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PODSUMOWANIE 
 
Niniejszy raport jest kontynuacją, uzupełnieniem i rozszerzeniem raportu pt. „Współpraca 
gospodarcza Polski i Chin w okresie styczeń – lipiec 2017” tego samego autora wydanego  
w ramach raportów publikowanych przez Ośrodek Badań Azji Centrum Badań nad 
Bezpieczeństwem AszWoj. Raport ma charakter sprawozdawczo-techniczny. Głównym 
zadaniem tego raportu jest wskazanie – na podstawie analizy danych statystycznych oraz 
wniosków, jakie z niej wynikają uzupełnionych o wiedzę autora – obszarów polsko-
chińskiej współpracy gospodarczej, które wymagają szczególnej uwagi. 
 
Uwarunkowania polityczne i gospodarcze 

 
Intensyfikacja stosunków politycznych w I poł. 2017 r. – której istotnymi elementami był 
udział premier Beaty Szydło w Pekinie podczas majowego Belt and Road Forum for 
International Cooperation oraz wizyta Zhang Dejianga, przewodniczącego Stałego 
Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, w lipcu 2017 r. – nie 
przełożyły się na szerzej zakrojone realne działania i nie przyniosły wymiernych efektów.  
 
Jedną z przyczyn zwolnienia współpracy była bardziej realna ocena przez stronę polską 
możliwego zakresu korzystnej dla Polski współpracy z Chinami. Politycy rządzącej koalicji 
z PiS na czele większą uwagę zaczęli zwracać na wyzwania i bariery we współpracy  
z Chinami występujące z powodu działań lub zaniechań Pekinu, a nie tylko na ewentualne  
i często mało sprecyzowane korzyści. Politycy podkreślali polskie oczekiwania na otwarcie 
rynku chińskiego dla polskich produktów i przedsiębiorstw oraz na chińskie inwestycje 
bezpośrednie. Pekin z kolei mimo deklaracji o znaczeniu wszechstronnego strategicznego 
partnerstwa nie wychodził jednak w wystarczającym stopniu naprzeciw polskim 
potrzebom.  
 
Spowolnienie chińskich działań w drugiej połowie ubiegłego roku było również 
spowodowane przygotowaniami do październikowego XIX Zjazdu Komunistycznej Partii 
Chin. Miesiące przed zjazdem są okresem roszad politycznych w kierownictwie KPCh  
i opracowywaniem nowych założeń również w zakresie polityki zagranicznej  
i gospodarczej. Na stanowisko Pekinu mogło mieć również wpływ coraz mocniej 
akcentowane poirytowanie i zaniepokojenie wyrażane przez państwa 
zachodnioeuropejskie – szczególnie Niemcy – związane z chińską aktywnością w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Pekin w celu utrzymania możliwie harmonijnej współpracy  
z Berlinem oraz rozwiania niemieckich obaw gotów jest na ustępstwa obejmujące również 
charakter i intensywność współpracy z Polską. Narastające spory między Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami mogły mieć z kolei wpływ na stopień polskiego zaangażowania 
we współpracę z Pekinem. Sojusz i współpraca z USA są bardziej istotne z punktu widzenia 
polskich interesów niż zbliżenie z Chinami. 
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Współpraca na szczeblu lokalnym 

 
Wiele inicjatyw mających na celu intensyfikację współpracy z Chinami podjęto na szczeblu 
lokalnym: wojewódzkim i powiatowym. Należy jednak zaznaczyć, że wiele ze spotkań, 
wizyt i podpisanych różnego rodzaju porozumień o współpracy nie przyniosła jeszcze 
wymiernych rezultatów. Liderem na poziomie regionalnym we współpracy z Chinami  
w drugiej połowie ub. r. wciąż było województwo łódzkie. Jednak również inne regiony 
również szukały możliwości zintensyfikowania kontaktów i rozszerzenia współpracy  
z chińskimi partnerami np. województwo podkarpackie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie 
oraz mniejsze ośrodki na niższych szczeblach administracji.  
 
Współpraca z chińskimi ośrodkami wymaga o wiele większych nakładów niż 
z partnerami europejskimi. W wielu wypadkach istnieje znacząca asymetria w potencjale 
partnerów chińskich i polskich z przewagą na rzecz chińskich, co wpływa na zakres 
współpracy. Z jednej strony duży chiński partner to szansa na przyciągnięcie inwestorów  
i zwiększenie eksportu. Znacząca dysproporcja w potencjale może jednak wpłynąć na 
ograniczenie możliwych płaszczyzny współpracy. Władze wielkich chińskich aglomeracji 
mają inną perspektywę i inne potrzeby niż polskie ośrodki na szczeblu powiatu. 
 
Praktyczne aspekty wejścia polskich firm na rynek chińskich według przedstawicieli 
polskiej administracji publicznej.  
 
W przeprowadzonych przez autora wywiadach rozmówcy podkreślili, że rynek chiński jest 
wymagający i do odniesienia sukcesu przez polskie przedsiębiorstwa konieczna jest wiedza 
i zasoby informacji, które są niewystarczające. Wśród przedsiębiorców brakuje chęci do 
poniesienia nakładów na budowę kompetencji biznesowych do operowania w chińskim 
środowisku biznesowym. Niewiele jest również przedsiębiorstw, które są naprawdę 
zdecydowane na profesjonalne wejście na chiński rynek. Nie ma jednak również miejsca 
liberalizacja życia gospodarczego w Chinach z punktu widzenia potrzeb zagranicznych 
przedsiębiorstw. Łatwość dostępu chińskich przedsiębiorców, również małych i średnich, 
do polskiego rynku powinna iść w parze z równymi możliwościami dostępu polskich 
przedsiębiorstw do chińskiego rynku, choć niektórzy rozmówcy wskazywali, że przeszkodą 
w rozwoju eksportu do Chin nie są formalne i inne nieformalne bariery wejścia na chiński 
rynek, ale bierność polskich firm. 
 
Poważnym utrudnieniem dla wejścia na mocno konkurencyjny rynek jest – jak podkreślają 
wszyscy rozmówcy – brak polskich marek o zasięgu globalnym, które dzięki swojej 
rozpoznawalności byłyby pożądane przez chińskich konsumentów i miałyby ułatwione 
wejście oraz jednocześnie torowały drogę innym firmom przez budowanie marki Polska. 
Udział polskich czynników oficjalnych w promocji polskich firm i polskich produktów jest 
dobrze widziany, gdyż oznacza, że tacy przedsiębiorcy cieszą się poparciem państwa 
polskiego, co podnosi ich wiarygodność wobec chińskich kontrahentów. Istotnym 
elementem wsparcia jest również współpraca z lokalnymi chińskimi władzami 
państwowymi i partyjnymi. Przedstawiciele polskiej administracji publicznej mają dość 
ograniczone środki na prowadzenie działań w Chinach, co wpływa na zakres możliwego 
wsparcia polskich produktów 
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i przedsiębiorstw. W ramach posiadanych zasobów starają się udzielać możliwie 
wszechstronnego wsparcia polskim eksporterom nie tylko poprzez codzienne działania 
operacyjne, ale również przez organizowanie różnorodnych wydarzeń mających na celu 
promocję Polski i polskich produktów.  
 
Polscy przedsiębiorcy powinni zaakceptować specyfikę chińskiego rynku 
i dostosować się do jego wymagań m.in. prawnych, logistycznych, marketingowych. Istotną 
kwestią jest również znalezienie odpowiedniego chińskiego partnera, który wprowadzi 
polską firmą do Chin i zapewni odpowiednie kanały sprzedaży. 
 
Chińskie inwestycje w II poł. 2017 r.  
 
Na koniec 2017 r. deklarowana wartość planowanych chińskich inwestycji 
w portfolio PAIH sięgnęła 1,26 mld euro. Jednakże żadna ze znaczących inwestycji nie 
została do końca 2017 r. zakwalifikowana jako przyjęta do realizacji. Już w 2018 r. wydaje 
się być wstępnie potwierdzona tylko fabryka baterii do samochodów elektrycznych Guotai-
Huarong. Rozmowy inwestorami japońskimi i koreańskimi były bardziej efektywne i PAIH 
dużo szybciej domykał z nimi umowy inwestycyjne niż z Chińczykami.  
 
Z inwestycji nienależących do portfolio PAIH dominowały inwestycje związane  
z przejęciami dokonywanymi poprzez spółki zależne lub powiązane, a prowadzące 
działalność w Polsce. Animex Food należący do grupy Smithfield Foods (która z kolei 
wchodzi w skład kontrolowanej przez Chińczyków WH Group) przejął polskie zakłady Pini: 
Pini Polska i Hamburger Pini oraz projekt inwestycyjny Royal Chicken. Swoją obecność  
w Polsce rozbudowała korporacja przewozów osobowych Taxify, w której inwestorem  
i strategicznym partnerem jest chińska firma Didi Chunxing. Poprzez portugalski Banco 
Comercial Português chiński Fosun zwiększył udział w banku Millenium. Louvre Hotels – 
spółka zależna chińskiej grupy hotelowej Jin Jiang – wybudowała hotel Golden Tulip 
Warsaw Airport. Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co Ltd. nabyło udziały 
w Schürholz Polska Sp. z o.o., Chiński fundusz państwowy China Investment Corporation 
przejął pośrednio kontrolę nad polskimi aktywami europejskiego potentata logistycznego 
firmy Logicor. Shaanxi Ligeance Mineral Resources zamknęła proces przejmowania 
Gardner Aerospace Holdings Limited i uzyskała kontrolę nad zakładami Gardenra w Mielcu 
i Tczewie.Z pozostałych inwestycji należy wymienić Zhonglu Fruit Juice, która rozpoczęła  
w ub.r. proces przejmowania producenta soków owocowych firmę Appol, nowego 
chińskiego akcjonariusza miał w 2017 r. Bioton, a Liugong przeniósł do Polski z Holandii 
centrum logistyczne i europejską centralę oraz ulokował w Stalowej Woli centrum 
badawczo rozwojowe.  
 
Podsumowanie stanu chińskich inwestycji na koniec 2017 r. 
 
Znaczniejsze chińskie inwestycje bezpośrednie w Polsce są nieliczne. 
W raporcie dokonano przeglądu wybranych 27 chińskich inwestycji realizowanych do 
końca 2017 r. Wśród nich zanotowano tylko trzy, których indywidualna wartość 
przekroczyła 100 mln dolarów. Pod względem rodzaju działalności prym wiodą inwestycje 
w sektor produkcyjny, nieliczne zostały dokonane w odnawialne źródła energii, usługi  
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i inne obszary działalności. Przejęcia przewyższały liczebnie inwestycje od podstaw. Wiele 
z przejętych przedsiębiorstw należało do zagranicznych firm, czyli nie były to przejęcia 
rodzimych polskich firm. W wyraźnie większej liczbie inwestycji chiński inwestor wdrażał 
własną technologię, a nie ją przejmował. Zdecydowana większość chińskich inwestorów 
dzięki nowym inwestycjom chciała wypromować własne produkty lub własną markę. 
Kluczowym elementem w chińskich inwestycjach jest uzyskanie dostępu do rosnącego 
polskiego rynku i uzyskanie dostępu do rynku europejskiego albo czerpanie zysków 
z już uzyskanej przez obiekt przejęcia pozycji na rynku. W żadnej z inwestycji głównym 
motywem nie było produkowanie w Polsce i wykorzystanie np. możliwości, jaką daje 
etykieta „Made in EU” w celu produkcji przede wszystkim na eksport do Chin. 
 
Polska ma atuty, które powinny przyciągać chińskich inwestorów: rosnący rynek krajowy  
i dostęp do rynku unijnego, względnie stabilne środowisko polityczne i gospodarcze, 
przyjazne środowisko dla biznesu oraz znaczące sukcesy w przyciąganiu zagranicznych 
inwestycji zagranicznych, również z Azji. Niestety te zalety miały do tej pory niewielkie 
znaczenie wobec faktu, że Polska nie spełniała głównych oczekiwań, jakie ma ogromna 
większość chińskich inwestorów: obfitość zasobów naturalnych, firmy dysponujące 
zaawansowanymi technologiami, uznane globalne marki. Polska nie jest również miejscem, 
gdzie chińskie firmy mogłyby przenieść nadprodukcjęw sektorach takich jak przemysł 
ciężki, budowlany czy przemysł chemicznych oparty na starych technologiach. Kolejnym 
powodem niewielkiego zaangażowania chińskich inwestorów w Polsce jest opieranie się 
przy poszukiwaniu zainteresowanych firm przede wszystkim o kontakty na szczeblu 
państwowym, a także ukierunkowanie na transakcje z udziałem przedsiębiorstw 
państwowych przy jednoczesnej stosunkowo niewielkiej penetracji kręgów inwestorów 
prywatnych. Problemem jest również odmienne rozumienie przez stronę chińską i polską 
pojęcia inwestycji. Dla strony polskiej kluczowe jest przyciągnięcie bezpośrednich 
chińskich inwestycji, dzięki którym zostaną stworzone nowe miejsca pracy i będzie mała 
miejsce implementacja nowoczesnych technologii poparte zaangażowaniem kapitałowym. 
Chińska administracja dąży natomiast do zwiększenia udziału chińskich przedsiębiorstw 
jako wykonawców projektów infrastrukturalnych. 
 
Największe szanse Polska ma obecnie na przyciągnięcie inwestorów z sektora 
produkcyjnego zainteresowanych dostępem do rynku unijnego, którzy chcą być bliżej 
swoich odbiorców w Europie i dysponują zaawansowanymi technologiami.  
 
Udział chińskich firm w nowych projektach infrastrukturalnych w II poł. 2017 r. 
 
Chińskie przedsiębiorstwa w drugiej połowie ub.r. wzięły udział w kilku istotnych nowych 
przetargach infrastrukturalnych, w większości jednak przegrywając je ze względu na zbyt 
wysoką wartość oferty. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy był to efekt 
doświadczeń nabytych po porażce COVEC i wartość ofert była ostrożnie zawyżona w celu 
uniknięcia blamażu, czy była ona efektem realnej kalkulacji kosztów czy też wynikiem 
strategii mającej na celu uspokojenie obaw polskich przedsiębiorstw budowlanych  
i zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce przez swoje spółki córki przed 
możliwą utratą kontraktów. Chińskie firmy biorące udział w większości istotnych 
przetargów to przedsiębiorstwa państwowe, których działalność podlega wytycznym 
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administracji państwowej i organów KPCh i które są narzędziem dla realizacji chińskiej 
polityki gospodarczej. W I poł. 2018 r. sytuacja przybrała już nieco inny obrót i oferty 
chińskich firm były już bardziej atrakcyjne cenowo.  
 
Najważniejsze przetargi, w których w II poł. 2017 r. wzięły udział chińskie firmy to: 
budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na zarządzanych przez PKP PLK liniach 
kolejowych, dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, 
budowa tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu i budowa bloku 
energetycznego Ostrołęka C.  
 
Ogólna sytuacja polskiego eksportu do Chin  
 
Po dwóch latach spadków w 2017 r. miał miejsce wzrost polskiego eksportu do Chin do 
wartości 2 mld 305 mln usd i jest to najlepszy jak dotąd wynik polskiego eksportu do Chin 
w wartościach nominalnych. Podobnie jak w latach poprzednich widoczna jest rosnąca 
korelacja między kierunkiem zmian tempa polskiego eksportu do Chin z łącznym chińskim 
importem, co oznacza, że polski eksport do Chin jest bardziej uzależniony od ogólnego 
trendu aniżeli od szczególnego charakteru stosunków polsko-chińskich lub działań polskiej 
strony. Udział Chin w ogólnym polskim eksporcie liczonym w usd wyniósł tylko 1,01 proc.  
i była to wartość identyczna z osiągniętą w latach 2014 i 2015. Chiny wciąż są natomiast 
największym odbiorcą polskich towarów w Azji pod względem wartości i w ubiegłym roku 
miał miejsce nieznaczny, acz dostrzegalny wzrost udziału Chin w łącznym eksporcie do Azji 
do poziomu 32,48 proc.  
 
Chiny są również niekwestionowanym liderem pod względem skumulowanej wartości 
eksportu w latach 2008-2017. Zajmują jednak bardzo odległe (7 na 9) miejsce wśród 
czołowych polskich partnerów handlowych w Azji pod względem wartości eksportu  
w przeliczeniu na mieszkańca kraju docelowego dla polskiego eksportu. Pod tym względem 
eksport do Chin był ponad sześciokrotnie niższy niż do Korei Płd. i niemal 4,5-krotnie 
niższy niż na Tajwan i do Malezji. Chiny są również w ogonie odbiorców polskich 
produktów w przeliczeniu na mieszkańca jeśli uwzględnia się różnice w poziomie rozwoju 
gospodarczego poszczególnych państw i zamożności społeczeństw. Na tym polu ustępują 
zdecydowanie Wietnamowi (sześciokrotnie) i Tajlandii (ponad trzykrotnie). Znacząco 
ustępują również Korei Płd., Tajwanowi i Indiom lepszy wynik notując tylko w stosunku do 
Japonii i Indonezji. Wyniki te wskazują, że chińskie podmioty mają, z uwzględnieniem 
możliwości nabywczych, o wiele niższą skłonność do nabywania polskich produktów niż 
podmioty z większości znaczących azjatyckich odbiorców polskich towarów.  
 
Polski eksport do Chin ma niewielki udział w całym eksporcie unijnym, jak również ma 
małe znaczenie przy eksporcie niemieckim. Występuje również w ostatnich latach bardzo 
duża zbieżność tempa zmian polskiego eksportu do Chin z dynamiką eksportu państw UE  
z wyłączeniem Niemiec. Jest to obok wspomnianego już porównania do tempa zmian 
całego importu z Chin wskazówka, że polski eksport, mimo wszechstronnego partnerstwa 
i prób budowania szczególnych stosunków, nie podlegał w ostatnich latach szczególnemu 
trendowi pozytywnemu. Polski eksport w 2017 r. w wartościach nominalnych był podobny 
do czeskiego i nieco większy od węgierskiego. Nie był także nawet dwukrotnie większy od 
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słowackiego. Oznacza to, że Polska notuje nieporównywalnie słabsze wyniki od 
pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość PKB. To 
miało miejsce nie tylko w ub.r., ale również w skali całej dekady.  
 
Struktura polskiego eksportu do Chin  
 
Struktura polskiego eksportu do Chin jest z perspektywy minionej dekady dość stabilna, 
choć w ostatnich dwóch latach można zaobserwować powolną dywersyfikację na poziomie 
sekcji. W 2017 r. prawie 60 proc. eksportu do Chin wygenerowały dwie sekcje obejmujące 
metale nieszlachetne (XV) oraz maszyny, sprzęt elektryczny i elektroniczny (XVI) i była to 
wartość zbliżona do osiąganej w latach poprzednich. Znaczący spadek tempa wzrostu 
w 2017 r. w sekcji XVI może wskazywać na coraz mniejszą konkurencyjność polskich 
produktów w tej sekcji na chińskim rynku. Nie jest to pożądany trend również z punktu 
widzenia dywersyfikacji eksportu. Niepokojący w tej sekcji jest spadek o ponad 5 proc. rdr  
i do wartości z 2014 r. eksportu w dziale 85 obejmującym wiele grup produktów o wyższej 
wartości dodanej i zaawansowanych technologicznie z zakresu maszyn i urządzeń 
elektrycznych. 
 
Znaczenie miedzi dla polskiego eksportu było również widoczne w ubiegłym roku. Wzrost 
eksportu katod miedzianych i rud miedzi oraz koncentratu pod względem wartości 
stanowił ponad połowę całego wzrostu eksportu. Tempo wzrostu eksportu z wyłączeniem 
tych dwóch pozycji w miedzi wyniosło niespełna 13 proc. Do żadnego z czołowych 
azjatyckich odbiorców polskich produktów, poza Indiami, nie jest również kierowany 
znaczący eksport surowców mineralnych, rud metali lub metali po wstępnej obróbce. 
Po odjęciu miedzi z wartości eksportu w wypadku Chin – a w wypadku Indii paliw – 
skłonność chińskich podmiotów do nabywania polskich towarów 
z uwzględnieniem możliwości nabywczych jeszcze bardziej spada i Chiny zbliżają się pod 
względem wartości współczynnika do najsłabszych partnerów Japonii i Indonezji odstając 
wyraźnie od pozostałych państw. 
 
Od 2014 r. spośród pięciu kolejnych istotnych sekcji o wartości każdej powyżej 100 mln 
usd główną rolę odgrywały produkty z tworzyw sztucznych 
i kauczuku oraz różne produkty przemysłowe. Znacznie mniejszą rolę niż przed 2013  
r. odgrywał natomiast eksport produktów chemicznych. Eksport samolotów, statków itp. 
wahał się i wraz z tym wahał się poważnie jego udział i znaczenie w całym eksporcie. 
Eksport urządzeń i sprzętu precyzyjnego dopiero w ubiegłym roku osiągnął poziom 
porównywalny do pozostałych sekcji. 
 
Dywersyfikacja na poziomie sekcji jest jednak w czterech na pięć sekcji pozorna. Gros 
eksportu jest bowiem generowane przez co najwyżej kilka pozycji lub nawet podpozycji. 
Stabilność eksportu w niektórych sekcjach jest również pod znakiem zapytania ze względu 
na duże wahania w obrębie działów i niezwykle ograniczony krąg liczących się 
eksporterów, co oznacza, że wyniki osiągane przez jedną lub kilka firma mają często 
kluczowe znaczenie dla całej sekcji. Taka sytuacja ma miejsce w wypadku eksportu 
kauczuku syntetycznego przez Synthos, mebli przez IKEA, dominacji części 
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samochodowych w sekcji XVII i bardzo ograniczonym zakresie pozycji eksportowych  
w urządzeniach i sprzęcie precyzyjnym.  
 
Wśród czołowych sekcji składających się na polski eksport do Chin nie ma obecnie tych, 
które są od lat przedmiotem szczególnej promocji ze strony administracji państwowej  
i które są wskazywane jako motory przyszłego eksportu do Chin. Produkty pochodzenia 
zwierzęcego miały udział w eksporcie w 2017 r. poniżej 3 proc. i zanotowały spadek o 11 
proc. w porównaniu do roku 2016. Wartość eksportu produktów pochodzenia roślinnego – 
w tym jabłek i innych owoców – była marginalna, stanowiąc zaledwie 0,5 proc. wartości 
ogólnego eksportu.  
 
Ogólna sytuacja polskiego importu z Chin  
 
W ubiegłym roku miał miejsce znaczący wzrost chińskiego importu do Polski. Wyrażony  
w złotówkach zwiększył się on z kwoty 94 mld 235 mln 2016 r. do wartości 102 mld 904 
mln i jest to najwyższa wartość nominalna chińskiego importu w historii, ponad 
dwuipółkrotnie wyższa niż w 2008. Wzrost wartości importu nie zbiegł się jednak ze 
wzrostem udziału importu z Chin w ogólnym imporcie. Nastąpił minimalny spadek o 0,13 
punktu procentowego do 11,85 proc. Również minimalnie, o nieco ponad 1 punkt 
procentowy, spadł udział Chin w polskim imporcie z Azji. Szybciej niż import z Chin rósł 
polski import z innych państw. Z Chin wciąż jednak pochodzi ponad połowa importu z Azji 
z wyłączeniem państw Bliskiego i Środkowego Wschodu. Import z Chin jest niemal 
siedmiokrotnie większy od kolejnych na liście Japonii i Korei i ponad jedenastokrotnie od 
importu z Indii. 
 
Udział towarów pochodzenia chińskiego importowanych do Polski poprzez państwa 
trzecie – w tym również państwa członkowskie UE – jest wciąż bardzo wysoki, ale 
stopniowo maleje. W 2017 r. wyniósł on prawie 40 proc. całego importu z Chin i była to 
najniższa wartość od roku 2008, kiedy stanowił niemal połowę. Towary pochodzące z Chin, 
które zostały najpierw importowane do innych państw UE, a następnie reeksportowane  
i nadane do Polski nie są oclone i opodatkowane VAT-em importowym w Polsce, co 
wpływa na wysokość lub terminy wpływów do skarbu państwa. 
 
W 2017 r. import z Chin do Polski wzrósł w euro o 11,20 proc. według danych GUS  
i o 16,01 proc. danych Eurostat. Dla obydwu tych zmiennych były to wartości wyższe niż 
średnia wzrostu dla Unii Europejskiej. Podobnie było w latach poprzednich począwszy od 
2011. Oznacza to, że polski import z Chin rośnie w szybszym tempie niż średnia 
europejska. 
 
Według danych Eurostat w 2017 r. Polska zaimportowała towary z Chin 
o najwyższej wartości spośród państw Grupy Wyszehradzkiej i osiągnęła największą 
wyrażoną w euro dynamikę wzrostu importu z Chin. Pod względem średniego tempa 
wzrostu importu z Chin w obrębie Grupy Wyszehradzkiej według danych Eurostat Polska 
odróżnia się od Węgier i Słowacji szybkim przyrostem importu z Chin dorównując w sali 
dekady Czechom, ale notując wyższe od nich tempo wzrostu w ostatnich dwóch latach.  
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W przeliczeniu jednak na osobę według danych Eurostat polski import z Chin był zbliżony 
w porównaniu do Węgier i Słowacji, a dwuipółkrotnie niższy niż import z Chin do Czech.  
 
Deficyt w handlu z Chinami 
 
W 2017 r. Polska zanotowała rekordową wartość deficytu w handlu z Chinami w wysokości 
24,7 mld usd. Jest to to kolejny rok wzrostu nominalnej wartości deficytu handlowego  
w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wyjątkami były tylko lata 2009 i 2015, kiedy to deficyt  
w ujęciu rocznym był niższy niż w roku poprzedzającym. Deficyt handlowy z Chinami  
w 2017 r. był ośmiokrotnie wyższy niż z kolejnymi czołowymi azjatyckimi partnerami 
Polski: Koreą Południową i Japonią. Chiny absolutnie dominują nad innymi państwami 
regionu pod względem wysokości nadwyżki w handlu z Polską.  
 
Dynamika wzrostu skumulowanego deficytu w stosunkach z Chinami lokowała się  
w ostatnich latach dużo wyżej niż dynamika charakterystyczna dla bardziej rozwiniętych 
gospodarek azjatyckich, takich jak Tajwan, Korea Południowa i Japonia oraz nawet dużo 
wyżej dla gospodarek mniej rozwiniętych od chińskiej (jak tajska czy indonezyjska),  
a jednocześnie nieco niżej od dynamiki charakterystycznej dla Bangladeszu, Wietnamu  
i Indii, czyli państw, z których eksport towarów wciąż jeszcze w dużej opiera się 
o wykorzystanie stosunkowo taniej siły roboczej. Z jednej strony jest to sygnał pozytywny, 
ponieważ wskazuje na to, że polscy importerzy dywersyfikują rynki dostaw i szukają 
tańszych źródeł, co przekłada się na niższe ceny dla konsumentów. Jednak dane te mają 
również wydźwięk negatywny. Chińska gospodarka jest coraz bardziej zaawansowana 
i rośnie poziom zamożności chińskich konsumentów i – co z tym związane – powinien 
rosnąć polski eksport. Jednocześnie rozwój polskiej gospodarki 
i wchodzenie na wyższe szczeble w łańcuchu tworzenia wartości powinien wpływać na 
model wymiany handlowej, a co za tym idzie tempo wzrostu zakumulowanego deficytu 
handlowego. Wymiana z Chinami powinna znacznie wyraźniej i szybciej zbliżać się do 
modelu wymiany z Koreą i Japonią czy w ostatnich latach z Tajwanem, co jednak niestety 
się nie dzieje, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że deficyt w 2017 r. byłby znacznie 
wyższy gdyby nie rekordowy wzrost wartości polskiego eksportu miedzi do Chin. 
 
Skumulowany polski deficyt w handlu z Chinami rósł od 2011 r. znacznie szybciej niż 
deficyt skumulowany dla pozostałych państw UE. Według danych Eurostat Polska była 
również od 2012 r. liderem w obrębie Grupy Wyszehradzkiej pod względem tempa 
wzrostu skumulowanego deficytu w handlu z Chinami wyraźnie notując szybszy przyrost 
deficytu.  
 
Struktura importu z uwzględnieniem bilansu handlowego 

 
Polski import z Chin w 2017 r. był zdominowany przez maszyny i urządzenia mechaniczne 
oraz sprzęt elektryczny. Znaczący udział w imporcie z Chin mają również artykuły 
przemysłowe różne, produkty włókiennicze i produkty z metali nieszlachetnych. Łącznie 
cztery główne sekcje stanowiły niemal 80 procent wartości importu. Struktura importu  
z Chin do Polski w 2017 r. nie odbiegała znacząco od struktury w latach poprzednich. 
Najbardziej widoczną różnicą jest wzrost udziału różnych artykułów przemysłowych.  
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W 2017 r. Polska miała ujemny bilans handlowy w handlu z Chinami we wszystkich 
sekcjach, również w tych traktowanych przez polskie władze jako perspektywiczne motory 
eksportu, czyli produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i gotowe produkty 
spożywcze. Co więcej, w sekcjach tych wysokość deficytu wzrosła zamiast maleć. Wysokość 
deficytu handlowego spadła w zaledwie czterech sekcjach, z których znaczny spadek 
zanotowano tylko w produktach z materiałów nieszlachetnych. Stało się tak dzięki 
wzrostowi wartości eksportu miedzi. Spadek deficytu odnotowano również  
w produktach z kamieni i materiałów szlachetnych i półszlachetnych. Doszło do tego 
wyłącznie ze względu na sam spadek importu w tej sekcji, a nie ze względu na 
równoważenie go znaczącym wzrostem eksportu.  
 
Dynamika wzrostu w maszynach elektrycznych i sprzęcie mechanicznym była o wiele 
niższa niż dynamika wzrostu całego importu z Chin i znacznie ustępowała dynamice  
w innych sekcjach. Również mniejszą niż średnia dla całego importu dynamikę wzrostu 
zaobserwowano w sekcji obejmującej materiały i artykuły włókiennicze oraz produkty  
z metali nieszlachetnych, które od lat są jednym z istotnych elementów chińskiego importu. 
Natomiast dużo wyższa od średniej była dynamika wzrostu importu produktów 
spożywczych. Z punktu widzenia zmian w strukturze należy wskazać na bardzo 
dynamiczny wzrost importu w sekcjach o mniejszej wartości lub 
o marginalnym udziale. 
 
W wielu istotnych działach, pozycjach i podpozycjach z sekcji obejmującej maszyny 
elektryczne i sprzęt mechaniczny import z Chin konkuruje 
z importem z innych państw azjatyckich, ale również europejskich, szczególnie z Niemiec, 
Holandii i Włoch (i w mniejszym stopniu Czech, Francji i Wielkiej Brytanii). Co 
charakterystyczne w sekcji obejmującej artykuły włókiennicze konkurentem Chin są nie 
tylko państwa azjatyckie jak Indie, Bangladesz czy Pakistan, ale również Niemcy. Holandia  
i Niemcy są również znaczącymi konkurentami Chin w zakresie urządzeń do grania  
i sprzętu sportowego, a Niemcy w meblach i oświetleniu. Znaczący import z Niemiec oraz 
Holandii w grupach produktów, w których bazy produkcyjne są zlokalizowane w Chinach  
i innych państwach azjatyckich wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że część importu  
z tych państw europejskich oznaczonych jako wyprodukowane w EU w rzeczywistości 
zawiera znaczny komponent chiński. Część badaczy i analityków wskazuje, że polski deficyt 
w handlu z Chinami jest znacznie niższy niż wykazują statystyki GUS, gdyż faktyczny 
eksport do Chin jest dużo wyższy niż wskazują na to statystyki GUS, ponieważ część 
towarów niemal gotowych lub kluczowe komponenty przepływają przez inne państwa 
europejskie, szczególnie przez Niemcy. Jest to prawdą, ale nie jest znana jeszcze dokładna 
skala tego zjawiska. Jednakże rzetelne zbadanie i ocena wielkości deficytu przy takim 
podejściu do eksportu wymaga również uwzględnienia wartości komponentu chińskiego 
w imporcie z Niemiec i innych państw europejskich. Uwzględnienie tego aspektu może 
bowiem prowadzić do wniosku, że tak rozumiany polski deficyt w handlu z Chinami jest nie 
niższy, ale znacznie wyższy niż według obecnie stosowanej metodologii.  
 
W wielu grupach towarowych wciąż znaczna była presja na polskich producentów ze 
strony chińskiego importu. Do tych grup w obrębie sekcji obejmującej maszyny elektryczne 
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i sprzęt mechaniczny można zaliczyć np. transformatory elektryczne, urządzenia do 
sterowania i rozdziału energii elektrycznej, żarówki, piece elektryczne, sprzęt AGD.  
W produktach włókienniczych polskie zakłady konkurują z chińskimi o zamówienia 
polskich dystrybutorów odzieży. Część polskich firm wytwarza produkty nie tylko pod 
własną marką, ale również przyjmuje zlecenia na produkcję kontraktową od wielkich 
dystrybutorów, o którą zabiegają również chińskie firmy. Wielkie sieci przenoszą na razie 
do Polski zlecenia głównie na niewielkie ilościowo specjalne kolekcje, które wymagają 
krótkiego czasu realizacji. W 2017 r. istotne grupy w imporcie z Chin to bluzki damskie, 
odzież z materiałów powlekanych i odzieży dla niemowląt, swetry i pulowery, rajstopy, 
pończochy i skarpety. Chińska konkurencja jest bardzo silna i znacząca wartościowo  
w meblach i oświetleniu. W grupie obejmującej sztućce, noże i inne przybory kuchenne 
oraz narzędzia chińskie produkty przejęły znaczną część rynku. Większość polskich 
przedsiębiorstw – dawniej producentów sztućców z międzynarodowa renomą i tradycjami 
– jest obecnie zaledwie dystrybutorami chińskich produktów, które co najwyżej 
uszlachetniają lub przepakowują. Szybko rósł chiński import w obuwiu skórzanym. 
Ogromny wzrost zanotowano również w branży oponiarskiej. Bardzo znaczący jest wzrost 
importu gotowych opakowanych produktów leczniczych o ponad 450 proc. i jest to 
kontynuacja trendu z 2016 r., kiedy wzrost wyniósł 500 proc. Zanotowano również kolejny 
rok kolejny rok dynamicznego wzrostu importu taboru kolejowego. Powyższe wyliczenie 
obejmuje tylko wybrane grupy towarowe a presja ze strony chińskiego importu jest mocno 
odczuwalna również w innych grupach.  
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WSTĘP 
 
Niniejszy raport jest kontynuacją, uzupełnieniem i rozszerzeniem raportu „Współpraca 
gospodarcza Polski i Chin w okresie styczeń – lipiec 2017” tego samego autora wydanego  
w ramach raportów publikowanych przez Ośrodek Badań Azji Centrum Badań nad 
Bezpieczeństwem AszWoj. Pierwsze dwa rozdziały prezentują obraz polsko-chińskiej 
współpracy gospodarczej w drugiej połowie 2017 r. Rozdział 1 poświęcony jest 
środowisku politycznemu, gospodarczemu i ramom współpracy. Rozdział drugi opisuje 
chińskie inwestycje w 2017 r. oraz stan dotychczasowy jak również kontrakty 
infrastrukturalne oraz kwestie związane z udziałem chińskich firm w przetargach 
publicznych w Polsce. Rozdziały 3 i 4 prezentują stan wymiany handlowej w całym 2017  
r., przy czym rozdział 3 opisuje polski eksport do Chin, a rozdział 4 polski import z Chin  
z uwzględnieniem bilansu handlowego.  
 
Raport ma charakter sprawozdawczo-techniczny. Przedstawiono w nim ogólny obraz 
polsko-chińskiej współpracy gospodarczej i istotne zdaniem autora jej elementy  
w poszczególnych obszarach, ze szczególnym naciskiem na prezentację wyników z badania 
danych statystycznych. Celem raportu nie było wyciąganie szczegółowych wniosków oraz 
rekomendowanie konkretnych działań względem handlu produktami wymienionych  
w poszczególnych sekcjach, działach czy pozycjach statystycznych składających się na 
wymianę handlową. Nie dokonano również w raporcie szczegółowej analizy przyczyn 
wzrostu lub spadku polskiego eksportu i importu z Chin 
w poszczególnych grupach produktów. Zdaniem autora rzetelna 
i kompleksowa ocena czynników wzrostu lub spadku wymiany handlowej 
w poszczególnych branżach, ze względu na wymagany nakład czasu oraz środków jak 
również wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy o niektórych branżach lub 
doświadczenia we współpracy ze specjalistami branżowymi, przekraczała zakres tego 
raportu i wymaga opracowań analitycznych poświęconych konkretnym branżom  
i zagadnieniom.  
 
Zadaniem tego raportu było natomiast wskazanie – na podstawie analizy danych 
statystycznych oraz wniosków, jakie z niej wynikają uzupełnionych 
o wiedzę autora – obszarów polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, które wymagają 
szczególnej uwagi. Do takich obszarów należą między innymi: brak nowych bezpośrednich 
chińskich inwestycji zagranicznych 
i ukierunkowanie chińskich firm na zdobywanie kontraktów infrastrukturalnych, 
wskazanie obszarów polskiego eksportu, w których nastąpił dynamiczny wzrost lub 
spadek oraz – dla importu z Chin – obszarów, w których narasta presja konkurencyjna ze 
strony chińskich przedsiębiorstw, co powinno być podstawą do bardziej szczegółowych 
analiz sektorowych. Omawiając dane w niektórych branżach lub w przypadku niektórych 
zagadnień autor na podstawie wiedzy z literatury naukowej lub analitycznej albo własnej 
wiedzy praktycznej próbował wskazywać skrótowo możliwe przyczyny powstania danego 
zjawiska w celu uzupełnienia wyników badań danych statystycznych i zainspirowania do 
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dalszych badań oraz pobudzenia do poszerzonej i pogłębionej dyskusji nad poszczególnymi 
zagadnieniami.  
 
Podobnie jak w poprzednim raporcie w publikacji tej utrzymano podawanie wartości dla 
eksportu do Chin w usd, a dla importu z Chin w pln jako podstawowych walut  
w analizowaniu danych w raporcie. Za podstawę analizy w imporcie przyjmuje się dane  
o wymianie handlowej podawane przez GUS, nie zaś przez władze chińskie. Dane GUS są 
bowiem bardziej związane z sytuacją na polskim rynku. Do wartości importu wliczają się 
bowiem koszty transportu i ceł, co oznacza, że koszty dóbr produkowanych w Chinach 
włącznie z dodanym transportem i cłami mogą być porównane do kosztów importu  
z innych państw i do cen polskich producentów. Ułatwia to porównanie konkurencyjności 
chińskich towarów w Polsce wobec oferty producentów z innych państw i rodzimej 
produkcji. Podstawą do analizy eksportu są wartości wyrażone w dolarze amerykańskim. 
Dla chińskiego odbiorcy i dla wielu innych odbiorców spoza strefy euro cena wyrażona 
w euro lub w polskim złotym nie jest istotna. Gros transakcji eksportu do Chin nie tylko  
z Polski, ale z większości innych regionów jest realizowana w dolarze amerykańskim i cena 
wyrażona w tej walucie, której kurs do chińskiego rmb jest kontrolowany przez chińskie 
władze jest podstawą do oceny atrakcyjności oferty na rynku chińskim. Zdając sobie 
sprawę z pewnej niespójności metodologicznej w takim podejściu autor uważa, że 
przytoczone argumenty uzasadniają w dostatecznym stopniu takie podejście na potrzeby 
niniejszego raportu, co nie oznacza, że autor uważa, że taka metodologia powinna być 
stosowana w innych opracowaniach poświęconych współpracy gospodarczej z Chinami. 
Jest to uzależnione od zakresu pracy i ujęcia tematu.  
 
Pewnym odstępstwem od założeń raportu jest ujęcie w rozdziale 2 obok wyników badania 
danych statystycznych również krótkiej analizy czynników powodujących niski poziom 
chińskich inwestycji i rekomendację dalszych działań. Jedną z przyczyn tego odstępstwa 
jest niemal całkowity brak chińskich inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2017  
r. i niewielka liczba znaczniejszych inwestycji do tej pory, co zdaniem autora wymaga 
jednak pewnego podsumowania. Ograniczona ilość danych statystycznych wynikająca  
z niewielkiej ilości istotnych inwestycji pozwala na zaprezentowanie wyników badań nad 
stanem inwestycji nawet w tak ograniczonym pod względem rozmiarów i zakresu 
opracowaniu, jakim jest niniejszy raport. W raporcie zawarto tezy dotyczące chińskich 
inwestycji w Polsce zaprezentowane wcześniej publicznie na konferencji „China Goes 
Global 2018”.  
 
Szczególnie obszerna część raportu została poświęcona wymianie handlowej. 
Zaprezentowano nie tylko dane za rok 2017, ale próbowano przedstawić je  
w ujęciu historycznym oraz w ujęciu porównawczym w przypadku polskiego eksportu do 
Chin w porównaniu do eksportu do innych państw azjatyckich, dla importu z Chin  
w porównaniu do państw Grupy Wyszehradzkiej, a w poszczególnych grupach 
statystycznych w porównaniu do innych państw azjatyckich i europejskich. Powodem dla 
szerszego ujęcia wymiany handlowej jak również dla wspomnianego wcześniej odstępstwa 
w zakresie analizy inwestycji chińskich w Polsce był upływ już 10 lat od rozpoczęcia 
światowego kryzysu finansowego, który miał poważny wpływ na zmiany 
w światowym układzie geopolitycznym i geogospodarczym. Istotnym czynnikiem był 
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również upływ ponad sześciu lat od chwili zmiany w kierunku polskiej polityki 
zagranicznej i zbliżenia politycznego z Chińską Republiką Ludową i rządzącą tam 
Komunistyczną Partią Chin. Można więc z takiej perspektywy czasowej pokusić się  
o przedstawienia szerszego nieco obrazu współpracy gospodarczej w 2017 r. na podstawie 
wyników badania danych statystycznych.  
 
Wyniki badania danych statystycznych zawarte w niniejszym raporcie mogą być, jak autor 
ma nadzieję, podstawą lub choćby inspiracją dla debaty lub innych analiz, również 
krytycznych względem niniejszego raportu, a ukierunkowanych na ocenę korzyści, które 
Polska uzyskała w wyniku zwrotu politycznego dokonanego jeszcze pod rządami koalicji 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kontynuowanego 
i rozwijanego przez obecnie rządzącą koalicję z Prawem i Sprawiedliwością jako jej 
liderem. Pod rządami koalicji PO-PSL Polska wyszła obronną ręką z zagrożeń, jakie 
stworzył światowy kryzys finansowy i utrzymała wzrost gospodarczy, atrakcyjność dla 
inwestycji zagranicznych i stosunkowo wysoki poziom zaufania do polskiej gospodarki  
w czasach, gdy wiele państw borykało się z poważnymi problemami. Obecnie rządząca 
koalicja, mimo wciąż pełnego zawirowań środowiska gospodarczego, korzystając  
z korzystnych zjawisk w światowej koniunkturze gospodarczej utrzymała stosunkowo 
wysokie jak na Europę tempo rozwoju gospodarczego oraz doprowadziła do zbilansowania 
wymiany handlowej z zagranicą, dzięki czemu w latach 2015-2017 Polska miała dodatnie 
saldo w handlu zagranicznym. Szersze spojrzenie na dane statystyczne  
w wymianie handlowej jest uzasadnione również chęcią pobudzenia merytorycznej debaty 
nad tym, w jakim i czy w ogóle stopniu atrakcyjność polskiej gospodarki w ostatnich latach, 
jej względna żywotność i wzrost eksportu miało przełożenie na stosunki gospodarcze  
z Chinami. 
 
Wzrost eksportu do Chin i wysokość polskiego deficytu w wymianie handlowej są 
kwestiami, które wzbudzają wiele debat i kontrowersji. Dla uzyskania nieco szerszego 
obrazu sytuacji związanej z polskimi staraniami o wzrost eksportu autor przeprowadził 
kilka rozmów z przedstawicielami polskiej administracji publicznej w Chengdu, którzy 
biorą udział w promocji Polski w Chinach jako atrakcyjnego państwa dla inwestycji, oraz 
promocji polskich przedsiębiorstw i polskich produktów. Wnioski i tezy z tych rozmów 
zostały częściowo wykorzystane w tym raporcie, zostaną również wykorzystane  
w przyszłych opracowaniach. Autor jest wdzięczny wszystkim, którzy zechcieli się 
podzielić się z nim swoimi wnioskami i uwagami. Szczególne podziękowania autor składa 
Konsulowi Generalnemu RP W Chengdu Katarzynie Wilkowieckiej, Przedstawicielowi 
Województwa Łódzkiego w Chengdu Pawłowi Błażejczykowi oraz Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Promocji Gospodarczej PAIH Andrzejowi Szewczykowi za zgodę na 
opublikowanie zapisu z rozmów jako załączników do niniejszego raportu. Autor składa 
również podziękowania przedstawicielom chińskich stowarzyszeń przedsiębiorców, 
którzy zechcieli podzielić się wnioskami dotyczącymi stanu obecnego i perspektyw dla 
polsko-chińskiej współpracy gospodarczej. Wyjazd do Chin w celu udziału w konferencji 
China Goes Global 2018 i przeprowadzenia wywiadów został sfinansowany przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej i Akademię Sztuki Wojennej.  
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ROZDZIAŁ 1: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKO-CHIŃSKICH STOSUNKÓW 
GOSPODARCZYCH W II POŁ. 2017 r.  

 

1.1 Uwarunkowania polityczne i gospodarcze 
 
Intensyfikacja stosunków politycznych w I poł. 2017 r., której istotnymi elementami była 
wizyta w maju premier Beaty Szydło w Pekinie podczas Belt and Road Forum for 
International Cooperation oraz wizyta Zhang Dejianga, przewodniczącego Stałego 
Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, w samym początku 
lipca 2017 r. nie przełożyły się na szerzej zakrojone realne działania i nie przyniosły 
wymiernych efektów. Wydaje się, że jedną z istotnych przyczyn takiego stanu rzeczy może 
być ostrożniejsze stanowisko rządu polskiego w kwestii zakresu i możliwości współpracy  
z Chinami. Jeszcze w lipcu ub.r. przy okazji wizyty Zhang Dejianga marszałek sejmu Marek 
Kuchciński mówił o tym, że stosunki polsko-chińskie nabierają wreszcie zasadniczego 
znaczenia, a podpisane memorandum o współpracy między Sejmem a OZPL traktował jako 
„strategiczne porozumienie między parlamentami, które przełoży się na rozwój 
bilateralnych relacji Polski i Chin”. Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas lipcowego 
Chińsko-Polskiego Forum Inwestycji i Infrastruktury Logistycznej Pasa i Szlaku 
zorganizowanego w związku z wizytą Zhang Dejianga zapraszał chińskie przedsiębiorstwa 
do współpracy w zakresie kontraktów infrastrukturalnych wskazując, że Polska ma zamiar 
wydać 100 mld usd w ciągu 10 lat na inwestycje związane z żeglownością rzek, na 
autostrady, na kolej, w tym szybką, Centralny Port Komunikacyjny oraz inwestycje 
energetyczne i podkreślał, że ten plan to „ogromna szansa dla Polski i chińskich firm, 
żebyśmy razem kształtowali rzeczywistość gospodarczą między naszymi krajami”.  
W połowie września przy okazji otwarcia forum rozwoju Chiny-kraje Europy Środkowo-
Wschodniej wiceminister rozwoju Paweł Chorąży podkreślał możliwe korzyści 
z uczestnictwa Polski w Inicjatywie Pasa i Szlaku w postaci współpracy 
z chińskimi partnerami projektach infrastrukturalnych w państwach objętych inicjatywą. 
Wskazał również na związane z inicjatywą możliwości polskiego eksportu do Chin oraz do 
państw leżących na trasie połączeń kolejowych np. do państw Azji Centralnej.  
 
Za tymi deklaracjami nie poszły jednak jak na razie realne działania. Powodem może być 
bardziej realna ocena możliwego zakresu korzystnej dla Polski współpracy z Chinami. 
Politycy rządzącej koalicji z PiS na czele większą uwagę zaczęli zwracać na wyzwania  
i bariery we współpracy z Chinami istniejące z powodu działań lub zaniechań Pekinu, a nie 
tylko na ewentualne i często mało sprecyzowane korzyści. Już we wspomnianej 
wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego uwidocznione były polskie oczekiwania wobec 
Chin, takie jak: konieczność obustronnych korzyści we współpracy handlowej, 
inwestycyjnej, infrastrukturalnej i gospodarczej. Wiceminister Chorąży wskazywał 
natomiast na konieczność dokonania korekty w zakresie wymiany handlowej, żeby bilans 
handlowy był bardziej zrównoważony, a polskie firmy nie napotykały przeszkód  
i niepotrzebnych barier w eksporcie do Chin. W listopadzie, w związku ze szczytem państw 
Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, przy okazji którego PAIH podpisał umowę  
o współpracy z prowincją Hunan, premier Szydło określiła Chiny jako partnera 
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wymagającego. Z jednej strony podkreśliła, że realizacja różnych porozumień 
gospodarczych staje się faktem. Wskazała jednak również na to, że Polska, podobnie jak 
inne państwa Europy Środkowo-wschodniej, natrafia na utrudnienia w dostępie do rynku 
chińskiego – m.in. długie i skomplikowane procedury dostępu dla regionalnych produktów 
rolnych czy wymogi certyfikacyjne dla towarów przemysłowych, co sprawia, że polski 
deficyt wynika częściowo nie tylko z przyczyn strukturalnych, ale również z nierównego 
dostępu do rynków. Również pod koniec listopada wicepremier Morawiecki przy okazji 
konferencji „Kierunek Chiny – nowe celne perspektywy” podkreślił gigantyczny polski 
deficyt w handlu z Chinami oraz apelował do Pekinu o zwiększenie przepływu towaru do 
Polski i innych państw Europy przez nasze porty na Bałtyku. Podkreślił polskie 
oczekiwania na otwarcie rynku chińskiego dla polskich produktów i przedsiębiorstw. 
Wskazał również, że jeśli sytuacja w wymianie handlowej między Polską i Chinami nie 
zmieni się w ciągu roku będzie to porażką dla obu stron. Na stosunki między Pekinem  
i Warszawą mógł mieć również wpływ rozdźwięk związany z brakiem porozumienia co do 
zasad współpracy przy wspólnych inicjatywach jak np. kwestię zarządzania przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego i holding Sino-CEE założonym przez ICBC funduszem o wartości 
10 mld euro na inwestycje w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-wschodniej. 
Symbolicznym elementem wskazującym na bardziej wyważone stanowisko polskich władz 
były oficjalne kondolencje złożone przez ministra Waszczykowskiego Liu Xia, wdowie po 
Liu Xiaobo, represjonowanym przez komunistyczne władze Chin laureacie Pokojowej 
Nagrody Nobla.  
 
Chińska strona w warstwie retorycznej w omawianym okresie podkreślała znaczenie 
wszechstronnego strategicznego partnerstwa oraz współpracy z Polską. Szczyt 16+1  
w Budapeszcie nie przyniósł jednak żadnych znaczących zmian w zakresie współpracy  
i charakterze chińskiego zaangażowanie w Europie Środkowo-wschodniej. Chiny 
wykorzystują platformę jako miejsce do stosunków dwustronnych z poszczególnymi 
państwami traktując je jednocześnie według swoich szablonów i standardów. Pekin 
prezentuje swój punkt widzenia i swoje interesy oraz co ewentualnie może zaoferować  
w zamian licząc na to, że potencjalni partnerzy w tym Polska zaakceptują taki model 
współpracy. Nie wychodzi jednak w wystarczającym stopniu naprzeciw potrzebom 
potencjalnych partnerów i nie stara się uwzględnić odmiennych interesów i uwarunkowań 
poszczególnych państw regionu. Część chińskich analityków podkreśla, że Chiny nie są ani 
przygotowane ani zainteresowane prowadzeniem zróżnicowanej polityki w stosunku do 
poszczególnych państw bloku ze względu na zbytnie zróżnicowanie ich potrzeb  
i interesów, co koliduje z dążeniem do prowadzenia przez Pekin w miarę jednolitej polityki 
zagranicznej w regionie. Innymi czynnikami wskazywanymi przez chińskich analityków są: 
niewielkie znaczenie państw środkowoeuropejskich, w tym Polski, dla chińskiej gospodarki 
i stosunkowo niska w porównaniu do innych gospodarek Inicjatywy Pasa i Szlaku 
komplementarność z chińską gospodarką. W świetle działań – a raczej ich niedostatku ze 
strony chińskich władz – wydaje się, że ten pogląd lepiej interpretuje ogólne stanowisko 
chińskich władz w drugiej połowie 2017 r. Należy wskazać, że w sposób wyraźny  
i zdecydowany taką interpretację prezentuje mniejszość analityków. Pozostali, w tym 
również – a może nawet szczególnie – analitycy specjalizujący się w tematyce 
środkowoeuropejskiej wskazują na wysoką atrakcyjność państw regionu szczególnie  
z punktu widzenia chińskich inwestycji i wymiany handlowej. W rzeczywistości gospodarki 
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Polski i Chin są w większym stopniu konkurencyjne niż komplementarne. Elementy 
wymiany handlowej wskazujące na konkurencyjność gospodarek polskiej i chińskiej 
zostały również ujęte w dalszych częściach niniejszego raportu.  
 
Spowolnienie chińskich działań w drugiej połowie ubiegłego roku było spowodowane 
przygotowaniami do październikowego XIX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Miesiące 
poprzedzające zjazd są okresem intensywnych wewnątrzpartyjnych rozgrywek 
politycznych związanych z przetasowaniami personalnymi na najwyższych stanowiskach  
w KPCh włącznie z członkami Stałego Komitetu Biura Politycznego. XIX zjazd był bardzo 
znaczący jako istotny moment na drodze Xi Jinpinga do dalszej konsolidacji władzy  
i ograniczenia wpływów przeciwników politycznych. Odbywający się co pięć lat zjazd jest 
również istotnym forum politycznym, na którym prezentowane są główne kierunki polityki 
państwowej na kolejne pięć lat i okres przed zjazdem poświęcony jest na 
wewnątrzpartyjne debaty i negocjacje dotyczące również kształtu polityki zagranicznej  
i gospodarczej. Ogłoszone na zjeździe kierunki działań są następnie uszczegóławiane, 
a w razie potrzeby również modyfikowane m.in. na posiedzeniach plenarnych Komitetu 
Centralnego KPCh, na spotkaniach Centralnej Komisji ds. Finansowych i Gospodarczych, 
Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych i innych organów partyjnych i państwowych. Do 
czasu przedstawienia i formalnego zatwierdzenia na zjeździe podstaw polityki 
gospodarczej i zagranicznej przedstawiciele administracji partyjnej i państwowej 
zachowują wstrzemięźliwość w podejmowaniu ważkich decyzji.  
 
Na stanowisko Pekinu mogło mieć również wpływ coraz mocniej akcentowane 
poirytowanie i zaniepokojenie wyrażane przez państwa zachodnioeuropejskie – 
szczególnie Niemcy – związane z chińską aktywnością w Europie Środkowo-Wschodniej.  
W warstwie deklaratywnej Berlin i inne stolice zarzucały przede wszystkim Pekinowi, że 
jednym z motywów jego zaangażowanie w inicjatywę 16+1 jest próba rozbicia jedności UE 
i w związku z zasadami podejmowania kluczowych dla wspólnoty decyzji uzyskanie 
możliwości wpływania na strategiczne decyzje całego bloku. Należy jednak również mieć 
na uwadze, że aktywność polityczna i gospodarcza Pekinu w Europie Środkowo-
Wschodniej prowadzi do zmniejszenia wpływów Niemiec i innych państw. Stanowisko 
Berlina wobec stosunków Polski i innych państw z regionu 
z Chinami jest wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony niemieccy politycy dążyli do 
ograniczenia współpracy państw środkowoeuropejskich z Chinami  
w imię jedności europejskiej, a z drugiej strony przez wiele lat Berlin prowadził 
współpracę z Chinami kierując się przede wszystkim własnymi interesami i ignorując 
potrzeby europejskich partnerów. Interesy Niemiec w prowadzeniu polityki wobec Chin są 
w części rozbieżne z interesami Polski. Doświadczenia ubiegłego roku oraz pierwszych 
miesięcy tego roku wyraźnie jednak wskazują, że Pekin w celu utrzymania możliwie 
harmonijnej współpracy z Berlinem oraz rozwiania niemieckich obaw gotów jest na 
ustępstwa obejmujące również charakter i intensywność współpracy 
z Polską i innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Dążąc do intensyfikacji 
stosunków z Chinami należy również mieć na uwadze, że wzrost wpływów Pekinu  
w Europie może rzeczywiście prowadzić do osłabienia jedności bloku w kluczowych 
kwestiach. Do pewnego stopnia analogią dla UE może być rozwój sytuacji wewnątrz 
ASEAN. Poszczególne państwa środkowoeuropejskie nie są partnerami dla Chin i nie mają 
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wystarczająco silnej pozycji negocjacyjnej. Uzyskanie realnych i trwałych ustępstw ze 
strony Pekinu w zakresie otwarcia rynku i innych kwestiach gospodarczych jest możliwe 
dla UE jako wspólnoty. Jest to możliwe przy współdziałaniu z Berlinem, Paryżem i innymi 
stolicami zachodnioeuropejskimi. Ukształtowanie korzystnej polityki wobec Chin wymaga 
zabiegów dyplomatycznych i sojuszników o podobnych interesach, dzięki którym możliwe 
byłoby skuteczne wpłynięcie na korzystny dla Polski kształt unijnej polityki.  
 
Narastające spory między Stanami Zjednoczonymi a Chinami mogły mieć 
z kolei wpływ na stopień polskiego zaangażowania we współpracę z Pekinem. Sojusz  
i współpraca z USA są bardziej istotne z punktu widzenia polskich interesów niż zbliżenie  
z Chinami. Administracja amerykańska obserwuje chińskie działania w Europie Środkowo-
Wschodniej. W lipcu 2017 r. Donald Trump podczas wizyty w Polsce wziął udział jako gość 
honorowy w szczycie państw Trójmorza. Promowana przez Polskę inicjatywa, która jest 
jednym z priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy, jest traktowana przez USA jako 
alternatywa dla chińskiej inicjatywy 16+1. Nie oceniając efektywności amerykańskich 
działań i zakresu oferty, jaką Waszyngton może realnie zaproponować uczestnikom 
inicjatywy poparcie dla niej i ewentualny udział są elementami działań Waszyngtonu  
o utrzymanie wpływów w regionie. USA jako kluczowy członek NATO jest istotnym 
elementem bezpieczeństwa Polski. Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku USA 
wprowadziły w życie pakiet nowych sankcji przeciw Rosji. W listopadzie PGNiG podpisała 
umowę na dostawy LNG ze Stanów, co jest obok Baltic Pipe elementem dywersyfikowania 
źródeł dostaw surowców energetycznych i zmniejszania uzależnienia od Rosji.  
 
Zbieg powyższych czynników sprawił, że polsko-chińska współpraca gospodarcza nie 
została zintensyfikowana w drugiej połowie ubiegłego roku. Swoistym podsumowaniem 
stanowiska rządu na temat stosunków gospodarczych z Chinami na koniec 2017 r. może 
być wypowiedź premiera Morawieckiego po wizycie w USA w styczniu br.: „Podczas 
Światowego Forum Ekonomicznego poprawność polityczna nakazuje ganić Stany 
Zjednoczone za ich hasło „America First”, a chwalić Chińczyków za relatywną otwartość. 
Jak widzę nasz bilans handlowy z Chinami i proporcje 1 do 12 na korzyść Chin, 
a w wielu krajach Europy Środkowej jest podobnie, to się zastanawiam, czy nie stawiamy 
pewnych kwestii na głowie. Możliwość świadczenia usług przez zagraniczne podmioty 
praktycznie w Chinach jest niezwykle utrudniona. Warto czasem zrzucić z siebie to jarzmo 
politycznej poprawności, popatrzyć na liczby i powiedzieć, jakie są prawdziwe wyzwania 
współczesnego świata. I Stany Zjednoczone też tak uważają. Potrzebujemy wolnego, ale 
i sprawiedliwego handlu, jak słusznie zauważył prezydent Trump.” 

 
1.2 Współpraca na szczeblu lokalnym 

 
Wiele inicjatyw mających na celu intensyfikację współpracy z Chinami podjęto na szczeblu 
lokalnym: wojewódzkim i powiatowym. Należy jednak zaznaczyć, że wiele ze spotkań, 
wzajemnych wizyt i podpisanych różnego rodzaju porozumień o współpracy nie przyniosły 
jeszcze wymiernych rezultatów. Liderem na poziomie regionalnym we współpracy  
z Chinami w drugiej połowie ub.r. wciąż było województwo łódzkie. We wrześniu ub.r. 
w ramach rozszerzania już istniejącej intensywnej współpracy Przedstawiciele Łódzkiej 
Strefy Ekonomicznej i węzła kolejowego w Chengdu podpisali porozumienie  
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o wzmocnieniu współpracy handlowej. Strona chińska wskazała, że zależy jej na imporcie 
polskich produktów rolniczych i zwiększeniu eksportu swoich towarów. Przedstawiciele 
ŁSE liczyli na nowych inwestorów z Chin oraz powstanie centrum logistyczno-
przemysłowego w postaci klastra magazynów i biur dla międzynarodowych 
przedsiębiorstw.  
 
Również inne regiony szukały możliwości zintensyfikowania kontaktów 
i rozszerzenia współpracy z chińskimi partnerami. Nowego otwarcia 
w stosunkach z Chinami podjęło się województwo dolnośląskie, które podpisało umowę  
o współpracy z prowincją Anhui. Umowa obejmuje gospodarkę i wsparcie wymiany 
handlowej, naukę i technologie, edukację, kulturę, zdrowie, turystykę, rolnictwo, 
współpracę izb handlowych i przemysłowych oraz wymianę młodzieży i współpracę 
uczelni. Na początek strona chińska zaoferowała konkrety w postaci eksportu produktów 
chińskiej medycyny naturalnej oraz inwestycję w spółkę medialną, która ma zajmować się 
promocją współpracy. KPCh zależy na propagowaniu swojego przekazu za granicą przy 
użyciu osadzonych lokalnie mediów. Marszałek województwa podkarpackiego wraz  
z pracownikami urzędu marszałkowskiego i przedstawicielami Stalowej Woli wzięli udział 
w targach China-Asean Expo w Nanningu oraz odwiedził Liuzhou –miasto, w którym 
siedzibę ma Liugong, obecny właściciel Huty Stalowa Wola. W czasie wizyty miały miejsce 
spotkania z lokalnymi władzami i przedstawicielami biznesu w celu promocji 
województwa podkarpackiego. W organizacji wyjazdu swój udział miała firma Liugong, 
która w 2017 r. zwiększyła swoją obecność w Polsce i rozszerzyła zakres działalności. 
Władze Bydgoszczy deklarują chęć przyciągnięcia chińskich inwestorów i zwiększenie 
współpracy z Chinami. Jednym ze sposobów realizacji tych zamierzeń jest mianowanie 
Macieja Łojka, polskiego biznesmena prowadzącego działalność w Chinach, honorowym 
przedstawicielem województwa kujawsko-pomorskiego do kontaktów z chińskimi 
organami administracji, przedsiębiorcami. W sierpniu wizytę w Olsztynie złożyła liczna 
delegacja z partnerskiego miasta Weifang.  
 
W aktywne przyciąganie chińskich inwestorów angażuje się również administracja 
rządowa i samorządowa niższych szczebli i z mniejszych ośrodków. Starosta kłobucki  
i burmistrz Krzepic we wrześniu ub.r. we współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą 
spotkał się z przedstawicielami delegacji z Shenzhen. Celem spotkań była promocja Krzepic 
jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Przedstawiciele Grudziądza wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji 
Miast Partnerskich w Nanningu.  
 
Przedstawione powyżej przykłady to tylko część inicjatyw władz lokalnych 
ukierunkowanych na intensyfikację wymiany z Chinami. W wielu przypadkach kontakty  
i współpraca na poziomie województw czy na niższych szczeblach administracji rządowej  
i samorządowej może przynieść konkretne, pozytywne rezultaty. Należy jednak mieć na 
uwadze, że zakres możliwych korzyści jest ograniczony. Władze lokalne często nie 
dysponują wystarczającym zapleczem w postaci wiedzy i kompetencji do prowadzenia  
w sposób profesjonalny i systematyczny kontaktów z chińskimi partnerami. Jest to tym 
bardziej utrudnione, że w wielu sytuacjach istnieje znacząca asymetria w potencjale 
partnerów chińskich i polskich. Partnerstwo Grudziądza z Nanningiem jest przykładem 
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takiej asymetrii. Grudziądz to liczące niespełna 100 tys. mieszkańców miasto powiatowe. 
Nanning to wielomilionowa metropolia i stolica autonomicznego regionu Guangxi. 
Pozostałe miasta partnerskie Grudziądza: Gütersloh w Niemczech, Falu w Szwecji  
i Czerniachowsk w Rosji są zdecydowanie bliższe potencjałem. Nieco tylko mniejsze 
dysproporcje występują w partnerstwie Konina z mającym 3,5 mln mieszkańców 
Deyangiem. Część radnych Konina wskazywała, że większe korzyści dla miasta przyniesie 
partnerstwo z czeskim Valašské Meziříčí. Współpraca z chińskimi ośrodkami wymaga  
o wiele większych nakładów niż z partnerami europejskimi. Z jednej strony duży chiński 
partner to większa szansa na przyciągnięcie inwestorów i zwiększenie eksportu. Znacząca 
dysproporcja w potencjale może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwych płaszczyzny 
współpracy. Władze wielkich aglomeracji mają inną perspektywę i inne potrzeby niż 
polskie ośrodki na szczeblu powiatu. Przydatna z punktu widzenia badawczego  
i praktycznego byłaby przeprowadzona na zasadzie studiów przypadku połączonych  
z analizą porównawczą ocena korzyści uzyskanych przez poszczególne polskie miasta 
partnerskie ze współpracy z Chinami przy uwzględnieniu różnic w potencjale ośrodków, 
okresu funkcjonowania danego partnerstwa oraz intensywności i charakteru kontaktów  
w czasie trwania partnerstwa.  
 

1.3 Uwarunkowania, ocena możliwości i wsparcia dla wejścia polskich firm 
produktów na rynek chiński  

 
Jak wskazano we wstępie w trakcie prac nad niniejszym raportem autor przeprowadził 
kilka wywiadów i rozmów z przedstawicielami polskiej administracji publicznej w Chinach: 
Konsulem Generalnym RP w Chengdu Katarzyną Wilkowiecką, przedstawicielem 
Województwa Łódzkiego w Chengdu Pawłem Błażejczykiem oraz przedstawicielami PAIH: 
Andrzejem Szewczykiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej, 
dr. Andrzejem Juchniewiczem, Kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego  
w Szanghaju oraz Marią Figurą, specjalistą z Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-
Chiny. Autoryzowane zapisy najważniejszych kwestii poruszonych w czasie wywiadów są 
dołączone do niniejszego raportu w załącznikach 2-4. Celem wywiadów było uchwycenie 
obrazu konkretnych działań polskich przedsiębiorstw próbujących swoich sił na chińskim 
rynku jak również podstawowych problemów, z jakimi się borykają, możliwości, jakie 
przed nimi stoją oraz działań ze strony administracji publicznej, jakie mogą być 
podejmowane w ramach wsparcia polskiego eksportu do Chin. Zaprezentowane w tym 
podrozdziale dane, fakty i tezy pochodzą od przedstawicieli polskiej administracji 
publicznej i są dokonanym przez autora wyborem z autoryzowanych wywiadów 
dołączonych do raportu. W niniejszym podrozdziale nie ujęto tez lub poglądów autora.  
 
Konsul Generalny w Chengdu i przedstawiciel województwa łódzkiego podkreślili, że rynek 
chiński jest wymagający i do odniesienia sukcesu przez polskie przedsiębiorstwa 
konieczna jest wiedza i zasoby informacji, które wciąż są niewystarczające, choć 
problemem jest również brak profesjonalnego podejścia firm do zbierania i wykorzystania 
informacji. Paweł Błażejczyk wskazuje, że niebagatelne znaczenie ma brak wiedzy  
o chińskiej kulturze, w szczególności kulturze prowadzenia biznesu w Chinach. Zdaniem 
przedstawicieli PAIH wiele polskich przedsiębiorstw, które próbują wejść do Chin nie 
podchodzi do tego profesjonalnie i nie przygotowują się odpowiednio do działania na 
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rynku odmiennym od zachodnioeuropejskich oraz do współpracy z partnerami  
z odmiennego kręgu kulturowego. Podobnego zdania byli również pozostali rozmówcy. 
Często wśród przedsiębiorców brakuje chęci do poniesienia nakładów na budowę 
kompetencji biznesowych do operowania w chińskim środowisku biznesowym. PAIH 
prowadzi seminaria i szkolenia dla przedsiębiorców mające przygotować ich do działań  
w Chinach. Również Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i jego 
przedstawicielstwo w Chengdu poprzez szkolenia i organizowanie misji handlowych 
buduje wiedzę i kompetencje polskich biznesmenów.  
 
Katarzyna Wilkowiecka podkreśliła, że niestety stosunkowo niewielka grupa polskich 
przedsiębiorstw jest naprawdę zainteresowana eksportem do Chin. Wskazała również, że 
w wielu przypadkach polskie firmy oczekiwały, że większość działań związanych  
z wejściem do Chin zostanie zorganizowana przez konsulat przy minimalnym nakładzie 
pracy z ich strony. Przedstawiciele PAIH wskazali, że przeszkodą w rozwoju eksportu do 
Chin nie są formalne, administracyjne i inne nieformalne bariery wejścia na chiński rynek, 
ale bierność polskich firm. Przedsiębiorcy powinni się bardziej zaangażować 
w działania na chińskim rynku i konsolidować wysiłki indywidualnych przedsiębiorstw  
w ramach izb lub związków branżowych albo innych stowarzyszeń w celu prowadzenia 
promocji i lobbingu na rzecz promocji polskich produktów.  
 
Konsul Generalny w Chengdu wskazała natomiast, że nie wszystkie możliwości 
prowadzenia biznesu w Chinach są odpowiednie dla polskich małych i średnich 
przedsiębiorstw. Szeroko propagowane wolne strefy handlowe (Free Trade Zones) oferują 
dobre warunki do działalności, ale bardziej odpowiadają one możliwościom i potrzebom 
większych firm. Nie ma również miejsca pełna liberalizacja życia gospodarczego z punkt 
widzenia potrzeb zagranicznych przedsiębiorstw. Łatwość dostępu chińskich 
przedsiębiorców, również małych i średnich, do polskiego rynku powinna iść w parze  
z równymi możliwościami dostępu polskich przedsiębiorstw do chińskiego rynku. Polska 
powinna współpracować z partnerami w ramach UE i dążyć do uzyskania jak największego 
wpływu na wspólną politykę unijną wobec Chin. Należy jednak również utrzymywać 
ożywione dwustronne stosunki z Chinami i w miarę możliwości starać się wykorzystać te 
możliwości i karty przetargowe, jakimi się dysponuje (np. połączenia kolejowe) do 
uzyskiwania ustępstw ze strony chińskiej w dopuszczaniu polskich firm 
i produktów do chińskiego rynku. Pomimo trudności w wejściu na chiński rynek nie należy 
zdaniem przedstawicieli PAIH z niego rezygnować i przekierowywać sił i środków na 
promocję Polski, polskich produktów i polskich przedsiębiorstw w Chinach do innych 
państwa azjatyckich, gdyż może to spowodować bezpowrotną utratę szansy w Chinach. 
 
Zarówno Katarzyna Wilkowiecka jak i Paweł Błażejczyk wskazują na obawy polskich firm 
próbujących wejść na chiński rynek z produktami, usługami bądź kompleksowymi 
rozwiązaniami będącymi kluczem do ich przewagi konkurencyjnej i chronionymi prawami 
własności przemysłowej lub autorskimi przed utratą technologii i know how na rzecz 
chińskich konkurentów. 
 
Poważnym utrudnieniem dla wejścia na mocno konkurencyjny rynek jest – jak podkreślają 
wszyscy rozmówcy – brak polskich marek o zasięgu globalnym, które dzięki swojej 
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rozpoznawalności byłyby pożądane przez chińskich konsumentów i miałyby ułatwione 
wejście oraz jednocześnie torowały drogę innym firmom przez budowanie marki Polski. 
Jak wskazuje Katarzyna Wilkowiecka, chiński konsument mając do wyboru produkt 
polskiej marki i znanej międzynarodowej korporacji wybierze zazwyczaj ten ostatni, gdyż 
ma to znaczenie dla podkreślenia prestiżu i bogactwa. Paweł Błażejczyk wskazuje również, 
że problemem jest brak łódzkich inwestycji w Chinach. Dla zaistnienia na rynku chińskim 
niezwykle przydatna jest fizyczna obecność poprzez założenie firmy handlowej oraz 
świadczącej usługi posprzedażowe.  
 
Jak podkreślają wszyscy przedstawiciele administracji publicznej, z którymi 
przeprowadzono wywiady, kluczowe jest jak najlepsze wszechstronne dostosowanie 
produktów i usług pod względem jakości, funkcjonalności i wizualnym do wymagań 
chińskiego rynku i chińskich klientów. Również istotny jest stosunek do Chin. Adam 
Szewczyk szczególnie podkreśla, że polscy przedsiębiorcy, którzy chcą działać na chińskim 
rynku muszą polubić Chiny i zaakceptować ich specyfikę oraz dostosować się do wymagań 
m.in. prawnych, logistycznych, marketingowych. Istotną kwestią jest również znalezienie 
odpowiedniego chińskiego partnera, który wprowadzi polską firmą do Chin i zapewni 
odpowiednie kanały sprzedaży. Konsul Generalny w Chengdu jako przykład udanej 
współpracy z odpowiednim chińskim dystrybutorem wskazuje przykład piwa Łomża 
dystrybuowanego obecnie w Syczuanie. Wskazuje również na konieczność dostosowania 
się polskich firm do tempa działania w Chinach i konieczności szybkiej i profesjonalnej 
obsługi chińskich partnerów.  
 
Przedstawiciele polskiej administracji publicznej mają dość ograniczone środki na 
prowadzenie działań w Chinach, co wpływa na zakres możliwego wsparcia polskich 
produktów i przedsiębiorstw. Do czasu powstania Zagranicznego Biura Handlowego  
w Chengdu polski konsulat aktywnie wspierał wysiłki polskich eksporterów poprzez 
wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych, weryfikację chińskich firm, pomoc  
w organizacji udziału w targach i wystawianie pism polecających. PAIH i prowadzone przez 
agencję ZBH dostarczają polskim firmom wsparcia organizacyjnego w udziale w targach, 
organizują spotkania B2B między polskimi eksporterami a potencjalnymi chińskimi 
odbiorcami, organizują misje zakupowe dla chińskich przedsiębiorców, udostępniają 
polskim przedsiębiorcom kontakty z chińską administracją i kręgami biznesowymi, 
pozwalają na korzystanie polskim firmom z infrastruktury ZBH do organizowania spotkań 
i prowadzenia pierwszych etapów działalności w Chinach. Biuro Przedstawicielskie 
Województwa Łódzkiego wspiera przedsiębiorców również w bieżących działaniach 
operacyjnych w wypadku napotkania praktycznych problemów we współpracy z chińskimi 
partnerami np. związanych z realizacją zobowiązań, weryfikacją potencjalnego partnera 
itp. Przykładem udanego wydarzenia promującego łódzkie produkty i łódzkie firmy był 
zorganizowany pod koniec 2017 r. w Chengdu Festiwal Kultury i Żywności.  
 
Zdaniem Konsula Generalnego w Chengdu udział polskich czynników oficjalnych  
w promocji polskich firm i polskich produktów jest dobrze widziany, gdyż oznacza, że tacy 
przedsiębiorcy cieszą się poparciem państwa polskiego, co podnosi ich wiarygodność 
wobec chińskich kontrahentów. Konsulat współpracuje również z lokalnymi chińskimi 
władzami państwowymi i partyjnymi w podległym mu okręgu konsularnym, dzięki czemu 
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udaje się zorganizować wiele imprez promujących Polskę i polskie produkty jak np. Dni 
Polskie i zapewnić tym wydarzeniom odpowiednią oprawę medialną. Podobnie 
przedstawiciele PAIH starają się przede wszystkim dotrzeć do osób decyzyjnych  
w administracji państwowej, partyjnej i w biznesie, starają się wykorzystać obecnie dobre 
stosunki między Polską i Chinami oraz parasol polityczny dla polskich inicjatyw. Próbują 
również budować wśród decydentów świadomość jakości polskich produktów 
podkreślając, że część eksportowanych z Niemiec, kraju o ugruntowanej pozycji w oczach 
chińskich odbiorców, towarów jest produkowana w Polsce.  
 
Katarzyna Wilkowiecka wskazuje również, że otwarcie bezpośredniego połączenia 
lotniczego z Chengdu pozytywnie wpłynęłoby na intensyfikację stosunków gospodarczych, 
gdyż byłoby to znaczące ułatwienie dla chińskich biznesmenów. Wpłynęłoby również 
korzystnie na zwiększenie ruchu turystycznego. Na znaczenie infrastruktury transportowej 
wskazuje również Paweł Błażejczyk, który podkreśla, że województwo łódzkie 
wykorzystuje swoje „5 minut” w najlepszy możliwy sposób. Połączenie kolejowe Łódź-
Chengdu to dla województwa okazja, jakiej nie ma nikt inny w Polsce. Łódź jest obecnie 
bramą do Europy, ale również bramą dla Polski i Europy do Chin. 
 
Konsul Generalny w Chengdu wskazuje również, że promocja kulturalna może być 
jednocześnie połączona z promocją polskich przedsiębiorstw i polskich produktów. Polskie 
firmy mogą być współorganizatorami i sponsorami wydarzeń kulturalnych 
organizowanych na terenie Chin i powinny wykorzystać te możliwości nie tylko do budowy 
wizerunku firmy jako zaangażowanej w promocję Polski, ale do jednoczesnej prezentacji 
potencjalnym chińskim odbiorcom swoich produktów. 
 
Według przedstawicieli PAIH głównymi grupami produktowymi z Polski, które mają 
szansę na sukces w Chinach są produkty spożywcze: nabiał, czekolada 
i inne słodycze, kosmetyki, produkty dla dzieci i gry komputerowe. Paweł Błażejczyk 
wskazuje na mleko i inne produkty mleczarskie, żywność, kosmetyki, meble i niszowe 
rozwiązania technologiczne. Katarzyna Wilkowiecka wskazuje szeroką grupę produktów 
atrakcyjnych dla chińskich odbiorców: zielone technologie, meble i inne produkty 
przemysłu meblarskiego, biotechnologie, produkty z branży medycznej 
i farmaceutycznej, produkty branży spożywczej, maszyny i sprzęt rolniczy, usługi turystyki 
medycznej, produkcja i sprzedaż małych prywatnych samolotów turystycznych.  
 
Konsul Generalny w Chengdu podkreśla natomiast, że problemem jest brak długofalowej 
stabilnej polityki wspierania polskiego eksportu i budowanie polskiej marki w Chinach. 
Programy są realizowane w krótkim okresie i uzależnione od przydzielanych każdorazowo 
środków a konieczne jest stabilniejsze wsparcie o dłuższym, kilkuletnim horyzoncie 
czasowym. Obraz Polski, jaki powinien być promowany w Chinach to obraz Polski 
nowoczesnej, ale z tradycjami. Należy kłaść nacisk na pokazanie Polski jako kraju o wysoko 
rozwiniętej gospodarce, która notuje szybki rozwój mimo kryzysów, jakie dotykają świat  
i inne państwa. Powinno się podkreślać znaczenie tradycji 
i kultury bez popadania jednak w oparcie budowy wizerunku polski na historycyzmie  
w postaci wydarzeń np. z okresu II Wojny Światowej. Zdaniem przedstawicieli PAIH 
promocja polskich produktów spożywczych jest ważna, ale nie należy kreować wizerunku 
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Polski wyłącznie jako kraju rolniczego. Należy promować wizerunek polskiej gospodarki 
jako gospodarki zaawansowanej technologicznie.  
 
W ramach promocji marki łódzkiego przedstawicielstwo w Chengdu prezentuje Łódź  
i województwo jako nowoczesne miasto przemysłowe, które skutecznie wdrożyło strategię 
rewitalizacji. Wobec wzrostu postaw proekologicznych w Chinach jest to wizerunek bardzo 
dobrze odbierany przez chińskich odbiorców. Łódź nie ma jeszcze na tyle wyrobionej 
marki, by móc samodzielnie funkcjonować w Chinach, dlatego prezentując miasto 
i województwo biuro stara się korzystać również z działań promujących Polskę i jej markę 
z jednoczesnym dodawaniem elementów lokalnych. Głównymi lokalnymi symbolami Łodzi 
są nowoczesne rolnictwo i wysoka jakość produktów spożywczych. 
 

1.4 Inne aspekty polsko-chińskiej współpracy gospodarczej 
 
Ze względu na spowolnienie procesu decyzyjnego po stronie polskiej nierozstrzygnięta 
została zaprezentowana w poprzednim raporcie kwestia współpracy z Chinami w zakresie 
budowy elektrowni jądrowej. Również spowolnienie prac przygotowawczych i procesu 
legislacyjnego związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, które zostały 
zintensyfikowane w bieżącym roku, wpłynęło na zatrzymanie w związku 
z brakiem ostatecznego kształtu dla koncepcji, ewentualnych konkretnych rozmów  
z chińskimi partnerami dotyczącymi ich zaangażowania finansowego lub jako 
wykonawców inwestycji. Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
prowadziło natomiast rozmowy z Cosco, które miało wyrażać zainteresowanie polskimi 
portami jako zaangażowanie się w ramach dzierżawy terenów, czy rozbudowy portu. 
 
Strona polska podjęła w drugiej połowie roku wysiłki mające na celu zwiększenie 
przepustowości ruchu kolejowego w hubie przeładunkowym 
w Małaszewiczach poprzez m.in. podpisanie umowy między Cargotorem 
a Systra. Obietnice poprawy infrastruktury i udrożnienia przepustowości złożył we 
wrześniu ub.r. na XXVI posiedzeniu plenarnym Rady koordynacyjnej ds. przewozów 
magistralą transsyberyjską (CCTT) prezes zarządu PKP Cargo Maciej Libiszewski. 
Modernizacja linii i terminali przeładunkowych była kontynuowana w roku bieżącym  
i doprowadziła do zwiększenia płynności ruchu i w znacznym stopniu likwidacji zatorów, 
które powodowały nawet kilkudniowe i większe opóźnienia. Dynamiczny wzrost liczby 
składów między Chinami a Europą przejeżdżających przez Polskę został szczegółowo 
zaprezentowany w obszernym raporcie autorstwa Jakuba Jakóbowskiego, Konrada 
Popławskiego i Marcina Kaczmarskiego analityków z Ośrodka Studiów Wschodnich. Należy 
jednak mieć na uwadze, że wciąż bardzo daleko jest do zrównoważenia importu  
z eksportem droga kolejową. Sprawozdania finansowe PKP wskazują, że znaczący wzrost 
przychodów z tytułu wzrostu ruchu kolejowego wynika ze wzrostu obsługi importu do 
Polski i Europy. Ekspansja PKP na rynek chiński w drugiej połowie 2017 r., która została 
omówiona w poprzednim raporcie, zwolniła, prawdopodobnie również ze względu na 
zmiany w zarządzie PKP Cargo i zwolnienie z funkcji prezesa Macieja Libiszewskiego.  
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Ważnym kanałem, który jest wskazywany jako element służący wzrostowi polskiego 
eksportu do Chin jest e-commerce transgraniczny. We wrześniu ub.r. Poczta Polska 
podpisała wstępne porozumienie z China Post dotyczące transportu przesyłek drogą 
lądową z portu przeładunkowego w Małaszewiczach do 30 krajów europejskich. Celem jest 
możliwie pełne przejęcie obsługi przesyłek pocztowych z Chin do krajów europejskich 
przywożonych drogą kolejową i zawarcie umowy z partnerami azjatyckimi oraz 
operatorami krajów europejskich. Poczta liczy na zwiększenie wpływów. Dla realizacji tego 
porozumienia poczta uruchomiła sortownię w Lublinie specjalnie dla obsługi przesyłek  
z Chin. W latach 2017-2021 Poczta ma zainwestować miliard złotych w Centralny Hub 
Logistyczny, czyli sortownię do obsługi krajowego i międzynarodowego e-commerce 
przygotowywanym głównie z myślą o Nowym Jedwabnym Szlaku. 
 
Inicjatywa Poczty być może przyniesie wzrost przychodów i zwrot kosztów jednak trzeba 
zwrócić uwagę na ogromną asymetrię w dostępie do rynków przez kanały e-commerce. 
Polskie małe firmy wciąż jednak nie mają do dyspozycji platform, które dawałyby im taki 
dostęp do rynku chińskiego, jakie chińskie platformy w szczególności AliExpress daje do 
rynku polskiego drobnym chińskim eksporterom. AliExpress jest platformą dobrze 
rozpoznawalną w Polsce. Aplikacja AliExpress Shopping jest już jedną 
z najpopularniejszych internetowych platform zakupowych z ponad 5 proc. udziałem na 
tabletach i smartfonach w segmencie sklepów internetowych z odzieżą. Ilość 
użytkowników witryny AliExpress szacuje się na ponad 4 mln użytkowników. Również dla 
większych firm – nie tylko polskich, ale i zachodnich – warunki wejścia na chińskie 
platformy są bardzo wymagające i wymaga poniesienia znacznych nakładów. Powstanie 
nowego centrum dla obsługi przesyłek z Chin sprawi, że ten koszt będzie jeszcze niższy 
i konkurencyjność chińskich eksporterów wzrośnie, co pociągnie za sobą wzrost importu. 
Trudno natomiast jest oszacować możliwy wzrost wpływów do budżetu z tytułu ceł  
i podatku VAT importowego ze względu na powszechne praktyki omijania tych danin przez 
zaniżanie wartości przesyłek. Z podobnymi problemami borykają się inne państwa, np. 
Niemcy i Rosja. Poczta Polska i władze celne zapowiedziały większa kontrolę przesyłek 
oraz wykorzystanie technologii informatycznych do szacowania wartości przesyłek, 
wychwytywania tych niedoszacowanych i w efekcie do zwiększenia wpływów Skarbu 
Państwa z tytułu danin publicznych. Szwecja, która borykała się z podobnymi problemami 
wprowadziła specjalną daninę w stałej wielkości naliczaną od każdej przesyłki.  
 
Z pozytywnych aspektów należy natomiast wskazać dynamiczny wzrost liczby chińskich 
turystów, która znacząco przekroczyła próg 100 tys. Jest to ogromny sukces nie tylko  
z punktu widzenia wzrostu przychodów dla polskiej branży turystycznej i usług 
powiązanych, ale również wizerunkowy. Rosnąca liczba usatysfakcjonowanych z przyjazdu 
do Polski chińskich turystów wpływać może na lepszą rozpoznawalność i poprawę 
wizerunku naszego kraju wśród Chińczyków, co może wpłynąć na pozytywnie na dalszy 
wzrost liczby odwiedzających. W styczniu br. w Pekinie wręczono doroczne chińskie 
nagrody turystyczne National Tourism Award. W kategorii „Najbardziej popularne cele 
podróży” w 2017 roku jednym z dziesięciu laureatów została Polska. Obok Polski w tej 
grupie znalazły się także Australia, Austria, Hong Kong, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, 
Seszele, Tunezja i Turcja. W Pekinie funkcjonuje biuro Polskiej Organizacji Turystycznej.  
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Niestety za 2017 r. w chwili sporządzania niniejszego raportu nie było danych GUS 
dotyczących wartości eksportu usług do Chin. Za lata 2013 i 2014 GUS wykazał znaczny 
deficyt w wysokości nieco ponad 200 mln usd przy wartości obrotów odpowiednio 467  
i 605 mln usd. W 2015 r. deficyt spadł do prawie 74 mln usd przy obrotach nieco ponad 
500 mln usd a w 2016 r. wzrósł do ponad 82 mln usd przy niemal 572 mln usd obrotów. 
Wysokość obrotów w usługach jest mało znacząca w porównaniu do wartości obrotów 
towarowych i przy wykazywanym deficycie raczej nie można liczyć 
w najbliższych latach na to, że eksport usług wpłynie w znaczącym stopniu pozytywnie na 
wysokość ogólnego polskiego deficytu w handlu z Chinami. Należy jednak zaznaczyć, że 
przepływ usług jest dużo trudniejszy do uchwycenia niż przepływ towarów, w związku  
z czym rzeczywisty obraz może być odmienny niż wynika to z danych GUS.  
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ROZDZIAŁ 2: CHIŃSKIE INWESTYCJE I KONTRAKTY INFRASTRUKTURALNE  
 

 
2.1 Chińskie inwestycje bezpośrednie w Polsce w II połowie 2017 r.  

 
Spośród planowanych, ale jeszcze niezrealizowanych chińskich inwestycji, jakie zostały 
wskazane w poprzednim raporcie za I poł. 2017 r. niemal żadna nie doszła do skutku. 
Kwestię niedoszłego zakupu Konsalnetu przez China Security & Surveillance Technology 
należy chyba już uznać za definitywnie zamkniętą. Nie było też do końca ubiegłego roku 
postępów we współpracy polsko- chińskiej w ramach założonego przez ICBC holdingu 
Sino-CEEF, którego partnerem miał być Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz miał 
zarządzać środkami o wartości 10 mld euro przeznaczonymi na inwestycje w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Do dalszych etapów realizacji inwestycji wdrażanej już od 
dłuższego czasu przy pomocy PAIH przeszedł natomiast Nuctech: producent urządzeń 
skanujących i zintegrowanych rozwiązań technologicznych m.in. dla dworców, lotnisk  
i podobnych obiektów użyteczności publicznej, służb skarbowych i celnych. Pod koniec 
2017 r. został wmurowany kamień węgielny pod budowę zakładu w Kobyłce. Jego 
zakończenie planowane jest na 2018 rok, a produkowane mają być w nim nowoczesne 
urządzenia skanujące typu cargo.  
 
Nie rozwiązał się natomiast do końca 2017 r. zapowiadany przez PAIH ogromny worek  
z nowymi chińskimi inwestycjami. Kilkukrotnie w ciągu drugiego półrocza 2017  
r. przedstawiciele agencji wskazywali w oświadczeniach medialnych na znaczną wartość 
projektów inwestycyjnych, nad których wdrożeniem pracowali wspólnie z chińskimi 
inwestorami. Według informacji podanych w I poł. 2017 r. PAIH prowadził osiem 
projektów na łączną kwotę 637 mln euro. W sierpniu ubiegłego roku wartość 
potencjalnych inwestycji wzrosła do 758 mln euro w 9 projektach. Jednakże już wtedy 
Tomasz Pisula, szef PAIH, wskazywał, że chińscy inwestorzy niestety wciąż starają się być 
raczej wykonawcami robót i zarabiać na zleceniach rządowych niż inwestować na szeroką 
skalę i liczyć na zwrot z inwestycji. O wiele większy wzrost projektów inwestycyjnych PAIH 
zanotował ze strony inwestorów południowokoreańskich. Japońscy inwestorzy również 
mieli pokaźny udział w portfolio PAIH - 13 projektów o wartości 701 mln euro. Rozmowy  
z inwestorami japońskimi i koreańskimi były bardziej efektywne 
i PAIH dużo szybciej domykał z nimi umowy inwestycyjne niż z Chińczykami.  
W październiku Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH, oceniał jednak, że w toku jest już 10 
chińskich projektów na łączną wartość ponad 1 mld euro i podkreślał, że chińscy 
przedsiębiorcy mieli coraz częściej angażować kapitał w projekty typu greenfield. PAIH 
wyceniał projekty pod względem planowanej wartości wydatków inwestycyjnych (CAPEX). 
W listopadzie oficjalne komunikaty PAIH wskazywały na „chińską rewolucję w portfelu 
PAIH” i wyjście inwestorów z Państwa Środka na pozycje lidera przed Niemcami pod 
względem wartości planowanych do zrealizowania inwestycji. Na koniec 2017  
r. deklarowana wartość sięgnęła już 1,26 mld euro. Jednakże żadna ze znaczących 
chińskich inwestycji nie została do końca 2017 r. zakwalifikowana jako przyjęta do 
realizacji. Z państw azjatyckich status realizowanych uzyskały natomiast inwestycje 
koreańskie warte ponad 1 mld euro (głównie fabryka LG Chem w Kobierzycach, ponad 800 
pracowników) i japońskie o wartości 238 mln euro. Już w 2018 r. według stanu z czerwca  
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z chińskiej części portfolio PAIH wydaje się być wstępnie potwierdzona tylko jedna 
z inwestycji – fabryka baterii do samochodów elektrycznych z firmą Guotai-Huarong jako 
inwestorem. Wartość inwestycji szacowana jest na 45 mln usd (poniżej 40 mln euro)  
i projekt ma być zrealizowany do 2020 r. oraz dać zatrudnienie 60 osobom. Według 
szacunków PAIH w 2017 r. uznano za przygotowane do realizacji inwestycje z innych 
państw o wartości ponad 2 mld euro kreujące 17 tys. miejsc pracy.  
 
Jedną z inwestycji wspomnianych w raporcie za I poł. 2017 r., które zostały zrealizowane 
było przeniesienie przez firmę Liugong części operacji z Holandii do Polski. Chińska firma, 
która kilka lat temu przejęła cywilną część Huty Stalowa Wola, otworzyła w Stalowej Woli 
Europejskie Centrum Badawczo-Rozwojowe i przeniosła z Holandii regionalne centrum 
logistyczne. Przeniesiono również z Holandii europejską centralę firmy, ale tę 
zlokalizowano w Warszawie. Liugong produkuje w Polsce maszyny budowlane pod 
markami Dressta i Liugong i ma obecnie plany na rozszerzenie asortymentu i wdrożenie do 
produkcji nowych modeli koparek i ładowarek. Wszystkie opisane powyżej działania 
podkreślają znaczenie inwestycjiw Polsce dla chińskiej firmy. Liugong jest jednym  
z niewielu chińskich inwestorów, który mimo wielu początkowych trudności  
w dostosowaniu się do polskiego środowiska biznesowego, w szczególności zasad 
zarządzania pracownikami, zadomowił się w Polsce i może być podawany jako pozytywny 
przykład dla innych inwestorów.  
 
Do nowych inwestycji, które zostały zamknięte w 2017 r. i które mogą mieć znaczenie dla 
sytuacji rynkowej w Polsce r. należy przejęcie w czerwcu ub.r. przez Animex Foods dwóch 
zakładów przetwórstwa i pakowania mięsa należących do włoskiej grupy Pini: Pini Polska  
i Hamburger Pini oraz projekt inwestycyjny Royal Chicken. Pini Hamburger jest już 
działającym zakładem, Royal Chicken jest natomiast projektem w fazie rozwojowej, który 
ma rozpocząć działalność na przełomie 2018 i 2019 r. Animex Food należy do grupy 
Smithfield Foods i jest zarządzany przez Smithfield Polska. Smithfield Foods z kolei został 
w 2013 r. przejęty przez notowaną na giełdzie w Hongkongu, a zarejestrowaną na 
Kajmanach WH Group, która mimo zagranicznych udziałowców jest faktycznie firmą 
chińską (kontrolowaną przez podmioty z obszaru ChRL). WH Group jest również 
właścicielem największej w Chinach firmy mięsnej Shuanghui Investment & Development 
Co., Ltd. WH Group do 2014 r. nosiło nazwę Shuanghui International. Jest to więc przejęcie 
pośrednie poprzez łańcuch spółek zależnych, które jednak daje chińskim inwestorom 
kontrolę nad polskimi zakładami i możliwość ewentualnego wpływania na ich działalność. 
Animex jest właścicielem następujących marek: Krakus, Morliny, Berlinki, Mazury i Yano. 
W nowym zakładzie Royal Chicken w Korytach ma znaleźć zatrudnienie 1000 osób, ponad 
piętnastokrotnie więcej niż w planowanej inwestycji Guotai-Huarong. Należy jednak mieć 
na uwadze, że ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia w eksporcie wieprzowiny 
i produktów z wieprzowiny do Chin ewentualne możliwości eksportu produktów 
wytwarzanych w przejętych zakładach podobnie jak w innych zakładach grupy Animex do 
Chin są w najbliższym czasie mało realne. Celem grupy będzie zatem polski rynek 
wewnętrzny i eksport na Europę.  
 
Podobną do inwestycji WH Group inwestycją pośrednią w Polsce jest wejście do Polski 
estońskiej korporacji przewozów osobowych Taxify, która jest oparta na platformie 
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kojarzącej kierowców z klientami w ramach zamawiania usług wspólnych przejazdów (ride 
sharing). Zasada działania Taxify jest podobna do schematu operacyjnego Ubera.  
W sierpniu 2017 r. chińska korporacja ride sharingowa Didi Chunxing zainwestowała 
nieujawnioną kwotę w Taxify. Didi Chunxing było również obok Daimlera inwestorem  
w kolejnej fazie dokapitalizowania spółki w tym roku. Wycena rynkowa Taxify 
przekroczyła miliard usd, co oznacza, że spółka stała się tzw. jednorożcem. W Polsce Taxify 
operuje w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a obecnie ma plany na wejście do Trójmiasta. 
Jako jeden z największych – jeśli nie największy – inwestor w Taxify, Didi Chunxing jest 
również strategicznym partnerem estońskiej firmy, która działa obecnie w 27 państwach 
na wszystkich kontynentach. Celem inwestycji Didi Chunxing jest podjęcie skutecznej 
globalnej konkurencji z Uberem po tym, jak w 2016 r. de facto przejęło spółkę Ubera 
w Chinach. W styczniu br. przejęło np. brazylijskiego konkurenta Ubera: firmę 99. W Polsce 
Taxify prowadzi obecnie agresywną kampanię promocyjną oferując najniższe na rynku 
oferty i zaostrza konkurencję zarówno z Uberem, jak i z tradycyjnymi korporacjami 
taksówkowymi.  
 
W grudniu ubiegłego roku polską branżę soków owocowych zelektryzowała informacja, że 
chińska spółka państwowa Zhonglu Fruit Juice miała przejąć działająca od trzydziestu lat 
na rynku polską firmą Appol, która specjalizuje się w produkcji zagęszczonych soków 
owocowych, soków NFC, naturalnych aromatów i suszu owocowego. W połowie grudnia 
firmy miały podpisać wstępne porozumienie w postaci listu intencyjnego lub wstępnej 
umowy inwestycyjnej. Przyczyną zaniepokojenia innych polskich producentów soków nie 
był sam fakt przejęcia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, którego pozycja rynkowa na 
dość rozdrobionym rynku – jakkolwiek ważna – nie jest jednak na tyle znacząca, by 
zachwiać rynkiem. Appol jest wiodącym producentem, który przeprowadził w ostatnich 
latach kilka istotnych przejęć i inwestycji. Obawy wzbudziły intencje chińskiego 
przedsiębiorstwa. Chiny są największym na świecie producentem soków owocowych. 
Zhonglu jest przedsiębiorstwem z przeważającym udziałem zagranicznych odbiorców 
w portfolio. Obawy konkurentów Appolu dotyczyły możliwości wykorzystania przez 
nowego inwestora polskiego przedsiębiorstwa do sprowadzania koncentratu z Chin  
i jedynie przepakowywania go w Polsce w celu ominięcia ceł nakładanych na import z Chin 
do UE. Formalności związane z przejęciem zostały dopełnione w czerwcu br. Kwota 
przejęcia podana do publicznej wiadomości to 68 mln pln. Kwota ta jest wyższa od 
szacunków Tomasza Iżewskiego, prezesa Warwinu S.A., który w grudniu ubiegłego roku 
wskazywał, że była zawyżona o 25-35 proc. w porównaniu do realnej rynkowej wartości 
Appolu. Obawy dotyczące możliwości wykorzystania polskiej firmy jako przyczółka do 
szerszego wprowadzania chińskiego soku do Polski zostały ponownie podniesione przez 
przedstawicieli branży. Świętokrzyska Izba Rolnicza w liście otwartym z końca czerwca br. 
wskazała, że w sezonie 2017/2018 do Polski sprowadzono 75 tys. słodkiego koncentratu 
jabłkowego (czyli o niższej jakości,), który zdaniem prezesa Izby Ryszarda Ciźla został po 
zmieszaniu z polskim sprzedany jako polski.  
 
W 2017 r. pojawiły się w mediach informacje dotyczące wielu innych chińskich 
potencjalnych możliwych inwestycji w Polsce. W październiku ubiegłego roku pojawiły się 
doniesienia prasowe o możliwym przejęciu przez chiński koncern inwestycyjny Fosun 
należącego do GE banku BPH. Doniesienia te nie zostały potwierdzone i BPH wciąż 
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pozostaje w rękach GE. Należy jednak przypomnieć, że w 2015 Reuters informował  
o planach Fosun o przejęciu Raiffeisen-Polbank. Fosun zwiększał również sukcesywnie  
w 2017 r. swoje udziały w portugalskim Banco Comercial Português (BCP), który według 
stanu na koniec grudnia 2017 r. dysponował kontrolnym pakietem 50,1 proc. akcji  
w działającym w Polsce banku Millenium. Na koniec 2016 r. Fosun miał 16,6 proc, udziałów 
w portugalskim banku, na koniec czerwca 2017 r. 25,16 proc. udziałów, a z końcem 2017  
r. 27,06 proc. Celem koncernu według zapowiedzi medialnych jest objęcie 30 proc 
udziałów w BCP. Na koniec 2017 r. Fosun był największym udziałowcem w BPC, drugim co 
do wielkości był angolański państwowy gigant Sonangol z niemal 20 proc., 
a ponadto niewielkie udziały były w rękach Black Rock oraz EDP Group. Te cztery firmy 
dysponowały ponad 51 proc. udziałów BCP. Ze względu na udział Sonangol oraz dość 
istotny udział innych inwestorów instytucjonalnych w wielkości 23,5 proc. trudno ocenić, 
w jakim stopniu Fosun kontroluje działania banku. Niewątpliwie ma jednak istotny wpływ 
na jego strategię i poprzez BCP również na strategię i działania polskiego Banku Millenium. 
W listopadzie 2017 r. Fosun doprowadził do podpisania przez BCP umowy 
z UnionPay (największym chińskim systemem płatności kartami płatniczymi), co 
otworzyło BCP drogę do wystawiania kart w tym systemie na rzecz swoich klientów, ale do 
tej pory planowano wprowadzenie kart UnionPay jedynie na obszarze Portugalii. Umowa  
z Union Pay dotyczyła również współpracy w zakresie płatności mobilnych. W wydanym  
w listopadzie oświadczeniu Fosun wskazał na Polskę i Portugalię jako główne rynki dla 
dalszego rozwoju. Wcześniej, już w czerwcu 2017 r., Millenium udostępniło klientom 
korporacyjnym kompleksowy pakiet rozliczeniowy w chińskiej walucie.  
 
Szybszą ekspansję w Polsce zapowiadał też w ubiegłym roku nowy dyrektor sieci Louvre 
Hotels na Polskę Adam Konieczny. W ciągu 4-5 lat planuje podwojenie liczby hoteli. Sieć 
jest obecnie spółką zależną chińskiej grupy hotelowej Jin Jiang, która zarządza ponad 6 tys. 
hoteli, głównie w Chinach choć z coraz dynamiczniejszą ekspansją zagraniczną. W sierpniu 
do portfolio grupy wszedł nowo wybudowany hotel Golden Tulip Warsaw Airport. 
W Polsce spółka zarządza obecnie 18 hotelami pod markami Campanile, Golden Tulip  
i Première Classe.  
 
W styczniu ubiegłego roku Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co Ltd nabyło 32 proc. 
udziałów w Schürholz GmbH, Schürholz Polska Sp. z o.o. i Schürholz GmbH & Co. KG 
Stanztechnik. Chińska firma specjalizuje się w produkcji części samochodowych, m.in 
czujników. Przejęcie ma na celu uzyskanie przez chińskiego inwestora dostępu do 
technologii oraz – co było podkreślone – do kanałów dystrybucyjnych niemieckiej firmy.  
 
W czerwcu ubiegłego roku fundusz inwestycyjny Blackstone dokonał z chińskim 
funduszem państwowym China Investment Corporation transakcji sprzedaży Logicor - 
wiodącej europejskiej firmy w branży nieruchomości komercyjnych. Wartość transakcji 
wyniosła 12,25 mld euro (3,8 mld usd). Transakcja została sfinalizowana w listopadzie 
ub.r. Działalność Logicor skoncentrowana jest na budowaniu i zarządzaniu 
nieruchomościami przede wszystkim na potrzeby logistyczne. Do głównych klientów 
należy np. Amazon. W Polsce Logicor dysponuje 28 parkami logistycznymi z 900 tys. m2 
powierzchni i również zajmuje czołową pozycje w branży. Dzięki temu przejęciu chiński 
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fundusz państwowy pośrednio kontroluje znaczna część polskiej infrastruktury 
logistycznej.  
 
W czerwcu 2017 r. chińska firma Shaanxi Ligeance Mineral Resources (SLMR) zamknęła 
proces przejmowania Gardner Aerospace Holdings Limited. Wraz z przejęciem grupy 
Gardner chiński udziałowiec uzyskał kontrolę nad zakładami Gardnera w Mielcu i Tczewie. 
Przejęcie Gardnera jest jednym z elementów budowania przez chińską firmę 
podporządkowanego jej globalnego łańcucha dostaw części dla przemysłu lotniczego. 
Gardner jest dostawcą dla Boeinga i Dassault, ale głównym klientem, dzięki któremu firma 
rozwinęła się w ostatnich latach jest Airbus. Gardner jest dostawcą 
i wykonawcą podzespołów i części samolotów zarówno dla samolotów cywilnych jak  
i wojskowych Airbusa. Przejmując Gardnera Ligeance zyskuje bazę klientów i dostęp do 
rynków. Jednocześnie chińska firma produkuje ren, bardzo rzadki pierwiastek stosowany 
w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Konsolidacja wertykalna ma być uzupełniona 
przejęciami i konsolidacją horyzontalną. W lipcu br. władze brytyjskie ostatecznie 
zrezygnowały z interwencji w przejęcie Northern Aerospace Limited przez firmę Gardner, 
czyli w efekcie przez chińskiego właściciela Gardnera. Spółka córka Ligeance – Chengdu 
Aerospace Superalloy Technology – ma dysponować zaawansowaną techniką produkcji 
turbin silników do samolotów odrzutowych, w tym również do zastosowania w samolotach 
wojskowych jak np. J-20, a kierownictwo wyraża nadzieję na udział firmy we współpracy 
z wojskiem w ramach integracji wojskowo-cywilnej. 
 
W 2017 r. nowego chińskiego akcjonariusza w osobie Kong Dezhao poprzez Perfect Trend 
Ventures Ltd. miał również Bioton. Fakt wejścia udziałowca został ujawniony w grudniu 
2016. Na samym początku 2018 r. ujawniono zwiększenie udziałów i liczby głosów 
udziałowca na walnym zgromadzeniu. Na koniec ubiegłego roku w rękach chińskich 
udziałowców była większość udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu. Chińscy 
udziałowcy od lat stopniowo zwiększali swój udział w Biotonie, co jednak nie przekładało 
się na znaczące zwiększenie wpływów ze sprzedaży insuliny do Chin. Chińska firma Yifan 
International Pharmaceutical Co. jest powiązana kapitałowo i osobowo z Biotonem i dąży 
do przejęcia Sci Gen, która jest kluczem do sprzedaży w Azji Południowo-wschodniej. Na 
podstawie licencji prowadzi sprzedaż insuliny ludzkiej pod nazwą handlową SciLin, 
sprzedaż opartych na licencjach produktów biotechnologicznych, w tym ludzkiego 
hormonu wzrostu pod nazwą handlową SciTropin oraz szczepionki przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zarząd Biotonu oraz rada nadzorcza popierają 
sprzedaż jednak mniejszościowi udziałowcy mają zastrzeżenia i transakcja w chwili 
sporządzania raportu nie została jeszcze zamknięta. Na wrzesień br. zostało zwołane 
nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.  
 
W ubiegłym roku w prasie pojawiły się informacje o kolejnych możliwych chińskich 
inwestycjach nad Wisłą. Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia medialne  
o możliwej inwestycji China Everbright International w branżę budowlaną w Trójmieście. 
Chiński inwestor ma już pierwsze doświadczenia w Polsce, gdyż za ponad 100 mln euro 
nabył Novago, zakład przetwarzania odpadów dysponujący nowoczesną technologią 
produkcji paliwa alternatywnego z odpadów (RDF). Jesienią media ponownie obiegły 
informacje o możliwej inwestycji Beijing WKW Automotive Parts w zakład produkujący 
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baterie do samochodów elektrycznych. Miało to związek 
z planami budowy w Niemczech (tuż przy granicy z Polską) fabryki produkującej auta 
elektryczne. W sierpniu Gazeta Prawna informowała o pomyśle budowy fabryki 
samochodów elektrycznych przez firmę Jiangxi Special Electric Motor. Chiński inwestor był 
również wymieniany wśród potencjalnych nabywców borykającej się z kłopotami 
finansowymi Pesy. Żadna z powyższych inwestycji nie została jednak zrealizowana.  
 

2.2 Podsumowanie stanu chińskich inwestycji bezpośrednich w Polsce 
 

Ocieplenie polityczne między Polską a Chinami zaowocowało zawarciem wszechstronnego 
strategicznego partnerstwa i wieloma deklaracjami o współpracy i wspieraniu inwestycji  
w Polsce składanych przez przedstawicieli rządu chińskiego. Chińska agencja ratingowa 
Dagong we wrześniu ubiegłego roku również wystawiła Polsce dość wysoką ocenę: A dla 
długu w polskiej walucie i A- dla długu zagranicznego, obie z perspektywą stabilną. W 2017 
r. wydany został na potrzeby chińskich inwestorów nowy rządowy przewodnik na temat 
inwestycji w Polsce. Chińscy analitycy i naukowcy od lat wskazują na wysoką atrakcyjność 
Polski z punktu widzenia chińskich inwestorów. Przy pomocy modelowania 
ekonometrycznego tworzą rankingi państw środkowoeuropejskich, europejskich lub 
wszystkich zaliczanych do Inicjatywy Pasa i Szlaku, a Polska znajduje się 
w zdecydowanej czołówce większości rankingów. Wyniki rankingów nie przekładają się 
jednak na poziom zaangażowania chińskich inwestorów. Chińskie łączne inwestycje 
bezpośrednie w Polsce skumulowane na koniec 2017 r. wynosiły ok. 1,1 mld usd. Jest to 
ułamek kwoty, którą chińscy inwestorzy zainwestowali na świecie w samym 2017  
r. Rozbieżności między wynikami rankingów a rzeczywistością wynikają w głównej mierze 
z niewłaściwego podejścia chińskich badaczy, którzy oceniają atrakcyjność inwestycyjną  
i przez to potencjał inwestycyjny wszystkich państw na podstawie tych samych 
standardowych zmiennych, nie biorąc pod uwagę specyfiki poszczególnych państw  
i charakteru ich stosunków z Chinami. 
 
Znaczniejsze chińskie inwestycje bezpośrednie w Polsce są nieliczne. Do dnia dzisiejszego 
zanotowano tylko trzy inwestycje, których indywidualna wartość przekroczyła 100 mln 
dolarów. Jeśli wziąć pod uwagę łączną wartość inwestycji kilku chińskich inwestorów to do 
tej grupy należy dołączyć Bioton. Wśród chińskich przedsiębiorców w Polce dominują 
inwestycje w niewielkie, często rodzinne spółki handlowe, które zajmują się importem 
i dystrybucją chińskich towarów w Polsce. Drugą grupą są niewielkie restauracje lub bary. 
Wartość wydatków inwestycyjnych takich przedsiębiorstw jest znikoma, nie kreują niemal 
żadnej wartości dodanej, zatrudniają niewielką liczbę polskich pracowników opierając się 
często na członkach rodziny lub chińskich znajomych sprowadzanych do pracy w Polsce 
Dla analizy stanu chińskich inwestycji na koniec 2017 r. dokonano zatem przeglądu tylko 
istotniejszych inwestycji, jakie zostały zrealizowane w Polsce. W załączniku nr 1 znajduje 
lista 27 inwestycji, jakie zostały wzięte pod uwagę.  
 
W przeglądzie uwzględniono przedsiębiorstwa, w których chiński udziałowiec kontroluje 
bezpośrednio lub pośrednio (poprzez łańcuch spółek zależnych lub powiązanych) co 
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najmniej 10 proc. udziałów lub w inny sposób może wpływać na jej decyzje oraz sposób 
działania. Wartość inwestycji była bardzo istotnym kryterium, ale nie decydującym.  
W przeglądzie zostały ujęte inwestycje o różnej wartości, nie założono dla nich 
minimalnego progu. Dodatkowym kryterium był wpływ inwestycji na lokalną społeczność 
i znaczenie przejętej marki lub zakładu (gospodarcze albo wizerunkowe). Wzięto pod 
uwagę tylko inwestycje zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji. Nie uwzględniono 
inwestycji planowanych lub takich, dla których podpisane zostało tylko memorandum of 
understanding. Ostatnim zaliczonym do przeglądu projektem jest inwestycja Guotai-
Huarong w związku z informacjami, że grunty pod budowę zakładu zostały zakupione, 
w związku z czym można przyjąć, że projekt jest już w fazie realizacji. 
W przeglądzie nie uwzględniono inwestycji w sektor bankowy ze względu na to, że 
realizują je tylko oddziały chińskich banków lub ich spółek córek ulokowanych w Europie 
(np. w Luksemburgu) oraz ze względu na niewielką liczbę pracowników, niski CAPEX oraz 
specyfikę branży uniemożliwiającą jednoznaczną kwalifikację według kryteriów oceny 
inwestycji opisanych poniżej. Inwestycje w sektor bankowy zostały zarysowane  
w poprzednim raporcie. Dotyczy to również inwestycji pośredniej w bank Millenium, choć 
trzeba mieć na uwadze, że w odróżnieniu od innych jest to znacząca inwestycja w istotnych 
rozmiarów bank. W zestawieniu nie uwzględniono również firm handlowych.  
 
Pod względem rodzaju działalności prym wiodą inwestycje w sektor produkcyjny – tych 
było 20. Dwie inwestycje w odnawialne źródła energii zaliczono do sektora 
energetycznego. Doszło także do dwóch dwie inwestycji w sektor usługowy i trzech  
w pozostałe branże. Inwestycje można również rozpatrywać z punktu widzenia rodzaju 
inwestycji (przejęcie czy greenfield), kierunku transferu technologii lub know how, polityki 
wobec marki i produktów i rynku docelowego, co zostało przedstawione w tabeli 2-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejęcia przewyższały liczebnie inwestycje od podstaw. Jako inwestycje od podstaw 
przyjmuje się również założenie nowej struktury organizacyjnej, niekoniecznie zakładanie 
zakładu produkcyjnego, jak np. inwestycje Huawei w Polsce albo działalność Taxify.  
W wyraźnie większej liczbie inwestycji chiński inwestor wdrażał własną technologię, a nie 
ją przejmował. Przejęcie technologii klasyfikowano jako istotne dla inwestycji, gdy  
w wyniku przejęcia chińska spółka uzyskiwała technologię lepszą niż już posiadana lub 

Tabela 2-1 Charakterystyka chińskich inwestycji w Polsce
Rodzaj inwestycji 

 przejęcie 17 : 10

Kierunek transferu technologii lub know how

 przejęcie 7 : 10 wdrożenie własnej

Polityka wobec marki i produktów

14 : 7

Rynek docelowy

27 : 0

od podstaw / założenie nowej 
spółki

 promocja własnej marki i/lub 
produktów

promocja lokalnej marki i/lub 
produktów

 ekspansja w Polsce, UE, 
Ameryce Północnej

 eksport do Chin, Azji (jako cel 
podstawowy)
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w inny sposób dla niego wartościową i gdy był to jeden z motywów działania inwestora. 
Przykładami takich inwestycji są przejęcie Delphi przez Beijing West Industries, przejęcie 
Huty Stalowa Wola przez Liu Gong albo Novago przez Everbright. W dziesięciu 
przypadkach istotnym elementem inwestycji było wdrożenie nowej technologii. Tak 
klasyfikowano sytuacje, gdy w przejmowanym przedsiębiorstwie chiński inwestor wdrażał 
własną technologię nowocześniejszą od zastanej albo co najmniej istotnie modernizował 
zastane procesy technologiczne. To ostatnie miało miejsce np. w Fabryce Łożysk Tocznych 
w Kraśniku, gdzie Tri-Ring wprowadził innowacje technologiczne i odnowił park 
maszynowy. Tak będzie również w nowo tworzonych zakładach Nuctech lub  
w planowanym do realizacji zakładzie Guotai-Huarong czy w zakładach Hongbo, gdzie 
inwestor zapowiadał nawet utworzenie centrum badawczo-rozwojowego.  
 
Zdecydowana większość chińskich inwestorów dzięki nowym inwestycjom chciała 
wypromować własne produkty lub własną markę. Do tej grupy kwalifikują się również te 
sytuacje, w których chiński inwestor pod przejętą marką faktycznie wprowadza na rynek 
produkty wyprodukowane w Chinach a w Polsce są realizowane jedynie końcowe procesy 
uszlachetniania produktu albo zlokalizowany w Polsce zakład służy jedynie do składania 
gotowych elementów importowanych z Chin i wnosi bardzo niewielką wartość dodaną (jak 
na przykład telewizory TCL). Odnosi się to również do inwestycji Huawei, które co prawda 
zainwestowało w R&D, ale głównym celem jest przejęcie jak największego udziału w rynku 
dla swoich produktów importowanych z Chin. W drugiej kategorii znalazły się natomiast 
projekty, w których chiński inwestor chciał czerpać zyski przede wszystkim z promocji 
produktów oferowanych pod przejmowaną marką i faktycznie produkowanych w Polsce. 
W tej grupie znalazły się przejęcia Animexu i Pini przez WH Group (poprzez Smithfield) 
oraz inwestycję w Fabrykę Łożysk Tocznych. Wiele z przejętych przedsiębiorstw należało 
do zagranicznych firm, czyli nie były to rodzime, polskie firmy. Zostały one przejęte ze 
względu na technologie i dostęp do rynku, jakim dysponowały w chwili przejęcia 
samodzielnie lub dzięki pozycji w grupie przejmowanej spółki matki. Do tej grupy 
zaliczono również inwestycję w Taxify i zakup pośrednio poprzez Louvre Hotels kilkunastu 
hoteli w Polsce. Marki, w które zainwestowano, nie są polskimi markami, ale lokalnymi 
europejskimi, ale charakter świadczonych usług i wizerunek marki został zachowany i nie 
został zmieniony według modelu stosowanego przez inwestora na swoim rynku rodzimym. 
 
Kluczowym elementem w chińskich inwestycjach jest uzyskanie dostępu do rosnącego 
polskiego rynku i uzyskanie dostępu do rynku europejskiego albo czerpanie zysków z już 
uzyskanej przez obiekt przejęcia pozycji na rynku. W przypadku inwestycji Dalian Talent 
główną motywacją było uniknięcie zaporowych ceł na produkty eksportowane na rynki 
europejskie i amerykański. Tri-Ring co prawda importuje pewną część produkowanych 
w FŁT w Kraśniku łożysk, ale gros produkcji jest kierowane wciąż na rynek polski albo na 
eksport w Europie. Ze względu na to, że przejęcie Appol dopiero się odbyło trudno 
jednoznacznie ocenić, czy zdecydowana większość produkcji byłaby przekierowana na 
rynek chiński. Ze względu na informację o rosnącym imporcie z Chin koncentratów – w tym 
jabłkowego – oraz fakt, że polski producent ma ugruntowaną pozycję i odbiorców wydaje 
się, że przynajmniej w pierwszej fazie byłoby to raczej czerpanie dochodów ze sprzedaży  
w Polsce i Europie.  
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Na podstawie dotychczasowych inwestycji można więc wyciągnąć wnioski, że sama forma 
wejścia inwestora – czyli przejęcie albo inwestycja od podstaw – nie jest kluczowa  
i odmiennie od trendu światowego chińscy inwestorzy są gotowi w Polsce do inwestycji od 
podstaw, a nie tylko do kupna już znanych i funkcjonujących marek. Niektóre przejęcia 
zakładów, które borykały się z problemami finansowymi i niedoinwestowaniem wymagały 
też od chińskiego inwestora wniesienia własnej technologii i modernizacji parku 
maszynowego, a zatem nie przychodził on „na gotowe” do wzorowo funkcjonującego 
przedsiębiorstwa. Związane jest to to z tym, że chińskie firmy są gotowe do wdrożenia  
w Polsce własnych technologii i zdecydowanie bardziej są zainteresowane promocją 
własnej marki i produktów niż lokalnych. W żadnej z inwestycji głównym motywem nie 
było produkowanie w Polsce i wykorzystanie np. możliwości, jaką daje kategoria „Made in 
EU” w celu produkcji przede wszystkim na cele eksportu do Chin.  
 
Analiza inwestycji już dokonanych nie daje oczywiście pełnego obrazu stosunku chińskich 
firm do inwestowania w Polsce. Obejmuje bowiem tylko niezwykle wąską grupę, która już 
została zachęcona do inwestycji nad Wisłą. Bardzo istotne jest wskazanie, jakie są powody, 
dla których inne przedsiębiorstwa nie decydują się na inwestowanie w Polsce i jakie kroki 
można podjąć w celu zmiany tej sytuacji.  
 
Z punktu widzenia ogólnej atrakcyjności inwestycyjnej Polska ma atuty, które powinny 
przyciągać chińskich inwestorów: rosnący rynek krajowy i dostęp do rynku unijnego, 
względnie stabilne środowisko polityczne i gospodarcze, przyjazne środowisko dla biznesu 
(rozwinięty system prawny, specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe, rozwinięte 
usługi dla biznesu, rozwinięte usługi dla biznesu stosunkowo tania i wykwalifikowana siła 
robocza oraz znaczące sukcesy w przyciąganiu zagranicznych inwestycji zagranicznych, 
również z Azji (Korei Południowej, Japonii).  
 
Niestety te zalety miały do tej pory niewielkie znaczenie wobec faktu, że Polska nie 
spełniała głównych oczekiwań, jakie ma ogromna większość chińskich inwestorów: 
obfitość dostępnych dla zagranicznych firm zasobów naturalnych (surowców mineralnych, 
rud metali etc.), które są potrzebne dla zaspokojenia wciąż rosnącej chińskiej gospodarki, 
firm dysponujących zaawansowanymi technologiami, które wzmocniłyby pozycję 
konkurencyjną chińskiej firmy, uznanej marki globalnej, która wsparłaby proces 
internacjonalizacji i globalizacji chińskiego inwestora. Polska nie jest również ze względu 
na poziom zaawansowania gospodarczego i aspiracje władz polskich miejscem, gdzie 
chińskie firmy mogłyby przenieść nadprodukcję w sektorach takich jak przemysł ciężki, 
starszy technologicznie przemysł chemiczny itp.  
 
Kolejnym powodem niewielkiego zaangażowania chińskich inwestorów 
w Polsce jest opieranie się przy poszukiwaniu zainteresowanych firm przede wszystkim  
o kontakty na szczeblu państwowym, a także ukierunkowanie na transakcje z udziałem 
przedsiębiorstw państwowych przy jednoczesnej stosunkowo niewielkiej penetracji 
kręgów inwestorów prywatnych. Przedstawiciele dawniej działających w Chinach 
wydziałów promocji handlu i inwestycji, których rolę przejmują podległe obecnie PAIH 
Zagraniczne Biura Handlowe podejmują pewne działania w tym kierunku, jednak ich skąpe 
zasoby kadrowe w Chinach poważnie ograniczają możliwości działania. Do zadań ZBH 
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należą m.in. promocja eksportu, wsparcie dla polskich przedsiębiorstw i przyciąganie 
chińskich inwestorów. Przy obecnej słabo rozbudowanej siatce tych placówek w Chinach 
skuteczna realizacja wszystkich tych działań jest utrudniona. 
 
Należy również wskazać na odmienne rozumienie przez stronę chińską 
i polską pojęcia inwestycji. Dla części administracji rządowej i samorządów kluczowe jest 
przyciągnięcie bezpośrednich chińskich inwestycji, dzięki którym zostaną stworzone nowe 
miejsca pracy, implementacja nowoczesnych technologii poparte zaangażowaniem 
kapitałowym. Chińska administracja dąży natomiast do zwiększenia udziału chińskich 
przedsiębiorstw jako wykonawców projektów infrastrukturalnych. Element inwestycyjny 
ograniczają natomiast do ewentualnego zaangażowania chińskich instytucji finansowych  
w kredytowaniu przedsięwzięć. W podejmowanych wspólnie funduszach 
międzyrządowych kością niezgodny jest kwestia, która strona będzie wyznaczała 
strategiczne kierunki inwestycji i sprawowała kontrolę nad kosztami. Chińskie władze nie 
wywierają też presji na przedsiębiorstwa państwowe w celu nakłonienia ich do 
inwestowania 
w Polce, co czynią w przypadku inwestycji w krajach tzw. „bliskiego sąsiedztwa” lub 
uznanych za strategicznie istotne. Po stronie polskiej rosną natomiast uzasadnione obawy 
co do kierunku zmian chińskiej polityki i rosnącego wpływu KPCh na strategię i działania 
nie tylko przedsiębiorstw państwowych, ale również prywatnych.  
 
Podsumowując: Polska jest atrakcyjnym miejscem dla chińskich inwestycji, ale nie dla 
każdego typu inwestora i nie w każdej branży. Największe szanse Polska ma obecnie na 
przyciągnięcie inwestorów z sektora produkcyjnego zainteresowanych dostępem do rynku 
unijnego, którzy chcą być bliżej swoich odbiorców w Europie. Ze względu na wciąż 
ograniczony (choć rosnący) krąg rodzimych polskich przedsiębiorstw dysponujących 
zaawansowanymi technologiami łatwiej przyciągnąć inwestorów, którzy już nimi 
dysponują. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym niektórych przedsiębiorców do 
inwestowania w Polsce mogłyby być utrudnienia w wymianie handlowej spowodowane np. 
usztywnieniem stosunku Brukseli wobec Chin spowodowanego brakiem wzajemności  
i blokowaniem dostępu do chińskiego rynku. Dla skutecznego działania w Chinach – 
szczególnie w kręgach prywatnych chińskich inwestorów – konieczna jest większa 
obecność polskich przedstawicieli w Chinach obsadzonych profesjonalistami znającymi 
lokalne chińskie realia. W kontaktach z Chinami konieczne jest również wyraźne określanie 
priorytetów i interesów polskiej polityki zagranicznej 
i gospodarczej. Szukanie płaszczyzn współpracy nie powinno przesłaniać różnic  
w interesach i konieczności ich artykułowania i wkomponowywania we wzajemne 
stosunki.  
 

2.3 Udział chińskich firm w nowych projektach infrastrukturalnych 
w II poł. 2017 r. 

 
Ewentualny udział chińskich inwestorów i wykonawców w budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, przedstawiony w poprzednim raporcie, był w pierwszej połowie 
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ubiegłego roku tematem poruszanym przez media 
i dyskutowanym w gronie ekspertów. Zwolnienie w drugiej połowie ubiegłego roku tempa 
przygotowań do realizacji projektu, który budzi liczne kontrowersje społeczne  
i zastrzeżenia ekspertów co do jego założeń (między innymi planowanego zamknięcia 
lotniska na Okęciu) oraz jego ekonomicznej opłacalności i źródeł finansowania sprawił, że 
kwestia chińskiego udziału straciła czasowo na istotności. Uchwalenie ustawy o CPK miało 
miejsce dopiero w maju br. Brak w publicznie zaprezentowanych dokumentach wyraźnego 
wskazania źródeł finansowania i wzmianki o możliwym udziale międzynarodowych 
inwestorów może jednak w braku jasnego stanowiska rządu do co potencjalnego partnera 
prowadzić do kolejnych domysłów i spekulacji.  
 
Również bardzo gorącą dyskutowana i opisana w poprzednim raporcie kwestia 
ewentualnego powierzenia wykonawstwa polskich elektrowni atomowych chińskim 
przedsiębiorstwom w związku ze wstrzymaniem procesu decyzyjnego pozostała 
nierozstrzygnięta. Informacje medialne np. Dziennika Gazety Prawnej wskazywały np. na 
możliwość zawarcia umowy offsetowej – chińscy wykonawcy wybudowaliby elektrownię 
atomową, której koszty oszacowano na 220-250 mld pln w zamian za równej wartości 
chińskie inwestycje w Polsce. Z kręgów rządowych nie padły żadne zdecydowane 
deklaracje dotyczące wyboru przyszłego partnera, a informacje nie zostały 
w wiarygodny sposób potwierdzone.  
 
W maju ub.r. po sześciu latach sporów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) zawarła porozumienie z chińskim konsorcjum, na którego czele stał 
COVEC dotyczące wzajemnych rozliczeń z tytułu niewykonanych przez chińską stronę 
dwóch odcinków autostrady A2 między Warszawą i Łodzią. Ugoda miała być zawarta tuż 
po wizycie premier Beaty Szydło w Pekinie. Informację o tym fakcie podano jednak dopiero 
na początku lipca. Szef GDDKiA Janusz Kondraciuk nie podał szczegółów dotyczących 
warunków, na których zawarta została umowa i ograniczył się do wyrazów uznania dla 
chińskiego partnera, jego otwartości i profesjonalizmu. Sposób zamknięcia sporu wzbudził 
kontrowersje i był sumptem do podejrzeń o zamknięcie sporu na niekorzystnych dla Polski 
warunkach. Oświadczenie strony chińskiej, że zamknięcie sporu pozwoli chińskiej firmie 
budować wizerunek rzetelnego partnera w Polsce i otworzy drzwi do udziału 
w przetargach w Polsce i całej Europie dla chińskich przedsiębiorstw podsyciło tylko 
podejrzenia. Chińskie przedsiębiorstwa w drugiej połowie ub.r. wzięły udział w kilku 
istotnych nowych przetargach infrastrukturalnych, w większości jednak przegrywając je ze 
względu na zbyt wysoką wartość oferty. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie, czy był to efekt doświadczeń nabytych po porażce COVEC i zawyżanie oferty dla 
uniknięcia blamażu, realnej kalkulacji kosztów czy też strategii mającej na celu uspokojenie 
obaw polskich przedsiębiorstw budowlanych i zagranicznych przedsiębiorstw działających 
w Polsce przez swoje spółki córki przed możliwą utratą kontraktów. Chińskie firmy biorące 
udział w większości istotnych przetargów to przedsiębiorstwa państwowe, których 
działalność podlega wytycznym administracji państwowej i organów KPCh i są narzędziem 
dla realizacji chińskiej polityki gospodarczej. W I poł. 2018 r. sytuacja przybrała już nieco 
inny obrót i oferty chińskich firm były już bardziej atrakcyjne cenowo.  
 



Raport Ośrodka Badań Azji | lipiec 2018 

  
Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 r. w ujęciu porównawczym| 41 

We wrześniu ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na budowę infrastruktury 
systemu ERTMS/GSM-R na ponad 13 600 km zarządzanych przez PKP PLK linii 
kolejowych. Zwycięzcą zostało konsorcjum Nokia Solutions and Networks, SPC-1 (spółka 
zależna Wasko), SPC-2 (należąca do Pozbud T&R) oraz SPC-3 (firma kontrolowana przez 
Herkulesa), które złożyło ofertę na kwotę 2,790 mld pln brutto (2,6 mld bez prawa opcji). 
W przetargu wzięły również udział chińskie podmioty: konsorcjum Railway International 
ze Smart City Telekom oraz konsorcjum Beijing National Railway Research & Design 
Institute of Signal and Communication Group razem z Pai Res. To drugie konsorcjum 
przeszło do drugiej fazy przetargu i złożyło ofertę 4,8 mld pln (bez prawa opcji). Znacznie 
wyższą niż zwycięzca, ale również wyższą niż Konsorcjum Kapsch CarrierCom i Porr, które 
złożyło ofertę na kwotę 3,9 mld pln brutto (3,7 mld bez prawa opcji). Od wyników 
przetargów było składane odwołanie, które zostało oddalone, ale skarżącym nie było 
chińskie konsorcjum. 
 
W listopadzie rozstrzygnięty został przetarg na dokończenie budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Jednym z uczestników przetargu była państwowa 
firma hydroenergetyczna Sinohydro, która zaoferowała realizację projektu w cenie 917,1 
mln pln. Najniższą ofertę zaproponował Energopol-Szczecin jako lider konsorcjum wraz 
z Euro-Asian Construction Corporation Evrascon z siedzibą w Azerbejdżanie 
z ofertą 768,2 mln pln. Jedynym kryterium w przetargu była cena. Przetarg wygrało jednak 
konsorcjum złożone z polskiego Budimeksu jako lidera oraz z hiszpańskiej firmy Ferrovial 
Agroman, które złożyło ofertę na 903,9 mln zł, gdyż najtańszy oferent nie spełniał 
wymagań. Warto jednak zwrócić uwagę, że kolejne polskie konsorcja z Rafako jako liderem 
oraz konsorcjum PBG i Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa zaproponowały wyższe 
od Sinohydro wynagrodzenie: 946 mln pln oraz 1 mld 205,7 mln pln. Przedstawiciel 
PeBeKa był jednym z nielicznych osób ze środowiska biznesowego, który towarzyszył 
premier Beacie Szydło podczas wizyty w Pekinie z okazji Międzynarodowego Forum Pasa  
i Szlaku na rzecz Pokoju. PeBeKa należy do grupy kapitałowej KGHM i jednym z tematów 
rozmów prowadzonych przy okazji forum była współpraca między PeBeKa i chińskim 
partnerem China Minmetals przy projektach infrastrukturalnych w Polsce 
i w Chinach. Efekty tych rozmów na razie nie są widoczne, a PeBeKa musi konkurować  
z chińskimi firmami w przetargach na rodzimym podwórku.  
 
Chińska firma China Harbour Engineering Company Ltd. wzięła udział 
w przetargu na budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin 
w Świnoujściu. Połączenie obu wysp jest kluczowe dla usprawnienia komunikacji  
i zlikwidowania ciągnących się kolejek do przepraw promowych. Trudności transportowe 
paraliżują rozwój miasta. Chińska firma ma doświadczenie w tego typu projektach. Jej 
oferta (825,9 mln pln) była jednak znacząco wyższa niż wszystkich pozostały oferentów: 
konsorcjum Toto S.p.A Costruzioni Generali zaoferowało 618,6 mln pln. Inne włoskie 
konsorcjum – Astaldi S.p.A. – zaoferowało 725,1 mln pln, a Porr Polska Infrastructure S.A. 
793,2 mln pln. Przetarg mimo nie najniższej ceny wygrało Astaldi i po kilku odwołaniach to 
konsorcjum ma wykonać projekt. Chińska firma nie składała odwołania.  
 
Zupełnie inna sytuacja miała już miejsce w przetargu na budowę bloku energetycznego 
Ostrołęka C o mocy 1000 MW. W końcu grudnia zostały przedstawione oferty. Najniższą 
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ofertę w wysokości 4,85 mld przedstawiła China Power Engineering. Konkurencyjne 
konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S zaproponowało 6,02 mld pln,  
a konsorcjum Polimex-Mostostal oraz Rafako 9,59 mld pln., czyli dwukrotnie więcej niż 
chiński konkurent. Mimo wyższej ceny niż zaproponowana przez chińskiego konkurenta  
w kwietniu br. to oferta GE i Alstom została zaakceptowana przez dwóch głównych 
udziałowców elektrowni Eneę i Energę. Oferta chińskiej firmy została odrzucona bez 
podania powodów. Przed otwarciem ofert jeszcze w grudniu zamawiający podał, że 
oczekuje kosztu wykonania prac na poziomie 4,8 mld pln, znacznie poniżej oferty złożonej 
przez GE i Alstom. Umowa nie została jeszcze do dziś zawarta. Polimex-Mostostal już 
jednak podpisał list intencyjny ze zwycięzcą przetargu o zawarcie umowy 
o podwykonawstwo części prac. Według deklaracji ministra energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego oraz spółek energetycznych blok Ostrołęka C będzie ostatnią elektrownią 
węglową budowaną w Polsce. Sytuacja wywołała zarzutyo istnienie sieci powiązań między 
przedsiębiorstwami związanymi z branżą energetyczną. Nie oceniając zasadności tych 
zarzutów należy tylko wskazać, że zagraniczne przedsiębiorstwa (w tym polskie) mają 
bardzo ograniczone możliwości udziału w podobnych przetargach w ChRL i niewielkie 
szanse na ich wygrywanie. Należy również podkreślić, że chińska spółka nie złożyła 
odwołania.  
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ROZDZIAŁ 3: EKSPORT DO CHIN 
 

3.1 Eksport – analiza ogólna 
 
Podobnie jak w raporcie dla I poł. 2017 r. podstawą do analizy szczegółowej są dane GUS. 
Dane z innych źródeł – takich jak Eurostat czy chiński Główny Urząd Celny – są traktowane 
jako dodatkowe.  
 
W 2017 r. miał miejsce wzrost polskiego eksportu do Chin do wartości 2 mld 305 mln usd. 
Po dwóch poprzednich latach spadków osiągnął on poziom wyższy nawet niż  
w rekordowym do tej pory roku 2014. Jest to najlepszy jak dotąd wynik polskiego eksportu 
do Chin w wartościach nominalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzrost eksportu do Chin w 2017 r. jest pozytywnym sygnałem, ale jego znaczenie należy 
interpretować nie tylko poprzez pryzmat samej wartości, lecz również w szerszym 
kontekście m.in. dynamiki polskiego eksportu w ogóle, dynamiki wymiany handlowej  
z innymi państwami azjatyckimi, a także w związku z poziomem zamożności chińskich 
podmiotów na tle podmiotów z innych państw. Istotne jest również zanalizowanie, 
w których grupach produktowych nastąpiły spadki, a w których wzrosty i jak były one 
dynamiczne. Następnie należy tę analizę odnieść do struktury polskiego eksportu z punktu 
widzenia korzyści dla polskiej gospodarki i zgodności z założeniami polityki rozwoju 
państwa i interesami gospodarczymi Polski jak np. wartości dodanej, kreowania miejsc 
pracy, podnoszenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.  
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Prezentowane w niniejszym opracowaniu wartości eksportu są podawane 
w wartościach nominalnych. Jest to standardowy sposób prezentacji tych danych. Nie 
uwzględnia on jednak wzrostu inflacji w Chinach oraz przede wszystkim nie uwzględnia 
zmian w kursie rmb do usd, a co za tym idzie zmian w sile nabywczej odbiorców w Chinach. 
Brak tej analizy został skompensowany porównaniem tempa polskiego eksportu do Chin  
z ogólnym tempem chińskiego importu. Ten ostatni wskaźnik wydaje się lepiej oddawać 
pozycję polskich towarów niż siła nabywcza ze względu na stosowaną przez chińskie 
władzę politykę ochrony własnego rynku i rodzimych producentów 
w wielu branżach. Jest to również lepszy wskaźnik ze względu na marginalne znaczenie 
importu z Polski dla całkowitego chińskiego importu jak również ze względu na ogromną 
przewagą dóbr przemysłowych w polskim eksporcie. Siła nabywcza lub wydatki 
gospodarstw domowych na konsumpcję są jednak również istotnymi wskaźnikami  
i powinny być uwzględniane np. w ocenie szans na eksport dóbr konsumenckich.  
 
Podstawą do oceny polskiego eksportu do Chin są dane GUS. Dla eksportu są one zbieżne  
z danymi publikowanymi przez Eurostat ze względu na sposób raportowania i zliczania 
danych. Są one jednak już znacząco rozbieżne z danymi raportowanymi przez stronę 
chińską. Rozbieżności i ich dynamika w latach 2008-2017 zostały ujęte na wykresie 3-2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane określone jako chińskie za lata 2008-2016 pochodzą z bazy WITS, która opiera się na 
danych z bazy Comtrade i jest jednocześnie ich wizualną interpretacją. Dane Comtrade są 
oparte na oficjalnych danych dostarczanych przez poszczególne państwa. Dane za lata 
2008 i 2016 zostały pobrane dla Chin jako dla strony raportującej wartości importu  
z Polski. Dla 2017 r. pobrano dane bezpośrednio z bazy chińskiego Głównego Urzędu Ceł, 
gdyż nie są one jeszcze dostępne w bazach Comtrade i WITS. Zaktualizowane dane za 2015-
2016 prezentowane w otwartym dostępie w bazie autoryzowanej przez chiński Główny 
Urząd Ceł są niemal identyczne z danymi w bazach WITS i Comtrade, co dodatkowo 
potwierdza zgodność danych pomiędzy bazami.  
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W 2017 r. różnica między danymi strony chińskiej a danymi GUS wyniosła ponad 1 mld 
usd, co znacząco odbiega od wartości wykazanych w latach 2014-2015, które i tak są 
kilkukrotnie lub kilkunastokrotnie wyższe od różnicy w latach 2008-2013. Część wartości 
różnicy jest spowodowana kosztami transportu oraz ubezpieczenia. Nie są one 
uwzględnione w statystykach GUS, które opierają się na wartości eksportu dla bazy FOB 
Incoterms. Koszty te są natomiast uwzględniane w statystykach chińskich bazujących na 
wartości CIF Incoterms. Różnica w wartości może wynikać z marży brokerów i innych 
pośredników zlokalizowanych w państwach trzecich i na innych obszarach celnych np. 
Singapurze i Hongkongu. Wartość marży jest doliczana na fakturach handlowych do 
wartości towaru przy deklaracji importowej w Chinach. Towar nadany do Chin jako 
państwa docelowego w europejskim porcie wysyłki jako towar wyprodukowany w Polsce 
może wielokrotnie zmieniać po drodze właściciela i każde z ogniw łańcucha może naliczać 
dodatkową marżę. Różnica w kosztach transportu i ubezpieczenia – biorąc pod uwagę dość 
stabilną strukturę polskiego eksportu do Chin w latach 2008-2017 – nie wyjaśnia 
dwustopniowego skoku w różnicy między wartościami importu raportowanymi przez 
stronę chińską i polską. W 2015 r. zanotowano ogromny spadek cen frachtów, a w 2014  
i 2016 niewielkie zwyżki, które ze względu na częściowe tylko przełożenie na koszt 
produktu nie mogły mieć tak znacznego wpływu na wartość importu do Chin. W tabeli 3-1 
zaprezentowano przykładowe zmiany cen frachtów na trasie Szanghaj-Europa w latach 
2010-2016 w porównaniu rocznym (rdr). 
 

 
 
 
 

W 2017 r. stawki frachtowe średnio wzrosły w porównaniu do 2016 r., ale wykazały także 
wyraźną tendencję spadkową w przeciągu roku. Na koniec lutego chiński indeks CFFI miał 
wartość 918 usd/teu w porównaniu do 737 usd/teu na koniec roku. Dla 2016 r. średnia 
wartość według UNCTAD wyniosła 683 usd/teu. Ze względu na różne źródła danych nie są 
to wartości całkowicie porównywalne, ale dające bardzo zbliżony obraz sytuacji. Biorąc 
pod uwagę udział wartości transportu morskiego w końcowej wartości towaru ta różnica 
we frachtach między 2016 a 2017 również nie wyjaśnia różnicy w danych GUS i chińskich. 
Brak również nowej znaczącej grupy produktów, w której wartość frachtu byłaby 
drastycznie wyższa w porównaniu do wartości produktów. W 2017 r. stosunek wartości 
różnicy między danymi chińskimi a danymi GUS w porównaniu do wartości eksportu 
według danych GUS wyniósł ponad 45 proc. Było to 15 punktów proc. więcej  
w porównaniu do 2016 r. W 2014 i dwóch kolejnych stosunek ten był wyższy o ponad 30 
punktów proc. w porównaniu do 2013 r. i o ponad punktów proc. 20 proc. w stosunku do 
lat 2011 i 2012. Dynamika zmian została wykazana na wykresie 3-3. 
 

Tabela 3-1 Zmiany cen frachtów na trasie Szanghaj–Europa Północna w latach 2009–2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

w % 28,20 -50,80 53,60 -19,90 7,10 -45,80 8,60

Opracowanie na podstawie danych UNCTAD Podstawą były ceny TEU (kontener 20’)
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Czynnikiem, który może częściowo wyjaśniać różnicę jest faktyczny reeksport polskich 
produktów przez Hongkong. W sytuacji, kiedy towar fizycznie jest wysyłany do Hongkongu 
np. w celu dokonania przepakowania i etykietowania i polski eksporter zna jedynie 
Hongkong jako docelowy obszar celny, w deklaracji celnej wskazuje jedynie Hongkong. 
Natomiast chiński importer znając prawdziwe pochodzenie produktów może wskazać  
w trakcie procedur celnych produkt jako pochodzący z Polski. W latach 2012-2015 wartość 
eksportu do Hongkongu była wyraźnie wyższa niż w latach poprzedzających, co wykazano 
w tabeli 3-2. Jednocześnie w latach 2014-2016 wartość polskiego eksportu według danych 
chińskich znacząco wzrosła. 
 

 
 
 
 

Należy jednak mieć na uwadze, że nawet jeśli reeksport przez Hongkong 
w jakimś stopniu wpływa na wartości notowane przez chińskich celników, to jednak część 
produktów trafia na lokalny rynek w Hongkongu, a część jest reeksportowana do innych 
państw. Znaczenie wpływu reeksportu przez Hongkong przy wskazaniu Hongkongu jako 
rynku docelowego przy eksporcie może być ograniczone i samo w sobie nie wyjaśnia skoku 
eksportu do Chin według danych chińskich w latach 2014-2016. Tym bardziej, że ogromny 
wzrost w eksporcie do Hongkongu w latach 2012-2013 nie znalazł odpowiedniego 
odzwierciedlenia w eksporcie do Chin raportowanym przez stronę chińską. Również 
eksport do Hongkongu w roku 2017 w wysokości 447 mln usd – przy założeniu, że 
pośrednicy w Hongkongu doliczają zwyczajne marże – nie wyjaśnia w dostatecznym 
stopniu rozbieżności o wartości ponad 1 mld usd.  
 
Nie wyjaśnia również tej różnicy praktyka stosowana przez część przedsiębiorstw 
konsolidacji wysyłek przed końcem roku sprawozdawczego 
w celu zmniejszenia ilości zapasów na magazynie. Ze względu na czas transportu 
morskiego towar nadany w Polsce w końcu listopada lub w grudniu do chińskich 

Tabela 3-2 Eksport do Hongkongu w latach 2008-2017 (mln usd)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hongkong 157 169 176 322 501 477 560 461 378 447

Opracowanie na podstawie danych GUS
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odbiorców dociera po 1 stycznia. Jako towar in transitu nie jest uwzględniany jako zapas. 
Wartość towarów wysłanych w listopadzie 2016 r. wyniosła jednak tylko nieco ponad 162 
mln usd, podobnie jak w październiku. Wartość eksportu w grudniu wyniosła zaś 194 mln 
usd.  
 
Hipotezą wyjaśniającą tę sytuację może być w również windowanie cen przez tych 
pośredników w Hongkongu, którzy są spółkami holdingowymi, spółkami córkami lub  
w inny sposób są powiązane ze spółkami w Chinach lub w Polsce. Ze względu na liberalny 
reżim podatkowy w Hongkongu i brak istotnych ograniczeń dla dokonywania 
zagranicznych transakcji finansowych, jak również rozbudowany system usług bankowych 
dla środków finansowych pozostających offshore wiele przedsiębiorstw powiązanych ze 
spółkami 
w Hongkongu maksymalizuje zyski oraz marże w tychże spółkach. Więcej wniosków 
można byłoby wyciągnąć z analizy sytuacji w poszczególnych sekcjach i działach na 
podstawie danych prezentowanych przez chiński urząd celny i porównanych do danych 
GUS. Niestety do dnia sporządzania tej części raportu te dane dla Polski nie były 
udostępnione w otwartym dostępie w bazie autoryzowanej przez chiński Urząd Celny. 
Polska była w mniej licznej grupie państw, dla których te dane nie zostały udostępnione. 
Inną hipotezą wyjaśniająca ten wzrost jest ewentualne wychwytywanie przez chińskie 
statystyki importu z Polski poprzez państwa trzecie np. Niemcy, który nie jest raportowany 
do GUS.  
 
Mimo istnienia powyższych rozbieżności w 2017 r. podobnie jak w latach poprzednich 
widoczna jest rosnąca korelacja między kierunkiem zmian tempa polskiego eksportu do 
Chin z łącznym chińskim importem, choć należy wskazać na różnice w wielkościach 
wartości zmian. Uwidocznione jest to na wykresie 3-4.  
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W 2017 r. polski eksport do Chin według danych GUS rósł podobnie jak łączny chiński 
import. O wiele szybciej import z Polski rósł jednak według chińskich danych niż według 
danych GUS. W 2016 r. zanotowano dla wszystkich trzech zmiennych podobne tempo 
spadku wartości rok do roku. Większa w stosunku do tempa zmian łącznego chińskiego 
importu jest korelacja tempa zmian według danych GUS. Rosnąca korelacja wskazuje na to, 
że tempo polskiego eksportu do Chin jest coraz bardziej zbieżne 
z ogólnym trendem importu do Chin. Jest to znacząca różnica w porównaniu do istotnych 
rozbieżności przed rokiem 2014. Z drugiej jednak strony wskazuje to, że wieloletnie 
starania polskiego rządu o jeszcze większe otwarcie chińskiego rynku i retoryka polegająca 
na stawianiu Polski w roli głównego partnera Chin nie przynosiły w poprzednich latach 
widocznego efektu w postaci szczególnego wyjątkowego wzrostu polskiego eksportu 
w porównaniu do tempa zmian chińskiego importu. Należy bowiem zwrócić uwagę na rolę 
miedzi. Wzrost wartości eksportu w 2017 r związany jest ze wzrostem ceny miedzi na 
rynkach światowych, o czym będzie mowa w kolejnych częściach raportu. Dokładne 
wartości będące podstawą wizualizacji na wykresie 3-4 ze względu na konieczność 
zachowania czytelności wykresu są zaprezentowane w tabeli 3-3: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kolejnym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę analizując eksport do Chin w 2017 r. jest 
ulokowanie go na mapie handlu zagranicznego Polski. Tabela 
3-4 obrazuje udział eksportu do Chin w ogólnym polskim eksporcie 
i w eksporcie do Azji. 
 

 
  
 
 
 

 
Udział Chin w ogólnym polskim eksporcie liczonym w usd w 2017 r. wyniósł 1,01 proc.  
O ile była to wartość znacznie wyższa od 0,93 proc w roku poprzedzającym to jest to 
wartość identyczna z osiągniętą w latach 2014 i 2015 i nieco niższa od osiągniętych np.  
w 2009 czy 2013 r. Znaczny wzrost wartości eksportu do Chin w 2017 r. nie oznacza zatem 
jeszcze – choć może – początku nowego trendu w znaczeniu Chin jako odbiorcy całego 
polskiego eksportu, zwłaszcza w kontekście omówionej poniżej struktury tego eksportu. 
Nastąpił zatem na razie jedynie powrót do standardowych poziomów już osiąganych  
w latach ubiegłych z pominięciem tąpnięcia w 2016 r. Udział Chin w ogólnym eksporcie 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14,95 10,74 14,34 -6,10 21,31 6,18 -10,39 -5,19 20,54

7,91 12,75 20,71 -2,45 11,71 31,50 -6,57 -7,45 32,13

-11,21 38,83 24,88 4,29 7,25 0,47 -14,27 -5,46 15,94

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, WITS oraz chińskiego Głównego Urzędu Ceł

Tabela 3-3 Tempo zmian polskiego eksportu do Chin porównane do tempa zmian ogólnego 
chińskiego importu dla wartości celnej towarów wyrażonej w USD w latach 2009-2017  (% rdr)

Tempo zmian polskiego 
eksportu według danych GUS
Tempo zmian polskiego 
eksportu według chińskich 
danych

Tempo zmian ogólnego 
chińskiego importu

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

w ogólnym 0,74      1,08      1,02      0,98      0,95      1,03      1,01      1,01      0,93      1,01     

do Azji 31,46      35,28      33,19      29,86      26,49      27,70      29,10      29,86      29,00      32,48     

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 3-4 Udział procentowy Chin w polskim eksporcie (w usd) ogólnym oraz do Azji
 (bez Bliskiego i Środkowego Wschodu) w latach 2008-2017
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definiuje natomiast aktualną istotność Pekinu dla polskiej polityki gospodarczej i handlu 
zagranicznego in toto.  
 
Należy jednak mieć na uwadze, że udział Chin w ogólnym eksporcie liczonym w usd,  
w sytuacji, gdy gros polskiego eksportu jest kierowany do UE 
i rozliczany w euro jest również wypadkową zmian w na kursach walutowych, choć nie 
wpływa to absolutnie na ogólną ocenę udziału chińskiego eksportu w polskim eksporcie  
i jego istotności.  
 
Chiny są natomiast największym odbiorcą polskich towarów w Azji pod względem wartości 
i ich istotność dla polskiego eksportu do Azji jako punktu odniesienia prezentuje się zgoła 
odmiennie. W 2017 r. pod względem wartości eksport do Chin był ponad trzykrotnie 
wyższy niż do drugich w kolejności Indii oraz ponad czterokrotnie wyższy od eksportu do 
każdego z kolejnych czołowych odbiorców: Japonii i Korei Płd. 
 
Jak wykazano w tabeli 3-5, w której ujęto największych odbiorców polskiego eksportu  
w Azji (z wyłączeniem Bliskiego i Środkowego Wschodu) prymat Chin w 2017 r. pod 
względem wartości nie był jednak niczym nowym. Utrzymywał się nieprzerwanie od 2008 
r., a dystans pozostałych państw do Chin utrzymywał się również na podobnym poziomie. 
Należy jednak również zwrócić uwagę na nieznaczny, acz dostrzegalny wzrost udziału Chin 
w 2017 r. w łącznym eksporcie do Azji do poziomu 32,48 proc. Jest to zmiana o ponad 
3 punkty procentowe w porównaniu do lat 2016 i 2014 i prawie 3 punkty procentowe 
wobec roku 2015. Jest to również wartość wyższa niż w kilku ostatnich latach, choć  
w perspektywie historycznej nie jest to wartość rekordowa. Taka wartość wskazuje 
również na większą dywersyfikację polskiego eksportu niż importu. W tym ostatnim udział 
Chin w wymianie z państwami azjatyckimi wyniósł ponad 50 proc.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3-5 Eksport do wybranych państw azjatyckich w latach 2008-2017 (mln usd)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chiny

Indie 298 337 334 524 666 491 552 465 670 736

Japonia 395 303 458 565 566 675 661 571 591 558

Korea Płd. 311 246 276 416 531 723 507 424 507 544

Kazachstan 439 446 412 494 568 597 571 401 326 478

Hongkong 157 169 176 322 501 477 560 461 378 447

Wietnam 126 108 106 130 158 147 173 224 236 277

Tajlandia 109 94 156 173 167 182 189 136 189 266

Singapur 139 155 417 574 488 736 842 870 633 242

Tajwan 82 147 147 194 172 158 170 142 154 174

Malezja 178 184 207 165 196 310 190 180 153 139

Indonezja 57 85 66 121 122 141 149 106 110 116

Opracowanie na podstawie danych GUS

1 278 1 470 1 627 1 861 1 747 2 120 2 251 2 017 1 912 2 305



 

50 | Łukasz Sarek  

 
Porównując eksport do Chin do eksportu do innych państwa azjatyckich należy jednak 
mieć na uwadze nie tylko bezwzględne wartości, ale również inne aspekty, które pozwalają 
na lepszą ocenę dotychczasowych osiągnięć i pewne przesłanki dla oceny perspektyw 
rozwoju eksportu w przyszłości. Chiny są również liderem pod względem skumulowanej 
wartości eksportu w latach 2008-2017. Zajmują jednak bardzo odległe miejsce pod 
względem wartości eksportu w przeliczeniu na mieszkańca kraju docelowego dla polskiego 
eksportu, co wykazano w tabeli 3-6. Za podstawę obliczenia wartości w tabeli 3-6 przyjęto 
wartości eksportu w usd według GUS oraz średnią liczbę ludności wyliczoną na podstawie 
podanych przez Bank Światowy dla każdego z raportowanych w tabeli okresów. 
W porównaniu do tabeli 3-5 nie uwzględniono natomiast Kazachstanu, którego chłonność 
na eksport z Polski powinna być rozpatrywana w kontekście relacji Polski z Eurazjatycką 
Unią Gospodarczą (EUG) jako taką, Rosją i innymi państwami Azji Centralnej. Wyłączone 
zostały również Hongkong i Singapur. Są to dwa istotne centra handlu międzynarodowego 
o dość liberalnym reżimie celnym, które służą jako ośrodki reeksportu do innych państw 
regionu, co sprawia, że utrudniona jest ocena tego, jaka część eksportu jest konsumowana 
wewnętrznie, a jaka jest reeksportowana. 
 
Spośród państw ujętych w tabeli Chiny pod względem popytu na import 
z Polski w przeliczeniu na osobę w każdym z rozpatrywanych zakresów czasowych 
wyprzedzają jedynie Indie i Indonezję. W 2017 r. chiński import był ponad sześciokrotnie 
niższy niż koreański i niemal 4,5-krotnie niższy od tajwańskiego. Jest to do pewnego 
stopnia zrozumiałe biorąc pod uwagę zamożność mieszkańców tych państw, choć 
uderzające jest, że w wypadku Japonii wartość ta jest 1,4 razy większa od wartości dla 
Malezji. Wiele mówiący jest natomiast fakt, że polski eksport do Chin jest ponad 
dwukrotnie niższy niż do Tajlandii i niemal dwukrotnie niższy niż do Wietnamu, czyli do 
państw na niższym obecnie poziomie rozwoju gospodarczego niż Chiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiny 89,18 Korea Płd. 8,92 Korea Płd. 9,60 Korea Płd. 10,58

Indie Tajwan 65,97 Tajwan 6,60 Tajwan 6,66 Tajwan 7,38

Japonia Malezja 64,69 Malezja 6,47 Malezja 5,05 Japonia 4,41

Korea Płd. Japonia 41,91 Japonia 4,19 Japonia 4,52 Malezja 4,41

Wietnam Tajlandia 24,45 Tajlandia 2,45 Tajlandia 2,86 Tajlandia 3,85

Tajlandia Wietnam 18,53 Wietnam 1,85 Wietnam 2,60 Wietnam 2,90

Tajwan Chiny 13,72 Chiny 1,37 Chiny 1,51 Chiny 1,67

Malezja 4,28 Indie 0,43 Indie 0,47 Indie 0,55

Indonezja Indie 4,00 Indonezja 0,40 Indonezja 0,42 Indonezja 0,44

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Banku Światowego i tajwańskiego MSW

Tabela 3-6 Eksport z Polski do Chin i wybranych państw azjatyckich w latach 208-2017
w stosunku do wielkości populacji w państwie importującym

Łączna wartość eksportu 
z Polski w latach 2008 – 

2017 (usd)

Łączny eksport w 
usd / osobę w 

latach 2008-2017

Średni roczny 
eksport w usd / 
osobę w latach 

2008-2017

Średni roczny eksport 
w usd / osobę w 
latach 2014-2016

Eksport w usd na 
osobę w 2017

18 588
Korea 
Płd.

5 073

5 344

4 485

1 686

1 661

1 539

1 903
Indonezj

a

1 071
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Powyższa analiza jest istotna dla oceny tego, ile przeciętnie wszystkie podmioty w danym 
państwie „wydają” na polski eksport, co jest potrzebne oszacowania potencjału rynku. Nie 
uwzględnia jednak różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych państw  
i zamożności społeczeństwa. Porównanie czołowych importerów polskich produktów  
w Azji z uwzględnieniem tych czynników zostało przedstawione w tabeli 3-7. Wartości 
przedstawione w tabeli wyrażają skłonność podmiotów w danym państwie do nabywania 
polskich produktów z uwzględnieniem poziomu zamożności tego państwa (współczynnik 
S).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostały one wyliczone na podstawie następującej formuły: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartości powyżej 1 oznaczają, że podmioty w danym państwie wydają na zakup polskich 
produktów stosunkowo więcej niż Chiny, wartość poniżej 1 oznaczają, że mniej. Chiny 
wprowadzono w tabeli jako punkt odniesienia z wartością 1. Jeśli zatem państwo X ma 
dochód PKB na osobę cztery razy wyższy niż Chiny, a wartość eksportu z Polski do państwa 
X jest tylko dwa razy wyższa niż do Chin to współczynnik S przybiera wartość 0,5, czyli 
podmioty w państwie X wydają na polskie produkty 2 razy mniej niż podmioty w Chinach 
w porównaniu do PKB na osobę. Jeżeli natomiast w państwie Y dochód PKB na osobę jest 
dwa razy wyższy niż w Chinach, ale wartość polskiego eksportu na osobę jest cztery razy 
wyższa niż w Chinach współczynnik S przyjmie wartość 2, co oznacza, że podmioty 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wietnam 4,54      3,64      3,44      3,83      4,87      3,84      4,27      6,37      6,72      6,38     

Tajlandia 1,34      1,16      1,70      1,89      2,06      1,97      2,17      1,89      2,69      3,03     

Malezja 2,73      3,12      3,07      2,27      3,08      4,42      2,66      3,43      3,05      2,33     

Korea Płd. 1,11      0,95      0,94      1,40      2,12      2,51      1,68      1,70      2,10      1,84     

Tajwan 0,71      1,30      1,22      1,61      1,70      1,40      1,50      1,50      1,70      1,56     

Indie 0,85      0,84      0,71      1,13      1,74      1,17      1,24      1,20      1,69      1,44     

Chiny 1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00     

Japonia 0,28      0,20      0,30      0,37      0,45      0,59      0,64      0,72      0,70      0,60     

Indonezja 0,36      0,50      0,32      0,54      0,64      0,69      0,77      0,68      0,68      0,59     

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, IMF, Banku Światowego i tajwańskiego MSW

Tabela 3-7 Współczynnik skłonności podmiotów w wybranych państwach azjatyckich 
do nabywania polskich produktów z uwzględnieniem poziomu zamożności państw importerów
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w państwie Y wydają na polskie produkty 2 razy więcej w porównaniu do PKB na osobę niż 
podmioty w Chinach.  
 
Wartości współczynnika na rok 2017 wyraźnie wskazują, że chińskie podmioty wydają na 
polskie produkty kilkukrotnie mniej niż wietnamskie i tajskie, których skłonność do 
nabywania polskich produktów w porównaniu do możliwości jest o wiele wyższa niż 
wynikałoby to wyłącznie z wartości bezwzględnych. Rynki te, o których w Polsce mówi się 
stosunkowo niewiele – o wiele mniej niż o Chinach – były w ubiegłym roku bardziej 
zainteresowane polskim eksportem. Tym bardziej warto odnotować otwarcie przez PAIH 
Zagranicznego Biura Handlowego właśnie w Wietnamie. Wciąż bardziej chłonnym  
w porównaniu do możliwości importerem w ub.r. była Malezja i – co ważne – zamożne 
gospodarki jak Korea Płd. i Tajwan. Nawet Indie – które pod względem importu na osobę 
miały wynik o wiele słabszy niż Chiny – miały lepszy wynik jeśli wziąć pod uwagę 
współczynnik S. Zdecydowanie mniej zainteresowana od Chin polskimi produktami  
w porównaniu do swoich możliwości nabywczych okazała się Japonia. Gorszym partnerem 
od Chin pod względem wszystkich trzech parametrów: wartości bezwzględnej importu, 
wartości importu na osobę i skłonności do zakupu polskich produktów w 2017 r. była 
natomiast z tego grona państw jedynie Indonezja.  
 
Rok 2017 charakteryzował się dużym odbiciem polskiego eksportu do Chin, ale jego 
trwałość stoi pod znakiem zapytania. To zostanie wyjaśnione 
w dalszej części opracowania. Należy więc na wyniki współczynnika S w 2017 r. popatrzeć 
przez pryzmat danych historycznych. Dla lepszej czytelności dane z tabeli zostały 
zobrazowane na dwóch wykresach.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dla trzech z czterech państw przedstawionych na wykresie 3-5 w ostatnich latach 
współczynnik S osiągnął wartość powyżej 1. Nachylenie linii trendu wskazuje, że 
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najdynamiczniej popyt na polskie produkty kształtował się 
w Wietnamie. Tajlandia z kolei osiągała wyższe wartości niż Korea, ale nachylenie linii 
trendu wskazuje na podobną tendencję: umiarkowanie rosnącą. Dla 2017 r. Wietnam  
i Korea wykazały spadek, ale jest on minimalny i może mieć związek ze zmianami wartości 
PKB na osobę w Chinach według danych IMF wyrażanych w usd, co było spowodowane 
aprecjacją rmb w 2016 r. i deprecjacją w 2017. Tendencję spadkową można zaobserwować 
jedynie w wypadku Malezji. Podmioty z tego państwa wciąż są o wiele bardziej skłonne do 
nabywania polskich produktów niż chińskie, ale tendencja wskazuje na niwelowanie 
różnicy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dla pozostałych czterech rozpatrywanych państw linie trendu przedstawione na wykresie 
3-6 również wskazują na większe w porównaniu z Chinami zainteresowanie w imporcie 
produktów z Polski. Trzeba jednak mieć na uwadze, że historycznie tylko Tajwan 
wykazywał większą skłonność do importu z Polski niż Chiny, stosunek Indii podlegał 
wahaniom, natomiast Japonia i Indonezja mimo pozytywnego trendu na przestrzeni lat nie 
zbliżyły się nawet do poziomu Chin.  
 
Należy mieć na uwadze, że powyższa analiza nie pokazuje, ile przeciętny konsument 
wydaje bezpośrednio na zakup polskich produktów, gdyż powyższe dane statystyczne 
uwzględniają zarówno produkty konsumenckie jak i przemysłowe. Te ostatnie są 
surowcami, komponentami w procesie produkcyjnym lub elementami majątku trwałego 
jak wyposażenie parku maszynowego służącego do produkcji. W powyższej analizie 
wykorzystano też jako zmienną PKB na osobę, a nie poziom dochodu rozporządzalnego na 
osobę albo poziomu konsumpcji gospodarstw domowych. Przeprowadzenie poszerzonej 
analizy porównawczej z uwzględnieniem powyższych czynników z odpowiednim doborem 
grup produktowych uwzględniających specyfikę regionu i znaczenie poszczególnych 
rynków wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Opracowanie takie byłoby 
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wartościowe z punktu widzenia odpowiedniego sprofilowania polskiej polityki 
gospodarczej w Azji i wsparcia dla produktów konsumenckich.  
 
Polski eksport do Chin w 2017 r. powinno się również rozpatrywać na tle eksportu Unii 
Europejskiej i niektórych państw członkowskich. Ze względu na podobny poziom rozwoju 
gospodarczego oraz historię tworzenia się modelu gospodarczego do porównania wybrano 
państwa Grupy Wyszehradzkiej. Należy jednak mieć na uwadze, że znaczna część eksportu 
do Chin z tych państw szczególnie w przypadku Słowacji i w nieco mniejszym dla Węgier 
jest generowana przez przedsiębiorstwa zależne lub powiązane zagranicznych spółek, 
szczególnie niemieckich. Dla wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej podstawę eksportu 
do Chin stanowią dobra przemysłowe (w przypadku Polski również częściowo surowce),  
a nie konsumenckie. W tabeli 3-8 zaprezentowano wartość eksportu UE oraz wybranych 
państw jak również udział Polski w eksporcie unijnym do Chin. Wartości użyte do analizy 
są wyrażone w euro i zostały pobrane z bazy Eurostat. Nie należy ich zatem odnosić do 
wartości wyrażonych w usd lub do wskaźników opartych na usd przedstawionych  
w odpowiednich wykresach i tabelach.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polski eksport do Chin ma niewielki udział w całym eksporcie unijnym, jak również ma 
małe znaczenie przy eksporcie niemieckim. Ten ostatni stanowi niemal połowę całego 
eksportu unijnego do Chin, więc przyłożenie polskiego eksportu do Chin do Unii  
z wyłączeniem Niemiec nieznacznie tylko podnosi udział z ok 1 proc. na ok. 2 proc. Należy 
natomiast zwrócić uwagę na zbieżność tempa zmian polskiego eksportu do Chin  
z dynamiką eksportu państw UE z wyłączeniem Niemiec, co jest uwidocznione na wykresie 
3-7. W 2017 r. było ono niemal identyczne, a w 2016 r. i 2015 niezwykle zbliżone. Tempo 
zmian polskiego eksportu do Chin nie odbiega w ostatnich latach znacznie od średniego 
tempa zmian dla pozostałych państw Unii z wyłączeniem Niemiec. Jest to obok 
wspomnianego już porównania do tempa zmian całego importu z Chin wskazówka, że 
polski eksport, mimo wszechstronnego partnerstwa i prób budowania szczególnych 
stosunków nie podlegał w ostatnich latach szczególnemu trendowi pozytywnemu. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eksport w mln euro

EU 28

EU 28 z wył. Niemiec

Niemcy

Czechy 548 602 918

Słowacja 419 551 971

Węgry 762 886

Polska 867

Udział polski w eksporcie w %

dla całej UE 1,11      1,27      1,09      0,98      0,95      1,07      1,02      1,07      1,01      1,04     

dla UE z wył. Niemiec 1,96      2,32      2,06      1,86      1,76      1,96      1,87      1,85      1,85      1,86     

Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i GUS

Tabela 3-8 Polski eksport do Chin na tle UE i wybranych państw-członków UE

78 301 82 421 113 454 136 415 144 227 148 115 164 679 170 361 169 731 198 189

44 264 45 159 59 794 71 703 77 558 80 962 89 791 98 443 92 838 110 958

34 037 37 262 53 660 64 712 66 669 67 153 74 889 71 918 76 893 87 231

1 199 1 302 1 446 1 542 1 671 1 734 2 138

1 491 1 349 1 596 1 375 1 020 1 138 1 213

1 178 1 240 1 396 1 435 1 408 1 262 1 422 1 579

1 050 1 233 1 333 1 366 1 589 1 683 1 819 1 720 2 062



Raport Ośrodka Badań Azji | lipiec 2018 

  
Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 r. w ujęciu porównawczym| 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozytywnym sygnałem jest natomiast to, że rok 2017 jest kolejnym rokiem 
w miarę stabilnego pod względem wartości eksportu. Słowacki eksport nieznacznie tylko 
odbił się w dwóch ostatnich latach i daleko mu jeszcze do poziomu z 2013 r. Węgierski  
w ubiegłym roku dopiero przekroczył poziom z 2013 po spadkach w latach 2014 i 2015. 
Wciąż jednak liderem pod względem wartości i stabilności dynamiki eksportu do Chin  
w regionie pozostają Czechy. Na wykresie 3-8 przedstawiono wizualizację wartości 
eksportu państw Grupy Wyszehradzkiej do Chin z tabeli 3-8. 
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Polski eksport w 2017 r. w wartościach nominalnych był podobny do czeskiego i nieco 
większy od węgierskiego. Nie był także nawet dwukrotnie większy od słowackiego. 
Jednakże obecna przewaga nad Słowacją to nie zasługa dynamicznego wzrostu polskiego 
eksportu tylko wynik tąpnięcia słowackiego eksportu po 2013 r. Polski eksport do Chin jest 
natomiast nieporównywalnie słabszy od pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej jeśli 
weźmiemy pod uwagę wielkość PKB.  
 

3.2 Analiza ogólna struktury eksportu 

 
Wzrost wartości eksportu jest elementem pozytywnym. Należy jednak poddać go głębszej 
analizie. Istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie struktury polskiego 
eksportu do Chin, jest poziom zróżnicowania na poziomie sekcji, działów i pozycji. Pozwala 
to na wskazanie, w których grupach produktowych polscy eksporterzy są w stanie 
przedstawić szerszą atrakcyjną ofertę dla chińskiego odbiorcy. Daje również odpowiedź na 
to, czy eksport do Chin spełnia oczekiwania z punktu widzenia jakości rozumianej np. jako 
eksport produktów o wysokiej wartości dodanej, produktów przetworzonych, eksport 
produktów w branżach innowacyjnych lub generujących wysokie zatrudnienie. Istotne jest 
również zbadanie dynamiki eksportu, to jest w których branżach notowany jest wzrost 
eksportu, a w których spadek. Na poziomie sekcji podstawowe dane do takiej analizy zostały 
ujęte w tabeli 3-2-1. Kryterium uszeregowania sekcji jest wartość eksportu w 2017 r.  
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Dwie główne sekcje zdominowały eksport do Chin w 2017 r., przejmując prawie 58 proc. 
łącznej wartości. Na kolejne pięć sekcji łącznie przypada niespełna 30 proc. Wskazuje to na 
średnie zróżnicowanie polskiego eksportu na poziomie sekcji i oznacza wysokie 
uzależnienie łącznego poziomu eksportu od wyników w sekcjach wiodących. W 2017  
r. eksport do Chin najwyższą wartość osiągnął w sekcji XV obejmującej metale nieszlachetne 
i ich artykuły oraz w sekcji XVI obejmującej maszyny, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. Wartość eksportu w kolejnych sekcjach była dużo niższa. Łączna wartość 
eksportu z pięciu sekcji lokujących się pod względem wartości w przedziale 100-200 mln 
usd osiągnęła zaledwie 689 mln usd, czyli mniej niż wartość eksportu w sekcji XV  

Tabela 3-2-1 Wartość, dynamika i udział poszczególnych sekcji w eksporcie do Chin w 2017r.

Opis sekcji

XV - METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH 717,6 145,5 31,13

612,1 104,9 26,55

VII - TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU 181,4 108,0 7,87

XX - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE 169,2 111,4 7,34

126,1 129,0 5,47

VI - PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH 110,7 104,9 4,80

101,9 207,5 4,42

I - ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 65,5 89,3 2,84

46,3 141,6 2,01

36,0 129,9 1,56

35,1 153,9 1,52

V - PRODUKTY MINERALNE 33,1 64,4 1,44

24,6 140,2 1,07

XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 19,5 107,0 0,84

II - PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO 11,9 107,2 0,52

7,1 215,3 0,31

5,8 131,7 0,25

0,4 80,6 0,02

XXI - DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI 0,4 127,4 0,02

0,3 166,9 0,01

Suma końcowa 120,5 100,00

Opracowanie na podstawie danych GUS

Eksport
 (mln USD)

Dynamika 
r. pop.=100

Udział w 
eksporcie 
do Chin

(%) 

XVI - MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTR.; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO 
REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻ. DO TYCH ARTYKUŁÓW

XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA 
TRANSPORTOWE

XVIII - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPT., FOTOGR., KINEMAT., POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, 
MED. LUB CHIRURG.; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZ.; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

XIII - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; 
WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

IV - GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I 
PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

IX - DREWNO I ART. Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ART. Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z 
ESPARATO LUB INNYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I Z WIKLINY

X - ŚCIER Z DREWNA LUB POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB 
TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

XII - OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE; SZPICRUTY ICH 
CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE, ART. Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ART. Z WŁOSÓW LUDZKICH

VIII - SKÓRY  I SKÓRKI SUROWE, WYPRAWIONE, FUTERKOWE I ART. Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I 
RYMARSKIE; ART. PODRÓŻNE ITP. POJEMNIKI; ART. Z JELIT ZWIERZ. (B. JEDWABNIKÓW)

XIV - PERŁY NATUR. LUB HODOW., KAMIENIE SZLACH. LUB PÓŁSZLACH., METALE SZLACH., METALE 
PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

III - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH 
ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

2 305,0
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i minimalnie tylko więcej niż dla sekcji XVI. Ogromne znaczenie dwóch wiodących sekcji dla 
polskiego eksportu obrazuje diagram 3-2-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eksport w sekcjach o wartości poniżej 100 mln usd na sekcje miał łącznie udział 12,4 proc. 
Ze względu na niewielką wartość i marginalny udział 
w eksporcie sekcje poza pierwszymi siedmioma nie będą już uwzględniane 
w dalszej analizie, warto jednak wskazać na kilka istotnych kwestii związanych z eksportem 
w tych sekcjach.  
 
Wśród czołowych sekcji składających się na polski eksport do Chin nie ma obecnie tych, 
które są od lat przedmiotem szczególnej promocji ze strony administracji państwowej i które 
są wskazywane jako motory przyszłego eksportu do Chin. Produkty pochodzenia 
zwierzęcego miały udział w eksporcie w 2017 r. poniżej 3 proc. i zanotowały spadek o 11 
proc. w porównaniu do roku 2016. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
z pewnością były problemy z ptasią grypą oraz wstrzymanie polskiego eksportu drobiu do 
Chin w 2017 r. W porównaniu do ponad 32 mln usd eksportu w 2016 r. w roku ubiegłym 
eksport wyniósł zaledwie nieco ponad 1 mln usd. Strat spowodowanych zakazem eksportu 
drobiu nie były w stanie wyrównać znaczne wzrosty eksportu niezagęszczonego mleka 
i śmietany (o 37 proc. do poziomu ponad 12,5 mln usd), zagęszczonego mleka lub śmietany  
z udziałem cukru (o prawie 70 proc do wartości ponad 10 mln usd) i 55 proc. wzrost 
eksportu serwatki do wartości niemal 29 mln usd. O niemal 30 proc. wzrósł eksport 
gotowych produktów spożywczych, w znacznej mierze jednak za sprawą produktów dla 
niemowląt wprowadzanych często przez koncerny pod międzynarodową marką. 
Z innych bardziej znaczących grup w obrębie tej sekcji zanotowano również wzrost  
w półproduktach jak cukry (np. maltoza, glukoza) oraz inne cukry pochodzenia roślinnego 
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(np. z buraków cukrowych). Dość wysoką dynamikę (55 proc.) odnotowano w różnego 
rodzaju innych przetworach spożywczych, co pozwoliło na osiągnięcie prawie 5 mln usd 
wartości eksportu. Wciąż są to jednak wartości nieznaczące w porównaniu z niewielkim 
nawet łącznym eksportem do Chin. Wartość eksportu produktów pochodzenia roślinnego – 
w tym jabłek i innych owoców – była marginalna, stanowiąc zaledwie 0,5 proc. wartości 
ogólnego eksportu.  
 
Należy natomiast podkreślić dynamiczny wzrost eksportu w obu sekcjach obejmujących 
produkty drewniane, szczególnie jeśli chodzi o elementy wykorzystywane w budownictwie  
i wyposażeniu wnętrz. Pod względem wartości nie są to pozycje mające wpływ na całość 
eksportu, ale byłoby wskazane większe wsparcie polskich eksporterów w tych grupach 
produktów, w których Polska ma dość dobrą pozycję w Europie, a które można powiązać 
z czystym polskim środowiskiem i bogactwem zasobów leśnych. Bardzo pozytywnym 
sygnałem jest ogromny wzrost eksportu polskiego obuwia skórzanego (o prawie 850 proc.) 
w porównaniu do roku 2016, co w połączeniu ze wzrostem eksportu – choć mniej 
dynamicznym w większości innych grup – sprawiło, że sekcja XII była najdynamiczniej 
rosnącą sekcją z tempem o ponad 115 proc. (dynamika 215 proc. rdr). Polskie wyroby 
skórzane – czy to obuwie czy galanteria – nie mają takiej pozycji jak uznane zagraniczne 
marki, nie tylko te bardzo popularne, ale również bardziej niszowe. Niemniej jednak nawet 
w tak trudnym segmencie możliwe jest zdobywanie nowych przyczółków w Chinach. 
Również inne wyroby ze skóry notowały rosnący eksport, choć nie tak spektakularny pod 
względem dynamiki i wartości. To powinno skłaniać do zwrócenia uwagi na potencjał 
w tych grupach produktowych. Podobnie należy zwrócić uwagę na potencjał niektórych 
pozycji z sekcji XIII, jak np. specjalistycznych wyrobów ceramicznych, których eksport odbił 
się w ostatnich dwóch latach i stał się motorem wzrostu eksportu w tej sekcji podobnie jak 
produktów z grafitu.  
 
Wzrost eksportu w wielu grupach produktowych objętych wyżej omówionymi sekcjami jest 
sygnałem, że istnieją możliwości nie tylko dla wzrostu eksportu, ale również jego 
dywersyfikacji. Dominacja dwóch głównych sekcji i dość niewielki udział pięciu kolejnych  
w 2017 r. nie jest szczególną sytuacją, ale jak wykazano na wykresie 3-2-1 zbliżoną do 
występującej w latach poprzednich.  
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W ostatnich dwóch latach można zaobserwować powolną dywersyfikację polskiego eksportu 
do Chin na poziomie sekcji. Udział dwóch wiodących sekcji w 2017 r. był nieco tylko wyższy 
niż w roku 2016, ale wciąż niższy od lat poprzednich i utrzymał się poniżej poziomu 60 
proc. Prawie 30 proc. łącznego udziału w eksporcie w kolejnych pięciu sekcjach (z których 
każda zanotowała w 2017 r. wartość eksportu między 100 a 200 mln usd każda), jest już 
pewnym postępem w porównaniu do lat poprzedzających.  

 

3.3 Wiodące sekcje w polskim eksporcie do Chin 
 

3.3.1 Sekcja XV: produkty z metali nieszlachetnych i rola miedzi 
w polskim eksporcie do Chin 

 
W ubiegłym roku wartość eksportu metali nieszlachetnych i produktów z nich 
wytwarzanych (sekcja XV) ponownie osiągnęła wyższą wartość od eksportu maszyn 
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mechanicznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sekcja XVI). W 2016 r. po raz 
pierwszy w ostatniej dekadzie miała miejsce sytuacja odwrotna. Wartość eksportu w obu 
sekcjach w ubiegłej dekadzie przedstawiono na wykresie 3-3-1. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z punktu widzenia polityki mającej na celu promowanie eksportu produktów o wyższej 
wartości dodanej jest to zjawisko niekorzystne, jednak należy podkreślić, że różnica 
wyniosła tylko nieco ponad 100 mln usd, co w skali dekady z pominięciem 2016 r. jest 
najlepszym wynikiem. Niepokoić może jednak spadek tempa wzrostu eksportu w sekcji XVI, 
który osiągnął poziom 4,9 proc., co jest przeciętnym wynikiem w perspektywie dekady. To 
zostało przedstawione na wykresie 3-3-2. 
 
Znaczący spadek tempa wzrostu może niepokoić, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że 
ubiegłoroczny wzrost o ponad 15 proc. był odbiciem po regresie 
z roku 2015. Wzrost o niecałe 5 proc. jest znacząco niższy niż wzrosty 
w latach 2013 i 2014, co może wskazywać na coraz mniejszą konkurencyjność polskich 
produktów w tej sekcji na chińskim rynku.  
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Nie jest to pożądany trend również z punktu widzenia dywersyfikacji eksportu. Znacznie 
bardziej dynamiczny (o prawie 46 proc.) wzrost eksportu w sekcji XV był spowodowany 
przede wszystkim wzrostem wartości eksportu miedzi rafinowanej nieobronionej 
plastycznie (głównie w postaci katod) pod pozycją 7403 oraz rud i koncentratów miedzi pod 
pozycją 2603. W 2017 r. udział pozycji 7403 w całym eksporcie produktów w ramach sekcji 
XV wyniósł ponad 82 proc., co jest tylko nieznacznie niżej od poziomu 84-85 proc. 
notowanego w latach 2013-2015. Tylko w 2016 r. udział spadł do 77 proc. 
W latach przed 2013 był on jeszcze wyższy. W ramach działu 74, obejmującego tylko miedź  
i artykuły z miedzi, pozycja 7403 ma rokrocznie udział wahający się między ok 94 a 96 
proc., co oznacza, że chociaż Polska jest jednym z kluczowych światowych producentów 
miedzi, eksportuje do Chin niemal wyłącznie rudy oraz nieco tylko obrobiony surowiec, a 
nie produkty o wyższej wartości dodanej. Dwie podstawowe pozycje obejmujące produkty  
z miedzi stanowiły też w związku z tym znaczącą pozycję 
w łącznym polskim eksporcie do Chin, co obrazuje tabela 3-3-1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W ubiegłym roku w łącznym eksporcie do Chin ponownie wzrósł udział miedzi w katodach  
i rudach. Przekroczył on 26 proc., co jest znacznie wyższą wartością niż 21 proc. w 2016  
r. Wciąż jednak jest to dużo poniżej progu 32 – 35 proc., który był standardem w ostatniej 

Tabela  3-3-1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eksport do Chin

Poz. 7403 i 2603
439 503 598 803 596 699 734 663 403 603

839 967

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

34,38 34,22 36,74 43,15 34,10 33,00 32,62 32,86 21,05 26,17

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Porównanie eksportu do Chin głównych pozycji produktów z miedzi i eksportu 
z ich wyłączeniem (mln usd)

1 278 1 470 1 627 1 861 1 747 2 120 2 251 2 017 1 912 2 305

Eksport z wył. 
poz. 7403 i 2603

1 030 1 058 1 152 1 420 1 516 1 354 1 510 1 702

Udział głównych grup produktów z miedzi w eksporcie Chin (%)

Udział poz. 7403 i 2603 
w eksporcie do Chin
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dekadzie. Ze względu na tak znaczący udział miedzi w polskim eksporcie należy również 
spojrzeć na niektóre dane z wyłączeniem z nich miedzi, a przede wszystkim na tempo zmian 
eksportu, co obrazuje tabela 3-3-2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W ubiegłym roku tempo wzrostu eksportu z wyłączeniem głównych pozycji 
w miedzi wyniosło niespełna 13 proc., czyli o prawie 8 punktów procentowych poniżej 
tempa wzrostu całego eksportu, podczas gdy wzrost eksportu w pozycjach 7403 i 2603 
wyniósł prawie 50 proc. Te dwie pozycje odpowiadały za ponad połowę wzrostu wartości 
polskiego eksportu do Chin. Bez uwzględnienia miedzi eksport rósł nieco tylko szybciej niż 
w 2016 r. Było to o ponad 4 punkty procentowe szybciej niż średnie tempo wzrostu 
liczonego z wyłączeniem miedzi od 2009 r. (8,54 proc.). Wzrost wyniósł jednak niewiele  
(o nieco ponad sześć punktów procentowych) powyżej tempa wzrostu ogólnego importu  
z Chin od 2009 r. i był niemal równy tempu wzrostu importu z Chin wyrażonego w usd  
w 2017 r. Biorąc pod uwagę wartość bazową importu zdecydowanie takie tempo wzrostu nie 
jest jeszcze wystarczające dla odwrócenia trendu wzrostu ujemnego salda gospodarczego  
w wymianie handlowej z Chinami. Należy jednak wskazać, że rok 2017 był drugim z rzędu 
rokiem stabilnego wzrostu, co wyróżnia te dwa lata na tle znaczących wahań tempa zmian 
wartości eksportu bez miedzi, jak również w samych pozycjach 7403 i 2603. Wizualizację 
tempa zmian dla łącznego eksportu, eksportu samej miedzi oraz eksportu z wyłączeniem 
miedzi zaprezentowano na wykresie 3-3-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eksport poz. 7403 i 2603 14,44 18,88 34,32 -25,81 17,41 4,97 -9,73 -39,25 49,85

Eksport włącznie z miedzią 14,95 10,74 14,34 -6,10 21,31 6,18 -10,39 -5,19 20,54

15,22 6,51 2,74 8,86 23,33 6,78 -10,70 11,48 12,72

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 3-3-2 Porównanie tempa zmian eksportu do Chin z uwzględnieniem miedzi
 w latach 2009-2017 (%)

Eksport z wył. poz. 7403 i 
20603
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Tempo zmian eksportu miedzi oraz pozostałych produktów wielokrotnie 
w ciągu ostatniej dekady było przeciwstawne. Pozytywnym aspektem takiej sytuacji było 
dyskontowanie strat na spadku wartości eksportu miedzi dynamiczniejszym wzrostem  
w pozostałych grupach produktów i odwrotnie. Postępująca dywersyfikacja eksportu  
i znaczniejszy wzrost udziału pozostałych grup produktowych miałyby zatem nie tylko 
korzystny wpływ na wartość polskiego eksportu do Chin, ale również na łatwiejsze 
utrzymanie stabilnego pozytywnego trendu wzrostowego. Wartość eksportu miedzi jako 
surowca zależy od wielu czynników, takich jak zmienny popyt na rynku chińskim, zmiany 
cen surowca na rynkach światowych oraz na politykę i działania rządu chińskiego mające na 
celu zwiększenie produkcji miedzi w kraju i zapewnienie w maksymalnym możliwym 
stopniu poprzez przedsiębiorstwa państwowe bezpośredniej kontroli nad wydobyciem, 
produkcją poza granicami Chin i dostawami surowców uznawanych za istotne dla chińskiej 
gospodarki. Ceny miedzi w 2017 r. rosły i w pierwszej połowie 2018 utrzymywały się na 
wysokim poziomie, jednak część analityków wskazuje na możliwy spadek cen w drugiej 
połowie i bardziej dotkliwy w 2019 r., co miałoby wpływ na poziom polskiego eksportu  
o charakterze podobnym do tego w roku 2016.  
 
Chiny są dla KGHM kluczowym i w zasadzie jedynym odbiorcą miedzi spośród państw 
będących jednocześnie największymi azjatyckimi odbiorcami polskich produktów, dla 
których wyliczono w tym raporcie wskaźnik skłonności do nabywania polskich produktów. 
Do żadnego z tych państw, poza Indiami, nie jest również kierowany znaczący eksport 
surowców mineralnych, rud metali lub metali po wstępnej obróbce. Do pozostałych państw, 
z wyjątkiem wspomnianych już Indii, kierowany jest przede wszystkim eksport produktów 
o wyższej wartości dodanej niż miedź oraz płodów rolnych. Należy więc również dokonać 
porównania wskaźnika dla wartości z wyłączeniem eksportu surowców i półproduktów:  
w wypadku Chin pozycji 7403 i 2603 oraz w wypadku Indii z wyłączeniem działu 27 ze 
względu na eksport koksu i półkoksu oraz pochodnych ropy naftowej i olejów 
ropopochodnych. Takie porównanie wskaźnika skłonności do nabywania polskich 
produktów dla zmodyfikowanych danych zaprezentowano w tabeli 3-3-3. 
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Wyraźny wzrost wartości wskaźników dla wszystkich państw, poza Indiami, powiązany ze 
strukturą eksportu do tych państw i zdecydowaną przewagą w głównych grupach produktów 
o wyższej wartości dodanej lub płodów rolnych, produktów zwierzęcych, przetworzonych 
produktów spożywczych, wskazuje, że w porównaniu do Chin i dla poziomu zamożności 
mierzonym w PKB na osobę podmioty w tych państwach, w których wskaźnik jest wyższy 
od 1, są jeszcze bardziej skłonne do zakupu polskich produktów z „wyższej półki” lub 
promowanych przez polskie władze Chinach niż wynikało to z wartości wskaźnika dla 
danych ogólnych. Różnica między Chinami a Japonią i Indonezją zdecydowanie zmalała.  
 

3.3.2 Osłabienie tempa wzrostu eksportu w sekcji XVI 

 
Sekcja XVI podzielona jest na dwa działy: obejmujący maszyny i urządzenia mechaniczne 
dział 84 oraz obejmujący maszyny i urządzenia elektryczne dział 85. Są to niezwykle istotne 
dla polskiego eksportu działy, ponieważ obejmują wiele produktów specjalistycznych, 
których odbiorcami są chińskie przedsiębiorstwa. W sytuacji, kiedy budowanie marki Polski 
wśród chińskich odbiorców indywidualnych i zwiększanie eksportu produktów 
konsumenckich odbywa się powoli, przekierowanie wysiłków na wsparcie polskich 
przedsiębiorstw w branżach B2B i podejmowanie działań wspierających eksport w tych 
pozycjach może przynieść szybsze efekty. Wsparcie może być szczególnie istotne  
w najbliższych latach ze względu na rosnącą i nie zawsze uczciwą chińską konkurencję oraz 
wciąż utrudniony dostęp do chińskiego rynku dla polskich firm, w wielu branżach o wiele 
trudniejszy niż dostęp odpowiadających im chińskich firm do polskiego rynku.  

włącznie z miedzią i koksem z wyłączeniem miedzi i koksu

2016 2017 2016 2017

Wietnam 6,72 6,38 8,52 8,65

Tajlandia 2,69 3,03 3,41 4,10

Malezja 3,05 2,33 3,87 3,16

Korea Płd. 2,10 1,84 2,66 2,49

Tajwan 1,70 1,56 2,15 2,11

Indie 1,69 1,44 1,84 1,45

Chiny 1,00 1,00 1,00 1,00

Japonia 0,70 0,60 0,88 0,81

Indonezja 0,68 0,59 0,86 0,79

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, IMF i Banku Światowego

Tabela 3-3-3 Współczynnik skłonności podmiotów w wybranych 
państwach azjatyckich  do nabywania polskich produktów z 
uwzględnieniem poziomu zamożności państw importerów 

i z wyłączeniem surowców mineralnych, paliw, rud metali itp.
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W 2017 r. eksport w dziale 84 wzrósł o 15,6 proc. do 335 mln usd jednak 
w dziale 85 nastąpił spadek o 5,6 proc. do wartości 277 mln usd. Jest to sytuacja odwrotna  
w porównaniu do 2016 r. Trend do większego wzrostu eksportu w dziale 84 jest natomiast 
wyraźny w latach poprzedzających. Porównanie zmian wartości i tempa eksportu w obu 
działach zaprezentowano w tabeli 3-3-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyższa wartość eksportu w dziale 84 niż w dziale 85 miała miejsce od roku 2013, kiedy to 
nastąpił wzrost eksportu o 43 proc., z wyjątkiem roku 2016., kiedy to minimalnie wyższy 
był eksport w dziale 85. W dziale 84 notowano też od 2013 r., z wyjątkiem 2016 r., wyższe 
tempo. Eksport w obu działach był w minionej dekadzie daleki od stabilności, co zostało 
dodatkowo zobrazowane na wykresie 3-3-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niestabilność struktury eksportu w obrębie działu 84 uwidacznia się również w znacznych 
zmianach poziomu eksportu w czołowych pozycjach w skali rok do roku, co przedstawiono 
w tabeli 3-3-5.  
 

Tabela 3-3-4 

Porównanie wartości eksportu do Chin w działach 84 i 85 (mln usd)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dział 84 186 246 212 175 157 225 293 287 289 335

Dział 85 105 127 140 193 169 213 270 219 294 277

Porównanie tempa zmian eksportu do Chin w działach 84 i 85 (% rdr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dział 84 8,80 32,40 -13,90 -17,20 -10,40 43,20 30,30 -2,00 0,80 15,60

Dział 85
23,50 20,80 10,80 37,30 -12,20 26,20 26,60 -19,00 34,40 -5,60

Opracowanie na podstawie danych GUS
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Największą wartość spośród pozycji osiągnął w 2017 r. eksport suszarek włókienniczych 
(jedna z podpozycji w pozycji 8451). Według informacji prasowych przedmiotem eksportu 
mogły być nie krajowej produkcji suszarki produkowane np. przez Pralmed, a używane 
niemieckie suszarki włókiennicze reeksportowane do Chin. W latach 2014 i 2015 wartość 
eksportu w podpozycji obejmującej wyłącznie suszarki przemysłowe wyniosła nieco ponad 
5 mln usd i niespełna 6,7 mln usd odpowiednio. W pozycji 8411 spadki w porównaniu do 
2016 r. zanotowano zarówno dla podpozycji części do silników turboodrzutowych, jak 
również dla podpozycji turbiny gazowe. W przypadku turbin gazowych rok 2017 jest już 
drugim z kolei rokiem spadków, natomiast w wypadku części do silników turboodrzutowych 
poziom eksportu z 2017 r. był nie tylko znacząco niższy do 2016, ale również niższy 
o prawie 5 mln usd od poziomu w roku 2015. Natomiast spadek eksportu 
w maszynach cyfrowych do przetwarzania danych był stosunkowo niewielki wobec 

Tabela 3-3-5 Pozycje w dziale 84 o najwyższej wartości eksportu w 2017 r.

2016 2017

Opis pozycji 

12,1 77,80 33,1 174,40

63,0 0,90 32,1 -48,90

16,8 45,40 27,4 63,10

31,4 46,70 27,3 -13,10

19,8 26,40 21,5 8,80

12,9 41,40 17,7 37,20

9,8 -3,80 15,3 55,90

1,3 -64,00 14,0 979,10

6,8 15,00 12,6 85,20

8403 - Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402: 10,3 20,20 12,0 16,40

12,2 -31,80 11,0 -10,40

8406 - Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary: 10,9 -53,50 10,3 -5,10

Opracowanie na podstawie danych GUS

Eksport 
(mln 
usd)

Tempo 
(% rdr)

Eksport 
(mln 
usd)

Tempo 
(% rdr)

8451 - Maszyny i urządz.(inne niż w poz. 8450), do prania, czysz., 
susz., farb., cięcia, zwijania, wykańczania wyr. włók.; urządz. stos. przy 
prod. pokryć podłogowych:

8411 - Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny 
gazowe:

8473 - Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) 
nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych 
pozycjami od 8469 do 8472:

8471 - Maszyny do automat. przetw. danych, urządz. do nich; czytniki 
magnet. l. opt., masz. do zapis. zakod. danych na nośn., masz. do 
przetw. tych danych, ginw.

8481 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy 
kotłów, zbiorników, kadzi lub podobnych, włączając zawory redukcyjne 
i sterowane termostatycznie:

8479 - Maszyny i urządzenia mechaniczne do wykonywania funkcji 
specjalnych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 84:

8483 - Wały napęd. i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizg.; mech. i 
przekł. zębate; skrzynie przekł. i pozost. ukł. zmieniające prędkość; 
koła zamach.; sprzęgła itp.:

8439 - Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału 
celulozowego lub do obróbki wykańczającej papieru lub tektury:

8409 - Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do 
silników objętych pozycją 8407 lub 8408:

8431 - Części nadające się do zastosowania wyłącznie lub głównie do 
urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430:
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poziomu z 2016 r., a wartość była wciąż o około 6 mln usd wyższa niż w roku 2015. 
Gigantyczny procentowo wzrost eksportu w pozycji 8439 dotyczył niemal w całości nie 
całych urządzeń, ale części i podzespołów. Obraz eksportu w głównych pozycjach działu 84 
jest dość niejednoznaczny. Z jednej strony odnotowano wzrost, z drugiej jednak spadał 
eksport gotowych maszyn i urządzeń (poza sekcją specjalnych maszyn i urządzeń) oraz dość 
zaawansowanych elementów jak silniki i turbiny. Wzrastał natomiast eksport części  
i podzespołów, co wydaje się nieco przesuwać eksport w głównych pozycjach w kierunku 
komponentów i części. Jednakże w pozycjach o niższej wartości wzrastał jednocześnie 
eksport gotowych maszyn jak tokarki sterowane numerycznie oraz urządzeń do rozpylania 
cieczy lub proszków oraz obrabiarek do metalu. Wydaje się więc, że z punktu widzenia 
struktury eksportu, pomimo dość silnych wahań w wartości eksportu produktów w 
poszczególnych pozycjach, ogólna struktura została zachowana. Pojawił się również wzrost 
eksportu w pozycjach obejmujących gotowe urządzenia. Istotna jest również dość znacząca 
dywersyfikacja eksportu pomiędzy wiele stosunkowo różnorodnych pozycji i brak 
dominujących grup produktowych.  
 
Sytuacja w głównych pozycjach w dziale 85 sytuacja jest trochę wyraźniejsza. Wysokość 
eksportu i tempo zmian głównych sekcji przedstawiono w tabeli 3-3-6. 
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W większości pozycji o wyższej wartości skupiających gotowe urządzenia zanotowano 
spadki albo minimalne wzrosty. Szczególnie znaczące spadki odnotowano w pozycji 8517,  
w której niemal trzykrotnie z ponad 33 mln usd w 2016 do zaledwie niespełna 12 mln spadł 
eksport części do urządzeń do transmisji dźwięku i obrazu. Dynamika w poprzednich latach 
była również zmienna ze szczytem eksportu ponad 52 mln usd w 2014 i z ze znacznie 
niższymi wartościami niespełna 29 mln usd w 2013 i ponad 22 mln usd w 2015. Te 
wartości były znacznie wyższe niż zanotowane w 2017 r. Z drugiej strony w tej pozycji 
wzrósł niemal dwukrotnie eksport gotowych urządzeń (do poziomu ponad 10 mln usd), co 
jednak nie zdyskontowało strat na częściach. Spadki w eksporcie żarówek były głównie 
spowodowane przez żarówki halogenowe, podczas gdy inne podpozycje notowały 
minimalne tylko spadki lub niewielkie nawet wzrosty. Niestety zanotowano również spadek 

Tabela 3-3-6 Pozycje w dziale 85 o najwyższej wartości eksportu w 2017 r.

2016 2017

Opis pozycji 

33,1 126,10 48,0 45,00

32,6 8,50 34,5 5,70

36,7 55,90 32,9 -10,30

29,6 -5,60 25,6 -13,80

22,9 -23,10 23,9 4,50

39,3 27,10 23,2 -40,90

12,0 37,60 12,7 5,90

14,4 75,30 10,3 -28,60

6,2 55,20 9,1 47,40

2,7 -51,80 8,6 216,60

6,2 188,90 8,0 29,50

Opracowanie na podstawie danych GUS

Eksport 
(mln 
usd)

Tempo 
(% rdr)

Eksport 
(mln 
usd)

Tempo 
(% rdr)

8504 - Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) 
oraz wzbudniki:

8544 - Drut izolowany, kable oraz pozostałe izolowane przewody 
elektr.; przewody z włókien opt., nawet połączone z przewodnikami 
prądu elektr. lub wyposaż. w złączki:

8539 - Żarówki lub lampy wyładowcze, zespoły nierozbieralnych 
wkładów ref lektorów oraz promienniki lampowe nadf ioletu lub 
podczerwieni; lampy łukowe:

8536 - Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania 
obwodów elektrycznych lub do wykonywania połączeń elektrycznych 
w obwodach elektr., do napięć <= 1000 V:

8537 - Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy wyposażone w => 2 
urządzenia objęte poz. 8535 lub 8536, służące do elektr. sterowania 
lub rozdziału energii elektr.:

8517 - Aparatura do telefonii i telegraf ii przewodowej oraz aparatura 
telekomunikacyjna do systemów przewodowych na prąd nośny lub 
cyfrowych, elektryczna; wideofony:

8547 - Elementy izol. dla maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotech., 
inne niż izol. objęte poz. 8546; rurki kablowe oraz sprzęt do nich, z 
metali pokr. mater. izol.:

8514 - Piece elektryczne przem. lub lab.; inne urządzenia przem. lub 
lab., do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji 
lub strat dielektrycznych:

8538 - Części stosowane wyłącznie lub zasadniczo w aparaturze 
objętej pozycją 8535, 8536 lub 8537:

8501 - Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów 
prądotwórczych):

8523 - Nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, niezapisane, 
inne niż wyroby objęte działem 37:
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sprzedaży w urządzeniach do kontrolowania i zabezpieczania obwodów elektrycznych 
wysokiego napięcia, w których Polska jest konkurencyjna na innych rynkach. Niemal 
całkowicie zaprzestano eksportu części do pieców elektrycznych, które w 2016 
wygenerowały wartość prawie 6 mln usd oraz znaczącego spadku eksportu pieców 
oporowych. Z drugiej strony niemal trzykrotnie wzrósł eksport pieców do obróbki 
elektrycznej. Z pozycji o mniejszej wartości świetny wzrost eksportu silników elektrycznych 
oraz innych pozycji nie zmienia jednak znacząco sytuacji, w której nastąpił spadek eksportu 
w całym dziale spowodowany spadkiem eksportu produktów przemysłowych kierowanych 
do wyspecjalizowanych odbiorców. Jest to kolejny rok w cyklu spadków i wzrostów w tym 
dziale, co wskazuje na niestabilną i niepewną sytuację w eksporcie produktów z działów 
zaawansowanych technologicznie. Praktycznie wszystkie czołowe pozycję będące 
przedmiotem eksportu w tym dziale zawierają produkty skierowane do odbiorców 
biznesowych. Brak jest produktów konsumenckich, które oprócz przynoszenia zysków 
budują również markę polskich firm i Polski wśród konsumentów. Niepokojący jest fakt, że 
eksport w całym dziale 85, który obejmuje produkty przemysłowe o wyższej wartości 
dodanej i wiele zaawansowanych technologicznie produktów zanotował spadek do poziomu 
z 2014 r.  
 

3.4 Istotne sekcje w polskim eksporcie do Chin  
 

Jak wykazano w podrozdziale 3.2, oprócz dwóch sekcji XV i XVI odgrywających kluczową 
rolę w polskim eksporcie do Chin istotne znaczenie ma również pięć kolejnych sekcji. 
Wartość eksportu w każdej z tych sekcji w latach 2008-2017 została przedstawiona na 
wykresie 3-4-1.  

Od 2014 r. pośród pięciu sekcji główną rolę odgrywały produkty z tworzyw sztucznych  
i kauczuku oraz różne produkty przemysłowe. Te dwie sekcje pod względem wartości 
eksportu i amplitudy jej zmian stanowiły przez ostatnie cztery lata stabilny element 
eksportu z trendem wzrostowym (zachwianym tylko w niewielkim stopniu spadkami  
w 2015 r.) i były podstawą w dywersyfikacji polskiego eksportu na poziomie sekcji. 
Znacznie mniejszą rolę niż przed 2013 r. odgrywał natomiast eksport produktów 
chemicznych. Eksport samolotów, statków itp. wahał się i wraz z tym wahał się poważnie 
jego udział i znaczenie w całym eksporcie. Eksport aparatów i urządzeń do dźwięku  
i obrazu oraz urządzeń i sprzętu precyzyjnego dopiero w ubiegłym roku osiągnął poziom 
porównywalny do pozostałych sekcji. Dywersyfikacja na poziomie sekcji jest jednak  
w czterech na pięć sekcji pozorna. Gros eksportu jest bowiem generowane przez co 
najwyżej kilka pozycji lub nawet podpozycji. Stabilność eksportu w niektórych sekcjach jest 
również pod znakiem zapytania ze względu na duże wahania w obrębie działów 
i niezwykle ograniczony krąg liczących się eksporterów, co oznacza, że wyniki osiągane 
przez jedną firmę mają często kluczowe znaczenia dla całego działu lub nawet sekcji. 

 



Raport Ośrodka Badań Azji | lipiec 2018 

  
Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 r. w ujęciu porównawczym| 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Eksport produktów z tworzyw sztucznych i kauczuku 
(sekcja VII) 

Tempo wzrostu eksportu w ostatnich latach było nieco nierówne i średnia wzrostu w 
latach 2014-2017 była znacznie niższa niż w latach 2011-2013. Tempo zmian eksportu w 
tej sekcji zostało przedstawione na wykresie 3-4-2.  
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2015 r. spadek wartości eksportu był zbliżony do zanotowanego dla całego polskiego 
eksportu, natomiast wzrost w 2016 r. był o 23 punkty procentowe wyższy, gdyż ogólny 
eksport do Chin liczony w usd zanotował spadek. W ubiegłym roku tempo wzrostu w sekcji 
było niższe od tempa dla ogólnego eksportu, jednak nie odbiegało aż tak znacząco od 
tempa wzrostu z wyłączeniem miedzi (było o 4 punkty procentowo niższe). W latach 2011-
2013 tempo wzrostu było wyraźnie wyższe niż średnie tempo wzrostu eksportu. Znajduje 
to odbicie  w dość wyrównanym udziale tej sekcji w polskim eksporcie od 2013  
r. Kształtował się on na poziomie 7-8 proc. ze szczytem w 2016 r., co obrazuje wykres 3-4-
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 r. w ramach tej sekcji 60 proc. eksportu było kreowane przez dział 40, czyli 
artykuły z kauczuku, a 40 proc. przez produkty z działu 39, czyli tworzywa sztuczne. 
Eksport produktów z kauczuku był w 2017 r. oparty przede wszystkim na eksporcie  
w dwóch pozycjach: pozycja 4002 obejmująca kauczuk syntetyczny w postaci płyt, arkuszy, 
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taśm orz pozycja 4016 obejmująca pozostałe produkty z gumy, Te dwie pozycje stanowiły 
w sumie w 2017 r. 88 proc. eksportu w tym dziale. Kauczuk butadienowo-styrenowy  
o wartości eksportu w 2017 r. objęty pozycją 4002 stanowił ponad połowę całego eksportu 
do Chin w dziale 40. Największym w Polsce i czołowym w Europie producentem jest firma 
Synthos. W pozycji 4016 dominującymi produktami były pozostałe artykuły z gumy 
komórkowe (ponad 22 mln usd) oraz uszczelki i nakładki gumowe o wartości prawie 10 
mln usd. W dziale 40 oprócz półproduktu znaczący udział mają również gotowe produkty.  

Nieco bardziej zdywersyfikowany jest natomiast asortyment w dziale 39 
o łącznej wartości niemal 73 mln usd. Kluczową pozycję w eksporcie zajmowały pozostałe 
produkty z tworzyw sztucznych, które stanowiły niemal 40 proc. eksportu w tym dziale. 
Odpady z tworzyw sztucznych o wartości 9,3 mln usd były dość znaczącą grupą dla działu, 
jednak biorąc pod uwagę ogólną wartość eksportu i wartość nominalną nie była to grupa 
bardzo istotna, a w 2017 r. już zanotowano spadek o prawie połowę w porównaniu do 
2016 r. Z danych statystycznych wynika więc, że zablokowanie przez Pekin importu 
odpadów z tworzyw nie powinno mieć istotnego znaczenia. Następstwa tej blokady, jakie 
również obserwujemy w Polsce w 2018 r. wydają się być głównie spowodowane przez 
wzrost importu odpadów z państw Europy Zachodniej, które w większym stopniu dotknęła 
decyzja chińskich władz, a polskie przepisy umożliwiają, do czasu wejście w życie nowych 
przepisów, proceder importu tych produktów do Polski. 

 

3.4.2. Meble podstawą eksportu w sekcji produktów przemysłowych różnych (sekcja 
XX) 

Tempo wzrostu eksportu w tej sekcji było w ostatnich trzech latach znacznie niższe niż  
w latach 2010-2012 i 2013-2014, w których sekcja rosła szczególnie dynamicznie. Tempo 
wzrostu w latach 2009-2017 zaprezentowano na wykresie 3-4-4. 
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Tempo wzrostu eksportu w tej sekcji w ubiegłym roku było minimalnie niższe, o nieco 
ponad jeden punkt procentowy, od średniego wzrostu eksportu do Chin z wyłączeniem 
miedzi. Natomiast w 2016 r. było wyższe o prawie 20 punktów procentowych od 
średniego, dla którego zanotowano spadek. W pozostałych latach, oprócz 2012, tempo 
wzrostu w tej sekcji było wyższe od średniego z wyłączeniem miedzi, co stawia ją  
w rzędzie sekcji będących jednym z motorów wzrostu eksportu. Udział sekcji w ogólnym 
eksporcie do Chin rósł również dynamicznie, co zaprezentowano na wykresie 3-4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieznaczny spadek udziału sekcji w eksporcie w 2017 r. wynika z o wiele bardziej 
dynamicznego wzrostu eksportu miedzi, a nie słabości eksportu 
w tej sekcji. Gorzej niż tempo wzrostu prezentuje się kwestia dywersyfikacji eksportu  
w obrębie sekcji. Jedynym działem, który generował istotny eksport był dział 94 
obejmujący meble, pościel i oświetlenie. Pozostałe działy mają marginalne znaczenie i jest 
to sytuacja niezmienna w przeciągu dekady. W obrębie tego działu znaczenie miały 
natomiast wyłącznie dwie pozycje: 9401 i 9043, które obejmują odpowiednio meble do 
siedzenia i inne meble, w tym między innymi meble do sypialni. W pierwszej pozycji 
wartość eksportu w 2017 r. wyniosła ponad 60 mln usd, a w drugiej ponad 90 mln usd.  
W pozycji 9401 jedyną istotną podpozycją były części do mebli, a nie kompletne produkty. 
W drugiej pozycji jedynymi istotnymi podpozycjami były drewniane meble sypialniane  
i inne drewniane meble z wyłączeniem biurowych i kuchennych oraz części do mebli 
drewnianych. Eksport w tej sekcji był więc niezwykle ograniczony pod względem zakresu. 
Kluczowym eksporterem do Chin są zlokalizowane w Polsce zakłady produkcyjne należące 
do IKEA, co może wpływać na znikomą dywersyfikację zakresu produktowego. Swoich sił 
w Chinach próbują również rodzime polskie firmy produkujące meble sypialniane  
z wyższej półki kierowane do zamożniejszej części klasy średniej. Polskie firmy muszą się 
bowiem liczyć z silną chińską konkurencją w branży meblarskiej. Chiny są również 
czołowym światowym eksporterem, a chiński import o znacznej wartości jest również 
obecny w Polsce. Mimo że Polska jest od lat w ścisłej czołówce państw eksporterów mebli 
(4. miejsce w 2016 r.) to polski eksport jest kilkukrotnie mniejszy od chińskiego, który 
stanowi niemal 40 proc. całego światowego eksportu mebli.  
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3.4.3 Części samochodowe dominująca pozycją w eksporcie 
w sekcji XVII 

W ostatnich dwóch latach eksport w tej sekcji zanotował wzrost po czterech latach 
nieprzerwanych spadków, co zobrazowano na wykresie 3-4-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo wzrostu było dużo wyższe od średniego polskiego eksportu do Chin, dzięki czemu 
udział tej sekcji w łącznym eksporcie wzrósł do ponad pięciu procent, co obrazuje wykres 
3-4-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogromne wahania w tempie wzrostu eksportu w tej sekcji w przeciągu ostatniej dekady 
sprawiają, że nie można jej było traktować do tej pory jako stabilnego elementu wzrostu 
eksportu do Chin. W ostatnich latach zmniejszyła się również dywersyfikacja w obrębie 
sekcji. Dominuje dział 87 obejmujący pojazdy nieszynowe i części do nich z 86 proc. 
udziałem w 2017 r. W 2014 r. udział tego działu wynosił 84 proc., a w 2016 87 proc. 
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Mniejszy udział miał w 2015, kiedy to osiągnął nieco ponad 70 proc. Wcześniej zdarzały się 
lata, gdy udział działu 87 wynosił około połowy eksportu 
w ramach całej sekcji. Niezwykle istotny był, obecnie marginalny, dział 88 obejmujący 
statki powietrzne i części do nich, który w 2012 miał prawie 40 proc., a w 2010 ponad 44 
proc. udziału. Jednym z modeli sprzedawanych do Chin były Dromadery M-18, które  
w tamtych latach trafiły do prowincji Heilongjiang. Podobnie marginalne znaczenie ma  
w ostatnich latach dział 89 obejmujący statki i łodzie, który w 2017 r. miał zaledwie 2 proc. 
udziału w eksporcie całej sekcji. Nieco większą rolę odgrywa eksport w dziale 86 
obejmującym tabor kolejowy. W 2017 r. jego udział wyniósł nieco ponad 
8 proc. z ponad 10 mln usd wartości, co jednak jest znaczącym spadkiem wobec 12 proc. 
udziału w 2014 r. Trudno jest natomiast ocenić w jakim stopniu eksport ten był 
wygenerowany przez ulokowane w Polsce zakłady zagranicznych firm jak np. Alstom lub 
Bombardier w ramach ich wewnętrznych łańcuchów dostaw na potrzeby realizowanych 
przez nie projektów w Chinach.  
 

Brak dywersyfikacji na poziomie działów i dominacja działu 87 niestety powiązana jest  
z brakiem dywersyfikacji w obrębie tego działu, gdzie niemal cały eksport w 2017  
r. w ostatnich latach był generowany przez jedną pozycję obejmującą części do 
samochodów. To oznacza, że dywersyfikacja również na poziomie pozycji jest niemal 
zerowa i poziom eksportu w jednej pozycji przekłada się na wyniki znajdującej się dwa 
poziomy wyżej całej sekcji. W 2017 r. ulokowane w Polsce zakłady eksportowały do Chin 
elementy nadwozia za ponad 20 mln usd, elementy układu kierowniczego za niemal 16 mln 
usd i skrzynie biegów za ponad 10 mln usd. W perspektywie kilku ostatnich lat nie ma 
jednak również stabilności w obrębie pozycji i jest ogromna amplituda w eksporcie 
poszczególnych grup produktowych na poziomie podpozycji. Funkcjonujący w Polsce 
przemysł samochodowy jest oparty o zagraniczne inwestycje i jednocześnie brak jest 
informacji, by polscy rodzimi producenci części i podzespołów tworzący bazę kooperantów 
dla zagranicznych koncernów eksportowali części samochodowe o znacznej wartości na 
rzecz chińskich rodzimych producentów samochodów. Oznacza to, że przeważająca część 
eksportu odbywa się w ramach wewnętrznych łańcuchów dostaw zagranicznych 
przedsiębiorstw. Chiński rynek jest wysoce konkurencyjny. Chińscy producenci 
samochodów mają do dyspozycji rzesze podwykonawców na miejscu. Chiny są również 
istotnym eksporterem części samochodowych i polscy producenci koncentrują się obecnie 
na konkurowaniu na polskim rynku z importem z Chin, a nie na wchodzeniu na chiński 
rynek. Pozytywnie wyróżnia się na tym tle firma Maflow wchodząca 
w skład grupy Boryszew, która w chińskim mieście Dalian prowadzi zakład produkujący 
przewody gumowe i klimatyzacyjne. Głównym odbiorcą produktów firmy są 
międzynarodowe koncerny samochodowe i zakład w Chinach powstawał z myślą o 
zlokalizowanych tam odbiorcach w postaci zakładów stworzonych przez zagranicznych 
inwestycji, przede wszystkim niemieckich a nie o konkurowaniu z chińskimi 
przedsiębiorstwami o zamówienia lokalnych producentów samochodów.  
 

 

3.4.4 Powolna odbudowa wzrostu eksportu w przemyśle chemicznym (sekcja VI) 
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W 2017 r. eksport produktów chemicznych wzrósł o 5 proc., co było znacznie poniżej 
średniego polskiego eksportu z wyłączeniem miedzi jednak nie najgorszym wynikiem na 
tle całej dekady, co obrazuje wykres 3-4-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wykazano w tabeli 3-2-1 w jednym z poprzednich podrozdziałów w 2017 r. eksport do 
Chin w sekcji VI osiągnął wartość 111 mln usd. Było to znacznie więcej niż 74 mln usd  
w roku 2014, w którym zanotowano najniższą wartość w ciągu całej dekady, ale znacznie 
poniżej ponad 220 mln notowanych w latach 2010-2011, kiedy to eksport produktów 
chemicznych był istotnym elementem łącznego eksportu do Chin, co zobrazowano na 
wykresie 3-4-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 r. udział produktów chemicznych w eksporcie znów spadł poniżej 
5 proc. Od lat maleje eksport produktów chemii organicznej: ze 195 mln wartości eksportu 
w 2011 r. do zaledwie nieco ponad 20 mln usd w 2017 r., czyli niemal dziesięciokrotnie  
w ciągu kilku lat. Podstawą eksportu w szczytowym okresie i do dnia dzisiejszego jest 
kaprolaktam. W 2017 r. jego eksport był wart ponad 17 mln usd, czyli ok 85 proc. wartości 
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eksportu w całym dziale 29 obejmującym związki chemii organicznej. Główną przyczyną 
spadku była rozbudowa przez Chiny własnej bazy produkcyjnej kaprolaktamu w celu 
zmniejszenia poziomu zależności od importu. Spowodowało to zarówno spadek wolumenu 
zamówień z Chin, jak również spadek cen na rynkach, gdyż Chiny są głównym importerem. 
Handel Kaprolaktamem jest przykładem wpływu interwencji państwowej na ograniczenie 
importu. W 2011 r. Chiny nałożyły na europejskich i amerykańskich producentów 
kaprolaktamu cła antydumpingowe, na tych pierwszych w wysokości 25,5 proc. Sztuczne 
podniesienie cen zwiększyło opłacalność produkcji w Chinach i zachęciło chińskie firmy do 
inwestycji, co spowodowało szybki wzrost mocy produkcyjnych. W październiku ubiegłego 
roku cła zostały przedłużone na kolejne pięć lat. Zagraniczne firmy są obecnie wypychane  
z rynku. Największym polskim producentem i jednocześnie jednym z kluczowych 
europejskich są Zakłady Azotowe Puławy.  
 

Głównym motorem odbicia eksportu w sekcji VI był eksport farmaceutyków. Po spadku  
z ponad 8 mln usd eksportu w 2013 r. do 3,5 mln usd w 2014  r., w 2015 r. eksport 
poszybował do 36 mln usd. W 2017 r. eksport wyniósł już jednak tylko nieco ponad 31 usd 
mln usd. Głównymi produktami leczniczymi eksportowanymi do Chin w 2017 r. są: 
heparyna, insulina i leki na cukrzycę oraz leki hormonalne. Dominującym eksporterem 
insuliny i leków na cukrzycę do Chin jest znajdujący się obecnie pod chińską kontrolą 
Bioton. Chiński rynek to – mimo branżowych chińskich inwestorów – wciąż jednak 
stosunkowo niewielka część całej sprzedaży Biotonu (ok 11 proc. całości sprzedaży  
i niecałe 13 proc. insuliny i leków na cukrzycę). Duże znaczenie mają inne rynki azjatyckie, 
a rynek krajowy to wciąż ponad 60 proc. przychodów. Przemysł farmaceutyczny jest 
jednym ze wskazywanych przez obecną ekipę rządzącą w Polsce jako nowoczesna branża 
technologiczna z ogromnym potencjałem. Takiego zdania wobec chińskiego rodzimego 
przemysłu farmaceutycznego jest również kierownictwo KPCh, które traktuję tą branżę 
priorytetowo i znacząco wspiera jej rozwój na rynku krajowym i na eksport. Polscy 
eksporterzy będą mieli do czynienia z coraz silniejszą chińską konkurencją.   
 

Z innych produktów chemicznych objętych działem 38 dynamiczny wzrost –  
z nieco ponad 2 mln usd w 2014 r. do ponad 10 mln usd – zanotowano 
w odczynnikach diagnostycznych, co jest tym bardziej godne uwagi, że w tej grupie 
produktowej mamy do czynienia ze znaczącym importem z Chin. Znacznie poniżej 
średniego poziomu dla eksportu do Chin z wyłączeniem miedzi rósł natomiast eksport  
w dziale obejmującym produkty chemii nieorganicznej o 5,6 proc. rdr. Głównym motorem 
eksportu były tlenki i wodorotlenki żelaza z wartością 5,8 mln usd i ponad 36 proc. 
tempem wzrostu. O 85 proc. wzrósł natomiast eksport w dziale 33 obejmującym między 
innymi produkty kosmetyczne. Eksport kosmetyków do makijażu 
i pielęgnacji skóry wzrósł o niemal 70 proc. rdr do wartości ponad 7,7 mln usd, a eksport 
preparatów do higieny jamy ustnej o 230 proc. do niemal 
3 mln usd. O ponad 50 proc. do ponad 4,3 mln usd wzrósł eksport środków piorących. Nie 
są to istotne wartości nominalne jeśli przyłożyć je do wartości polskiego eksportu do Chin, 
jednak są one istotne, gdyż eksport kosmetyków polskich marek do Chin odbywa się 
niemal wyłącznie na zasadzie handlu transgranicznego. Koronnym przykładem jest 
sprzedaż do Chin produktów marki Ziaja. Ze względu na kosztowny, długotrwały proces 
administracyjny dopuszczenia produktów na chiński rynek oraz wymagane testowanie 
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produktów na zwierzętach wielu polskich producentów nie decyduje się na podjęcie 
dystrybucji w Chinach, a ich produkty trafiają do konsumentów poprzez kanały  
e-commerce np. poprzez chińskie platformy e-commerce jak Tmall, JD, Kaola albo mniejsze 
jak np. Yang Matou. Trudno ocenić, jaki udział w eksporcie mają międzynarodowe 
koncerny obecne w Chinach i w Polsce w ramach wewnętrznych łańcuchów dostaw.  
Eksport w sekcji VI jest zdywersyfikowany zarówno na poziomie działów jak również na 
poziomie pozycji. Spadek eksportu w kluczowych dawniej grupach produktowych jak 
kaprolaktam oraz słaby wzrost eksportu produktów chemii nieorganicznej jest 
wyrównywany przez nowe grupy produktów szczególnie wyroby farmaceutyczne oraz 
odczynniki diagnostyczne i w mniejszym stopniu kosmetyki. Wzrost eksportu w tych 
grupach to niezwykle pozytywne zjawisko, gdyż branże kosmetyczna i farmaceutyczna są 
branżami wskazywanymi jako istotny element polskiego eksportu opartego na 
innowacyjności i nowoczesnych technologiach. 
 

3.4.5 Eksport do Chin przyrządów precyzyjnych, pomiarowych 
i aparatury optycznej 

W ubiegłym roku była to najdynamiczniejsza ze wszystkich sekcji pod względem tempa 
wzrostu, co było kontynuacją wzrostu zapoczątkowanego w 2012 r. z przerwą w 2015  
r. Sekcja XVII obejmuje bardzo szeroką gamę produktów począwszy od przyrządów 
precyzyjnych, pomiarowych i aparatury optycznej po urządzenia chirurgiczne, zegarki  
i instrumenty muzyczne. Tempo wzrostu eksportu w sekcji XVIII obrazuje wykres 3-4-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamiczny wzrost wartości eksportu znalazł odbicie w rosnącym udziale sekcji XVIII  
w łącznym eksporcie do Chin, co obrazuje wykres 3-4-11. 
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Cały eksport do Chin był skoncentrowany niemal wyłącznie w dziale 90 obejmującym 
przyrządy precyzyjne, pomiarowe i aparaturę optyczną. Ponad 40 proc. eksportu 
skoncentrowane było w pozycji obejmującej przyrządy chirurgiczne i stomatologiczne  
o wartości prawie 42 mln usd. Tempo wzrostu w tej pozycji to prawie 13 proc. rdr. Główne 
grupy produktowe to cewniki i kanikule stanowiące ponad połowę wartości eksportu  
w całej pozycji (ponad 22 mln usd) oraz przyrządy stomatologiczne i urządzenia 
chirurgiczne (po ponad 8 mln usd w każdej z grup). Pod względem tempa wzrostu 
rekordowy rok zanotowano natomiast w pozycji obejmującej przyrządy do analiz 
fizycznych i chemicznych, gdzie wzrost wyniósł prawie 370 proc. rdr, 
a eksport osiągnął wartość ponad 25 mln usd. Prawie 80 proc. wartości eksportu w tej 
pozycji było wykreowane przez aparaturę do analizy gazu lub dymu. Niemal 12 mln usd 
wartości osiągnął eksport w pozycji obejmującej urządzenia do automatycznej regulacji  
i kontroli wracając do poziomu eksportu z lat 2011-2012.  

W sekcji XVIII brak jest dywersyfikacji na poziomie działów, a w obrębie działu 
dywersyfikacja jest ograniczona. Prawie 80 proc. eksportu 
w dominującym dziale 90 było generowane przez trzy pozycje. Bardzo pozytywnym 
aspektem jest natomiast fakt, że pozycje składające się na eksport to produkty 
specjalistycznej o wyższej wartości dodanej.  
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ROZDZIAŁ 4: IMPORT Z CHIN I BILANS WYMIANY HANDLOWEJ 
 

4.1 Ogólna analiza importu z Chin 
 
W ubiegłym roku miał miejsce znaczący wzrost chińskiego importu do Polski. Wyrażony  
w złotówkach zwiększył się on z kwoty 94 mld 235 mln 2016 r. do wartości 102 mld 904 mln  
w roku ubiegłym. Jest to kolejny od 2008 rok wzrastającego importu, co obrazuje wykres 4-
1-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2017 r. osiągnięto najwyższą wartość nominalną chińskiego importu 
w historii, ponad dwuipółkrotnie wyższą niż w 2008. Oznacza to, że po upływie niespełna 
dekady import z Chin jest w skali roku wyższy o 60 mld pln. Pod względem wartości 
przyrost w 2017 r., o 8 mld 669 mln pln, jest trzeci w tej dekadzie, niższy tylko od wzrostu  
w latach 2014 i 2015 (kiedy osiągał po ok. 12,3 mld pln rocznie).  
 
Wzrost wartości importu w 2017 r. nie zbiegł się jednak ze wzrostem udziału importu z Chin 
w ogólnym imporcie. Nastąpił minimalny spadek (o 0,13 punktu procentowego). Również 
minimalnie, o nieco ponad 1 punkt procentowy, spadł udział Chin w polskim imporcie z Azji. 
Udział Chin w imporcie ogólnym i z Azji został przedstawiony w tabeli 4-1-1. 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

w ogólnym 8,06 9,27 9,41 8,70 8,88 9,32 10,43 11,57 11,98 11,85

z Azji 48,50 51,21 50,65 52,35 49,04 49,97 54,56 57,36 52,18 51,07

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-1-1 Udział procentowy Chin w polskim imporcie (w pln) ogólnym oraz z Azji 
(bez Bliskiego i Środkowego Wschodu)
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Minimalne spadki udziału Chin w imporcie łącznym i z Azji są związane z tym, że szybciej 
niż import z Chin rósł polski import z innych państw. Spadek udziału Chin jest jednak wciąż 
niewielki, a biorąc pod uwagę współpracę z Azją widoczna jest wciąż znacząca zależność od 
importu z Chin. Wartość importu z pozostałych państw jest wciąż na dużo niższym 
poziomie. W tabeli 4-1-2 ujęto wartość oraz dynamikę zmian importu od najważniejszych 
partnerów z Azji z wyłączeniem państw Bliskiego i Środkowego Wschodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksport z Chin w 2017 r. rósł w tempie 9,2 proc., czyli wolniej o dwa punkty procentowe od 
średniej dla państw azjatyckich bez Bliskiego i Środkowego Wschodu. Wśród czołowych 
państw regionu wolniej rósł jedynie import z Korei Południowej. Import z państw 
azjatyckich z wyłączeniem Chin w 2017 r. wzrósł o niemal 14 procent, co jeszcze bardziej 
podkreśla zwolnienie tempa wzrostu importu z Chin. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 
znaczenie Chin dla polskiego importu. W wartościach nominalnych Chiny są wciąż 
partnerem dominującym o wartości eksportu do Polski niemal siedmiokrotnie większym od 
kolejnych na liście Japonii i Korei i ponad 11-krotnie od Indii.  
 
Podstawą dla analizy w rozdziale dotyczącym importu z Chin, szczególnie 
w częściach poświęconych analizie poszczególnych sekcji, będą dane w pln uzupełniane 
jednak o analizę danych opartych na wartościach usd i euro. 
W ubiegłym roku import z Chin do Polski wyrażony w usd wyniósł 27 mld 26 mln. Jest to 
ponad 3 mld więcej niż w roku 2016 i jest to najwyższa wartość w ciągu ostatniej dekady. 
Wahania kursów sprawiają, że wartości te nie są odbiciem wzrostu importu w pln. Wartość 
importu w usd jest niespełna dwa razy wyższa niż najniższa wartość w ciągu dekady z roku 
2009. Jest to również drugi w ciągu dekady najwyższy pod względem wartości wzrost po 
roku 2014, kiedy wyniósł ponad 4 mld usd. Wykres 4-1-2 obrazuje wartości importu z Chin 
do Polski w usd w ciągu ostatniej dekady.  

mln pln

Chiny 9,2

Japonia 21,8

Korea Południowa 3,8

Indie 11,8

Wietnam 14,8

Tajwan 16,2

Bangladesz 23,1

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-1-2 Import z Azji do Polski w 
2017 r. Najwięksi eksporterzy

Tempo 
% rdr

102 904

14 140

13 849

9 207

7 540

5 366

5 072
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Wartość importu z Chin w euro w 2017 r. wyniosła 24 mld 90 mln i jest to 
o 2 mld 425 mln więcej niż w roku 2016. Zmiany tempa wzrostu wartości importu z Chin 
wyrażone w euro są bliższe wyrażonym w pln niż wartości wyrażone w usd. Wzrost 
importu w euro był dużo niższy od największego pod względem wartości przyrostu w latach 
2014 i 2015, kiedy rokrocznie wyniósł ponad 2,9 mld i prawie 200 mln niższy od wzrost  
w roku 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo znacznego wzrostu wartości tempo wzrostu importu w pln w 2017 r. wyhamowało do 
9,2 proc., co jest wartością nieznacznie niższą niż w 2016 r., kiedy zanotowano wzrost o 9,9 
proc. i znacznie niższą niż wzrosty w latach 2014 i 2015, gdy odnotowano wzrosty  
o odpowiednio 20,2 i 16,7 proc. Tempo wzrostu było jednak znacznie wyższe niż w latach 
2011-2013. Stąd mimo średniego tempa wzrostu importu na tle ostatnich lat poziom bazowy 
jest już tak wysoki, że nawet średnia w skali dekady zmiana tempa powoduje znaczący 
przyrost wartości. Tempo zmian importu z Chin dla pln, usd i euro 
w latach 2008-2017 zostało zaprezentowane w tabeli 4-1-3. 
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Wzrost importu w usd, czyli głównej walucie rozliczeniowej w handlu 
z Chinami wyniósł 12,6 proc. Jest to znacznie więcej niż w roku 2016 czy 2015, w których 
miał miejsce spadek importu liczony w usd. Również 
w wartościach wyrażonych w euro w 2017 r. import wzrósł o 11,2 proc., czyli znacznie 
więcej niż w 2016, ale już o nieco ponad cztery punkty procentowe mniej niż w 2015.  
 
Z punktu widzenia niniejszego opracowania podstawowe dla analizy są wartości w pln, 
jednak stosunek dynamiki zmian importu w usd i euro jest również istotny i należy mieć to 
na uwadze analizując dane porównawcze wyrażone w tych dwóch walutach. Wizualizacja 
tempa zmian importu w trzech walutach została przedstawiona na wykresie 4-1-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 2012 r. ma miejsce widoczna konwergencja tempa zmian w imporcie 
z Chin dla wartości wyrażonych w euro i pln. Oznacza to, że porównując zmiany w imporcie 
z Chin do Polski ze zmianami w imporcie do innych państw tempo zmian uzyskane przy 
korzystaniu z danych bazy Eurostat wyrażanych w euro można nie tylko porównać do tempa 
zmian uzyskanego z wartości w euro prezentowanych przez GUS, ale można je również do 
pewnego stopnia przyłożyć do tempa zmian na podstawie danych GUS wyrażonych w pln. 
Nie odnosi się to natomiast do zmian dla wartości importu wyrażonych w usd. W wypadku 
porównań danych z GUS bazujących na wartościach w usd do np. oficjalnych chińskich 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% rdr dla wartości w PLN 22,9 7,2 17,4 7,5 6,2 6,2 20,2 16,7 9,9 9,2

% rdr dla wartości w USD 42,9 -17,2 20 10,1 -4,2 10,4 20,9 -2,9 5,2 12,6

% rdr  dla wartości w EUR 33,3 -12,9 26,4 5 3,3 6,8 20,1 16,6 5,8 11,2

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-1-3 Tempo zmian importu z Chin w latach 2009 – 2017. 
Porównanie dla wartości importu w pln, usd i eur



Raport Ośrodka Badań Azji | lipiec 2018 

  
Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 r. w ujęciu porównawczym| 85 

danych należy podchodzić do tych porównań jako właściwych wyłącznie dla usd i nie można 
ich przykładać do importu w pln lub w euro. 
 
Podstawą analizy dla danych wyrażonych w pln a prezentowanych przez GUS są wartości 
importu towarów, które zostały zgłoszone jako pochodzące z Chin. GUS prowadzi również 
statystykę towarów według kraju wysyłki, a nie kraju pochodzenia. Zgodnie z metodologią 
GUS kraj wysyłki jest to: „kraj, w którym opuszczające go towary stały się przedmiotem 
wywozu do Polski jako kraju przeznaczenia towarów.” W sytuacji, kiedy towar wytworzony 
w Chinach został najpierw wysłany z Chin do Hongkongu jako do obszaru przeznaczenia,  
a następnie nadany w Hongkongu już do Polski, w statystyce GUS Hongkong zostaje 
wskazany jako kraj wysyłki. Jeśli jednak zgodnie ze stanem faktycznym jako kraj 
pochodzenia zgłoszono Chiny w statystkach GUS według kraju pochodzenia zostaje 
zaliczony do Chin. Dotyczy to również reeksportu przez państwa europejskie. Jest to istotna 
informacja z punktu widzenia oszacowania tego, jaki procent towarów wytworzonych 
w Chinach jest wysyłany bezpośrednio do Polski, a jaki jest wysyłany przez państwa trzecie. 
Porównanie tych wartości oraz różnica zostały przedstawione na wykresie 4-1-5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2017 r. wartość towarów wytworzonych w Chinach i wysłanych z Chin wyniosła ponad 
62 mld pln. W niniejszej analizie zakłada się, że towary wysłane z Chin są również towarami 
wytworzonymi w Chinach. Łączny import towarów pochodzących z Chin do Polski wyniósł 
prawie 103 mld pln. Różnica o wartości ponad 40 mld pln dotyczy towarów wytworzonych 
w Chinach, ale reeksportowanych przez państwa trzecie. Reeksport wynika 
z różnych powodów. Jednym z nich jest konieczność zmiany opakowania 
i etykiet przez firmy pośredniczące w celu ukrycia rzeczywistego producenta. Towar jest 
nadal oznaczony jako wyprodukowany w Chinach, ale jako producent nominalny występuje 
firma z państwa trzeciego, lub stosuje się formułę „wyprodukowano w ChRL dla...” lub 
podobne. Innym powodem są względy logistyczne: usytuowanie głównych centrów 
logistycznych lub magazynów w jednym państwie, a następnie rozsyłanie towarów do 
magazynów w innych państw w celu bieżącego uzupełniania zapasów. Takie rozwiązanie 
pozwala w wypadku międzynarodowych korporacji prowadzących operacje w wielu 
państwach europejskich m.in. na: obniżenie kosztów zakupu towarów przez uzyskanie 



 

86 | Łukasz Sarek  

lepszych cen jednostkowych przy większych jednorazowych zamówieniach, łatwiejszy 
proces kontrolowania i uzupełniania stanów magazynowych czy scentralizowanie procesu 
zakupowego dla ujednolicenia oferty zakupowej.  
 
Towary pochodzące z Chin, które zostały najpierw zaimportowane do UE, 
a następnie reeksportowane i nadane do Polski (jako reeksport w tym kontekście rozumie 
się wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, WDT) nie są oclone i opodatkowane VAT-em 
importowym w Polsce, co wpływa na wysokość lub terminowość wpływów do skarbu 
państwa. Dostarczenie towarów w ramach WDT może być również zorganizowane 
w sposób czysto formalny np. dzięki szeroko stosowanej odprawie fiskalnej 
w Niemczech, Holandii i Belgii tzw. WDT nietransakcyjne. Nie ma konieczności fizycznego 
magazynowania towarów w państwie trzecim. Zgłaszane przez ekspertów postulaty 
podjęcia działań mających na celu skierowania importów z Chin bezpośrednio do Polski – 
podobnie jak apel premier Morawieckiego do chińskich partnerów o korzystanie z polskich 
portów – są z punktu widzenia korzyści dla Skarbu Państwa uzasadnione. Równie 
uzasadnione są one z punktu widzenia interesów polskiej branży logistycznej. Inną kwestią 
są warunki, na jakich takie przekierowanie miałoby być rozwijane i jak odnosi się to do 
szerzej rozumianego interesu gospodarczego Polski.  
 
Należy również mieć na uwadze, że wyliczone powyżej wartości obejmują towary określone 
jako pochodzenia chińskiego a jedynie wysłane do Polski z innego niż Chiny państwa. Nie są 
w to wliczone surowce i komponenty zakupione w Chinach a wykorzystane przez 
przedsiębiorstwa niemieckie, francuskie czy inne do wyprodukowania produktu 
ostatecznego, który jest traktowany jako wytworzony w Niemczech, Francji i innych 
państwach. Wartość takich surowców i komponentów nie jest oczywiście wykazana 
w statystykach GUS. Niektórzy eksperci i przedstawiciele polskich władz argumentują, że 
polskie ujemne saldo w handlu z Chinami jest dużo niższe ze względu na wykorzystanie 
przez niemieckie firmy produkowanych w Polsce komponentów czy półproduktów lub 
niemal gotowych produktów do własnego eksportu do Chin. Powinni oni jednak mieć na 
uwadze, że patrząc z tego punktu widzenia należy również brać pod uwagę, że wartość 
„komponentu chińskiego” w imporcie do Polski jest znacznie wyższa niż wykazują to 
statystyki GUS.  
 
Udział towarów pochodzenia chińskiego importowanych do Polski poprzez państwa trzecie 
stopniowo jednak maleje. W 2107 r. wyniósł on niecałe 40 proc. całego importu z Chin i była 
to najniższa wartość od roku 2008, kiedy stanowił niemal połowę. Tempo zmian 
zaprezentowano na wykresie 4-1-6. 
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Wartość rzeczywistego importu z Chin, który trafia w ramach dostawy 
wewnątrzwspólnotowej jest trudna do precyzyjnego oszacowania na podstawie danych GUS 
udostępnionych w otwartym dostępie. Przybliżone szacunki można uzyskać przez odjęcie od 
wartości różnicy towaru oznaczonego jako pochodzącego z Chin, ale nadanego z państw 
trzecich położonych poza obszarem UE. Dla dostaw z Chin najpopularniejszym ośrodkiem 
reeksportu jest Hongkong. W tabeli 4-1-4 przedstawiono porównanie wartości towarów 
importowanych do Polski pochodzących z Hongkongu do wysłanych z Hongkongu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
W 2017 r. Polska zaimportowała towary wytworzone w Hongkongu o wartości 262 mln pln. 
Wartość towarów wysłanych z Hongkongu wyniosła natomiast ponad 6,17 mld pln. 
Zważywszy na rolę Hongkongu w chińskiej wymianie gospodarczej można przyjąć, że 
znaczna część towarów wysłanych, ale niewytworzonych w Hongkongu to towary 
pochodzenia chińskiego, choć nie można wykluczyć pewnej ilości towarów z innych państw 
jak np. Tajwan. Nawet jeśli przyjąć, że znaczna większość produktów wysłanych 
z Hongkongu to towary chińskie, to wartość niemal sześć miliardów pln różnicy między 
towarami wytworzonymi a wysłanymi z Hongkongu jest tylko częścią z ponad 40 mld pln, 
które są traktowane jako reeksport. Należy jednak zaznaczyć, że wartość towarów nadanych 
w Hongkongu rośnie niezwykle dynamicznie od 2013 r. i znacznie dynamiczniej niż polski 
import z Chin. Wciąż jednak ogromna większość importu pośredniego dociera przez inne 
państwa. Ustalenie dokładnych danych wymaga przeprowadzenia szerszych badań, jednak ze 
względu na rolę Hongkongu i brak innych tak istotnych hubów dla reeksportu towarów  
z Chin do Polski ulokowanych poza obszarem UE wydaje się, że wyniki takich badań nie 
zmieniłyby znacząco obrazu sytuacji. Głównymi centrami reeksportu w ramach UE są 
Niemcy z portami w Hamburgu i w mniejszym stopniu w Bremerhaven, Holandia 
z Rotterdamem i Belgia z Antwerpią.  
 
Reeksport przez państwa trzecie tłumaczy w znacznym stopniu, choć nie całkowicie, 
różnicę między wartością chińskiego eksportu do Polski raportowanego przez stronę 
chińską a chińskiego importu podawanego przez GUS. Wartości eksportu GUS według 
kryterium kraju pochodzenia i według danych chińskich przedstawiono w tabeli 4-1-5. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HK jako kraj wysyłki

HK jako kraj pochodzenia 523 246 668 511 716 911 691 558 294 262

Różnica

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 4-1-4  Wartość towarów importowanych do Polski pochodzących z Hong Kongu 
i nadanych w Hong Kongu w latach 2008 – 2017 (mln pln)

1 624 1 326 1 786 1 906 2 531 2 601 3 324 3 901 4 860 6 171

1 101 1 080 1 118 1 395 1 815 1 690 2 634 3 343 4 566 5 910
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W 2017 r. stosunek różnicy według danych chińskich do wartości podawanej przez GUS 
wynosił niespełna 34 proc. Jest to druga najniższa wartość 
w przeciągu ostatniej dekady po osiągniętych w roku 2012 29,7 proc. 
i potwierdza trend do niwelowania tej różnicy w ostatnich latach. Tak znacznej różnicy nie da 
się wyjaśnić kosztami transportu i ubezpieczenia lub marżami pośredników. Potwierdza to 
tezę o znacznym reeksporcie towarów chińskich przez państwa trzecie, którą wyciągnięto 
na podstawie danych GUS.  
 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wartości eksportu do Polski podawane przez stronę 
chińską nie pokrywają się z wartościami importu z Chin podawanymi przez GUS według 
kryterium kraju wysyłki. Dane przedstawiono w tabeli 4-1-6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biorąc pod uwagę koszty transportu, ubezpieczenia i marże pośredników wliczone  
w wartości na CIF będące podstawą do wyliczenia wartości importu przez GUS powinny być 
one wyższe niż wartości na FOB na wyjściu w Chinach. Jest jednak odwrotnie. W 2017  
r. wartości na eksporcie w Chinach są o ponad 1,5 mld usd niższe niż pokazane przez GUS. 
Nie jest to najwyższa wartość w ostatniej dekadzie. Niemal dwukrotnie wyższa wystąpiła  
w 2012 r. W 2013 r. była na poziomie ponad 2,2 mld usd. Jednakże w porównaniu do 
wartości w innych latach wartość z ubiegłego roku jest dość wysoka. Przyczyny takiego 
stanu rzeczy mogą być dwojakie. Pewna część towarów wysłanych z Chin jest tylko 

Tabela 4-1-5

Wartość importu z Chin – porównanie danych chińskich i danych GUS dla kraju pochodzenia (mln usd)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

dane GUS 

chińskie dane

różnica (GUS – chińskie)

Stosunek różnicy między danymi GUS a chińskimi do wartości importu według danych GUS (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

różnica / dane GUS 46,18 45,66 43,49 40,50 29,70 35,34 39,34 37,15 37,13 33,86

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, WITS i chińskiego Głównego Urzędu Ceł

16 798 13 914 16 703 18 386 17 620 19 447 23 502 22 825 24 007 27 026

9 040 7 562 9 438 10 940 12 387 12 575 14 257 14 345 15 094 17 876

7 758 6 353 7 265 7 447 5 234 6 872 9 245 8 480 8 913 9 150

Tabela 4-1-6

Wartość importu z Chin – porównanie danych chińskich i danych GUS dla kraju wysyłki (mln usd)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

dane GUS 

chińskie dane

różnica (GUS – chińskie) -588 -361 -868 -723

Stosunek różnicy między danymi GUS a chińskimi do wartości importu według danych GUS (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

różnica / dane GUS -6,96 -5,02 -12,84 -13,30 -31,46 -21,87 -9,32 -6,44 -5,03 -9,39

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, WITS i chińskiego Głównego Urzędu Ceł

8 452 7 201 8 364 9 655 9 423 10 318 13 041 13 477 14 372 16 343

9 040 7 562 9 438 10 940 12 387 12 575 14 257 14 345 15 094 17 876

-1 074 -1 284 -2 964 -2 257 -1 216 -1 534
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reeksportowana, a kraj pochodzenia jest inny. W niniejszej analizie przyjęto jednak inne 
założenie. Struktura chińskiego eksportu do Polski oraz chiński model gospodarczy wydają 
się bardzo mocno ograniczać możliwość wystąpienia takiego zjawiska w dużej skali. 
Bardziej prawdopodobne wydaje się zaniżanie wartości towaru w zgłoszeniach celnych na 
wejściu do Polski w porównaniu do wartości na wyjściu w Chinach. W 2017 r. wartość 
różnicy jest znacząco wyższa niż w dwóch poprzedzających latach.  
 
Różnica między danymi GUS dla kraju wysyłki ma swoje odbicie w pewnej zbieżności 
między danymi GUS dla kraju wysyłki a danymi Eurostatu. Należy jednak zwrócić uwagę na 
różnicę między wartościami dla tych dwóch ostatnich zmiennych. Zestawienie wartości dla 
tych trzech różnych sposobów naliczania eksportu oraz wyliczenie różnice zaprezentowano 
w tabeli 4-1-7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość różnicy waha się pomiędzy niespełna 7 a 12 proc., ale osiem na dziesięć wartości  
w ostatniej dekadzie jest w przedziale 7,5 do 9,5 proc. W 2017 r. różnica osiągnęła najwyższy 
poziom, czyli 11,93 proc. 
 
Ocena tempa zmian i wartości polskiego importu z Chin na tle Unii Europejskiej i jej 
poszczególnych państw jest nieco utrudnione, ze względu na dość znaczącą różnicę 
pomiędzy tempem zmian polskiego importu według danych GUS (dla kraju pochodzenia)  
a według danych Eurostat. Dlatego też dokonując porównania tempa zmian importu z Chin 
porównano zmiany w wielkości importu z Chin według Eurostat jak również tempo zmian 
według danych GUS wyrażonych w Euro dla kraju pochodzenia. Wyniki przedstawiono  
w tabeli 4-1-8. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4-1-8 Porównanie tempa zmian importu z Chin dla EU 28 i Polski (% rdr)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GUS (eur) kraj pochodzenia -12,90 26,40 5,00 3,30 6,80 20,10 16,60 5,80 11,20

Eurostat dla Polski -11,46 24,77 7,19 7,21 6,28 24,67 23,96 7,51 16,01

Eurostat EU 28 z wył. Polski -13,63 32,08 3,84 -1,21 -4,40 7,47 15,77 -2,06 8,32

Opracowanie na podstawie danych GUS i Eurostat

Tabela 4-1-7

Wartość importu z Chin – porównanie danych GUS i Eurostat (mln eur)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GUS dla kraju pochodzenia

GUS dla kraju wysyłki

Eurostat

Różnica między danymi GUS dla kraju wysyłki a Eurostatem

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

494 390 590 466 656 700 810 964 1,093 1,740

8,54 7,56 9,31 6,69 8,97 9,01 8,31 7,95 8,42 11,93

Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Eurostat

11 466 9 983 12 615 13 245 13 687 14 623 17 560 20 483 21 665 24 090

5 783 5 167 6 344 6 966 7 312 7 769 9 748 12 123 12 977 14 582

6 276 5 557 6 934 7 433 7 968 8 469 10 558 13 087 14 070 16 322

Różnice Eurostat – GUS 
Dla kraju wysyłki (mln eur)

Różnica/GUS dla kraju 
Wysyłki (%)
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W 2017 r. import z Chin do Polski wzrósł w euro o 11,20 proc. według danych GUS i o 16,01 
proc. według danych Eurostat. Dla obydwu tych zmiennych były to wartości wyższe niż 
średnia wzrostu dla Unii Europejskiej. Podobnie było w latach poprzednich począwszy od 
2011. Oznacza to, że polski import z Chin rośnie w szybszym tempie niż średnia europejska. 
Przebieg tempa zmian w latach 2009-2017 zaprezentowano na wykresie 4-1-7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Import z Chin do Polski należy jednak również umiejscowić w kontekście współpracy 
gospodarczej z Chinami państw o zbliżonej do Polski historii rozwoju gospodarczego  
i podobnym poziomie obecnego rozwoju. Tradycyjnym punktem odniesienia są pozostałe 
państwa Grupy Wyszehradzkiej. Zestawienie importu z Chin do państw grupy przedstawiono 
w tabeli 4-1-9. Dla Polski uwzględniono zarówno wartości według Eurostat jak i GUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W 2017 r. Polska importowała towary z Chin o najwyższej wartości spośród państw grupy. 
Według danych Eurostat import wyniósł 16,3 mld eur, 
a według danych GUS (dla kraju pochodzenia) ponad 24 mld eur. Import do Czech wyniósł 
10,5 mld eur, do Węgier – 5,6 mld eur, a do Słowacji nieco ponad 3 mld eur. O ile jednak dla 
Polski były to najwyższe dotychczas wartości, to w przypadku Węgier import w 2017 r. był 
znacznie niższy niż latach 2009 i 2010, a dla Słowacji nieco niższy niż w 2016 r. Czechy 
podobnie jak Polska zanotowały znaczący wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.  
W przeciwieństwie do Polski, która zanotowała w ub.r. najwyższą wartość importu, dla 
Czech był on podobny do osiągniętego w 2015 r.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Czechy

Słowacja

Węgry

Polska Eurostat

Polska GUS*

Opracowanie na podstawie danych Eurostat i GUS. Wszystkie dane poza oznaczonymi * pochodzą z bazy Eurostat

Tabela 4-1-9 Import z Chin do państw Grupy Wyszehradzkiej 
w latach 2008-2017 (mln eur)

4 721 4 303 6 929 8 313 6 965 6 281 7 156 10 528 9 624 10 537

2 078 1 414 2 014 2 223 2 418 2 468 2 476 2 720 3 138 3 078

5 586 4 837 6 560 6 189 5 495 5 169 4 813 5 150 5 308 5 612

6 276 5 557 6 934 7 433 7 968 8 469 10 558 13 087 14 070 16 322

11 466 9 983 12 615 13 245 13 687 14 623 17 560 20 483 21 665 24 090
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W 2017 r. Polska osiągnęła natomiast największą wyrażoną w euro dynamikę wzrostu 
importu z Chin spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Według statystyki GUS 
jak i Eurostat wyniosła ono odpowiednio 11,20 i 16,01 proc., czyli trochę więcej niż 
dynamika dla Czech (niecałe 9,5 proc.), ale już znacznie więcej niż dla Węgier (5,72 proc.)  
i Słowacji, która zanotowała spadek importu o 1,91 proc. Wzrost importu chińskiego do 
Polski w 2017 r. jest kontynuacją trendu wzrostowego w ostatnich latach. Odróżnia to Polskę 
od części państw Grupy Wyszehradzkiej, co przedstawiono na wykresie 4-1-8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polski import z Chin wzrastał w latach 2009-2017 nieprzerwanie, ale 
w zmiennym tempie. Dla danych GUS wzrost ten wynosił średnio o 9,14 proc rocznie, a dla 
danych Eurostat średnio11,79 proc. rocznie. Węgry natomiast zanotowały w latach 2011-
2014 spadek importu z Chin i o wiele mniejsze tempo wzrostu w latach 2015-2017 niż 
Polska zarówno dla danych GUS jak i danych Eurostat. Średnie tempo wzrostu importu z Chin 
dla Węgier w latach 2009-2017 wyniosło 0,9 proc. rocznie i było najniższe w całej Grupie 
Wyszehradzkiej. Również Słowacja zanotowała średnie tempo wzrostu niższe niż Polska 
(6,15 proc). Nieznacznie wyższe średnie tempo wzrostu niż Polska odnotowały natomiast 
Czechy (12 proc). Oznacza to, że również w obrębie Grupy Wyszehradzkiej według danych 
Eurostat Polska odróżnia się od Węgier i Słowacji szybkim przyrostem importu z Chin 
dorównując w sali dekady Czechom, ale notując wyższe tempo wzrostu w dwóch ostatnich 
latach. Porównanie wartości bezwzględnych nie daje jednak pełnego wyobrażenia 
o znaczeniu chińskiego importu dla gospodarki ze względu na różnice 
w populacji pomiędzy państwami grupy Wyszehradzkiej. Porównanie importu z Chin  
w przeliczeniu na osobę przedstawiono w tabeli 4-1-10. 
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Z tabeli wynika, że w przeliczeniu na osobę import do Czech był o 1,5 większy niż do Polski 
według danych GUS i ponad 2,5 razy większy według danych Eurostat. Poziom importu  
w porównaniu do Słowacji i Węgier był podobny. Należy jednak mieć na uwadze, że również 
statystyki państw Grupy Wyszehradzkiej mogą się różnić od danych Eurostat. Czeski Urząd 
Statystyczny opierając się, podobnie jak GUS, na kwalifikacji produktu według kraju 
pochodzenia pokazuje o wiele wyższe wartości importu niż wynika to z danych Eurostat. 
Porównanie danych GUS oraz danych czeskiego urzędu w tabeli 4-1-11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porównanie według danych krajowych urzędów statystycznych pokazuje, że czeski import  
z Chin w przeliczeniu na osobę jest obecnie niemal trzykrotnie wyższy niż ma to miejsce dla 
Polski. Biorąc pod uwagę ożywioną wymianę gospodarczą między Polską i Czechami można 
przypuszczać, że część polskiego importu z Chin jest następnie reeksportowana z Polski do 
Czech. Może to dotyczyć również pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. W tym 
kontekście próby przekierowania części ruchu morskiego z niemieckich portów do polskich 
mogą być uzasadnione, co jednak wymaga poniesienia nakładów na rozbudowę 
infrastruktury transportowej i zacieśnienia współpracy w obrębie Grupy.  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Czechy 455 412 662 792 663 597 680 998 911 996

Słowacja 386 263 374 412 447 456 457 502 578 567

Węgry 556 483 656 621 554 522 488 523 541 574

Polska Eurostat 165 146 182 195 209 223 278 345 371 430

Polska GUS* 301 262 332 348 360 384 462 539 571 635

Opracowanie na podstawie danych Eurostat, GUS i Banku Światowego

Tabela 4-1-10 Import z Chin do państw Grupy Wyszehradzkiej 
w latach 2008-2017 (eur/osobę)

Tabela 4-1-11
Porównanie importu z Chin dla Polski i Czech według danych krajowych (mln eur)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GUS

Porównanie importu z Chin dla Polski i Czech według danych krajowych (eur / osobę)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GUS 301 262 332 348 360 384 462 539 571 635

821 725

Opracowanie na podstawie danych GUS, czeskiego Urzędu Statystycznego i Banku Światowego

11 466 9 983 12 615 13 245 13 687 14 623 17 560 20 483 21 665 24 090

Czeski Urząd 
Statystyczny 8 522 7 572 11 741 13 598 12 195 11 651 13 184 17 138 15 977 18 076

Czeski Urząd 
Statystyczny

1 121 1 296 1 160 1 108 1 253 1 625 1 512 1 709
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4.2 Deficyt w handlu z Chinami 
 
W 2017 r. Polska zanotowała rekordową wartość deficytu w handlu z Chinami w wysokości 
24,7 mld usd. Jest to to kolejny rok wzrostu nominalnej wartości deficytu handlowego  
w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wyjątkami były tylko lata 2009 i 2015, kiedy to deficyt  
w ujęciu rocznym był niższy niż w roku poprzedzającym. Kształtowanie się deficytu 
handlowego w ujęciu rocznym zostało zaprezentowane na wykresie 4-2-1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ze względu na wykorzystanie w dalszej części tego podrozdziału danych instytucji 
międzynarodowych podawanych w usd podstawą do analizy będą wartości w usd. Ponieważ 
w części dotyczącej importu podawane są wartości w pln poniżej na wykresie 4-2-2 
zaprezentowane są wartości deficytu w pln.  
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Wyrażony w pln polski deficyt handlowy z Chinami z roku na rok osiąga coraz wyższe 
wartości. Na ten deficyt należy jednak również spojrzeć przez pryzmat handlu z innymi 
państwami azjatyckimi. Mimo bowiem znaczącego w porównaniu do poziomu zamożności 
w poszczególnych państwach polskiego eksportu szczególnie do państw Azji Południowo-
wschodniej i Korei Południowej import z tych państw osiąga wyższe wartości niż eksport. 
W tabeli 4-2-1 zaprezentowano wysokość deficytu handlowego z kluczowymi partnerami 
azjatyckimi (bez Bliskiego i Środkowego Wschodu) w ujęciu rocznym. Ze względu na dane  
w usd od organizacji międzynarodowych, jakie będą wykorzystane w dalszych obliczeniach 
w tabeli przyjęto wartości wyrażone w usd. Dane w tabeli zostały uszeregowane według 
wielkości deficytu w 2017 r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deficyt handlowy z Chinami w 2017 r. był ośmiokrotnie wyższy niż 
z kolejnymi państw „na podium”: Koreą i Japonią. Chiny absolutnie dominują nad innymi 
państwami regionu pod względem wysokości deficytu. Po 2012 widoczne jest również 
wyraźne zwiększanie się różnicy w wielkości deficytu pomiędzy Chinami a dwie 
zaawansowanymi gospodarkami Azji Wschodniej. Ocieplenie polityczne w stosunkach  
z Chinami przełożyło się zatem na powiększanie deficytu handlowego w odróżnieniu od 
efektów rozwoju stosunków z Japonią i Koreą, który był dużo bardziej stonowany  
i traktowany mniej priorytetowo. Spadek deficytu handlowego jest szczególnie widoczny 
w stosunkach z Koreą Południową, z którą deficyt z 5 mld usd w 2008 spadł do ok. 3 mld usd 
w ostatnich trzech latach. Jest to z jednej strony pewną zasługą wzrostu eksportu, ale wydaje 
się, że o wiele istotniejszym czynnikiem było przenoszenie przez firmy koreańskie produkcji 
do Chin i wysyłki towarów np. telefonów komórkowych, telewizorów, sprzętu 
elektronicznego itp. koreańskich marek prosto z Chin do Polski. Deficyt 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chiny 15,52 12,44 15,08 16,53 15,87 17,33 21,25 20,81 22,10 24,72

Japonia 3,99 2,65 3,15 3,15 2,29 2,19 2,61 2,10 2,37 3,16

Korea Płd. 4,85 4,23 4,59 4,23 3,96 3,47 3,89 2,91 2,89 3,09

Wietnam 0,40 0,31 0,41 0,65 0,66 1,00 1,13 1,30 1,44 1,71

Indie 0,69 0,47 0,65 0,83 0,58 0,97 1,17 1,28 1,43 1,69

Bangladesz 0,25 0,29 0,36 0,57 0,52 0,55 0,81 0,83 1,02 1,28

Tajwan 1,26 0,88 1,59 1,23 0,86 1,05 1,38 1,14 1,02 1,23

Malezja 0,46 0,36 0,55 0,54 0,49 0,36 0,79 0,79 0,50 0,67

Indonezja 0,49 0,40 0,55 0,61 0,50 0,58 0,65 0,57 0,53 0,59

Tajlandia 0,83 0,63 0,71 0,85 0,78 0,87 0,69 0,60 0,57 0,59

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-2-2 Deficyt handlowy Polski z kluczowymi partnerami azjatyckimi 
w latach 2008-2017 (mld usd)
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z pozostałymi państwami jest już stosunkowo niewielki i nie waży znacząco na deficycie 
Polski w wymianie handlowej z całą grupą. Wiele się mówi 
o przenoszeniu produkcji do innych państw i polscy importerzy w branżach gdzie istotny 
wpływ na cenę mają koszty pracy przenoszą zamówienia z Chin do innych państw jak np.  
w odzieży do Bangladeszu i Indii, obuwia i sprzętu elektronicznego do Wietnamu. Również 
część chińskich przedsiębiorstw przenosi swoją bazę produkcyjną do państw ościennych 
oferujących tańsze koszty produkcji. Wciąż jednak skala zmian jest stosunkowo niewielka, 
a przyrost importu z państw Azji Południowo-wschodniej jest częściowo, choć nie ze 
wszystkimi partnerami, wyrównany przez analizowany wcześniej w tym raporcie wzrost 
eksportu. Chiny zatem pod względem wartości deficytu zyskiwały  
w ciągu ostatnich lat bardzo mocno na znaczeniu, co obrazuje tabela 4-2-3. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Z 54 proc. udziału w deficycie handlowym Polski z całą grupą państw w 2017 Chiny miały 
już prawie 64 proc., czyli wzrost o niemal 10 punktów procentowych a w dwóch latach 
poprzedzających wartości te były jeszcze wyższe. Oznacza to, że dla wartości nominalnych 
Chiny są o wiele bardziej znaczącym czynnikiem powiększania się polskiego deficytu z Azją 
niż inne państwa.  
 
Ze względu na wahania w wymianie handlowej z poszczególnymi państwami wynik 
dotychczasowej współpracy z Chinami w ostatnich dziesięciu latach na tle innych istotnych 
partnerów azjatyckich jest lepiej widoczny dla zakumulowanej wartości deficytu, co 
zaprezentowano w tabeli 4-2-4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

udział Chin 54,04 54,90 54,54 56,62 59,84 61,09 61,82 64,33 65,24 63,83

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 4-2-3 Udział Chin w deficycie handlowym z kluczowymi partnerami azjatyckimi 
w latach 2008-2017 (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chiny 15,52 27,96 43,04 59,57 75,44 92,77 114,02 134,83 156,92 181,64

Korea Płd. 4,85 9,08 13,67 17,90 21,87 25,33 29,23 32,14 35,02 38,11

Japonia 3,99 6,64 9,79 12,94 15,24 17,42 20,03 22,13 24,50 27,66

Tajwan 1,26 2,14 3,72 4,95 5,81 6,86 8,24 9,38 10,40 11,63

Indie 0,69 1,15 1,80 2,64 3,21 4,19 5,36 6,64 8,07 9,76

Wietnam 0,40 0,71 1,12 1,78 2,44 3,44 4,57 5,87 7,31 9,02

Tajlandia 0,83 1,46 2,17 3,02 3,80 4,66 5,35 5,96 6,53 7,11

Bangladesz 0,25 0,54 0,90 1,47 1,99 2,54 3,36 4,19 5,21 6,49

Malezja 0,46 0,82 1,36 1,91 2,40 2,76 3,56 4,34 4,85 5,51

Indonezja 0,49 0,89 1,44 2,05 2,55 3,13 3,78 4,35 4,89 5,48

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-2-4 Zakumulowany deficyt handlowy Polski z kluczowymi partnerami azjatyckimi 
w latach 2008-2017 (mld usd)
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Wielkość i znaczenie zakumulowanego deficytu handlowego z Japonią i Koreą jest 
stosunkowo niewielkie a z innymi państwami wręcz marginalne. Udział Chin w roku 2017 r 
. w skumulowanym deficycie w porównaniu do 2008 r. również wzrósł, choć nieco mniej 
dynamicznie niż udział w deficycie w ujęciu rocznym, z ponad 54 proc. na nieco ponad 60 
proc. Zwrócić również należy uwagę na fakt, że w wypadku gospodarek rozwiniętych jak 
Korea, Japonia, Tajwan tempo wzrostu skumulowanego deficytu było w ostatnich latach 
znacząco niższe a wartość skumulowanego deficytu jest głównie efektem wysokiego 
importu w latach wcześniejszych. Tempo wzrostu skumulowanego deficytu dla 
poszczególnych państw zostało zaprezentowane w tabeli 4-2-5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamika wzrostu skumulowanego deficytu w stosunkach z Chinami lokowała się  
w ostatnich dużo wyżej niż dynamika charakterystyczna dla bardziej rozwiniętych 
gospodarek azjatyckich jak Tajwan, Korea i Japonia oraz nawet dużo wyżej dla gospodarek 
mniej rozwiniętych od chińskiej jak tajska czy indonezyjska a jednocześnie nieco niżej od 
dynamiki charakterystycznej dla Bangladeszu, Wietnamu i Indii, czyli państw, z których 
eksport towarów wciąż jeszcze w dużej mierze opiera się o wykorzystanie stosunkowo 
taniej siły roboczej. Z jednej strony jest to sygnał pozytywny, ponieważ wskazuje na to, że 
polscy importerzy dywersyfikują rynki dostaw i szukają tańszych źródeł, co przekłada się na 
niższe ceny dla konsumentów. Jednak dane te mają również wydźwięk mocno negatywny. 
Chińska gospodarka jest coraz bardziej zaawansowana i rośnie poziom zamożności 
chińskich konsumentów i co z tym związane powinien rosnąć polski eksport. Jednocześnie 
rozwój polskiej gospodarki i wchodzenie na wyższe szczeble w łańcuchu tworzenia wartości 
oraz w pewnym stopniu inwestycje z zaawansowanych gospodarczo państw azjatyckich  
w zakłady produkcyjne w Polsce powinny wpływać na obniżenie importu z tych państw. 
Model wymiany handlowej a co za tym idzie tempo wzrostu zakumulowanego deficytu 
handlowego powinny wyraźnie zbliżać się bardziej do modelu wymiany z Koreą, Japonią  
i w ostatnich latach z Tajwanem, co jednak niestety się nie dzieje. Wizualizacja tempa 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bangladesz 116,95 67,19 63,05 35,40 27,80 31,88 24,84 24,30 24,63

Wietnam 76,87 57,34 58,14 37,30 40,93 33,00 28,55 24,51 23,36

Indie 68,07 56,76 46,03 21,97 30,30 27,93 23,93 21,53 20,91

Chiny 80,19 53,91 38,40 26,65 22,97 22,91 18,25 16,39 15,75

Malezja 77,44 66,92 40,04 25,93 15,16 28,71 22,13 11,54 13,73

Japonia 66,59 47,51 32,12 17,73 14,35 14,96 10,50 10,71 12,91

Indonezja 82,39 61,71 42,48 24,63 22,57 20,78 15,20 12,29 12,17

Tajwan 70,00 74,21 32,99 17,32 18,08 20,09 13,87 10,90 11,82

Tajlandia 76,44 49,00 39,09 25,81 22,82 14,82 11,28 9,53 9,01

Korea Płd. 87,37 50,55 30,94 22,13 15,86 15,37 9,95 8,99 8,82

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 4-2-5 Tempo wzrostu zakumulowanego deficytu handlowego Polski 
z kluczowymi partnerami azjatyckimi w latach 2009-2017 (% rdr)
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wzrostu skumulowanego deficytu z Chinami w porównaniu do Japonii, Korei Południowej  
i Tajwanu została zaprezentowana na wykresie 4-2-3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza szczegółowa importu z Chin dokonana w poprzednim raporcie 
i w kolejnych częściach tego raportu wskazuje również na to, że chiński import  
w przeciwieństwie do importu z Bangladeszu, Indii czy częściowo Wietnamu obejmuje 
towary o wysokiej wartości dodanej często zaawansowane technologicznie. Obejmuje 
również wiele grup produktowych, w których wywierana jest presja konkurencyjna na 
rodzime polskie przedsiębiorstwa. Wizualizacja tempa wzrostu zakumulowanego deficytu 
handlowego Chin w porównaniu do Bangladeszu, Indii i Wietnamu zaprezentowana została 
na wykresie 4-2-4.  
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Na polski skumulowany deficyt handlowy można również spojrzeć przez pryzmat istotności 
z punktu widzenia znacznie deficytu dla gospodarek partnerów handlowych. W tabeli 4-2-5 
zaprezentowano stosunek zakumulowanego deficytu handlowego do PKB w ujęciu rocznym, 
czyli dla roku 2010 był to zakumulowany deficyt handlowy za lata 2008-2010 do PKB w roku 
2010, dla roku 2017 było to zakumulowany deficyt handlowy z lat 2008-2017 do PKB w roku 
2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Znaczenie polskiego deficytu w handlu międzynarodowym dla Chin 
w porównaniu do innych państw jest dość ograniczone. Dziesięcioletni deficyt przełożył się 
w 2017 r. na 1,5 proc. PKB Chin, czyli trzy razy mniej niż w wypadku Wietnamu oraz o jedną 
czwartą mniej niż dla Tajwanu. Ze względu jednak na wspomniane już w imporcie łańcuch 
pośredników, reeksport oraz inne aspekty dane te są mało precyzyjne i służą tylko do 
zobrazowania sytuacji. Zbadanie dokładnych wartości przepływów finansowych z tytułu 
importu eksportu wymagałoby pogłębionej analizy przepływów na rachunkach obrotów 
kapitałowych w bilansie płatniczym nie tylko między Polską i Chinami a również państwami, 
których podmioty są zaangażowane w wymianę handlową i przepływy finansowe między 
Polską i Chinami.  
 
Oceniając tempo wzrostu polskiego deficytu należy go również porównać do tempa 
notowanego przez Unię Europejską, co zaprezentowano na wykresie 4-2-5. Ze względu na 
znaczenie Niemiec dane dla UE zaprezentowano włącznie z Niemcami i z wyłączeniem 
Niemiec, choć o ile dla eksportu ma to ogromne znaczenie, to w wypadku salda ze względu 
na również znaczny niemiecki import z Chin wpływ Niemiec jest o wiele mniejszy. Z danych 
dla UE wyłączono dane dotyczące Polski.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wietnam 0,70 1,00 1,32 1,57 2,01 2,46 3,07 3,63 4,09

Bangladesz 0,50 0,74 1,12 1,41 1,58 1,82 2,01 2,21 2,48

Korea Płd. 1,01 1,25 1,49 1,79 1,94 2,07 2,32 2,48 2,48

Tajwan 0,55 0,83 1,02 1,17 1,34 1,55 1,78 1,96 2,01

Malezja 0,39 0,53 0,64 0,76 0,85 1,05 1,47 1,63 1,75

Tajlandia 0,52 0,64 0,81 0,96 1,11 1,31 1,48 1,58 1,56

Chiny 0,55 0,71 0,79 0,88 0,96 1,08 1,20 1,40 1,51

Japonia 0,13 0,17 0,21 0,25 0,34 0,41 0,50 0,50 0,57

Indonezja 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,42 0,51 0,52 0,54

Indie 0,08 0,11 0,14 0,18 0,23 0,26 0,32 0,35 0,37

Opracowanie własne na podstawie danych GUS i IMF

Tabela 4-2-6 Stosunek zakumulowanego deficytu handlowego do PKB
 kluczowych partnerów azjatyckimi za lata 2009-2017 (%)
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Jak wykazano na wykresie 4-2-5 skumulowany polski deficyt w handlu 
z Chinami rósł od 2011 r. znacznie szybciej niż deficyt skumulowany dla pozostałych państw 
UE. Dane Eurostat znacznie różnią się dla importu od danych GUS, co wykazano  
w podrozdziale 4.1, dlatego też tempo wzrostu uzyskane na podstawie bazy Eurostat 
porównano również do deficytu w euro na podstawie danych GUS dla kraju pochodzenia. 
Również przy porównaniu danych EU28 do danych GUS widoczne jest dużo szybsze tempo 
wzrostu polskiego deficytu w handlu z Chinami niż łącznie pozostałych państw UE. 
 
Wielkość skumulowanego polskiego deficytu w handlu z Chinami należy również oceniać 
przez pryzmat deficytu państw Grupy Wyszehradzkiej. Narastanie deficytu na podstawie 
danych Eurostat zostało zaprezentowane w tabeli 4-2-7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polska nieprzerwanie do 2008 r. przoduje w rankingu skumulowanego deficytu z Chinami. 
Dane Eurostat dla importu są jednak dużo niższe niż 
w wypadku danych podawanych przez GUS jak również raportowanych przez czeski Urząd 
Statystyczny ze względu na metodologię, co należy mieć na uwadze.  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Słowacja 1,659 2,522 3,565 4,297 5,366 6,238 7,339 9,040 11,040 12,906

Węgry 4,824 8,775 14,157 19,106 23,205 26,938 30,343 34,231 38,117 42,150

Czechy 4,172 7,873 13,884 20,998 26,662 31,497 37,111 45,968 53,858 62,258

Polska  5,410 9,917 15,618 21,718 28,320 35,200 44,075 55,343 67,693 81,953

Opracowanie na podstawie danych Eurostat

Tabela 4-2-7 Zakumulowany deficyt handlowy państw Grupy Wyszehradzkiej 
z Chinami (mln eur)
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Według danych Eurostat Polska była natomiast od 2012 r. bezsprzecznie liderem pod 
względem tempa wzrostu zakumulowanego deficytu w handlu z Chinami wyraźnie notując 
szybszy przyrost deficytu niż pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, co zostało 
zaprezentowane na wykresie 4-2-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Również według danych GUS tempo narastania polskiego skumulowanego deficytu  
z Chinami było szybsze od pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej z wyjątkiem roku 
2015 w przypadku Czech i lat 2015-2016 w przypadku Słowacji. Wyraźnie od całej grupy 
odstają Węgry, których tempo przyrostu deficytu powoli, ale stabilnie słabnie.  
 

4.3 Struktura importu z uwzględnieniem bilansu handlowego 
 

W niniejszym podrozdziale zostanie omówiona struktura importu na poszczególnych 
poziomach klasyfikacji według nomenklatury scalonej wraz ze wskazaniem i omówieniem 
istotnych kwestii związanych z saldem w wymianie handlowej na poziomie sekcji, działów  
i produktów na innych poziomach klasyfikacji. Łączne omówienie importu i salda pozwala na 
uniknięcie powtórzeń oraz ułatwia kompleksowe omówienie sytuacji 
w poszczególnych grupach produktowych. W celu oddania pełniejszego obrazu sytuacji 
przywoływane są również w tej części niektóre dane i fakty związane z eksportem do Chin.  

 
4.3.1 Ogólna struktura importu i saldo handlowe na niższych poziomach klasyfikacji 

 
Polski import z Chin w 2017 r. był zdominowany przez maszyny i urządzenia mechaniczne 
oraz sprzęt elektryczny. Udział importu w sekcji XVI stanowił ponad połowę łącznego 
importu i osiągnął wartość ponad 53 mld pln. Struktura importu z Chin w 2017 r. została 
zaprezentowana na diagramie 4-3-1. 
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Oprócz sekcji XV znaczący udział w imporcie z Chin mają również artykuły przemysłowe 
różne (sekcja XX), produkty włókiennicze (sekcja XI) i produkty z metali nieszlachetnych 
(sekcja XV). Łącznie te cztery główne sekcje stanowiły niemal 80 procent wartości importu. 
 
Struktura importu z Chin do Polski w 2017 r. nie odbiegała znacząco od struktury w latach 
poprzednich. Porównanie struktury importu z Chin w perspektywie dekady zostało 
przedstawione na wykresie 4-3-1. Najbardziej widoczną różnicą jest w skali dekady wzrost 
udziału artykułów przemysłowych z nieco ponad 6 proc. w 2010 do ponad 10 proc. Towary 
w tej sekcji wyraźnie zwiększają swoją obecność na polskim rynku w stosunku do innych 
chińskich produktów. Nieznaczny natomiast spadek udziału sekcji XVI w 2017 r. do drugiego 
najniższego w przeciągu dekady nie jest jeszcze przełomowy, choć należy wskazać, że jest to 
trzeci z kolei rok spadkowy, co może wskazywać na zarysowanie się bardziej trwałego 
trendu.  
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W tabeli 4-3-1 przedstawiono natomiast dokładniejszy obraz poszczególnych sekcji  
z uwzględnieniem wartości, dynamiki i udziału w imporcie. Dynamika wzrostu  
w najważniejszej sekcji XV na poziomie 104,7 proc. była o wiele niższa niż dynamika 
wzrostu całego importu z Chin i znacznie ustępowała dynamice w innych sekcjach. Również 
mniejszą niż średnia dla całego importu dynamikę wzrostu zaobserwowano w sekcji 
obejmującej materiały i artykuły włókiennicze oraz produkty z metali nieszlachetnych, które 
od lat są jednym z istotnych elementów chińskiego importu. Natomiast dużo wyższa od 
średniej (o nieco ponad 13 punktów procentowych) była dynamika wzrostu importu  
w produktach spożywczych. Z punktu widzenia zmian w strukturze należy wskazać na 
bardzo dynamiczny wzrost importu w sekcjach o mniejszej wartości lub o marginalnym 
udziale.  
 
Wzrost importu w poszczególnych sekcjach i na innych poziomach klasyfikacji należy 
również analizować z uwzględnieniem salda oraz polskiego eksportu do Chin, co pozwala na 
uchwycenie kompleksowego obrazu sytuacji w danej grupie produktowej. Saldo w handlu  
z Chinami na poziomie sekcji zostało zaprezentowane w tabeli 4-3-2. Na pięć istotnych 
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sekcji polskiego eksportu do Chin (kolejnych po dwóch największych sekcjach XV i XVI), 
czyli w sekcjach: VII, XX, XVII, VI i XVIII, chiński import rósł znacznie dynamiczniej w trzech 
sekcjach. Sekcje z dynamiczniejszym chińskim importem obejmowały produkty z tworzyw 
sztucznych i kauczuku, różne artykuły przemysłowe oraz produkty przemysłu chemicznego. 
Dynamika polskiego eksportu do Chin była natomiast znacząco wyższa dla sekcji 
obejmującej różnego rodzaju pojazdy i o 100 punktów procentowych wyższa w sekcji 
obejmującej urządzenia fotograficzne, precyzyjne urządzenia pomiarowe 
i kontrolne oraz urządzenia medyczne i chirurgiczne. To niezwykle pozytywny sygnał, 
jednak należy również ocenić sytuację pod względem wartości. Nawet w ostatniej 
wymienionej sekcji, która była hitem eksportowym, Polska zanotowała wzrost ujemnego 
salda o blisko 17 mln pln ze względu na o wiele wyższą wartość bazową chińskiego importu 
w roku 2016 w porównaniu do wartości polskiego eksportu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4-3-1 Wartość, dynamika i udział w imporcie z Chin poszczególnych sekcji w 2017 r.

Opis sekcji

104,7 51,6

XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 106,4 11,0

XX - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE 130,9 10,4

XV - METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH 106,3 6,1

115,1 3,4

VII - TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU 114,7 3,3

VI - PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH 119,5 3,0

107,7 2,9

126,0 2,6

113,5 1,5

110,2 1,4

I - ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 663 110,9 0,6

568 110,6 0,6

II - PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO 472 101,3 0,5

390 111,1 0,4

368 123,8 0,4

V - PRODUKTY MINERALNE 334 106,3 0,3

253 89,4 0,2

XIX - BROŃ I AMUNICJA, ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 49 113,3 0,0

7 92,1 0,0

XXI - DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI 4 111,1 0,0

Suma (dla wartości i udziału), średnia (dla dynamiki) 102904 110,7 100,0

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Import
 (mln PLN)

Dynamika 
r. pop.=100

Udział w 
imporcie 

z Chin
(%) 

XVI - MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTR.; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA 
DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻ. DO TYCH 
ARTYKUŁÓW

53 067

11 277

10 711

6 272

XII - OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE; SZPICRUTY 
ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE, ART. Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ART. Z WŁOSÓW 
LUDZKICH

3 460

3 379

3 099

XVIII - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPT., FOTOGR., KINEMAT., POMIAROWE, KONTROLNE, 
PRECYZYJNE, MED. LUB CHIRURG.; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZ.; ICH CZĘŚCI I 
AKCESORIA

2 948

XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 
URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

2 627

XIII - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH 
MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

1 503

VIII - SKÓRY  I SKÓRKI SUROWE, WYPRAWIONE, FUTERKOWE I ART. Z NICH; WYROBY 
SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ART. PODRÓŻNE ITP. POJEMNIKI; ART. Z JELIT ZWIERZ. (B. 
JEDWABNIKÓW)

1 452

X - ŚCIER Z DREWNA LUB POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; 
PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ 
ARTYKUŁY Z NICH

IX - DREWNO I ART. Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ART. Z KORKA; WYROBY ZE 
SŁOMY, Z ESPARATO LUB INNYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I Z 
WIKLINY

IV - GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; 
TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

XIV - PERŁY NATUR. LUB HODOW., KAMIENIE SZLACH. LUB PÓŁSZLACH., METALE SZLACH., 
METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; 
MONETY

III - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY 
ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB 
ROŚLINNEGO
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Szczególnie znaczący jest wzrost importu z Chin gotowych produktów spożywczych  
(o niemal 24 proc.), co stanowi niewiele mniej niż 30 proc. wzrostu polskiego eksportu w tej 
pozycji do Chin. Przy jednoczesnym trzykrotnie większym wartościowo imporcie chińskich 
produktów spożywczych do Polski oznacza to, że Polska ma w tej kluczowej 
z perspektywy swojej polityki gospodarczej wobec Chin rosnące ujemne saldo w obrocie 
handlowym, które w roku 2017 wzrosło rdr o 43,5 mln pln. Import z Chin wzrósł również  
o większą wartość niż polski eksport w sekcji obejmującej produkty zwierzęce, który  
w 2017 zanotował spadek, co sprawiło, że również w tej sekcji deficyt wzrósł o prawie 103 
mln pln. Podobnie w produktach roślinnych zanotowano wzrost ujemnego salda 
w obrocie z Chinami, chociaż w tym wypadku był on minimalny (wyniósł 
4 mln pln). Dane te wskazują, że w szeroko rozumianych produktach sektora rolnego  
i hodowlanego oraz produktach spożywczych, które mają być jednym z motorów 
bilansowania wymiany handlowej z Chinami w 2017 r. Polska zanotowała wzrost ujemnego 
salda, a nie spadek. Należy podkreślić, że również we wspomnianych już pięciu istotnych dla 
polskiego eksportu sekcjach miał miejsce wyraźny wzrost deficytu handlowego.  
 
W 2017 r. Polska miała ujemny bilans handlowy w handlu z Chinami we wszystkich 21 
sekcjach. W tabeli 4-3-2 zaprezentowano bilans w latach 2016 i 2017 oraz zmiany  
w wysokości ujemnego bilansu handlowego w 2017 r. w poszczególnych sekcjach. Wartości  
w usd nie są odbiciem wartości w pln według ujednoliconego kursu. Jednym z powodów jest 
różne rozłożenie importu w czasie na poszczególne miesiące i różny kurs wymiany, co 
wpływa na różnicę kursu usd/pln między poszczególnymi sekcjami. Nie wyjaśnia to jednak 
wszystkich wartości wyrażonych w usd. Występowanie tych różnic nie wpływa jednak  
w sposób zasadniczy na obraz salda w obrocie z Chinami.  
 
Wysokość deficytu handlowego spadła w zaledwie czterech sekcjach, 
z których znaczy spadek zanotowano tylko w produktach z materiałów nieszlachetnych. 
Stało się tak dzięki wzrostowi wartości eksportu miedzi. Spadek deficytu odnotowano 
również w produktach z kamieni i materiałów szlachetnych i półszlachetnych. Doszło do 
tego wyłącznie ze względu na sam spadek importu w tej sekcji, a nie ze względu na 
równoważenie go eksportem. Należy zwrócić uwagę na to, że pozycja 7113 z tej sekcji 
obejmuje również np. biżuterię z metali nieszlachetnych z elementami 
z bursztynu, a pozycja 7114 biżuterię z metali szlachetnych. W 2017 r. zanotowano spadek 
eksportu w obu tych pozycjach. Pozycje 7113 i 7114 nie obejmują bursztynu 
nieobrobionego i nieużytego jako element biżuterii, co oznacza, że spadek dotyczy wyłącznie 
gotowych produktów. Bursztyn jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów 
kojarzonych w Chinach z Polską. Spadki deficytu w pozostałych dwóch sekcjach obejmującej 
produkty z drewna oraz tłuszcze i oleje są niewielkie, 
a znaczenie tej ostatniej sekcji w imporcie jest marginalne.  
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4.3.2 Dominująca sekcja w imporcie z Chin 

 
Sekcja XVI jest największą pod względem wartości importu i obejmuje również produkty 
zaawansowane technologicznie i/lub o wysokiej wartości dodanej. Rok 2017 był 
rekordowym pod względem wartości importu z Chin 
w obu działach tej sekcji, czyli dziale 84 obejmującym maszyny i urządzenia mechaniczne 
oraz dziale 85 obejmującym sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zmiany wartości i tempa 
importu z Chin w obydwu działach zostały przedstawione w tabeli 4-3-3. 
 

Tabela 4-3-2 Wartość salda w 2016 i 2017 oraz jego zmiany w 2017 r.

2016 2017

Opis sekcji

XX - ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE -730,9

-980,8

XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE -677,1 -264,0

-554,4 -704,0 -494,0 -149,6

-433,3 -561,7 -443,9 -128,4

-763,1 -898,5 -440,5 -135,4

-582,8 -705,3 -395,0 -122,5

-304,8 -348,7 -130,3 -44,0

-331,4 -375,2 -129,7 -43,8

I - ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO -309,6 -78,3 -412,3 -108,5 -102,7 -30,2

V - PRODUKTY MINERALNE -113,1 -28,6 -199,9 -55,4 -86,8 -26,8

-188,5 -47,9 -232,0 -61,0 -43,5 -13,1

-444,8 -113,5 -474,5 -125,4 -29,8 -12,0

-647,8 -673,8 -16,6 -26,1

XIX - BROŃ I AMUNICJA, ICH CZĘŚCI I AKCESORIA -43,4 -11,0 -49,1 -12,9 -5,8 -1,8

II - PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO -422,6 -107,3 -426,7 -111,4 -4,1 -4,2

XXI - DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI -2,3 -0,6 -2,4 -0,6 -0,1 0,0

-7,3 -1,8 -6,3 -1,7 1,0 0,2

-261,6 -66,7 -256,4 -67,1 5,2 -0,4

-281,2 -71,7 -251,6 -65,9 29,7 5,8

XV - METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH -926,8 392,9 82,0

Suma -86,723 -22,095 -94,134 -24,721 -7,410 -2,626

*wartość ujemna oznacza wzrost deficytu wartość dodatnia spadek deficytu 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Saldo mln 
pln

Saldo mln 
usd

Saldo mln 
pln

Saldo mln 
usd

Zmiana 
salda mln 

pln*

Zmiana 
salda mln 

usd*

-7 588,4 -1 933,2 -10 065,0 -2 664,1 -2 476,6

XVI - MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTR.; ICH 
CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I 
OBRAZU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻ. DO TYCH ARTYKUŁÓW

-48 371,6 -12 326,1 -50 733,9 -13 306,9 -2 362,3

-10 525,8 -2 682,0 -11 202,9 -2 946,0

VI - PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW 
POKREWNYCH

-2 178,8 -2 672,8

XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ 
WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

-1 701,7 -2 145,6

XII - OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, 
BICZE; SZPICRUTY ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE, ART. Z NICH; 
KWIATY SZTUCZNE; ART. Z WŁOSÓW LUDZKICH

-2 993,4 -3 433,9

VII - TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z 
KAUCZUKU

-2 284,8 -2 679,8

XIII - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB 
PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE 
SZKŁA

-1 196,5 -1 326,9

VIII - SKÓRY  I SKÓRKI SUROWE, WYPRAWIONE, FUTERKOWE I ART. Z 
NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ART. PODRÓŻNE ITP. 
POJEMNIKI; ART. Z JELIT ZWIERZ. (B. JEDWABNIKÓW)

-1 300,3 -1 430,0

IV - GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, 
ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

X - ŚCIER Z DREWNA LUB POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU 
CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I 
ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

XVIII - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPT., FOTOGR., KINEMAT., POMIAROWE, 
KONTROLNE, PRECYZYJNE, MED. LUB CHIRURG.; ZEGARY I ZEGARKI; 
INSTRUMENTY MUZ.; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

-2 543,8 -2 560,4

III - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO 
ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI 
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

IX - DREWNO I ART. Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ART. Z 
KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARATO LUB INNYCH MATERIAŁÓW DO 
WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I Z WIKLINY

XIV - PERŁY NATUR. LUB HODOW., KAMIENIE SZLACH. LUB PÓŁSZLACH., 
METALE SZLACH., METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I 
ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

-3 964,0 -1 008,7 -3 571,0
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Wzrost importu w sekcji XVI był przede wszystkim efektem wzrostu wartości w dziale 85. 
Pod względem tempa wzrost ten był jednak o ponad 3 punkty procentowe niższy od 
średniej dla całego chińskiego importu i był również trzecim najniższym w skali dekady.  
W dziale 84 tempo wzrostu importu było drugie najniższe w skali dekady. Oznacza to, że  
w produktach, częściach i komponentach przemysłowych oraz w zaawansowanych 
technologicznych produktach konsumenckich wzrost chińskiego importu dla obserwacji 
z poziomu działów wyraźnie wyhamował w porównaniu do lat ubiegłych. Wciąż jednak 
tempo wzrostu importu z Chin w dziale 85 było wyższe o 3 punkty procentowe od tempa dla 
łącznego importu w tej sekcji. W dziale 84 natomiast sytuacja była odwrotna: tempo wzrostu 
importu z Chin było o pięć punktów procentowych niższe od łącznego tempa wzrostu 
importu i aż o 7,7 punktu procentowego niższe od importu z wyłączeniem Chin, co 
wskazuje, że producenci z innych państw zaprezentowali ofertę bardziej konkurencyjną 
wobec chińskiej. Wizualizację tempa wzrostu importu w działach 84 i 85 w ostatniej 
dekadzie zaprezentowano na wykresie 4-3-2. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porównanie wartości importu z  Chin w działach 84 i 85 (mld usd)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dział 84 8,81 10,44 11,50 11,41 13,82 14,14 15,79 18,77 19,24 19,46

Dział 85 12,14 13,06 16,48 16,43 17,18 20,26 23,62 28,33 31,43 33,61

Porównanie tempa zmian importu z Chin w działach 84 i 85 (% rdr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dział 84 43,80 18,60 10,10 -0,80 21,10 2,30 11,70 18,80 2,50 1,10

Dział 85 22,50 7,60 26,30 -0,30 4,50 17,90 16,60 19,90 10,90 7,00

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-3-3 Zmiany wartości i tempa importu z Chin 
W działach 84 i 85 w latach 2008-2017
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Dla pełniejszej oceny zmian tempa importu z Chin w dziale 84 należy porównać go  
z importem z innych państw. Import z Niemiec do Polski w tym dziale wzrósł o niemal  
9 proc. do wartości 30,2 mld pln, jednakże wartość importu z Włoch spadła o prawie 4 proc. 
do nieco ponad 9 mld pln, a import z USA spadł o ponad 13 proc. i osiągnął wartość nieco 
ponad 5 mld pln. Chiński import do Polski w 2017 r. odnotował zatem minimalny wzrost, ale 
równocześnie osiągnął o wiele lepszą dynamikę niż import z USA i Włoch. Należy jednak 
wskazać, że spośród państw azjatyckich o wiele dynamiczniej od chińskiego (o ponad 20 
punktów procentowych) rósł w tym dziale polski import z Japonii, który osiągnął wartość 
nieco ponad 3 mld pln. Import z Korei Południowej wzrósł o ponad 41 proc. Również szybko 
rósł import z innych państw o mniejszym dotychczas znaczeniu: z Francji o ponad 15 proc., 
nieco wolniej, ale dynamiczniej niż chiński z Czech (o prawie 7 proc.), z Wielkiej Brytanii  
o niemal 14 proc. Chiński import na tle czołowych państw eksportujących do Polski wykazał 
dość dobrą dynamikę ustępując jedynie Niemcom, ale w porównaniu do azjatyckich 
konkurentów i mniejszych do tej pory w tym dziale eksporterów wykazał widoczne 
zwolnienie tempa wzrostu, co oznacza, że w tym dziale z punktu widzenia wartości importu 
widoczna jest tendencja do dywersyfikacji importu kosztem czołowych graczy, również Chin. 
Udział Chin w łącznym imporcie w tym dziale spadł o jeden punkt procentowy.  
 
W dziale 85 Chiny pozostały w 2017 r. niekwestionowanym liderem jako eksporter do Polski 
pod względem wartości eksportu i z tempem wzrostu o trzy punktu procentowe wyższym 
niż tempo wzrostu w tym dziale w ogóle, a o ponad 4,3% wyższym od tempa wzrostu dla 
pozostałych państw z wyłączeniem Chin. Tempo wzrostu importu z Chin było również 
znacząco wyższe niż dla importu z zajmujących drugą pozycję Niemiec, które zanotowały 
niemal dwuprocentowy spadek przy wartości importu 16,7 mld pln. Nieznacznie wyższy  
(o jeden punkt procentowy) był import z Holandii, z której import osiągnął wartość 4,7 mld 
pln. Trudno jednak ocenić, w jakim stopniu komponent chiński miał w tym udział. Import  
z Chin w dziale 85 rósł jednak dynamicznie w porównaniu do importu z Korei Południowej, 
dla której zanotowano 10 proc. spadek importu (do wartości 4,4 mld) oraz Japonii, dla której 
odnotowano brak zmian w wartości importu (przy wartości 1,7 mld pln). Ustępował jednak 
znacząco pod względem tempa importowi z Wietnamu, który osiągnął ponad 25 proc. 
wzrost do wartości 3,7 mld pln. Oznacza to, że import z Chin w dziale obejmującym  
w znacznej części produkty o wyższej wartości dodanej i zaawansowane technologicznie 
rósł wyraźnie szybciej niż import z innych państw. Udział importu z Chin 
w łącznym imporcie w tym dziale wzrósł o prawie jeden punkt procentowy do nieco ponad 
33 proc.  
 
W 2017 r. w strukturze importu z Chin w dziale 84 wystąpiły dość znaczne zmiany  
w porównaniu do roku poprzedniego. Były one spowodowane zmianami w tempie wzrostu 
importu w niektórych pozycjach. Wartość importu i zmiany tempa w latach 2016-2017 
zaprezentowano w tabeli 4-3-4. 
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Na szczególną uwagę zasługuje znaczący spadek wartości importu 
w czołowej pozycji 8471, w której dotyczył on niemal wszystkich podpozycji, szczególnie 
komputerów osobistych, tabletów i podobnych urządzeń, gdzie zanotowano spadek o 9,1 
proc.. Jednym z powodów zmniejszania się importu mógł być malejący popyt na komputery 
osobiste (zarówno desktopy jak i laptopy) oraz – co szczególnie istotne – redukcja 
zapotrzebowania na nowe urządzenia ze strony klientów biznesowych. Import z Chin  
o wartości ponad 3,4 mld pln dominował w całej podpozycji o wartości 5,2 mld pln. 
Równocześnie nastąpił dwudziestodwuprocentowy wzrost importu z Holandii do wartości 
841,5 mln pln, co być może było spowodowane wzrostem komponentu chińskiego. Możliwe, 
że podobnie miało to miejsce w wypadku dynamicznego wzrostu importu z Niemiec (o 73 
proc). Należy natomiast podkreślić ogromny wzrost importu z Tajwanu (o 250 proc.) do 
poziomu 251,5 mln usd. Tajwan jest bowiem obecnie jedynym znaczniejszym azjatyckim 
konkurentem Chin w tej podpozycji.  
 
O ile w pozycji 8471 zanotowano znaczący spadek, o tyle w pozycji 8473 miał miejsce 
niewielki (ponad pięcioprocentowy wzrost), który był spowodowany niemal wyłącznie 
wzrostem importu części do komputerów, w tym osobistych i innych urządzeń do 
przetwarzania danych. Jedną z przyczyn może być wzrost importu płyt głównych oraz 
innych podzespołów używanych do montowania komputerów pod indywidualne 
zamówienia np. komputerów do gier tzw. gamingowych. Spadek w pozycji 8443 był głównie 
spowodowany przez zmniejszenie się importu części do drukarek. W tym wypadku 
obniżenie się eksportu do Polski zanotowały nie tylko Chiny, ale również inni znaczni 

2016 2017

Opis pozycji 

7446 -1,20 6572 -11,70

3517 2,60 3716 5,70

1075 5,90 1026 -4,50

709 -0,50 858 21,10

778 8,20 818 5,20

735 7,60 784 6,70

532 47,00 521 -2,10

441 11,80 503 14,00

433 24,60 437 0,80

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-3-4 Zmiany wartości i tempa importu z Chin w latach 2016-2017 
w głównych pozycjach działu 84

Import 
(mln 
pln)

Tempo 
(% rdr)

Import 
(mln 
pln)

Tempo 
(% rdr)

8471 - Maszyny do automat. przetw. danych, urządz. do nich; czytniki magnet. l. 
opt., masz. do zapis. zakod. danych na nośn., masz. do przetw. tych danych, ginw.

8473 - Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się 
do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8469 do 
8472:

8443 - Maszyny druk. do druk. za pomocą czcionek, klisz, płyt, cylindrów obj. poz. 
8442; maszyny druk. strumieniowe (inne niż w poz. 8471); maszyny pomoc. przy 
druk.:

8467 - Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z własnym silnikiem 
elektrycznym lub nieelektrycznym:

8481 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, 
kadzi lub podobnych, włączając zawory redukcyjne i sterowane termostatycznie:

8414 - Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub 
innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wentylatorem, nawet z 
filtrami:

8415 - Klimatyzatory z wentylatorem napędzanym silnikiem i regulatorami 
temperatury i wilgotności, włącznie z klimatyzatorami bez regulacji wilgotności:

8418 - Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, 
elektryczne lub nie; pompy cieplne inne niż klimatyzatory z pozycji 8415:

8413 - Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki 
do cieczy:
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eksporterzy: Holandia i Japonia. Spadek importu z Chin był więc odzwierciedleniem sytuacji 
rynkowej, przy czym tempo spadku dla Chin było niższe niż dla innych czołowych 
eksporterów do Polski.  
 
Wzrost importu w pozycji 8467 odbywał się w niektórych podpozycjach kosztem innych 
czołowych graczy takich jak np. Niemcy. W innych podpozycjach było to jednak 
spowodowane ogólnym wzrostem importu, a inni eksporterzy również notowali wzrosty, 
choć dynamika importu z Chin była zazwyczaj wyższa niż pozostałych kluczowych 
eksporterów. Oznacza to zwiększenie konkurencji dla producentów zlokalizowanych  
w Polsce. Wzrost chińskiego importu w pozycji 8481 był bardzo zbliżony do średniego 
wzrostu importu w tej pozycji i różnie rozłożony w podpozycjach. Należy także zaznaczyć, że 
w wielu wypadkach jak np. w mikserach i „bateriach” do kranów dynamika wzrostu była 
dużo niższa niż eksporterów z innych państw. Stąd w tej pozycji wzrost importu z Chin był 
związany z ogólnym poziomem importu i wzrostem konkurencji produktów importowanych 
wobec produkowanych w Polsce.  
 
Dane statystyczne wskazują na to, że przyczyną nieznacznego wzrostu importu z Chin  
w dziale 84 była sytuacja rynkowa i ogólny wzrost zapotrzebowania na import, a nie 
szczególny wzrost zamówień w Chinach. Należy jednak wskazać, że możliwe jest, iż pewna 
część bezpośredniego importu z Chin została zamieniona na import pośredni poprzez np. 
Holandię i Niemcy i że z państw tych doszło do wzrostu napływu towarów oznaczonych jako 
wyprodukowane w EU, ale ze znacznym komponentem chińskim. Nie wydaje się jednak 
zmieniać to obrazu sytuacji w tym dziale, iż większą presję na polskich producentach 
wywierali eksporterzy z innych państw niż Chiny.  
 
W dziale 85, w którym odnotowano wzrost importu z Chin szybszy niż średni, tempo 
wzrostu było odmienne w różnych pozycjach. W tabeli 4-3-5 zaprezentowano wartości  
i tempo zmian importu w głównych pozycjach działu 85.  
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Największa część importu w kluczowej pozycji 8517 przypada na telefony komórkowe  
i telefony do sieci bezprzewodowych, których import osiągnął 
5,1 mld pln. Oczywiście na tę wartość składają się nie tylko produkty rodzimych chińskich 
przedsiębiorstw jak Huawei, ZTE, Xiaomi, ale również marek przejętych przez chińskie 
firmy jak Lenovo oraz produkowane w Chinach telefony japońskich marek jak Sony czy 
koreański Samsung. Import telefonów bezpośrednio z Japonii jest marginalny (nieco ponad 
2 mln pln), z Korei nieco większy, ale w skali działu marginalny (139 mln pln). Głównym 
konkurentem Chin jako miejsca produkcji telefonów komórkowych i do sieci 
bezprzewodowych eksportowanych do Polski był w 2017 r. Wietnam, 
z którego wyeksportowano do Polski towary o wartości ponad 2,5 mld pln, czyli o 25 proc. 
więcej niż w roku poprzedzającym. Oprócz telefonów komórkowych z Chin w 2017 r. drugą 
znaczącą grupą z pozycji 8517 o wartości prawie 1,8 mld pln były urządzenia do transmisji i 
konwersji danych, w tym obrazu i dźwięku, obejmujące bardzo szeroką grupę produktów 
m.in. słuchawki bluetooth, karty sieciowe do komputerów, routery i switche, modemy itp.  
W tej grupie konkurencja producentów wietnamskich (344 mln pln) i malezyjskich (219 mln 
pln) jest wciąż niewielka. Należy natomiast wziąć pod uwagę, że import z Holandii i Niemiec 
(łącznie prawie 620 mln pln), może być w znacznym stopniu oparty na składaniu 
produktów z komponentów pochodzących z Chin lub innych państw azjatyckich. 
 
Import z Chin w dziale 85 obejmuje jednak, wbrew dość rozpowszechnionemu poglądowi, 
nie tylko elektronikę użytkową, kierowaną częściowo lub w całości do ostatecznego 
konsumenta, ale również pozycje o znacznej wartości obejmujące dobra przemysłowe. 
Drugą co do wielkości pozycję stanowią części do urządzeń elektronicznych, z czego 

2016 2017

Opis pozycji 

8,20 -2,40

9,30 12,20

8504 - Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbudniki: 8,70 -3,30

24,20 37,20

7,00 1,60

803,9 46,40 31,90

8534 - Obwody drukowane: 959,5 13,10 9,50

368,5 -16,50 175,70

806,1 12,60 886,7 10,00

803,1 20,20 844,6 5,20

802,5 10,10 828,4 3,20

690,6 24,50 812,7 17,70

8542 - Elektroniczne układy scalone: 702,8 31,60 811,7 15,50

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-3-5 Zmiany wartości i tempa importu z Chin w latach 2016-2017 
w głównych pozycjach działu 85

Import 
(mln 
pln)

Tempo 
(% rdr)

Import 
(mln 
pln)

Tempo 
(% rdr)

8517 - Aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej oraz aparatura telekomunikacyjna do 
systemów przewodowych na prąd nośny lub cyfrowych, elektryczna; wideofony:

8 742,9 8 532,8

8529 - Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 
8528:

6 538,4 7 337,2

1 759,6 1 702,4

8528 - Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparat. do 
zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo:

1 070,0 1 467,8

8537 - Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy wyposażone w => 2 urządzenia objęte poz. 
8535 lub 8536, służące do elektr. sterowania lub rozdziału energii elektr.:

1 071,4 1 088,9

8523 - Nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, niezapisane, inne niż wyroby objęte 
działem 37:

1 060,6

1 050,7

8539 - Żarówki lub lampy wyładowcze, zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz 
promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe:

1 015,9

8544 - Drut izolowany, kable oraz pozostałe izolowane przewody elektr.; przewody z włókien 
opt., nawet połączone z przewodnikami prądu elektr. lub wyposaż. w złączki:

8536 - Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych lub do 
wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektr., do napięć <= 1000 V:

8516 - Podgrzewacze do wody i grzałki nurnikowe, elektr.; aparatura do ogrzewania, elektr.; 
urządzenia elektrotermiczne; oporowe elementy grzejne inne niż w poz. 8545:

8518 - Mikrofony i stojaki; głośniki; słuchawki; wzmacniacze częstotliwości akustycznych, 
elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe, elektryczna:
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zdecydowaną większość stanowią części do telewizorów i kamer telewizyjnych – między 
innymi panele i moduł LCD, ekrany plazmowe i inne części do telewizorów – które są 
montowane w Polsce. Jednym z nielicznych chińskich inwestorów 
w Polsce jest firma TCL prowadząca montownię telewizorów. Inną grupą komponentów 
szeroko używanych do montowania w Polsce urządzeń są obwody drukowane. Kolejną 
stanowią elektroniczne układy scalone. W Polsce nie ma zlokalizowanej znaczącej produkcji 
produktów z powyższych pozycji i import z Chin w tych pozycjach nie powinien być obecnie 
rozpatrywany jako konkurencyjny. Należy jednak przywołać wspomnianą już w tym 
raporcie konkurencją polskiego producenta kart pamięci Goodram z chińskimi firmami.  
 
Również w tym dziale są jednak istotne pozycje opisujące produkty, które także 
przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce eksportują Chin. W 2017 r. importowano 
transformatory elektryczne o wartości ponad 1,7 mld pln, czyli minimalnie mniej niż w roku 
poprzednim. Jednakże produkty w tej pozycji – a głównie w podpozycji obejmującej 
przekształtniki – były jednym z najważniejszych polskich produktów eksportowych do Chin. 
Wartość ich eksportu wyniosła 45 mln usd (prawie 170 mln pln). Jest to dziesięciokrotnie 
mniej niż import z Chin, ale polski eksport w tej pozycji wzrósł o 45 proc. i był jednym  
z motorów ciągnących dział 85. Podobna sytuacja jest z produktami z pozycji 8537, gdzie 
polski eksport do Chin wyniósł 23,9 mln usd (ponad 91mln pln), a chiński import 1 mld 88 
mln pln. Jest tak również  w wypadku czy żarówek halogenowych, których chiński import do 
Polski osiągnął wartość 126 mln pln, a polski eksport do Chin 47 mln pln (12,5 mln usd), 
przy czym w pozycji obejmującej handel żarówkami jest więcej podpozycji zawierających 
produkty wzajemnie konkurencyjnie. Pozycje opisujące produkty importowane z Chin  
o stosunkowo niewielkiej wartości – jak np. piece elektryczne – są i tak niezwykle znaczące 
wartościowo w porównaniu do polskiego eksportu w nich do Chin. W wielu innych 
pozycjach z działu 85, które opisują produkty importowane z Chin zlokalizowani w Polsce 
przedsiębiorcy nie prowadzą istotnego eksportu tych samych produktów do Chin, ale 
konkurują z chińskimi produktami na krajowym rynku lub na innych rynkach 
zagranicznych. Dotyczy to m.in. sprzętu AGD, urządzeń do sygnalizacji, lutownic i urządzeń 
do spawania.  
 
Należy mieć na uwadze, że w wielu grupach produktowych (głównie przemysłowych, mniej 
licznych konsumenckich) w dziale 85 polskie przedsiębiorstwa konkurują z chińskim 
importem, a nie tylko korzystają z chińskiego rynku jako dostawcy komponentów, których 
nie mają możliwości zakupić w Polsce. 
  

4.3.3 Wzrost importu w produktach włókienniczych (sekcja XI) 

 
Import z Chin w sekcji obejmującej artykuły włókiennicze rósł o 3,1 punktu procentowego 
szybciej niż średnia importu w tej sekcji. Rósł on także o 4,1 punktu procentowego szybciej 
niż średni import z innych państw, a udział Chin w łącznym imporcie zwiększył się  
o  0,7 punktu procentowego. Oznacza to, że chiński import stał się bardziej konkurencyjny  
w 2017 r. od importu z wielu innych państw w porównaniu do roku 2016.  
 
Zmiany wartości oraz tempa importu z Chin w latach 2008-2017 zostały zaprezentowane  
w tabeli 4-3-6. 
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Import produktów włókienniczych z Chin w 2017 r. osiągnął rekordową wartość 11,3 mld 
pln. Tempo wzrostu importu było jednak niższe niż średnie tempo w okresie dekady. 
Wartość tego drugiego wyniosła 13,24 proc. i była niższa niż tempo wzrostu importu w tej 
sekcji w poprzednich trzech latach. Jest to kolejny rok trendu spadającego tempa wzrostu.  
 
Import z Chin rósł o ponad dwa punkty procentowe szybciej niż import 
z drugiego pod względem wartości importu partnera – Niemiec. Import z tego drugiego 
państwa osiągnął wartość niemal 6 mld pln. Dużo szybciej rósł import z Bangladeszu, który 
zanotował tempo 22,4 proc. w porównaniu do roku 2016, czyli o 16 punktów procentowych 
więcej niż import z Chin. Dane te potwierdzają istnienie trendu przenoszenia części 
zamówień przez polskich dystrybutorów z Chin do państw o tańszej sile roboczej jak 
Bangladesz, Indie i Pakistan. Zmiana kraju produkcji dotyczy np. prostych produktów 
bawełnianych jak T-shirty, bluzy, spodnie itp. Wyższy wzrost eksportu do Polski niż Chiny 
zanotowały bowiem również Indie (9,1 proc.) oraz Pakistan (ponad 16 proc.), co miało 
miejsce przy jednoczesnym spadku o ponad 13 proc. proc. importu z Turcji oraz o ponad  
4 proc. importu z Włoch. Zasadne są komentarze wskazujące, że znaczna część importu  
z Chin to import odzieży produkowanej pod marką międzynarodowych korporacji czy też 
dużych polskich firm odzieżowych w ramach ich wewnętrznych łańcuchów dostaw. Jednak 
jak wykazano przy omawianiu bilansu skala tego zjawiska nie równoważy wzrostu importu 
z Chin w innych działach i rosnącego udziału importu z Chin w łącznym polskim imporcie. 
W wypadku tej sekcji i z punktu widzenia odradzającego się przemysłu włókienniczego 
istotne jest to, że polskie zakłady konkurują z chińskimi o zamówienia polskich 
dystrybutorów odzieży. Część firm wytwarza produkty pod własną marką, ale również 
przyjmuje zlecenia na produkcję kontraktową, o którą zabiegają również chińskie firmy. 
Wielkie sieci przenoszą na razie do Polski zlecenia głównie na niewielkie ilościowo specjalne 
kolekcje, które wymagają krótkiego czasu realizacji. 
  
Spadek tempa wzrostu nie dotknął wszystkich grup produktowych i w obrębie sekcji 
występowały znaczne różnice w poszczególnych działach. Wartości zmian i tempa wzrostu 
w poszczególnych działach sekcji XI zostały zobrazowane w tabeli 4-3-7.  
 
 
 

Porównanie wartości importu z  Chin (mld pln) w latach 2008-2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sekcja XI 4,4 5,6 6,4 7,1 6,7 6,6 8,1 9,4 10,6 11,3

Porównanie tempa zmian importu z Chin w latach 2008-2017 (% rdr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sekcja XI 29,0 27,9 14,2 10,9 -5,4 -1,8 22,5 16,2 12,5 6,4

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-3-6 Zmiany wartości i tempa importu z Chin w sekcji XI 
(artykuły włókiennicze) w latach 2008-2017
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Dział 62 obejmuje głównie produkty tkane. Wartość ich importu była największa spośród 
produktów tej sekcji, ale tempo wzrostu ich importu z Chin było w 2017 r. niższy od 
średniego tempa wzrostu o 2,4 punktu procentowego i o 3,7 proc. dla tempa wzrostu 
importu z innych państw po wyłączeniu Chin. Jest to znacząca zmiana tempa w porównaniu 
do roku 2016. Udział Chin w imporcie w tym dziale zmniejszył się w 2017 r. o 0,8 punktu 
procentowego. Przy jednoczesnych znacznie wyższych wzrostach importu z Niemiec, 
Bangladeszu i Pakistanu wskazuje to na słabnącą konkurencyjność chińskich produktów.  
Z punktu widzenia konkurencji z polskimi producentami import bluzek damskich i odzieży 
dla niemowląt import z Chin wzrósł o pond 20 proc. w biustonoszach gorsetach itp. 
produktach oraz w odzieży z materiałów powlekanych o ponad 10 proc. Równocześnie 
jednak jeśli chodzi o pozostałe, istotne pod względem wartości produkty z tego działu import 
albo zanotował spadki albo niewielką dynamikę wzrostu.  
 
W drugim pod względem wartości w tej sekcji dziale 61 – który obejmuje produkty z dzianin 
– Chiny wciąż są największym eksporterem do Polski 
z wartością eksportu 3,25 mld pln. Jednakże na drugiej pozycji plasuje się Bangladesz  
z eksportem o wartości prawie 2,6 mld, a eksport z zajmujących trzecią pozycję Niemiec to 
1,35 mld pln. Dynamika importu z Chin była nieznacznie (o półtora punktu procentowego) 
niższa niż średnia dla tego działu z wyłączeniem Chin. Z punktu widzenia konkurencyjności 
wobec polskich producentów istotny jest ponadto wzrost importu swetrów 
i pulowerów o 7,6 proc, importu rajstop, pończoch i skarpet o ponad 15 proc, wzrost 

2016 2017

Opis pozycji 

62 - ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE 14,4 3,9

61 - ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE 8,2 6,3

882,7 17,0 17,8

822,4 25,5 875,4 6,4

421,8 4,1 392,8 -6,9

55 - WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE 337,4 3,9 320,9 -4,9

60 - DZIANINY 203,8 29,5 233,9 14,8

222,1 14,1 231,9 4,4

130,8 -9,7 192,9 47,5

119,9 16,8 141,5 18,1

57 - DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE 78,5 23,0 97,7 24,4

52 - BAWEŁNA 81,7 -4,7 92,5 13,3

50 - JEDWAB 6,8 26,8 6,8 -0,1

4,0 -18,3 5,7 41,9

Opracowanie na podstawie danych GUS

Tabela 4-3-7 Zmiany wartości i tempa importu z Chin w latach 2016-2017 
w głównych działach sekcji XI

Import 
(mln 
pln)

Tempo 
(% rdr)

Import 
(mln 
pln)

Tempo 
(% rdr)

4 229,2 4 395,3

3 056,2 3 249,7

63 - POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I 
UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY

1 040,0

54 - WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW 
WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH

59 - TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY 
WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

58 - TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE, KORONKI; TKANINY 
OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY

51 - WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA 
KOŃSKIEGO

56 - WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY, 
ORAZ ARTYKUŁY Z NICH

53 - POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY 
PAPIEROWEJ
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importu odzieży dla niemowląt o prawie 17 proc. Są to pozycje 
o znacznej wartości i polska produkcja konkuruje w nich bezpośrednio  
z chińskim importem.  
 
Znaczna wartość importu w różnych grupach w tej sekcji sklasyfikowanego jako import  
z Niemiec budzie jednak pewne wątpliwości co do rodzaju udziału niemieckich firm  
w procesie produkcji. Bez dokładnych badań trudno jest ocenić na ile jest to wynik importu 
wyrobów rzeczywiście produkowanych w Niemczech, na ile import używanej odzieży a na 
ile znaczący jest komponent chiński lub innych państw azjatyckich.  

 
4.3.4 Import mebli, konsol, zabawek i innych artykułów przemysłowych różnych 

(sekcja XX) 

 
W obejmującej różne artykuły przemysłowe sekcji XX ze względu na różnorodność grup 
towarowych powinno się analizować poszczególne działy, a nie całość sekcji. W dziale 94 – 
obejmującym różne rodzaje mebli, oświetlenia, pościeli – zanotowano wzrost importu  
z Chin o 12 proc. Chiny są kluczowym eksporterem w tym dziale i eksport z tego państwa 
jest niemal dwukrotnie wyższy od wartości eksportu plasujących się na drugiej pozycji 
Niemiec. W 2017 r. zanotowano dynamiczny wzrost importu z Chin w każdej 
z pozycji działu za wyjątkiem marginalnej pozycji obejmującej budynki prefabrykowane. 
Dynamika wzrostu chińskiego importu, mimo że nominalnie dość wysoka, była o ponad pięć 
punktów procentowych niższa od tempa całego importu z wyłączeniem Chin. O wiele 
wyższą dynamikę tempa zmian uzyskali eksporterzy z Francji, Węgier, Ukrainy (po ponad 
50 proc.) czy Szwecji (ponad 40 proc.). Dane wskazują na to, że w tym dziale chiński import 
pod względem tempa był raczej minimalnym hamulcowym, podobnie jak import z Niemiec 
czy Litwy, niż motorem wzrostu. Wciąż jednak w meblach, czołowej polskiej branży 
eksportowej i jednocześnie jednej z grup produktowych wskazywanych przez ekspertów 
jako szansa dla Polski na rynku chińskim w 2017 r. notowano deficyt. W 2017 r. w meblach 
włącznie ze stelażami deficyt wyniósł ponad 1,67 mld pln. W oświetleniu, gdzie polscy 
producenci również próbują podjąć konkurencję z importem z Chin, deficyt wyniósł niemal 
1,8 mld pln.  
 
Pozornie sytuacja ze słabszym niż średnia chińskim importem wystąpiła również – choć nie 
w takiej skali – w dziale 95 obejmującym między innymi sprzęt do grania, sprzęt sportowy, 
artykuły wędkarskie i ozdoby karnawałowe, gdzie zanotowano dla Chin tempo wzrost  
w wysokości 52,6 proc. i wartość importu 5,8 mld pln. Wzrost importu z Chin był o 2,4 
punktu procentowego słabszy niż średni wzrost importu z pozostałych państw. Rekordowy 
wzrost (o ponad 300 proc.) zanotowała Japonia i to import konsol do gier i podobnych 
urządzeń był czynnikiem wpływającym na poziom wzrostu w całym dziale. Należy jednak 
mieć na uwadze, że nie uwzględniając Japonii, która w 2017 stała się w tym dziale drugim co 
do wielkości eksporterem do Polski, pozostali istotni eksporterzy odnotowali znacznie niższą 
dynamikę tempa wzrostu: Niemcy 38 proc., a Holandia 25,5 proc. Import z Holandii jest  
w znacznej części importem towarów z innych państw tylko z nieznacznym elementem 
realnie dodanej wartości w Holandii, co dotyczy również choć w mniejszym stopniu, importu 
z Niemiec. Francja odnotowała wzrost na poziomie 26 proc., import z Włoch to tylko wzrost 
o 7 proc., import Wielkiej Brytanii był niemal niezmieniony, a z Czech spadł 
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o niemal 3 proc. W tym dziale Chiny są jednak dominującym graczem 
z udziałem nieco ponad 50 proc. w całej wartości importu. Zmiany tempa importu z Chin 
mają zatem decydujący wpływ na sytuację w dziale. Podobnie jak w wypadku Japonii 
głównym motorem generującym wzrost importu była sprzedaż konsol do gier, która w ciągu 
roku wzrosła o prawie 120 proc., a wartościowo o ponad 1,6 mld pln. Są to produkty 
wytwarzane w Chinach przez międzynarodowe korporacje, a nie rodzime chińskie 
przedsiębiorstwa. Nie są produkowane w Polsce i nie mogą być łatwo zastąpione polskimi 
produktami na zasadzie substytucji. W innych pozycjach – takich jak różnego rodzaju sprzęt 
sportowy, którego import w 2017 r. wyniósł ponad 652 mln pln a tempo wzrostu wyniosło 
ponad 11 proc. Jeśli chodzi np. o zabawki tempo wzrostu wyniosło ponad 16 proc.  
i osiągnęło wartość ponad 1,8 mld pln. W tej ostatniej grupie chińscy producenci są 
bezpośrednią konkurencją dla wielu polskich przedsiębiorstw.  
 

4.3.5 Analiza pozostałych wybranych sekcji 
 
W obejmującej produkty z metali nieszlachetnych sekcji XV tempo wzrostu importu z Chin 
było znacznie niższe od tempa całego działu. Różnica wyniosła bowiem 8,2 punktów 
procentowych (6,3 proc. wobec 14,5 proc. z wyłączeniem Chin) Udział Chin w całościowym 
imporcie produktów z tego działu jest również stosunkowo nieznaczny. Z importem  
o wartości 6,3 mld pln zajmują one trzecie miejsce za Niemcami (26,7 mld pln) i Włochami 
(6,4 mld pln). Jest to też najniższe tempo wzrostu po 2013 r. Jednakże przy 
w wyrobach z żeliwa i stali import z Chin był dynamiczniejszy od średniej dla działu  
z wyłączeniem Chin: 11,4 proc. wobec 9,9 proc. Jest to również dynamiczny wzrost  
w porównaniu do roku poprzedzającego, w którym Chiny zanotowały brak wzrostu rdr. 
Wzrost ten jest jednak daleki od poziomu, który mógłby osiągnąć, gdyby nie ograniczały go 
środki podjęte przez Unię Europejską. Środki te stanowią reakcję na wypychanie przez 
Chiny nadprodukcji stali na zewnątrz. Podobnie jest w wypadku produktów 
z aluminium, których import z Chin wzrósł o 13,8 proc., podczas gdy łączny import dla tego 
działu z wyłączeniem Chin o 11,4 proc. Należy wskazać, że 
w istotnych wartościowo pozycjach szczególnie szybki wzrost importu – niemal 
trzydziestoprocentowy – miał miejsce w kategorii płyt, prętów i kątowników, gdzie Chiny 
stanowią bezpośrednią konkurencję dla polskich producentów. O prawie 140 proc. wzrósł 
również import arkuszy blach wykonanych ze stopów aluminium i mających ponad 0,2 mm 
grubości. Jednocześnie jednak o ponad 9 proc. spadł import artykułów gospodarstwa 
domowego wykonanych z aluminium. Szczególną uwagę w tej sekcji należy natomiast 
zwrócić na ponad czternastoprocentowy wzrost importu produktów z miedzi. Wartościowo 
import ten nie jest znaczący w skali całego importu. Miedź nieobrobiona plastycznie, 
głównie w postaci katod oraz rudy miedzi 
i koncentratów stanowią kluczowe pozycje w eksporcie do Chin (o wartości 603 mln usd). 
Jednocześnie jednak Polska importowała z Chin różne gotowe produktach z miedzi  
o wartości prawie 380 mln pln (od pozycji 7407 do pozycji 7419), z czego 168 mln pln  
w 2017 przypadały na miedziane złączki, kolanka i tuleje z miedzi oraz rury. Sytuacja ta 
wskazuje na rolę, jaką może pełnić Polska w chińskich łańcuchach dostaw jeśli nie zostaną 
podjęte zdecydowane kroki mające na celu otwarcie dostępu do rynku chińskiego  
i zwiększenie eksportu polskich produktów o wyższej wartości dodanej. Przykładem może 
być sytuacja w produktach z działu 82 w pozycji 8215 obejmującego sztućce, noże i inne 
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przybory kuchenne oraz narzędzia. Chińskie produkty zdominowały import i przejęły 
znaczną część rynku. Większość polskich przedsiębiorstw – dawniej producentów sztućców 
z międzynarodowa renomą i tradycjami – jest obecnie zaledwie dystrybutorami chińskich 
produktów, które co najwyżej uszlachetniają lub przepakowują. W narzędziach do kucia, 
wykrawania metalu itp. Chiny wraz Koreą Południową i Niemcami mają ponad połowę 
udziału w imporcie. W różnego rodzaju wiertłach import z Chin konkuruje z niemieckim 
i producentami zlokalizowanymi w Polsce, z których część jest podmiotami zależnymi firm 
niemieckich. Podobna sytuacja jest w wielu pozycjach 
o znacznej wartości obejmujących okucia metalowe. Trudno też ocenić, 
w jakim stopniu import z Niemiec jest importem towarów wytworzonych 
w Niemczech ze zdecydowanie większym udziałem komponentu niemieckiego, a na ile jest 
to import obrobionych i przepakowanych produktów z innych państw, w tym właśnie  
z Chin.  
 
Obejmująca obuwie, nakrycia głowy i parasolki sekcja XII jest o tyle istotna, że zawiera się  
w niej również obuwie skórzane, w którego produkcji polskie firmy są bardzo 
konkurencyjne na rynkach europejskich. Warto zauważyć, że zwiększyły one w ostatnim 
roku znacząco eksport do Chin. Wzrost importu z Chin w dziale 64 obejmującym obuwie  
i getry był z kolei o ponad 4 punkty procentowe niższy od wzrostu importu z innych państw, 
a udział Chin spadł w ciągu roku o około 0,8 punktu procentowego. Jednakże jeśli chodzi 
o obuwie skórzane import z Chin w podpozycjach o największej wartości (między 80 mln 
pln a 136 mln pln/podpozycję) rósł dynamicznie (między niespełna 12 proc. aż po ponad 
125 proc., zależnie od podpozycji). W jednej tylko znaczniejszej podpozycji obejmującej 
obuwie skórzane do kostek o podeszwach gumowych miał miejsce spadek w porównaniu do 
2016 r. Wskazuje to na rosnącą konkurencję ze strony chińskich producentów wobec 
przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce. Należy przy tym wskazać na rosnący – choć 
nierównomiernie i zależnie od pozycji – import z innych państw azjatyckich: Bangladeszu, 
Indii, Wietnamu. Jeśli chodzi o państwa europejskie, należy odnotować silną obecność 
Niemiec oraz – w niektórych pozycjach – także Włoch, Słowacji, Portugalii i Rumunii.  
 
Chociaż import z Chin w obejmującej tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku sekcji VII rósł 
o kilka punktów procentowych szybciej niż średnia dla innych państw, udział Chin  
w łącznym imporcie nie jest wielki i sześciokrotnie ustępuje importowi z Niemiec. Należy 
jednak wskazać – jak sygnalizowano w poprzednim raporcie za pierwszą połowę 2017 r. - 
na kolejny rok dynamicznego importu z Chin opon samochodowych. Jest to najważniejsza 
pozycja importu z Chin w dziale 40. W 2017 r. wartość importu opon wyniosła ponad 653 
mln pln. Jest to grupa produktowa, w której chińskie przedsiębiorstwa konkurują 
bezpośrednio z firmami zlokalizowanymi w Polsce, choć zdaniem części ekspertów chiński 
import, który jest przede wszystkim konkurencyjny cenowo, wypiera częściowo zakup 
używanych i wulkanizowanych opon z Niemiec. Warto jednak zwrócić uwagę na korelację 
między wzrostem importu opon z Chin a spadkiem eksportu opon 
z Polski do Chin.  
 
W sekcji VI chiński import miał w 2017 r. stosunkowo niewielki udział 
w łącznym imporcie i zajmował dopiero 10. pozycję pod względem wartości importu do 
Polski. Bardzo istotny w tej sekcji jest jednak niezwykle dynamiczny wzrost importu z Chin 
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produktów farmaceutycznych (dział 30). Chiny wciąż zajmują bardzo odległe miejsce na 
liście eksporterów do Polski, ale tempo wzrostu importu w 2017 r. wyniosło 70 proc. Z 18 
państw, które notowały wyższy eksport farmaceutyków do Polski zdecydowana większość 
zanotowała wzrost na poziomie kilku do dwudziestu kilku procent. Wyższy wzrost niż Chiny 
miała jedynie Kanada (140 proc). W większości pozycji z działu 30 Chiny zanotowały spadki 
importu, w tym jeśli chodzi o dotychczas kluczowe produkty takie jak bandaże, wata i tym 
podobne. Jeśli jednak chodzi o eksport gotowych opakowanych produktów leczniczych miał 
miejsce wzrost o ponad 450 proc. i jest to kontynuacja trendu z 2016 r., kiedy wzrost 
wyniósł 500 proc. Przedstawiciele polskich przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej 
wskazują na ogromną nierówność między dostępem naszych firm do chińskiego rynku  
a chińskich do polskiego. W 2017 r. zanotowano 154 mln pln deficytu w produktach 
farmaceutycznych, podczas gdy w 2016 r. deficyt ten wynosił tylko ponad 56 mln pln,  
a w 2015 r. ponad 15 mln pln. Należy również wskazać na to, że przemysł farmaceutyczny 
jest jednym ze szczególnie wspieranych przez chińskie władze i eksport produktów 
farmaceutycznych jest jednym z elementów chińskiej zagranicznej polityki gospodarczej.  
Z drugiej strony przemysł farmaceutyczny jest traktowany przez polski rząd jako jedna  
z innowacyjnych branż i potencjalny motor napędowy polskiego eksportu.  
 
W sekcji XVIII import z Chin rósł dynamicznie w wielu pozycjach działu 90 obejmującego 
urządzenia optyczne, fotograficzne, pomiarowe kontrolne i chirurgiczne. Jednakże w dziale 
tym znalazła się również grupa pozycji, w których import spadł. Tempo wzrostu importu  
z Chin w dziale 90 było wyższe o ponad punkt procentowy od średniego tempa wzrostu 
z wyłączeniem Chin. Z jednej strony o 22,5 proc. wzrósł import urządzeń 
ciekłokrystalicznych i laserów, a o 38 proc. wiązek światłowodowych po ponad 30 proc.  
w urządzeniach ortopedycznych i aparaturze wykorzystującej w zastosowaniach 
medycznych promieniowanie rentgena oraz gazomierzy i innych urządzeń do pomiarów 
przepływu cieczy i energii, soczewkach i innych elementach optycznych. Z drugiej strony 
znaczne spadki (po kilka procent) zanotowano w imporcie przyrządów i urządzeń 
chirurgicznych i stomatologicznych oraz rehabilitacyjnych. W dziale 91 miał miejsce 
kilkuprocentowy wzrost importu zegarków oraz innych urządzeń odmierzających czas 
skorelowany jednak ze wzrostem importu w tym dziale.  
 
W obejmującej pojazdy, statki samoloty itp. sekcji XVII największe znaczenie miał 
piętnastoprocentowy wzrost importu części i akcesoriów do samochodów, motocykli, 
motorowerów i innych pojazdów nieszynowych. Import tych części w kilku podpozycjach 
stanowił ok. 76 proc. proc. wartości łącznego importu w dziale 87. Dynamika tempa wzrostu 
importu w grupie części samochodowych od 2013 r. rokrocznie oscyluje w okolicach 15 
proc, z wyjątkiem roku 2016, kiedy tempo sięgnęło powyżej 27 proc. Jest to tempo znacznie 
przewyższające średnie tempo wzrostu importu z Chin i o niespełna 6 punktów 
procentowych wyższe niż tempo wzrostu w tym dziale 
z wyłączeniem Chin.  
 
Udział importu z Chin w dziale 86 jest jednak mało znaczący i wynosi zaledwie ponad 7 proc. 
całego importu w tym dziale. Warto zwrócić jednak uwagę na kolejny rok dynamicznego 
wzrostu importu taboru kolejowego na poziomie ponad 70 proc., który był kontynuacją 
wzrostu z 2016 r. (86 proc.) i 2015 r. (ponad 40 proc.). Wzrost w 2017 r. był napędzany 



 

118 | Łukasz Sarek  

głównie importem części do taboru kolejowego, którego tempo wzrostu wyniosło 84, 5 proc. 
i wartość ponad 84 mln pln. W 2016 tempo wyniosło 160 proc. i osiągnęło wartość 45,6 mln 
pln. Również dość wysoka dynamika i wartość została osiągnięte w imporcie kontenerów. 
Import z Chin w dziale 86wciąż pozostaje daleko za wartym ponad 0,5 mld importem  
z Niemiec, ale zbliża się dynamicznie do ścisłej czołówki państw eksportujących do Polski, 
takich jak Francja, Czechy i Szwajcaria. Dane wskazują, że chińscy producenci z branży 
motoryzacyjnej – a szczególnie kolejowej – poszerzają w ostatnich latach swój udział  
w polskim rynku, co biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj przedsiębiorstw zlokalizowanych  
w Polsce może prowadzić do zaostrzającej się konkurencji, szczególnie jeśli chodzi o handel 
taborem kolejowym. Może stać się tym bardziej dlatego, że eksport taboru kolejowego jest 
mocno popierany przez chińskie władze i jest jednym z istotnych elementów chińskiej 
zagranicznej polityki gospodarczej.  
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Załącznik 1: Lista wybranych znaczniejszych chińskich inwestycji  
w Polsce. Stan na koniec 2017 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2-2 Charakterystyka wybranych chińskich inwestycji w Polsce 

Rodzaj inwestycji Rynek docelowy

L.P. Chiński inwestor Obiekt inwestycji Sektor Przejęcie

1 Produkcyjny 1 1 1

2 Produkcyjny 1 1 1 1

3 Polenergia OZE 1 1

4 Inny 1 1

5 Dalian Talent Produkcyjny 1 1 1

6 Didi Chunxing Taxify  Usługowy 1 1 1

7 Novago Inny 1 1 1

8 Guotai-Huarong Produkcyjny 1 1 1 1

9 Produkcyjny 1 1 1

10 Produkcyjny 1 1 1 1

11 Huawei Huawei Polska Inny 1 1 1 1

12 Schürholz Polska Produkcyjny 1 1 1 1

13 Usługowy 1 1 1

14 Bioton Produkcyjny 1 1 1 1

15 Liugong Machinery Produkcyjny 1 1 1 1

16 Nuctech Nuctech Warsaw Produkcyjny 1 1 1 1

17 Produkcyjny 1 1 1 1

18 Yucheng Poland Produkcyjny 1 1 1 1

19 Suzhou Chunxing  Chunxing Poland  Produkcyjny 1 1 1 1

20 Produkcyjny 1 1 1 1

21 TCL Produkcyjny 1 1 1

22 Three Gorges  OZE 1 1

23 Produkcyjny 1 1 1 1

24 Tri Ring Group Produkcyjny 1 1 1 1

25 Produkcyjny 1 1 1 1

26 WH Group Produkcyjny 1 1 1

27 Appol Produkcyjny 1 1

Podsumowanie 17 10 7 10 14 7 27 0

Główny kierunek 
transferu technologii lub 

know how

Polityka wobec marki i 
produktów

Od 
podstaw

Przejęcie 
technologii

Wdrożenie 
własnej

technologii

Rozwój 
chińskiej 

marki i/lub 
produktów

Rozwój 
lokalnej 

marki i/lub 
produktów

Ekspansja 
w Polsce 

i EU

Eksport 
do Azji

Beijing West 
Industries

Delphi (zakład w 
Krośnie i R&D w 
Krakowie)

China 
International 
Marine Container 

CIMC Trailer 
Poland 

China-CEE  
Investment Co-
operation Fund 

China
Investment 
Corporation 

aktywa Logicor w 
Polsce 

Dalian Talent 
Poland

Everbright 
International

Haoneng 
Packaging

Illochroma 
Haoneng Poland

Hongbo Group / 
Hongbo 
Optoelectronics 
technology

Hongbo Clean 
Energy Europe

Jiangsu Olive 
Sensors 

Jin Jiang 
International

Groupe du Louvre 
(sieć hoteli w 
Polsce)

Kilku 
akcjonariuszy

Huta Stalowa 
Wola

Shaanxi Ligeance
Mineral Resources

Gardner 
Aerospace Tczew i 
Gardner 
Aerospace Mielec 

Shanxi Yuncheng 
Plate making 
Group

Suzhou Victory
Precision
Manufacture Co

Victory Precision 
Technology Polska

Thomson zakłady 
w Polsce ob. TCL 
Operations Polska

Energias de 
Portugal(EDP) 
(polskie farmy 
wiatrowe)

TPV Technology 
Ltd

TPV Displays 
Polska (wspólnie 
z Philips)

Fabryka Łożysk 
Tocznych

Wanhua /
BorsodChem

Petrochemia 
Blachownia

Smithfield / 
Animex /Pini 
(zakłady w 
Polsce)

Zhonglu Fruit 
Juice 
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W zestawieniu uwzględniono Huawei. Nie uwzględniono natomiast ZTE, które również  
w Polsce założyło spółkę córką. Huawei oprócz wsparcia sprzedaży zatrudnia inżynierów  
i prowadzi działalność rozwojowo-badawczą. Polska spółka córka ZTE prowadzi natomiast 
głównie działalność marketingową, sprzedaż i usługi posprzedażowe, w wyniku czego jej 
profil jest bardzo zbliżony do firmy handlowej, te zaś zostały wyłączone z niniejszego 
przeglądu. Tak samo wyłączona została firma GD Investments, która wybudowała  
i zarządza Chińskim Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej, czyli faktycznie wsparciem 
działalności handlowej dla chińskich i wietnamskich firm handlowych. Victory Precision 
Ltd i TPV Technology są zlokalizowane pod tym samym adresem. Victory Precision jest 
dostawcą i podwykonawcą dla Philipsa, który jest partnerem TPV Technology. Borsod 
sprzedał pod koniec ub.r. Petrochemię Blachownię. W efekcie Wanhua również utraciła 
kontrolę nad polską firmą. W zestawieniu jest ujęta ze względu na potrzebę uzyskania 
możliwie pełnego obrazu chińskich inwestycji w Polsce w ostatnich latach.  
 
Zaprezentowana lista będzie uzupełniana i rozszerzana w miarę rozwoju chińskich 
inwestycji w Polsce oraz poszerzania wiedzy autora w zakresie chińskich inwestycji  
w Polsce. 



Raport Ośrodka Badań Azji | lipiec 2018 

  
Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 r. w ujęciu porównawczym| 121 

Załącznik 2: Rozmowa z Katarzyną Wilkowiecką, Konsulem Generalnym RP  
w Chengdu 

przeprowadzona w dniu 12 czerwca 2018 

 
Główne kwestie i tezy zaprezentowane przez Konsula Generalnego 

 
Założenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chengdu 
w 2015 r. było umotywowane potrzebą pogłębienia współpracy gospodarczej z Chinami,  
w szczególności z zachodnimi regonami Chin. Obecnie kwestie promocji gospodarczej Polski 
i polskich przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą o PAIH, przejmuje nowo otwierane Zagraniczne 
Biuro Handlowe. Placówka konsularna będzie natomiast nadal utrzymywała stosunki  
z przedstawicielami innych państw oraz lokalnymi władzami, rozpatrywała wnioski wizowe, 
których liczba szybko wzrasta, realizowała pozostałe zadania wynikające 
z ustawy o prawie konsularnym, prowadziła promocję kulturalną Polski, wspierała 
współpracę naukową i podejmowała działania na rzecz polskich przedsiębiorstw na 
płaszczyźnie politycznej i usuwania barier administracyjnych. Znaczenie współpracy  
z prowincją Syczuan podkreśla fakt, że polski konsulat jest jedną z kilkunastu placówek 
dyplomatycznych działających w Chengdu. Do okręgu konsularnego należą prowincje: 
Syczuan (Sichuan), Junan (Yunnan), Kuejczou (Guizhou) oraz miasto wydzielone Chongqing. 
Do chwili powstania ZBH konsulat udzielał wydatnego wsparcia polskim przedsiębiorcom 
poprzez wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych, weryfikację chińskich firm, 
pomoc w organizacji udziału w targach i wystawianie pism polecających. Należy podkreślić, 
że działania wsparcia były udzielane w głównej mierze przedsiębiorstwom mającym na celu 
eksport polskich produktów i usług do Chin. 
 
Chiny nie są łatwym rynkiem. Według badań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
zaledwie niewielki odsetek polskich przedsiębiorstw jest zainteresowanych eksportem na 
rynek chiński, a potencjał odpowiedni dla zaistnienia na ogromnym i coraz bardziej 
wymagającym chińskim rynku jest jeszcze mniejszy. Zdarzały się przypadki 
przedsiębiorców, którzy zgłaszając się do Konsulatu liczyli na to, że Konsulat zorganizuje 
cały proces rozpoczęcia współpracy z chińskim partnerem, a ich rola będzie ograniczona do 
podpisania umowy i realizacji zamówienia. Wciąż odczuwalny jest brak wiedzy o rynku 
chińskim wśród polskich przedsiębiorców wynikający 
z niedostatku informacji. Niestety wielu przedsiębiorców nie prezentuje również 
wystarczająco profesjonalnego podejścia do kwestii obrotu gospodarczego z Chinami. 
Przedsiębiorca musi być zainteresowany chińskim rynkiem i naprawdę zdecydowany na 
wejście na niego. Polska administracja może natomiast wesprzeć grupę przedsiębiorstw  
i promocję ich produktów poprzez np. udział polskich polityków w działaniach 
promocyjnych, spotkaniach z przedstawicielami lokalnych władz czy chińskich stowarzyszeń 
przedsiębiorców. Udział czynników oficjalnych jest dobrze widziany, gdyż oznacza, że tacy 
przedsiębiorcy cieszą się poparciem państwa polskiego, co podnosi ich wiarygodność wobec 
chińskich kontrahentów.  
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Część polskich przedsiębiorców próbujących wejść na chiński rynek 
z produktami, usługami bądź kompleksowymi rozwiązaniami będący 
i kluczem do ich przewagi konkurencyjnej i chronionych prawami własności przemysłowej 
lub autorskimi wciąż obawia się utraty technologii i know how na rzecz chińskich 
konkurentów. Dodatkową trudnością w promowaniu polskich produktów w Chinach jest 
rozpoznawalność Polski jako marki. Chiński konsument mając do wyboru produkt polskiej 
marki i znanej międzynarodowej korporacji wybierze zazwyczaj ten ostatni. Chiński 
konsument, który potrafi wydać dużo pieniędzy na produkty importowane często robi to dla 
podkreślenia prestiżu i bogactwa. Polscy przedsiębiorcy działający w Syczuanie, którzy 
próbowali sprzedać swoje produkty przez platformy e-commerce jak np. JD.com nie odnieśli 
jeszcze znaczących sukcesów. Należy jednak wskazać na pierwsze sukcesy polskich 
produktów w Chinach. W ostatnich miesiącach w Chengdu prowadzona jest poprzez kanały 
e-commerce, B2B i sprzedaży bezpośredniej sprzedaż piwa marki Łomża. Chiński 
dystrybutor zapewnia świetną obsługę logistyczną realizacji zamówień, dzięki czemu 
produkt w krótkim czasie dociera do odbiorcy końcowego. Jest to przykład wskazujący, jak 
istotna jest w Chinach kwestia zapewnienia sprawnej obsługi logistycznej, ale także 
konieczności znalezienia lokalnego podmiotu, który aktywnie będzie promował polski 
produkt na lokalnym rynku. Chiński klient chce dostać produkt szybko. Tempo prowadzenia 
biznesu w Chinach jest dużo szybsze niż w Polsce i polscy przedsiębiorcy współpracujący  
z Chinami powinni wziąć to pod uwagę. Brak szybkiej odpowiedzi na maila chińskiego 
kontrahenta czy inną formę kontaktu może skutkować utratą zamówienia. Należy też 
jednocześnie uważać na maile od nieznanych kontrahentów, gdyż zbyt pochopne wysłanie 
towaru bez sprawdzenia odbiorcy może skutkować brakiem zapłaty za towar.  
 
Do produktów i usług, jakie polskie przedsiębiorstwa mogą zaoferować chińskim 
przedsiębiorstwom i które dzięki sygnałom również ze strony chińskiej można uznać za 
atrakcyjne na chińskim rynku można zaliczyć:  
– zielone technologie (ze względu na rosnące postawy proekologiczne 
w społeczeństwie chińskim i w łonie chińskiej administracji, szczególnie dobrze przyjęte 
byłyby rozwiązania w zakresie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych); 
– meble i inne produkty przemysłu meblarskiego; 
– biotechnologie; 
– produkty z branży medycznej i farmaceutycznej; 
– produkty branży spożywczej, przy czym w doborze oferty na rynek chiński należy zwracać 
szczególną uwagę na wybór produktów o odpowiednio długiej przydatności do spożycia  
i warunkach przechowywania, kluczem do sukcesu jest dobór produktów przetworzonych,  
z wyższej półki, które spełniają wysokie oczekiwania stawiane przez chińskiego klienta 
produktom importowanym; 
– maszyny i sprzęt rolniczy (w związku z szybkim rozwojem chińskiego rolnictwa); 
– usługi turystyki medycznej; 
– produkcja i sprzedaż małych prywatnych samolotów turystycznych. Syczuan jest typowany 
jako jedna z prowincji, w której będzie realnie otwarta przestrzeń powietrza dla ruchu 
niewielkich prywatnych samolotów. Czesi już przygotowują się do produkcji i do 
zaspokojenia potrzeb lokalnych odbiorców. 
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Istotnym elementem, który wpłynąłby pozytywnie na intensyfikację stosunków 
gospodarczych byłoby otwarcie bezpośredniego połączenia lotniczego. Byłoby to korzystne 
dla rozwoju stosunków gospodarczych. Bezpośrednie loty do Polski skutkowałyby większą 
łatwością podejmowania kontaktów biznesowych, jak również stworzeniem ułatwień dla 
ruchu turystycznego. Zainteresowanie wyjazdem do Polski rośnie, co jest widoczne 
w rosnącej liczbie wniosków wizowych i wydawanych wiz: ok. 1000 rocznie przy 
jednoczesnym bardzo niskim poziomie odmów (1-2%, również w innych placówkach 
konsularnych państw UE w Chinach Zachodnich). Nie jest jednak wciąż wiele w porównaniu 
do liczby wiz wydawanych przez konsulat czeski – ponad 6000 (styczeń-maj 2018), 
niemiecki – 13000 (I kwartał 2018) i francuski – 22000 (styczeń-kwiecień 2018) r. – do tych 
trzech krajów UE istnieją bezpośrednie połączenia lotnicze z Chengdu. Bezpośrednie 
połączenie lotnicze zachęciłoby również chińskich turystów do odwiedzania Polski  
i podniosłoby atrakcyjność Warszawy w stosunku do już bardzo popularnej Pragi. Warto 
również wskazać na możliwości dla polskich przedsiębiorstw związane z rozbudową portów 
lotniczych w prowincji Syczuan. 
 
Do skutecznej promocji polskich produktów potrzebne są produkty atrakcyjne dla 
chińskiego odbiorcy i nie jest tutaj kluczowa konkurencyjna cena. Wręcz przeciwnie: 
potrzebne są produkty droższe, z wyższej półki, które jednak będą rozpoznawalne na 
chińskim rynku. Wydaje się jednak, że brak jest długofalowej stabilnej polityki i programów 
wspierania polskiego eksportu w Chinach. Programy są realizowane w krótkim okresie  
i uzależnione od przydzielanych każdorazowo środków. Dla skutecznego promowania 
polskich produktów i polskiej marki w Chinach konieczne jest stabilniejsze wsparcie 
o dłuższym, kilkuletnim horyzoncie czasowym, tak by wypracować markę Polska na 
lokalnym rynku.  
 
Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie możliwości prowadzenia biznesu 
w Chinach są odpowiednie dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroko 
propagowane wolne strefy handlowe (Free Trade Zones) oferują dobre warunki do 
działalności, ale bardziej odpowiadają one możliwościom 
i potrzebom większych firm. Nie ma również miejsca pełna liberalizacja życia 
gospodarczego z punkt widzenia potrzeb zagranicznych przedsiębiorstw oraz wciąż istnieją 
utrudnienia w dostępie do rynku i dotyczą one większości zagranicznych podmiotów, a nie 
wyłącznie polskich. Ogólna sytuacja zagranicznych przedsiębiorstw w Chinach jest 
prezentowana w corocznych raportach Europejskiej Izby Handlowej w Chinach. Polska 
powinna dążyć do uzyskania wzajemności z Chinami w stosunkach handlowych. Łatwość 
dostępu chińskich przedsiębiorców, również małych i średnich, do polskiego rynku powinna 
iść w parze z równymi możliwościami dostępu polskich przedsiębiorstw do chińskiego 
rynku. Kształt handlu unijnego z Chinami jest w znacznej mierze kształtowany przez organy 
unijne. Polska powinna współpracować z partnerami w ramach UE i dążyć do uzyskania jak 
największego wpływu na wspólną politykę unijną. Zgodnie z zasadą „duży może więcej” 
Unia ma większe możliwości wpływu na chińską politykę 
np. w zakresie otwarcia chińskiego rynku niż indywidualne państwa członkowskie. Należy 
jednak również utrzymywać ożywione dwustronne stosunki z Chinami i w miarę 
możliwości starać się wykorzystać te możliwości i karty przetargowe (np. rozbudowę 
połączeń kolejowych przez Polskę), jakimi się dysponuje do uzyskiwania ustępstw ze strony 
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chińskiej w dopuszczaniu polskich firm i produktów do chińskiego rynku. Możliwość 
wywierania wpływu na Chiny poprzez organy unijne zależy bowiem 
w ogromnym stopniu od tego, czy Unia będzie mówiła jednym solidarnym głosem i czy 
będzie przez władze chińskie postrzegana jako silny partner, który prowadzi ujednoliconą 
politykę wobec Pekinu.  
 
Po powstaniu ZBH w Chengdu konsulat nadal będzie prowadził szeroko rozumianą promocję 
Polski oraz organizował i współorganizował imprezy i wydarzenia kulturalne i inne. Dla 
skutecznej promocji konieczna jest współpraca z lokalnymi władzami państwowymi  
i partyjnymi. Udział sekretarza partii miasta Chengdu na Dniach Polskich w 2016 r. sprawił, 
że wydarzenie to było zaprezentowane szeroko w prasie i innych mediach. Dni Polskie 
organizowano również w innych miastach: w Kunmingu (stolicy Junanu) i w Guiyangu 
(stolicy Kuejczou). Promocja kulturalna Polski w Chinach może i powinna być powiązana  
z promocją gospodarczą. Jednakże za promocją powinien iść produkt, aby lokalny odbiorca 
po akcji promocyjnej mógł go nabyć w lokalnym sklepie lub platformie e-commerce. 
Promocja kulturalna i gospodarcza w regionie realizowana jest we współpracy 
i koordynacji działań między istniejącymi w Chinach placówkami dyplomatycznymi, biurami 
handlowymi i Biurem POT. Obraz Polski, jaki powinien być promowany w Chinach to obraz 
Polski nowoczesnej, ale z tradycjami. Należy kłaść nacisk na pokazanie Polski jako kraju  
o wysoko rozwiniętej gospodarce, która notuje szybki rozwój mimo kryzysów, jakie dotykają 
świat i inne państwa. Podkreślać należy również strategiczne położenie geograficzne Polski 
na szlakach handlowych między Chinami i Europą Jednocześnie jednak powinno się 
podkreślać znaczenie tradycji i kultury bez popadania jednak w oparcie budowy wizerunku 
polski na historycyzmie  w postaci wydarzeń np. z okresu II Wojny Światowej.  
 
Promocja kulturalna może być jednocześnie połączona z promocją polskich przedsiębiorstw 
i polskich produktów. Polskie firmy mogą być współorganizatorami i sponsorami wydarzeń 
kulturalnych organizowanych na terenie Chin i powinny wykorzystać te możliwości nie tylko 
do budowy wizerunku firmy jako zaangażowanej w promocję Polski, ale do jednoczesnej 
prezentacji potencjalnym chińskim odbiorcom swoich produktów. Może się to odbywać 
poprzez prezentację firmy i produktów w trakcie imprez kulturalnych, dystrybucję 
materiałów reklamowych i próbek czy organizację loterii i konkursów. Niektóre z tych 
działań były już podejmowane i zakończyły się sukcesem.  
 
Współpracę naukową z chińskimi uczelniami w wielu wypadkach prowadzą bezpośrednio 
polskie uczelnie. Konsulat udziela jednak w miarę możliwości wsparcia dla tej współpracy,  
a przedstawiciele konsulatu utrzymują stosunki z lokalnymi uczelniami i biorą udział  
w organizowanych przez nie wydarzeniach. Warto zwrócić uwagę na powstanie przy 
Uniwersytecie Syczuańskim think tanku, który ma się specjalizować w obszarze Polski 
i innych państw Europy Środkowo-wschodniej. Na popularności zyskuje również nauka 
języka polskiego – zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak 
i szkoły podstawowej. 
 
Konsulat stara się również prowadzić działalność mającą na celu integrację Polaków 
przebywających w prowincjach objętych okręgiem konsularnym. Liczba Polaków 
przebywających na terenie okręgu konsularnego jest trudna do ustalenia. Obecnie  



Raport Ośrodka Badań Azji | lipiec 2018 

  
Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 r. w ujęciu porównawczym| 125 

w Konsulacie zarejestrowanych jest niespełna 50 osób. Rejestracja nie jest obowiązkowa, 
zatem wielu obywateli nie zgłasza swojego pobytu do Konsulatu, a pozwoliłoby to na 
zaproszenie ich na uroczyste obchodzenie świąt państwowych oraz na szybkie 
powiadomienie w wypadku powstania zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. 
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Załącznik 3: Rozmowa z Przedstawicielem Województwa Łódzkiego w Chengdu  
p. Pawłem Błażejczykiem 

przeprowadzona w dniu 12 czerwca 2018 r. 

 
Główne kwestie i tezy zaprezentowane przez Przedstawiciela Województwa Łódzkiego 

 
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Chengdu podlega pod Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego, Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej. Działalność 
Przedstawicielstwa jest jednym z elementów strategii promocji woj. łódzkiego na terenie 
Chin. W Urzędzie Marszałkowskim działa zespół, którego jednym z zadań jest prowadzenie 
działań promocyjnych województwa w ChRL oraz wsparcie polskich przedsiębiorców 
planujących współpracę z Chinami. Na terenie Chin, w szczególności 
w prowincji Syczuan, biuro prowadzi działalność w trzech obszarach:  
 

1. Promocja Łodzi i województwa łódzkiego w Syczuanie oraz promocja lokalnych 
produktów. 

2. Wsparcie łódzkich przedsiębiorstw w działaniach na terenie Chin. 
3. Wsparcie łódzkich uczelni w podejmowaniu współpracy z chińskimi ośrodkami. 

 
Należy podkreślić, że chociaż Biuro jest zlokalizowane w Chengdu stara się, 
w miarę możliwości, wspomóc łódzkich przedsiębiorców w ich działaniach również  
w innych regionach Chin.  
 
Łódzkie wykorzystuje swoje „5 minut” w najlepszy możliwy sposób. Połączenie kolejowe 
Łódź-Chengdu to dla województwa okazja, jakiej nie ma nikt inny w Polsce. Jet to szansa na 
rozwój, kontrakty i oczywiście na zyski dla naszych rodzimych przedsiębiorców. To dlatego 
od ponad trzech lat Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego prowadzi swoje biuro  
w Chengdu, gdzie powołany pełnomocnik ma za zadanie m.in. wspierać polskich 
biznesmenów. Województwo konsekwentnie inwestuje w szkolenia i misje, które mają 
przyspieszyć ekspansję małych i średnich firm z łódzkiego w Chinach. 
 
Jednym z zakończonych sukcesem wydarzeń był Festiwal Kultury i Żywności, czyli promocja 
produktów żywnościowych zorganizowana na głównej ulicy handlowej w Chengdu pod 
koniec 2017 roku. Wydarzenie miało oryginalną formułę – prezentacja produktów 
regionalnych i ich producentów odbyła się na stoisku zaprojektowanym w formie 
kontenerów, nawiązującym do połączenia kolejowego Łódź-Chengdu. Informacja  
o wydarzeniach została zaprezentowana w lokalnych mediach oraz czasopismach 
poświęconych handlowi zagranicznemu. 
  

W ramach promocji marki łódzkiego RBWŁ w Chengdu prezentuje Łódź 
i województwo jako nowoczesne miasto przemysłowe, które skutecznie wdrożyło strategię 
rewitalizacji. Wobec wzrostu postaw proekologicznych w Chinach jest to wizerunek bardzo 
dobrze odbierany przez chińskich odbiorców. Łódź nie ma jeszcze na tyle wyrobionej marki, 
by móc samodzielnie funkcjonować w Chinach, dlatego prezentując miasto 
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i województwo biuro stara się korzystać również z działań promujących Polskę i jej markę  
z jednoczesnym dodawaniem elementów lokalnych. Głównymi lokalnymi symbolami Łodzi są 
nowoczesne rolnictwo i wysoka jakość produktów spożywczych. 
 
Biuro wspiera przedsiębiorców również w bieżących działaniach operacyjnych w wypadku 
napotkania praktycznych problemów we współpracy z chińskimi partnerami np. 
związanych z realizacją zobowiązań, weryfikacją potencjalnego partnera, jeśli polskie 
przedsiębiorstwo ma trudności z samodzielnym jej przeprowadzeniem itp. W tym zakresie 
Biuro wspiera zarówno eksporterów jak i importerów. Biuro współorganizuje szkolenia dla 
przedsiębiorstw planujących wyjazd do Chin i podjęcie współpracy 
z chińskimi partnerami oraz przyjazdy misji polskich przedsiębiorstw do Chin. 
 
Województwo łódzkie ma dwa istotne atuty, które może wykorzystać 
w przyciąganiu chińskich inwestycji na obszar województwa: 
– połączenie kolejowe Łódź-Chiny w szczególności połączenie w relacji Łódź-Chengdu; Łódź 
jest obecnie bramą do Europy, ale również bramą dla Polski 
i Europy do Chin;  
– oferta inwestycyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 

Jedwabny Szlak, który połączył Syczuan z województwem łódzkim otworzył nowe 
możliwości rozwoju dla lokalnego biznesu. Łódź była pierwszym miastem, do którego 
zaczęły kursować regularne pociągi kontenerowe z i do Chin. W znacznej mierze 
wykorzystuje się je także dla eksportu polskiej żywności. Zeszłoroczny udział przedstawicieli 
łódzkiego biznesu i Urzędu Marszałkowskiego w Festiwalu Kultury i Żywności przełożył się 
na konkretne efekty biznesowej współpracy i znacząco wzmocnił rozpoznawalność 
województwa w zachodnich Chinach. Nasze produkty są tam coraz chętniej wybierane, 
zwłaszcza przez Chińczyków z Chengdu, dla których Łódź funkcjonuje jako pierwsza stacja 
połączenia z Europą – namacalna brama do Unii Europejskiej, czyli miejsca, z którego 
według Chińczyków pochodzi najlepsza żywność i alkohole.  

 

Władze miasta i województwa liczą na to, że ułatwienia transportowe oraz oferta 
inwestycyjna są atrakcyjnym magnesem dla chińskich inwestorów. Biuro współorganizuje 
misje przedsiębiorstw poszukujących chińskich inwestorów, co przyniosło wstępne 
kontrakty handlowe dla polskich przedsiębiorstw, które przy okazji poszukiwania 
inwestorów pozyskały potencjalnych kontrahentów.   
 
Głównymi grupami produktowymi z województwa łódzkiego, które mają szansę na 
wprowadzenie na rynek chiński są: 

 mleko i inne produktu mleczarskie, już wprowadzane jest mleko Łowickie; 
 żywność;  
 kosmetyki; 
 meble; według sygnałów od chińskich partnerów jest to interesująca grupa 

produktowa i możliwość do zaistnienia na chińskim rynku małych przedsiębiorstw  
z Radomska i Wieruszowa, produkty te nie zostały jeszcze wprowadzone, obecnie 
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trwają przygotowania do udziału w specjalistycznych lokalnych targach meblarskich 
w prowincji Syczuan;  

 niszowe rozwiązania technologiczne jak np., technologia unieszkodliwiania 
prywatnych dronów naruszających przestrzeń powietrzną nad prywatnymi 
posesjami. 

 
Do tej pory na chińskich półkach pojawiło się kilka produktów z województwa łódzkiego. Są 
to: cydr Dobroński, piwo Cornelius, mleko Łowickie, herbaty owocowe Bifix, Gatta czy jabłka 
z sadów niedaleko Białej Rawskiej. Jednakże wprowadzenie większej ilości produktów na 
tamten rynek to wciąż wyzwanie. Podstawowymi przyczynami niewielkiej wciąż jeszcze 
skuteczności łódzkich przedsiębiorców w działaniach na rynku chińskim są: 
 
– brak wiedzy o Chinach i na temat ryku chińskiego; Chiny różnią się znacznie od dobrze 
znanych łódzkim przedsiębiorcom rynków europejskich, w szczególności od rynku 
niemieckiego. Niebagatelne znaczenie ma brak wiedzy o chińskiej kulturze, w szczególności 
kulturze prowadzenia biznesu w Chinach, co wpływa negatywnie na podejście łódzkich 
przedsiębiorców do współpracy z chińskimi partnerami i sposób prowadzenia działań 
w Chinach. Niewielu przedsiębiorców przygotowuje się w sposób profesjonalny do wejścia 
na chiński rynek, biorąc udział w szkoleniach, zdobywając wiedzę o rynku i nawiązując 
kontakty. 
– obawa przed utratą kontroli nad technologią lub know how, które są często podstawą 
modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej polskiego przedsiębiorstwa; 
– brak produktów, które już są dystrybuowane pod rozpoznawalną międzynarodową marką, 
którą można wprowadzić do Chin korzystając z jej sukcesów na świecie; 
– sprostanie chińskim standardom i procedurom samo w sobie nie jest problemem, większą 
barierę stanowią kwestie językowe i kulturowe: zrozumienie chińskich standardów, 
procedur i zasad, do jakich muszą się dostosować łódzcy przedsiębiorcy; 
– brak łódzkich inwestycji Chinach, dla zaistnienia na rynku chińskim niezwykle przydatna 
jest fizyczna obecność poprzez założenie firmy handlowej oraz świadczącej usługi 
posprzedażowe. 
 
Regionalne Biuro wspiera również starania łódzkich uczelni mające na celu podjęcie 
współpracy z chińskimi ośrodkami. Na drodze do jej większego rozwoju stoją – często 
uzasadnione – obawy polskich uczelni, że wiedza, jaką dysponują zostanie pozyskana przez 
stronę chińską bez przekazania polskiej uczelni odpowiedniej wiedzy na zasadzie 
wzajemności. Uczelnie starają się również o pozyskanie chińskich studentów. Na tym polu 
główną przeszkodą w rozwoju współpracy jest bardzo często niewystarczająca znajomość 
języka angielskiego u chińskich kandydatów, która nie tylko nie pozwala na podjęcie przez 
nich studiów w Polsce, ale nawet nie pozwala na ocenę poziomu ich wiedzy pod kątem 
możliwości podjęcia takich studiów.  
 
Lista odnośników do informacji o wydarzeniach związanych z promocją produktów, firm  
i regionu łódzkiego w czasie Food and Culture Festival 
w Chengdu nadesłanych przez Przedstawicielem Województwa Łódzkiego:   
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1. Informacja zamieszczona na Weixin przez Department of Foreign and Overseas Chinese 
Affairs, Sichuan Provincial People’s Government: 
http://mp.weixin.qq.com/s/RNWa9yXg3i14sCwIORKKUg 
 
2. Informacja w The Cover:  
https://m.thecover.cn/news_details.html?from=singlemessage&id=464748 
 

3. Informacje w serwisie Sichuan Daily: 
https://cbgc.scol.com.cn/news/63836?from=singlemessage&isappinstalled=1 
https://cbgc.scol.com.cn/news/63837?from=singlemessage&isappinstalled=1 
https://4g.scdaily.cn/html/20171105/87148.html?from=singlemessage 
 

4. Informacje w serwisie Sichuan Radio and Television: 
http://kscgc.sctv.com/sctv/redian/91164_shared.html 
http://kscgc.sctv.com/sctv/redian/91050_shared.html 
 

5. Relacja video w serwisie Sichuan Radio and Television: 
http://kscgc.sctv.com/sctv/lookback/2/20171104_shared.html?programmeUrl=http://h264.s
ctv.com/WCM/vesue/201711/04/9078111cb3e32000_WEB_HD_1280X720_1500_CBR.mp4&
programmeTitle=%E6%B3%A2%E5%85%B0%E7%BD%97%E5%85%B9%E7%BE%8E%E9
%A3%9F%E8%8A%82%E5%9C%A8%E8%93%89%E5%90%AF%E5%B9%95&programmeI
mage=http://kscgc.sctv.com/sctv/1/image/public/201711/20171104120944_7k6nwwtp1c.j
pg 
 
6. Informacja w Sichuan Mobile News (四川手机报 ): 

http://cd.m.scsjb.cn/news/view.action?instance.id=163549&channelId=1000162&page=1 
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Załącznik 4: Rozmowa z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:  
 
p. Andrzejem Szewczykiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej 
p. dr. Andrzejem Juchniewiczem, Kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego  
w Szanghaju 

p. Marią Figurą, Specjalistą z Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-Chiny 

 
Spotkanie w dniu 13 czerwca 2018 

 
Główne kwestie i tezy zaprezentowane przez przedstawicieli PAIH 

 
Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą być obecni na chińskim rynku muszą polubić Chiny. 
Muszą zrozumieć i zaakceptować, że w Chinach nie da się wprost implementować 
stosowanego w Polsce modelu sprzedaży i dystrybucji. Rynek chiński jest odmienny  
i trzeba zaakceptować jego specyfikę. Osoby decyzyjne w polskich firmach muszą znać 
podstawowe kwestie: że w Chinach muszą zarejestrować znak towarowy, nawet jeśli jest 
on już zarejestrowany w Polsce lub jako znak międzynarodowy na podstawie konwencji 
paryskiej. Pragnąc odnieść sukces muszą zaoferować konkurencyjny produkt, który będzie 
się wyróżniał. Polska nie dysponuje wieloma markami, które są rozpoznawalne niemal na 
całym świecie (do takich należy Inglot) i polskie firmy nie mogą skorzystać przy 
wchodzeniu na chiński rynek z dźwigni, jaką mogłaby być pozycja marki na innych rynkach 
zagranicznych. Dlatego tak bardzo ważne jest oferowanie produktu, który będzie 
atrakcyjny na chińskim rynku.  
 
Polscy przedsiębiorcy muszą też zdawać sobie sprawę, jak bardzo istotne są takie elementy 
oferty produktu jak funkcjonalność, okres przydatności do spożycia, gwarancja, 
opakowanie, materiały informacyjne i marketingowe, które muszą wychodzić naprzeciw 
potrzebom chińskiego konsumenta i być dostosowane do realiów chińskiego rynku. 
Niestety bardzo wielu polskich przedsiębiorców nie chce zaakceptować warunków  
i kosztów wejścia na chiński rynek. Są zainteresowani działaniami na zasadzie „jak już coś 
sprzedam, np. jeden kontener, to wtedy dołożę starań o wejście na chiński rynek”. Tak nie 
można podchodzić do rynku chińskiego. 
 
Niezwykle istotne są zatem działania mające na celu edukację przedsiębiorców. PAIH 
organizuje liczne szkolenia i seminaria, których zadaniem jest przekazanie wiedzy i know 
how, informacji o sytuacji w poszczególnych sektorach, a także o możliwościach na rynku 
chińskim i o tym, jak rozpocząć operacje na chińskim rynku. Przedstawiciele PAIH są 
otwarci na rozmowy ze związkami i zrzeszeniami przedsiębiorców oraz 
z pojedynczymi firmami na temat planów wejścia na chiński rynek. Udzielają porad, 
prowadzą konsultacje i inne działania informacyjne oraz popularyzację wiedzy o rynku 
chińskim, które mogą pomóc przedsiębiorcom w pierwszych krokach. Na organizowanych 
przez PAIH seminariach otrzymuje się nie tylko wiedzę, ale również gotowe narzędzia. 
PAIH pomaga też w weryfikacji potencjalnych chińskich partnerów. Jednak kluczowa jest 
wola i chęć przedsiębiorcy do budowania swoich kompetencji. Nie mogą ich od rynku 
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chińskiego odstręczać takie prozaiczne kwestie jak konieczność dokonania odprawy celnej 
czy zorganizowanie dostawy produktów. Należy też jednak zwrócić uwagę i mieć 
świadomość uwarunkowań obiektywnych jak na przykład problemu bazy kosztowej i siły 
nabywczej, jaką ma euro.  
 
Polscy eksporterzy muszą wiedzieć, że kluczowe jest dostosowanie ich modelu 
biznesowego do realiów rynku chińskiego, który jest rynkiem relacyjnym, a przy wejściu 
do Chin najważniejszy jest wybór odpowiedniego chińskiego partnera, który będzie 
jednocześnie przewodnikiem. Istotna jest pozycja rynkowa partnera, krąg jego kontaktów, 
możliwości, dostęp do kanałów dystrybucji. Konieczne jest też umiejętne dostosowanie się 
do specyfiki rynku i lokalizacja produktu.  
  
Podstawowymi działaniami podejmowanymi przez PAIH we wsparciu przedsiębiorców  
w eksporcie do Chin i wejściu na rynek chiński są:  
-– wsparcie organizacyjne w udziale w targach, np. w czerwcowych targach kosmetycznych 
w Szanghaju piętnastu polskim firmom wsparcia organizacyjnego udzielił ZBH  
w Szanghaju;  
– organizowanie spotkań B2B między polskimi eksporterami a potencjalnymi chińskimi 
odbiorcami np. przy okazji imprez targowych; 
– organizowanie misji zakupowych chińskich przedsiębiorców, którzy przyjeżdżają do 
Polski spotkać się z potencjalnymi polskimi dostawcami; 
– udostępnianie przedsiębiorcom kontaktów z chińską administracją 
i kręgami biznesowymi, które przedstawiciele ZBH zdobywają w trakcie działań w Chinach; 
– możliwość udostępniania przez pewien czas polskim przedsiębiorcom, którzy chcą 
działać w Chinach, pomieszczeń Zagranicznych Biur Handlowych do organizowania 
spotkań z chińskimi partnerami i innych czynności związanych z działaniami w Chinach.  
Z takiej możliwości skorzystała np. firma Hegabain. 
 
Te działania można realizować stosunkowo niewielkim nakładem kosztów 
i dlatego obecnie położony jest nacisk na rozwój Zagranicznych Biur Handlowych, które są 
wyspecjalizowane w powyższych obszarach wsparcia.  
 
Główne grupy produktowe, które powinny być rozwijane w eksporcie do Chin to: 
– produkty spożywcze: nabiał, czekolada i inne słodycze; 
– kosmetyki; 
– produkty dla dzieci; 
– i gry komputerowe. 
 
Polska eksportuje do Chin znaczne ilości miedzi i dzięki temu rośnie eksport, ale należy 
mieć świadomość, że miedź nie zbuduje marki Polski wśród konsumentów. Należy 
wspierać eksport przede wszystkim produktów dla konsumentów, dzięki którym będzie 
budowana pozycja nie tylko danej marki produktów, ale również wpłynie to pozytywnie na 
budowę marki Polski. 
 
W związku z postawioną kwestią zwiększonej chłonności polskiego eksportu 
w porównaniu do PKB na osobę i jednoczesnego ograniczenia środków, jakimi dysponuje 
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PAIH należy wskazać, że obecnie chiński rynek w wartościach bezwzględnych jest znacznie 
większy i nie należy przekierowywać sił i środków poświęcanych na promocję Polski, 
polskich produktów i polskich przedsiębiorstw w Chinach do innych państwa azjatyckich. 
Jeśli w wyniku mniejszego zaangażowania na chińskim rynku wypadniemy z niego, to 
możemy już na ten rynek nie wrócić.  
  
Ogromną szansą dla polskich przedsiębiorstw jest dystrybucja produktów poprzez kanały 
e-commerce. Należy korzystać z już istniejących rozwiązań i chińskich platform  
e-commerce. Są one już odpowiednio spozycjonowane oraz, co istotne, mogą zapewnić 
sprawdzone i odpowiadające potrzebom chińskiego konsumenta rozwiązania logistyczne, 
na które należy zwrócić szczególną uwagę. Chiński konsument jest niecierpliwy i chce 
otrzymać zakupiony produkt jak najszybciej. Standardem jest dostawa produktu 
następnego dnia po złożeniu zamówienia. 
 
Na kanałach e-commerce istnieje silna konkurencja ze strony chińskich przedsiębiorstw. 
Firmy prowadzące chińskie platformy e-commerce operujące za granicą są wspierane 
przez chiński rząd, jednak niestety nie możemy w istotny sposób wpłynąć na to, że są 
dotowane lub wspierane w inny sposób. Polski przedsiębiorca musi w takiej sytuacji 
dołożyć starań, żeby sprzedać swój produkt w Chinach. Należy jednak podkreślić, że 
przeszkodą w rozwoju eksportu do Chin nie są formalne, administracyjne i inne 
nieformalne bariery wejścia na chiński rynek, ale pewna bierność polskich 
przedsiębiorców. Brak profesjonalnego podejścia do wejścia na chiński rynek przejawia się 
nawet w tak prozaicznych kwestiach jak opóźnienia lub niedostarczanie próbek lub 
wzorów towarów niezbędnych dla podjęcia choćby wstępnych działań promocyjnych.  
 
PAIH ma dość ograniczone środki na prowadzenie kampanii promocyjnych 
w mediach, np. w telewizji, tak jak to robią agencje zajmujące się promocją innych państw. 
Polska nie ma również już wyrobionej marki, jak to ma miejsce np. w wypadku Niemiec  
i niemieckiej gospodarki i tamtejszych produktów, które dla Chińczyków reprezentują 
solidność i jakość. Pozbawieni takich instrumentów przedstawiciele PAIH starają się 
przede wszystkim dotrzeć do osób decyzyjnych w administracji państwowej, partyjnej 
i w biznesie, starają się wykorzystać obecnie dobre stosunki między Polską 
i Chinami oraz parasol polityczny, jaki mogą zapewnić inicjatywom PAIH przedstawiciele 
chińskiej administracji państwowej i partyjnej. Wysiłki mają na celu zbudowanie obrazu 
Polski jako kraju nowoczesnego, a polskiej gospodarki i polskich produktów jako 
reprezentujących wysoką jakość. Przedstawiciele PAIH wskazują na ogromny sukces 
polskiego eksportu do państw Europy Zachodniej, szczególnie do Niemiec, oraz na fakt, że 
wiele z produktów eksportowanych z Europy do Chin jest albo faktycznie wyprodukowane 
w Polsce albo zawiera przeważający element polski. Takie podejście pomaga  
w przekonaniu osób decyzyjnych, że polskie przedsiębiorstwa są w stanie zaoferować 
najwyższą jakość. Promocja polskich produktów spożywczych jest ważna, ale nie należy 
kreować wizerunku Polski wyłącznie jako kraju rolniczego. W promowaniu polskich 
produktów PAIH i jego zagraniczne placówki w Chinach (ZBH) starają się promować 
wizerunek polskiej gospodarki jako gospodarki zaawansowanej technologicznie i wspierać 
branże zaawansowane technologicznie, w których polskie firmy są liczącymi się graczami 
na rynkach międzynarodowych. Jedną z nią są gry komputerowe. Obecnie PAIH 
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przygotowuje polskie firmy do wzięcia udziału w największych w Chinach China 
International Import EXPO w Szanghaju.  
 
Bardzo ważnym elementem wspomagającym działania PAIH, który leży po stronie 
przedsiębiorców, jest konsolidacja wysiłków indywidualnych przedsiębiorstw w ramach 
izb lub związków branżowych albo innych stowarzyszeń w celu prowadzenia promocji  
i lobbingu na rzecz promocji polskich produktów i w niektórych przypadkach uzyskania 
przez nie dostępu do rynku chińskiego. Świetnym przykładem skuteczności takiego 
podejścia są działania podejmowane przez polskie przedsiębiorstwa drobiarskie skupione 
w Krajowej Radzie Drobiarstwa. KRD wielokrotnie podejmowała przedstawicieli chińskiej 
administracji odpowiedzialnych za dopuszczenie polskiego drobiu do sprzedaży w Chinach, 
a w ostatnim roku na rzecz zdjęcia zakazu wwozu związanego z pojawieniem się w Polsce 
zachorowań na ptasią grypę.  
 
 
 
 
 
 
 
 


