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Polski deficyt w handlu z Chinami  

 

W ubiegłym roku deficyt Polski w wymianie handlowej z Chinami wyliczony według 

danych GUS osiągnął rekordową wartość 46 mld 720 mln USD. Główną przyczyną tak 

wysokiego ujemnego salda był dynamicznie rosnący import. Koszty transportu z Chin 

do Polski są również jednym z istotnych czynników, które kształtują wartość importu  

i wysokość salda. Na wzrost wartości importu wpłynęły również podwyżki cen 

wprowadzane przez chińskich producentów, którzy, przy stosunkowo słabym popycie 

wewnętrznym zwiększali dochodowość z produkcji kierowanej na eksport. W 2021 r. 

wartość wskaźnika deficytu do obrotów handlowych była wyraźnie wyższa od wartości 

w latach poprzednich i znacząco wyższa od wartości dla innych kluczowych partnerów 

handlowych w regionie, takich jak Korea Południowa, Japonia i Wietnam. Wzrost 

wartości importu chińskich towarów do Polski był również większy od wzrostu 

wartości importu polskich towarów do Chin, co oznacza kolejny rok pogłębiania się 

niekorzystnego trendu. Również chiński eksport bezpośredni do Polski wzrósł znacznie 

bardziej niż eksport z Polski do Chin.  

W ubiegłym roku Chiny skorzystały finansowo na wymianie handlowej w znacznie 

większym stopniu niż Polska i również zdecydowanie lepiej niż inni istotni polscy 

partnerzy w regionie, tacy jak Korea, Japonia i Wietnam. Lata wysiłków polskich władz 

o bardziej zrównoważony model wymiany handlowej z Chinami i zdecydowanie 

szybszy wzrost eksportu niż importu do ChRL nie przyniosły pożądanych efektów.  
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Bagatelizowanie kwestii deficytu handlowego i rosnącej roli importu z Chin dla polskiej 

gospodarki coraz mniej przystaje do zmieniających się realiów chińskiej polityki 

gospodarczej i do długofalowych celów kierownictwa KPCh.   

Lokalizacja produkcji oraz innych elementów łańcuchów dostaw mają znaczenie dla 

bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Polskie władze powinny położyć szczególny 

nacisk na wspieranie działań ukierunkowanych na dywersyfikację źródeł dostaw  

i zmniejszenie ekspozycji na chińskich producentów w zakresie dóbr inwestycyjnych 

oraz półproduktów i komponentów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.  

Wzrost deficytu pokazuje też trudności we wprowadzaniu polskich produktów do Chin 

związane z charakterem oferty, niedostatecznymi działaniami wspierającymi eksport 

oraz formalnymi i nieformalnymi barierami w dostępie do rynku. Dywersyfikacja 

polskiego eksportu i szersze wyjście na rynki pozaeuropejskie – w tym azjatyckie – jest 

bardzo pożądana. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wykorzystania przez 

Pekin narzędzi wojny gospodarczej jako elementu nacisku.  

Polskie władze wraz z działaniami wspierającymi eksport powinny prowadzić akcję 

informacyjną na temat ryzyka prowadzenia działalności na rynku chińskim, jak 

również wspierać eksport tych produktów, które są w jak najmniejszym stopniu 

zależne od arbitralnych decyzji chińskiego aparatu partyjno-państwowego. 

 

W ubiegłym roku deficyt Polski w wymianie handlowej z Chinami wyliczony według 

danych GUS osiągnął rekordową wartość 46 mld 720 mln USD. Była to wartość znacznie 

wyższa niż blisko 34 mld 237 mln USD odnotowana w 2020 r. W 2019 r. deficyt wyniósł 

blisko 29 mld 822 mln USD. Jest to zatem skok o blisko o 36,5 proc. rdr i o 56,7 proc.  

w porównaniu do 2019 r.  

Główną przyczyną tak wysokiego ujemnego salda był dynamicznie rosnący import, który 

wzrósł o 33,9 proc. rok do roku do wartości 50 mld 360 mln USD. Eksport wyniósł 3 mld 639 

mln USD i wzrósł o zaledwie 7,7 proc. rdr. Wartość importu, według danych GUS dla 

towarów pochodzenia chińskiego sprowadzanych spoza Unii Europejskiej bezpośrednio do 
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Polski, wyliczana jest według wartości towarów obejmującej koszty transportu, 

ubezpieczenia i ewentualne marże przedsiębiorstw zlokalizowanych w państwach trzecich 

pośredniczących w wymianie handlowej. Dla towarów, które zostały wprowadzone do UE  

i dostarczone do Polski przez podmioty działające na terenie państw członkowskich 

dodatkowo wartość importu uwzględnia marże tych podmiotów oraz koszty transportu 

wewnątrz wspólnoty. Wartość eksportu to cena towarów z kosztami transportu 

wewnętrznego, kosztami portowymi w porcie nadania i kosztami odprawy1.   

Tak wyliczone saldo obrazuje zatem różnice między wartością wszystkich towarów 

pochodzenia chińskiego importowanych przez przedsiębiorstwa działające na terenie 

Polski bez względu na drogę importu a wartością, jaką pozyskały z bezpośredniego 

eksportu do Chin2. Koszty transportu z Chin do Polski są jednym z istotnych czynników, 

które kształtują wartość importu i wysokość salda. Zaburzenia w transporcie morskim 

spowodowane przez pandemię COVID-19 spowodowały gwałtowny wzrost cen frachtów 

morskich w ostatnich miesiącach 2020 r. Ze względu na kilkutygodniowy okres transportu 

z Chin do Polski wpływ tych kosztów na wartość importu w 2020 r. był jeszcze niewielki,  

a jego efekt pojawił się w pełni w 2021 r. Kilkukrotnie wyższe niż przez większość 2020 r. 

ceny transportu morskiego utrzymały się przez cały ubiegły rok3. Wzrosły również 

znacząco ceny przewozów kolejowych. Na wysokim poziomie utrzymywały się też ceny 

transportu lotniczego. Na wzrost wartości importu wpłynęły również podwyżki cen 

wprowadzane przez chińskich producentów, którzy wobec stosunkowo słabego popytu 

wewnętrznego zwiększali dochodowość z produkcji kierowanej na eksport4. 

Dynamicznie rosnąca wartość deficytu wyliczona według metodologii GUS oznacza, że 

polskie przedsiębiorstwa z roku na rok znacznie więcej wydają na zakup towarów 

pochodzenia chińskiego niż uzyskują przychodów z bezpośredniego eksportu do Chin. 

Skokowy wzrost kosztów transportu utrudnia jednak ocenę znaczenia dynamiki zmiany 

salda dla wymiany handlowej. Jej oceny można dokonać przez obserwację zmian wartości 

współczynnika deficytu obrotów handlowych do wartości importu. W 2021 r. wartość tego 

pierwszego współczynnika wynosiła 0,928, podczas gdy w 2020 r. wynosiła ona 0,91,  

a w 2019 r. – 0,909. Wzrost wartości wskaźnika wskazuje, że w 2021 r. wzrost wartości 
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deficytu był większy relatywnie większy niż wzrost wartości importu zarówno  

w porównaniu do 2020 jak i do 2019 r.  

W 2021 r. wartość wskaźnika deficytu do obrotów handlowych (wynosząca 0,865) była 

również wyraźnie wyższa od jego wartości w 2020 r. (0,835) i w 2019 r. (0,834), co oznacza, 

że wartość deficytu rosła szybciej niż obroty. Jest to konsekwencją wspomnianego już 

znacznie mniejszego wzrostu wartości eksportu w porównaniu do importu. Dla innych 

istotnych pod względem eksportu partnerów z Dalekiego Wschodu ten wskaźnik w 2021 r. 

był wyraźnie niższy i wynosił odpowiednio: dla Korei – 0,786, dla Japonii – 0,718 i dla 

Wietnamu – 0,783.  

Zastosowanie standardowej metody kalkulacji bilansu w wymianie handlowej nie 

uwzględnia w porównaniu pośredniego eksportu towarów pochodzenia polskiego do Chin. 

Ma to miejsce w sytuacji, kiedy polski eksporter dostarcza towary podmiotowi z obszaru 

lub spoza obszaru UE i nie wie, że ChRL jest miejscem docelowym. W celu uwzględnienia 

tej grupy towarów można dokonać lustrzanego porównania wartości towarów 

pochodzenia chińskiego importowanych do Polski oraz towarów pochodzenia polskiego 

importowanych do Chin. Według danych Głównego Urzędu Ceł ChRL w 2021 r. wartość 

importowanych do Chin polskich towarów, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, 

wyniosła blisko 5 mld 542 mln USD. W 2020 r. było to 4 mld 320 mln USD,  

a w 2019 r. 3 mld 944 mln USD5. Oznacza to, że w 2021 r. polskie przedsiębiorstwa 

zapłaciły za chińskie towary o 44 mld 818 mln USD więcej niż ich chińscy odpowiednicy za 

polskie towary. W 2020 r. było to 33 mld 297 mln USD, a w 2019 r. 28 mld 846 mln USD. 

Współczynnik wartości polskich towarów importowanych do Chin do wartości chińskich 

towarów importowanych do Polski w 2021 r. wyniósł 0,11. Dla 2020 r. wynosił on 0,115,  

a dla 2019 odpowiednio 0,126. Spadek wartości tego współczynnika wskazuje, że wzrost 

wartości importu chińskich towarów do Polski jest bardziej dynamiczny niż wzrost wartości 

importu polskich towarów do Chin. 

W ubiegłym roku również pod względem wzrostu wartości bezpośredniego eksportu 

chińskie przedsiębiorstwa odniosły względnie wyraźnie większe korzyści niż polscy 

eksporterzy. Wartość bezpośredniego eksportu z Chin do Polski w 2021 r. na bazie FOB 

według danych Głównego Urzędu Ceł ChRL wyniosła w 2021 r. 36 mld 592 mln USD; było 
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to o 36,9 proc. więcej niż w 2020 r., w którym odnotowano wartość 26 mld 736 mln USD7.  

W 2019 r. bezpośredni eksport z Chin do Polski wyniósł 23 mld 906 mln USD. Wartości 

polskiego eksportu do Chin w 2020 r. i w 2019 r. wynosiły odpowiednio 3 mld 381 mln USD 

oraz 2 mld 968 mln USD. Współczynnik bezpośredniego eksportu z Polski do Chin do 

bezpośredniego eksportu z Chin do Polski wyniósł zatem w 2021 r. 0,099. W 2020 r. 

wynosił on 0,126, a w 2019 r. – 0,124. W 2021 r. Chiny w handlu z Polską odnotowały 

rekordową nadwyżkę w wysokości 31 mld 50 mln USD. W latach poprzednich wynosiła ona 

odpowiednio 22 mld 416 mln USD i 19 mld 962 mln USD.  

W ubiegłym roku Chiny skorzystały finansowo na wymianie handlowej w znacznie 

większym stopniu niż Polska i również zdecydowanie lepiej niż inni istotni polscy partnerzy 

w regionie, tacy jak Korea Południowa, Japonia i Wietnam. Lata wysiłków polskich władz  

o bardziej zrównoważony model wymiany handlowej z Chinami i zdecydowanie szybszy 

wzrost eksportu niż importu do ChRL nie przyniosły pożądanych efektów. W 2021 r. znów 

wzrósł udział Chin w łącznym polskim imporcie. W ostatnich latach coraz większego 

znaczenia nabierają czynniki, które zmuszają do patrzenia na wymianę handlową z ChRL  

w sposób szerszy niż tylko przez pryzmat bardzo wąsko rozumianych korzyści 

ekonomicznych w kategoriach przewag bezwzględnych i komparatywnych. Zaburzenia  

w światowym transporcie, coraz bardziej asertywna (a w niektórych sytuacjach agresywna 

polityka Chin wobec państw zachodnich) i coraz mocniej akcentowane dążenie do rewizji 

opartego na liberalnych podstawach porządku międzynarodowego, w tym 

gospodarczego, są argumentami na rzecz zmiany w postrzeganiu ChRL również jako 

partnera handlowego. Nie bez znaczenia są również realizowane – z różnymi jak na razie 

efektami, zależnie od sektora gospodarki – przez kierownictwo KPCh próby 

uniezależnienia gospodarki od zagranicznych technologii i produktów.  

Bagatelizowanie kwestii deficytu handlowego i rosnącej roli importu z Chin dla polskiej 

gospodarki oraz miejsca lokalizacji poszczególnych elementów łańcuchów dostaw 

prezentowane np. przez M. Kalwasińskiego8, którego poglądy prezentują inni 

komentatorzy np. P. Paszak9 jest stanowiskiem coraz mniej przystającym do ewoluujących 

założeń chińskiej polityki gospodarczej i do długofalowych celów kierownictwa KPCh. 

Polskie władze od lat traktują Chiny jako pożądanego partnera handlowego. Wspierają 
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inicjatywy, które służą przede wszystkim wzrostowi chińskiego importu do Polski i również 

do Europy, jak np. rozbudowa po polskiej stronie infrastruktury kolejowej dla transportu 

towarów z Chin przez Rosję. Lokalizacja produkcji oraz innych elementów łańcuchów 

dostaw mają znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Polskie władze 

powinny położyć szczególny nacisk na wspieranie działań polskich przedsiębiorstw i izb 

gospodarczych ukierunkowanych na dywersyfikację źródeł dostaw, również w regionie 

Azji i Pacyfiku, i zmniejszenie ekspozycji na chińskich producentów w zakresie dóbr 

inwestycyjnych oraz półproduktów i komponentów wykorzystywanych w procesach 

produkcyjnych, szczególnie zaś tych, w których udział Chin jako dostawcy jest znaczący. 

Mniejsze natomiast znaczenie ma import z Chin dóbr konsumpcyjnych i jego ewentualny 

wzrost w produktach, które nie są produktami podstawowej potrzeby dla funkcjonowania 

społeczeństwa.  

Wzrost deficytu w wymianie handlowej z Chinami pokazuje też jak w porównaniu do 

chińskiej oferty dla polskich odbiorców mało atrakcyjna jest polska oferta handlowa na 

rynku chińskim – lub jak mało skuteczne są działania polskich eksporterów oraz 

wspierających je jednostek administracji państwowej i organizacji przedsiębiorców  

w zakresie wprowadzania polskich towarów na rynek chiński. Nie bez znaczenia są też 

formalne i nieformalne bariery utrudniające wprowadzenie do ChRL polskich produktów. 

Polski eksport jest w ogromnej części kierowany na rynki europejskie, co czyni go mocno 

uzależnionym od sytuacji gospodarczej w Europie. Dywersyfikacja i szersze wyjście na 

rynki pozaeuropejskie w tym azjatyckie jest bardzo pożądana. Zwiększenie eksportu do 

Chin i zwiększenie ekspozycji na ten rynek i w rezultacie zmniejszenie deficytu powinno 

jednak uwzględniać możliwość wykorzystania przez Pekin w razie konfliktu z Warszawą 

narzędzi wojny gospodarczej jako elementu nacisku, tak jak to miało miejsce wobec np. 

Korei Południowej, Australii i ostatnio Litwy. Polskie władze powinny wraz z działaniami 

wspierającymi eksport prowadzić akcję informacyjną na temat ryzyka prowadzenia 

działalności na rynku chińskim, jak również wspierać eksport tych produktów, które są  

w mniejszym stopniu zależne od arbitralnych decyzji chińskiego aparatu partyjno-

państwowego.  

Łukasz Sarek– analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Poland’s trade deficit with China 

 

Łukasz Sarek 

 

In 2021, Poland's trade deficit with China, calculated according to Statistics Poland data, 

reached a record value of USD 46bn 720m. The main reason for such a high negative trade 

balance were dynamically growing imports. The cost of transport from China to Poland is 

also one of the important factors having impact on the value of imports and the trade 

balance. The increase in the value of imports was also influenced by price increases 

implemented by Chinese producers. Since they were facing relatively weak domestic 

demand, those producers increased profitability by imposing higher margin on export sales.  

In 2021, the value of the deficit-to-trade ratio was significantly higher than in previous years 

and significantly higher than for other key trading partners in the region, such as South 

Korea, Japan and Vietnam. The increase in the value of Chinese goods imported to Poland 

was also greater than the increase in the value of Polish goods imported to China. As a 

result, 2021 was another year when this unfavourable trend has been deepending. Chinese 

direct exports to Poland also grew much more than direct exports from Poland to China.  

Last year, China financially benefited from bilateral trade to a much greater extent than 

Poland, and more than other important Polish trade partners in the region, such as Republic 

of Korea, Japan and Vietnam. Years of efforts undertaken by Polish authorities to achieve a 

more balanced trade model with the PRC, a model in which exports grow faster than 

imports, have not brought desired results.  

Downplaying the issue of trade deficit and the growing role of Chinese imports for the 

Polish economy is increasingly at odds with the changing realities of Chinese economic 

policy and the long-term goals of the CCP leadership.  The location of production and other 
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elements of supply chains are important for the economic security of the country. Polish 

authorities should place particular emphasis on supporting activities aimed at diversifying 

sources of supply and reducing exposure to Chinese manufacturers in the area of capital 

goods and semi-finished products and components used in manufacturing processes.  

The increase in the trade deficit also shows the difficulties in introducing Polish products to 

Chinese market. These challenges are related to the range and quality of the Polish offer, 

insufficient actions supporting exports and formal and informal barriers in accessing the 

market. Diversification of Polish exports and a broader expansion on extra-EU markets – 

including Asian ones – is highly desirable. However, the possibility of Beijing using the tools 

of economic warfare as an element of pressure must be taken into account while increasing 

exposure to the Chinese market. Together with measures to support exports, the Polish 

authorities should carry out an information campaign on the risks of doing business on the 

Chinese market, as well as offer support in exporting those products which are as little 

dependent as possible on the arbitrary decisions of the Chinese party-state apparatus. 


