
Niniejszy raport omawia wymianę handlową Polski i ChRL 
w 2020 r., znaczenie transportu kolejowego dla tej wymiany, 

a także chińskie projekty infrastrukturalne w Polsce

•	 Z	powodu	pandemii	tempo	wzrostu	gospodarczego	w	2020	r.		
w	zdecydowanej	 większości	 państw	 zwolniło.	 Na	 tym	 tle	
polsko-chińska	 współpraca	 gospodarcza	 odnotowała	 dy-
namiczny	 wzrost,	 który	 był	 szczególnie	 widoczny	 w	trzech	
obszarach:	 wymiany	 handlowej,	 udziału	 chińskich	 przed-
siębiorstw	 w	projektach	 infrastrukturalnych	 w	Polsce	 oraz	
wzrostu	 przewozów	 kolejowych,	 a	także	 działań	 zmierzają-
cych	do	zwiększenia	roli	Polski	w	transporcie	towarów	koleją	
między	Chinami	a	Unią	Europejską.

•	 Ponad	 połowę	 polskiego	 eksportu	 do	 ChRL	 wygenerowa-
ły	maszyny	 i	inne	urządzenia	mechaniczne,	miedź	 i	artykuły	
z	miedzi	oraz	urządzenia	elektryczne.

•	 Kluczową	 rolę	 w	polskim	 imporcie	 z	Chin	 w	2020	 r.	 odgry-
wały	maszyny	i	urządzenia	elektryczne	oraz	maszyny	i	urzą-
dzenia	mechaniczne,	które	łącznie	stanowiły	ponad	połowę	
importu.

•	 Chińskie	firmy	są	coraz	bardziej	selektywne	w	wyborze	pro-
jektów	 infrastrukturalnych	w	Polsce,	coraz	realniej	oceniają	
swoje	możliwości	i	ich	wycena	coraz	rzadziej	jest	rażąco	niż-
sza	od	 cen	konkurencji.	 Jednocześnie	 coraz	 chętniej	 i	coraz	
bardziej	 umiejętniej	 korzystają	 z	możliwości,	 jakie	 daje	 ofe-
rentom	polskie	prawo	o	zakupach	publicznych.	
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Podsumowanie 

 

Z powodu pandemii tempo wzrostu gospodarczego w 2020 r.  

w zdecydowanej większości państw zwolniło, a w wielu odnotowano 

kontrakcję. Spowodowało to również zaburzenia w globalnych 

łańcuchach dostaw i w międzynarodowej wymianie handlowej. Na tym 

tle polsko-chińska współpraca gospodarcza w ubiegłym roku 

odnotowała dynamiczny wzrost, który był szczególnie widoczny  

w trzech obszarach: wymiany handlowej, udziału chińskich 

przedsiębiorstw w projektach infrastrukturalnych w Polsce oraz wzrostu 

przewozów kolejowych i działań zmierzających do zwiększenia roli 

Polski w transporcie towarów koleją między Chinami a Unią Europejską. 

Wzrost wymiany handlowej miał miejsce pomimo ograniczeń  

w działalności gospodarczej wynikających z obostrzeń wprowadzonych 

w obu państwach oraz problemów i rosnących kosztów w transporcie. 

Wobec szybko rosnących stawek na fracht morski wzrosło znaczenie 

transportu kolejowego. Miało miejsce również ożywienie w transporcie 

kołowym. Poważnym utrudnieniem dla polskich firm było zamknięcie 

przez Chiny granic dla obcokrajowców co uniemożliwiło ogromnej 

większości polskich przedsiębiorców wyjazdy i bezpośrednie spotkania  

z dostawcami lub klientami.  
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W 2020 r. o 13,9 proc. wzrósł polski eksport do Chin, jednak tempo jego 

wzrostu było minimalnie wolniejsze niż tempo wzrostu importu, co 

biorąc pod uwagę kilkunastokrotną różnice w wartościach bazowych 

spowodowały znaczący wzrost deficytu w wymianie handlowej. Udział 

Chin w polskim eksporcie wzrósł do 1,25 proc. Wzrósł również udział 

Chin w eksporcie na Daleki Wschód, co spowodowało dalsze 

pogorszenie poziomu dywersyfikacji eksportu w tym regionie. Udział 

dóbr konsumpcyjnych w polskim eksporcie do Chin, pomimo 

dynamicznego wzrostu w 2020 r., wciąż był dużo niższy niż dla 

większości rynków regionu. Dominującą grupą były surowce  

i półprodukty, znacznie mniejszy by udział dóbr inwestycyjnych.  

Ponad połowę polskiego eksportu do Chin wygenerowały maszyny i inne 

urządzenia mechaniczne miedź i artykuły z miedzi oraz urządzenia 

elektryczne. Największy wzrost wartości eksportu miał miejsce  

w produktach przemysłu maszynowego oraz paliwach mineralnych, 

które łącznie odpowiadały za blisko 55 proc. dodatniego wzrostu 

eksportu do Chin. Kluczową rolę w ujemnym wzroście eksportu miały 

produkty z miedzi, mięso i podroby jadalne oraz meble, które łącznie 

odpowiadały za ponad 2/3 ujemnego wzrostu eksportu. Polski eksport 

do Chin na poziomie pozycji jest skoncentrowany wokół ograniczonej 

grupy kluczowych produktów. Na czołowych pozycjach nie pojawiły się 

nowe, w porównaniu do 2019 r., grupy produktowe albo produkty ze 

znacznym przyrostem wartości przy bardzo niskiej wartości bazowej. 

Takie towary jak np. wyroby z tektury i papieru, piwo, pojawiły się 

jednak na nieco odleglejszych pozycjach pod względem wartości 
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eksportu, co jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ wskazuje to, że 

wciąż są możliwości stosunkowo szybkiego wzrostu eksportu do Chin  

w nowych produktach. 

Tempo wzrostu importu z Chin był w 2020 r. znacznie szybsze niż  

w 2019 r. Było również znacznie wyższe niż tempo wzrostu importu do 

Polski z innych państw łącznie. Udział importu z ChRL w ogólnym 

polskim imporcie wzrósł do 14,4 proc. znacznie zmniejszając różnicę  

w stosunku do Niemiec – największego eksportera do Polski. Import  

z Chin rósł również wyraźnie szybciej niż z pozostałych państw 

Dalekiego Wschodu, przez co dalszemu pogorszeniu uległa 

dywersyfikacja polskiego importu z regionu Azji Wschodniej  

i Południowo-Wschodniej i zwiększyła się zależność polskiej gospodarki 

od importu z Chin. Dobra zużycia pośredniego i dobra inwestycyjne 

stanowiły ponad 2/3 importowanych towarów, znacznie bardziej 

bezpośrednio zależne od dostaw z Chin są przede wszystkim 

przedsiębiorstwa produkcyjne przedsiębiorstwa handlowe i konsumenci. 

Kluczową rolę w polskim imporcie z Chin w 2020 r. odgrywały maszyny  

i urządzenia elektryczne oraz maszyny i urządzenia mechaniczne, które 

łącznie stanowiły ponad połowę importu. Do innych istotnych działów 

należały zabawki, odzież tkana, meble, odzież dziana oraz przyrządy 

optyczne, pomiarowe i fotograficzne. Na poziomie działów – a jeszcze 

bardziej na poziomie pozycji – widoczne jest znaczne zróżnicowanie 

importu z Chin, co prawiło, że chińskie towary były w 2020 r. szeroko 

obecne na rynku polskim w bardzo zróżnicowanym asortymencie 



Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2021 

8 | Łukasz Sarek 

produktowym. Na poziomie działów blisko 2/3 dodatniego wzrostu było 

wygenerowane przez urządzenia i maszyny elektryczne oraz maszyny  

i urządzenia mechaniczne. Wzrost importu z Chin miał miejsce w bardzo 

znacznej i zróżnicowanej liczbie pozycji i dotyczył szerokiego kręgu 

produktów. Ujemny wzrost importu był bardzo niewielki w porównaniu 

do dodatniego wzrostu eksportu, co dość dobrze obrazuje skalę 

ekspansji chińskich towarów w 2020 r. na polskim rynku i wzrost 

znaczenia dostaw z Chin dla polskiej gospodarki.  

W 2020 r. chińskie firmy budowlane brały udziału w kilkunastu 

przetargach na projekty infrastrukturalne o większej skali. Największa 

liczba przetargów z udziałem chińskich przedsiębiorstw dotyczyła 

budowy dróg, a najbardziej aktywne były Stecol i China State 

Construction Engineering Corporation. Chińskie firmy coraz lepiej 

orientują się w realiach polskiego rynku inwestycji infrastrukturalnych  

i procedurach przetargowych. Są coraz bardziej selektywne w wyborze 

projektów, w które się angażują, coraz realniej oceniają swoje 

możliwości i ich wycena coraz rzadziej jest rażąco niższa od cen 

konkurencji. Jednocześnie coraz chętniej i coraz bardziej umiejętniej 

korzystają z możliwości jakie daje oferentom polskie prawo o zakupach 

publicznych.  

Nie zaobserwowano do tej pory procederu dzielenia się przetargami  

w Polsce przez chińskie firmy. Udane wejście jednej chińskiej firmy do 

projektów infrastrukturalnych może natomiast prowadzić do lepszej 

oceny innych chińskich firm i ułatwić im wygrywanie kolejnych 
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przetargów. W znacznej części przetargów firmy z CHRL biorą udział 

samodzielnie, bez współudziału lokalnych partnerów. Niektóre 

wykorzystują doświadczenia nabyte podczas wcześniejszej współpracy  

z polskimi firmami jako członkowie konsorcjów z polskimi firmami jako 

liderami. W największej liczbie postępowań przetargowych wzięła udział 

China State Construction Engineering Corporation, ale bez sukcesów. 

Najlepiej na polskim rynku radzi sobie Stecol, który samodzielnie lub 

jako członek konsorcjum realizuje m.in. takie projekty jak odcinek A2 

Gręzów-Groszki, obwodnicę Łodzi czy Rail Baltica na odcinku Czyżew 

Białystok.  

Korzystne dla chińskich firm jest to, że w organizowanych w Polsce 

przetargach wciąż kluczowe jest kryterium ceny. Wiarygodność 

dostawcy, stopień, w jakim korzysta z lokalnych surowców, 

podwykonawców i dostawców usług oraz kwestia tego, czy korzysta  

– i w jakim stopniu – z szeroko rozumianego wsparcia swojego państwa 

nie są kryteriami oceny oferty w postępowaniu przetargowym. 

Od kilku lat dynamicznie rośnie liczba składów przewożących towary 

między UE a Chinami. Zaburzenia w transporcie morskim, z jakimi 

borykali się europejscy importerzy i eksporterzy w 2020 r. spowodowały 

jeszcze dynamiczniejszy niż w poprzednich latach wzrost przewozów 

drogą kolejową. Wciąż utrzymuje się silna pozycja Polski jako państwa 

tranzytowego, co wynika głównie z położenia na kolejowych trasach 

przebiegających przez Rosję lub Kazachstan, które zbiegają się  

w Moskwie i przez Białoruś dochodzą do Polski.  
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Wraz ze wzrostem wolumenu w transporcie kolejowym między UE  

a Chinami wyraźnie poprawiło się również w ubiegłym roku obłożenie 

składów z towarami osiągając w potoku importowym ponad 99 proc.,  

a w eksportowym blisko 80 proc. Dynamiczny wzrost przewozów oraz 

tendencja do konwergencji między potokami eksportowymi  

a importowymi nie znalazła jednak odbicia w wymianie handlowej Polski  

z Chinami w transporcie kolejowym. Szybko rosnący pod względem 

wartości import wielokrotnie przekroczył eksport wydatnie 

przyczyniając się do wzrostu ogólnego polskiego deficytu w handlu  

z Chinami. 

Pod względem wartości i wzrostu wartości importu drogą kolejową 

Polska była drugim państwem w UE po Niemczech. Import koleją rósł 

znacznie szybciej niż innymi środkami transportu, co spowodowało 

znaczny wzrost udziału tego rodzaju transportu w polskim imporcie  

z Chin i jednocześnie wzrost zależności polskich importerów od 

drożności tras przez Rosję, Kazachstan i Białoruś. Dla chińskich 

eksporterów i polskich importerów kolej była dogodną drogą do 

wprowadzania chińskich towarów na rynek polski. Blisko 2/3 importu ta 

drogą stanowiły urządzenia elektryczne i produkty przemysłu 

elektromaszynowego oraz produkty przemysłu maszynowego. 

Wartość towarów eksportowanych do Chin z Polski droga kolejową była 

niewielka i wyniosła nieco ponad 242 mln EUR. Tempo wzrostu, choć 

również bardzo wysokie było znacznie wolniejsze niż tempo wzrostu 

importu, co oznacza, że również przepływy w tym rodzaju transportu 
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przyczyniały się do dynamicznego wzrostu deficytu w handlu z Chinami. 

Tempo wzrostu niemieckiego eksportu koleją w 2020 r. spadło, Znacznie 

dynamiczniej od polskiego pod względem zarówno wartości jak i tempa 

rósł eksport do Chin z takich państw jak Szwecja, Niderlandy czy 

Francja. Polskie przedsiębiorstwa, pomimo wydawać by się mogło tak 

dogodnego położenia wciąż pod względem rozwoju eksportu do Chin 

pozostają w tyle nie tylko za Niemcami, ale również państwami bardziej 

odległymi lub o mniejszym ogólnym eksporcie.  

Ponad 40 proc. eksportu do Chin stanowiły łącznie urządzenia i maszyny 

mechaniczne, urządzenia i maszyny elektryczne oraz części do 

pojazdów. Ponad 10 proc. stanowią przetworzone produkty spożywcze. 

Z innych bardziej znaczących grup można wskazać meble, papier, 

farmaceutyki, tworzywa sztuczne, drewno.  

W związku z bardzo słabym polskim eksportem do Chin drogą kolejową 

oraz przejęciem w niewielkim stopniu eksportu z innych państw  

W związku ze słabym polskim eksportem do Chin oraz przejęciem  

w niewielkim stopniu eksportu z innych państw zarówno 

przedsiębiorstwa spedytorskie, organizacje branżowe, analitycy, władze 

lokalne i centralne wskazują na korzyści związane przede wszystkim  

z obsługą importu w postaci pobierania podatku VAT od towarów 

wchodzących na celny obszar polski i clonych w Polsce. Branża 

logistyczna liczy również na rozwój transportu intermodalnego  

i przychody z przejęcia realizacji dostaw towarów z terminali 

ulokowanych na terenie Polski do odbiorców w państwach regionu. Tak 
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realizowana koncepcja sprowadza się w praktyce do działań 

ukierunkowanych na ułatwienie przepływu chińskich towarów do Polski  

i do UE. Rozwój transportu kolejowego odbywa się w atmosferze 

wyścigu i konkurencji o przejęcie potoków towarowych z Chin i ich 

obsługi pomiędzy państwami Europy Środkowo-wschodniej, w którym 

podkreślane są przede wszystkim partykularne interesy branży 

logistycznej i w mniejszym stopniu bezpośrednie korzyści dla skarbu 

państwa.  

Obecnie Polska jest dla unijnego importu drogą kolejową głównie 

państwem tranzytowym, przy zwiększającej się wciąż liczbie 

bezpośrednich połączeń między ośrodkami w innych państwach 

europejskich a Chinami. Ten trend widoczny także w 2020 r. będzie się 

raczej utrzymywał, ponieważ w interesie podmiotów z innych państw 

europejskich nie leży wspieranie rozwoju polskiej branży logistycznej  

i uzależnianie się od operacji na położonych w Polsce terminalach 

logistycznych, ale tworzenie lub powiększanie własnych centrów 

logistycznych.  

Przeszkodą w dalszym dynamicznym rozwoju transportu kolejowego  

z Chinami jest ograniczona przepustowość szlaków kolejowych. 

Zdaniem ekspertów dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 

konieczna jest modernizacja linii kolejowych i zwiększenie prędkości 

pociągów handlowych przy jednoczesnym podniesieniu dostępności  

i przepustowości tras, co wymaga znacznych nakładów.  
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W 2020 r. w celu uniknięcia zatorów oraz dla ominięcia z innych 

powodów tranzytu przez Polskę podejmowane są próby rozwoju tras 

alternatywnych dla Polski i Małaszewicz. O pozycję istotnego hubu 

logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej zabiegały również 

Słowacja, Węgry, Austria, Litwa, Rosja przez Obwód Kaliningradzki. 

Najbardziej na znaczeniu zyskuje trasa przez Kaliningrad. W 2020 r. 

rozwijały się również połączenia przez Litwę i Węgry. Rozwój niektórych 

alternatywnych tras jest utrudniony z powodów logistycznych, ale 

również politycznych np. związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim.  

Obsługa handlu z Chinami jest również coraz ważniejszym elementem 

przychodów przedsiębiorstw z grupy PKP, co oznacza, że są będą one 

również dążyły do zwiększenia przepływów z Chin. Wobec spadku 

wolumenu przewozów węgla i podobnych towarów przewozy 

intermodalne i przekształcenie się z przewoźnika kolejowego  

w operatora logistycznego jest zasadniczym elementem strategii PKP  

i jednocześnie rośnie znaczenie obsługi przepływów towarowych z Chin. 

Przedsiębiorstwo będzie dążyło do intensyfikacji współpracy z Chinami, 

a im większe potoki importowe z Chin tym większe korzyści dla spółki. 

Obsługa przewozów z Chin może mieć kluczowe znaczenie dla PKP Linia 

Hutnicza Szerokotorowa. Udział LHS w przewozach towarowych  

w Polsce jest obecnie marginalny. Dysponowanie szerokotorową linią 

kolejową i siecią położonych na niej stacji jest traktowane przez spółkę 

jako podstawa dla rozwoju przedsiębiorstwa. Sławków jest obecnie 

kluczowym dla LHS terminalem położonym na linii kolejowej 

obsługującej również wymianę z Chinami. Spółka jednak planuje 
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aktywizować również pozostałe stacje i rozbudowywać wokół nich 

terminale, jak np. zlokalizowany na stacji w Woli Baranowskiej.  

 

Wstęp 

 

Od pierwszych miesięcy ubiegłego roku światowa gospodarka boryka 

się następstwami pandemii wirusa SARS-Cov-2. Obostrzenia mające na 

celu zatrzymanie jej rozprzestrzenianie się dotknęły wszystkie aspekty 

życia gospodarczego. Tempo wzrostu gospodarczego w zdecydowanej 

większości państw zwolniło, a w wielu odnotowano kontrakcję. Na tym 

tle polsko-chińska współpraca gospodarcza w ubiegłym roku 

odnotowała dynamiczny wzrost, który był szczególnie widoczny  

w trzech obszarach: wymiany handlowej, udziału chińskich 

przedsiębiorstw w projektach infrastrukturalnych w Polsce oraz wzrostu 

przewozów kolejowych i działań zmierzających do zwiększenia roli 

Polski w transporcie towarów koleją między Chinami a Unią Europejską. 

Te trzy obszary są przedmiotem niniejszego opracowania.  

ChRL stosunkowo szybko, choć za cenę zastosowania drakońskich 

metod, zyskała kontrolę nad rozprzestrzenianiem się epidemii. Dzięki 

temu szybciej niż wiele innych państw zniosła lub złagodziła obostrzenia 

w życiu gospodarczym, a chińskie przedsiębiorstwa mogły szybciej niż 

konkurenci z innych państw podjąć normalną działalność. Chińskie firmy 

eksportowe skorzystały również na tym, że w okresie pandemii zmianie 



 

Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2020 r... | 15 

uległa struktura konsumpcji i – w związku z ograniczeniami  

w przemieszczaniu się oraz ograniczeniami w działaniu branży 

usługowej – zwiększył się popyt na towary, szczególnie w grupach,  

w których Chiny są istotnym eksporterem.  

Polska gospodarka stosunkowo dobrze zniosła w 2020 r. uderzenie 

pandemii i szybkie odzyskanie przez chińskie przedsiębiorstwa mocy 

produkcyjnych spotkało się z zapotrzebowaniem ze strony polskich 

odbiorców. Zaburzenia w transporcie morskim spowodowały wzrost 

popytu na transport kolejowy i jeszcze dynamiczniejszy niż w latach 

poprzedzających wzrost udziału tego środka transportu w wymianie 

handlowej. Epidemia nie zahamowała również realizacji projektów 

infrastrukturalnych. Chińskie firmy budowlane, które już w poprzednich 

latach 2019 skorzystały na rozwoju polskiej infrastruktury, w 2020 r. 

zwiększyły swoją aktywność w przetargach głównie na budowę dróg i 

linii kolejowych. 

 

1. Wymiana handlowa 

 

Podstawową bazą danych wykorzystaną w tym opracowaniu jest baza 

GUS. W analizach polskiej wymiany handlowej z zagranicą 

wykorzystywane są również dane z bazy Eurostat. Będą one również 

wykorzystane w dalszych częściach niniejszego opracowania, jednak  

w ograniczonym zakresie. Należy mieć na uwadze, że istnieje znacząca 
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różnica między danymi Eurostat a danymi GUS dla importu do Polski 

towarów z Chin, co zostało już zaprezentowane w poprzednich 

raportach. Dane importowe w GUS są podawane dla kraju pochodzenia 

towarów i jako import z Chin są klasyfikowane towary wytworzone  

w ChRL, bez znaczenia czy zostały do Polski zaimportowane 

bezpośrednio przez polskie porty morskie czy lotnicze albo przejścia 

kolejowe czy drogowe. Dla raportowania w systemie Eurostat natomiast 

każde państwo powinno zgłaszać import z chwilą, kiedy towary 

wchodzą na jego terytorium, a eksport z chwilą wyjścia z obszaru 

danego państwa. Wyjątkiem od tego są towary, które są wyłącznie  

w tranzycie poprzez terytorium danego państwa. Oznacza, to że jeśli 

towary nie są oznaczone jako towary w tranzycie – co bardzo często ma 

miejsce w imporcie drogą morską – są one traktowane jako import 

państwa, w którym zlokalizowany jest morski port wejścia. Ten tzw. 

„efekt rotterdamski” sztucznie zawyża import np. do Niderlandów czy 

Niemiec, a zaniża do państw, które korzystają z portów zlokalizowanych 

w tych państwach1. W 2020 r. import do Polski wyrażony w EUR według 

kraju pochodzenia odnotowany w GUS wyniósł 33 mld 32 mln EUR. 

Według Eurostat było to zaledwie nieco ponad 23 mld 232 mln EUR. Na 

różnicę składają się zarówno towary zaimportowane przez polskie 

przedsiębiorstwa poprzez zagraniczne porty wejścia, ale również towary 

zakupione w Chinach przez przedsiębiorstwa z państw unijnych,  

a następnie dostarczone do Polski w ramach dostaw 

wewnątrzwspólnotowych. Część kwoty ujętej w GUS stanowią więc 

marże tych przedsiębiorstw i koszty wygenerowane na obszarze UE.  
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Z bazy GUS jest również możliwe pozyskanie danych dla importu z Chin 

według państwa nadania, czyli dla tych towarów, które trafiają do Polski 

bezpośrednio. Również w tym wypadku występują rozbieżności, choć 

już dużo mniejsze, w porównaniu do Eurostat, gdyż wartość importu 

obliczona w ten sposób wyniosła ponad 21 mld 330 mln EUR.  

Dynamiczny wzrost polsko-chińskiej wymiany handlowej, szczególnie 

importu, był w 2020 r. pod presją obostrzeń w działalności zakładów 

produkcyjnych wprowadzanych przez władze ChRL. Obostrzenia były 

wprowadzane w poszczególnych regionach Chin już po rozluźnieniu na 

wiosnę ograniczeń ogólnokrajowych. Istotnym czynnikiem były też 

narastające problemy w transporcie morskim. Problemy te związane 

były z brakiem pustych kontenerów w chińskich portach, co wynikało  

z dyslokacji kontenerów w skali globalnej. Wobec obostrzeń  

w działalności przedsiębiorstw w Chinach i fali lockdownów, które były 

wprowadzane w państwach będących odbiorcami chińskich produktów 

na wiosnę doszło do zmniejszenia ruchu w transporcie morskim, na co 

armatorzy zareagowali odwoływaniem rejsów i unieruchomieniem 

statków. W maju 2020 r. nieaktywnych było 551 kontenerowców  

o tonażu 2,72 mln TEU. Od sierpnia zaczęły wzrastać stawki za transport 

kontenerów. W listopadzie za kontener 40’HQ między Chinami a Europą 

trzeba było zapłacić około 6-8 tys. USD, a sytuację dodatkowo 

utrudniały zatory w portach i wydłużony czas realizacji transportu 

morskiego2. Do końca 2020 r. stawki frachtowe wzrosły dynamicznie 

osiągając poziom 10 tys. USD/FEU3. Wzrost kosztów transportu 

morskiego, jakkolwiek dotkliwy dla przedsiębiorstw, nie wpłynął bardzo 
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znacząco na ogólny poziom kosztów importu w skali roku, ze względu 

na fakt, że dostawy obciążone tak wysokimi kosztami wchodziły do 

portów europejskich pod sam koniec roku lub na początku 2021 r. Dzięki 

temu dane za 2019 r. dotyczące wymiany handlowej mogą być wprost 

porównywane z danymi za 2020 r.  

Zgodnie z przewidywaniami części polskich analityków ograniczenia  

w działalności chińskich przedsiębiorstw i działalności operacyjnej 

chińskich portów związane z działaniami władz ChRL mającymi na celu 

zatrzymanie, a następnie wyeliminowanie zachorowań na COVID-19 nie 

spowodowały w 2020 r. poważnych zaburzeń w polskiej gospodarce4.  

W niektórych grupach produktowych jak np. częściach samochodowych 

czy substancjach czynnych ujawniły zależność polskich przedsiębiorstw 

od chińskich dostawców. Wiele firm nie docenia problemu uzależnienia 

od importu z Chin, ponieważ nie znają swoich dostawców drugiego  

i trzeciego rzędu. Zamawiając w polskiej lub europejskiej firmie nie 

zawsze są świadomi tego, że ich dostawca korzysta z surowców pub 

półproduktów z Chin. Prowadzi to do poważnego niedoszacowania 

ryzyka w łańcuchu dostaw.  

W ostatnich miesiącach 2020 r. wobec szybko rosnących stawek na 

fracht morski część odbiorców zdecydowała się na realizację importu  

z Chin droga kolejową, co wpłynęło na dalsze zwiększenie wolumenu 

przewozów. Przez krótki czas stawki transportu kolejowego były nieco 

atrakcyjniejsze niż transportu morskiego, a przede wszystkim 
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stabilniejsze5. Analiza transportu kolejowego została uwzględniona  

w ostatniej części opracowania.  

Pandemia koronawirusa przyczyniła się również do pewnego ożywienia 

w transporcie drogowym. Wstrzymanie ruchu lotniczego i kolejowego 

sprawiło, że przewoźnicy rozpoczęli uruchamianie połączeń drogowych 

z Europą. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na wzrost przepływów 

w tym rodzaju transportu w 2020 r. był fakt przystąpienia Chin do 

konwencji TIR w 2016 r.6 Pozwoliło to obniżyć czas i koszty transportu 

kołowego dzięki stosowaniu zunifikowanych dogodnych procedur 

tranzytowych i celnych. Pierwsze wysyłki z Chin w ramach konwencji 

miały miejsce w czerwcu 2018 r., a pierwszy transport do Chin wjechał 

dopiero w listopadzie 2019 r.7 W lipcu ub.r. Białoruś zniosła ograniczenia 

tranzytowe w ruchu kołowym wprowadzone w związku z pandemią, co 

było dodatkowym czynnikiem wspierającym ten rodzaj transportu8.  

W 2018 i w 2019 r. pilotażowe połączenia kołowe najpierw z Chin9,  

a następnie do Chin10 wprowadził niderlandzki przewoźnik Alblas we 

współpracy z CEVA Logistics. Transport kontenera 40-stopowego  

z Horgos do Polski trwał 12-13 dni przy koszcie ok. 13 tys. EUR. Do 

Horgos ciężarówki prowadzili chińscy kierowcy, gdzie transport 

przejmowali kierowcy polscy lub białoruscy. W 2020 r. koszt transportu 

20 ton wynosił ok. 15 tys. EUR11. 

Nie tylko polskie firmy próbowały wykorzystać możliwości, jakie otwarły 

się przed transportem kołowym. W marcu 2020 r. Sino-Europe Trucking 

Logistics Service otworzyło połączenie z Tianjin do Niemiec.12  
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W czerwcu w ramach systemu TIR Xinjiang International Group for Land 

and Port Transport otworzyło połączenie z Urumczi do Amsterdamu. 

Wcześniej w kwietniu włoski operator Fercam również uruchomił 

transporty kołowe dla branży motoryzacyjnej i elektrycznej oraz dla 

transportu produktów medycznych13. Wszystkie te połączenia 

przechodziły przez Polskę. Pod koniec 2020 r. czas transportu kołowego 

na trasie Zhengzhou-Monachium realizowany przez firmę Linktis 

wynosił 11-13 dni, a na trasie Pekin-Świdnica 12-15 dni. Langowski 

Logistics obsługiwał również połączenie Xi’an-Łódź z deklarowanym 

czasem realizacji ok. 10 dni14. Langowski dowozi towary z kilku 

magazynów w Chinach do Alashankou, gdzie przeprowadza 

konsolidację i transportuje towary do magazynów w Łodzi lub 

Pruszkowie15. Linktis uruchomił również połączenie Zhengzhou-

Monachium16. 

Poważnym utrudnieniem dla polskich przedsiębiorstw zarówno 

importowych jak i eksportowych było w praktyce zamknięcie przez 

Chiny granic dla obcokrajowców co uniemożliwiło ogromnej większości 

polskich przedsiębiorców wyjazdy i bezpośrednie spotkania  

z dostawcami lub klientami. Przez kilka miesięcy imprezy targowe  

w Chinach były organizowane online. W kolejnych miesiącach coraz 

więcej wydarzeń było organizowanych już w normalnej formie, jednak 

ze względu na obostrzenia nadal utrzymane przy wjeździe do Chin 

polscy przedsiębiorcy nie mogli w nich wziąć udziału. Obecność na 

targach i innych imprezach wystawienniczych wciąż jeszcze odgrywa 

istotną rolę w pozyskiwaniu nowych odbiorców. W tym zakresie 



 

Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2020 r... | 21 

wsparcia dla polskich firm udzieliły działające w Chinach placówki PAIH 

oraz inne agencje rządowe, które dzięki obecność swoich pracowników, 

doświadczeniom zebranym podczas organizacji poprzednich wydarzeń 

oraz możliwości koordynacji działań z przedsiębiorcami, dzięki 

strukturom w Polsce mogły nieco skompensować niekorzystne skutki 

obostrzeń przez reprezentowanie polskich firm na różnych 

wydarzeniach. Polska Agencja Inwestycji i Handlu po raz trzeci 

zaangażowała się w przygotowanie udziału polskich przedsiębiorstw  

w listopadowych Chińskich Targach Importowych. Działania PAIH 

skoncentrowały się na dwóch branżach: spożywczej i kosmetycznej i dla 

tych dwóch branż planowała zorganizować stoisko branżowe17. Dla 

niektórych polskich firm jak Vici Polska czy Van Pur udział w targach 

zakończył się podpisaniem umów z chińskimi partnerami18. To tylko 

jeden przykład spośród szerokiej gamy wydarzeń, w których w 2020 r. 

PAIH udzielił wsparcia polskim eksporterom. Aktywny w zakresie 

wspierania polskich przedsiębiorstw na rynku chińskim był również 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W sierpniu 2020 r. zorganizował 

polskie stoisko na targach Guangzhou World Agricultural Expo (Wagri 

2020), na którym reprezentowali polskie firmy, których przedstawiciele 

ze względu na ograniczenia w ruchu lotniczym nie mogli brać udziału  

w wydarzeniu19. We wrześniu po raz ósmy KOWR organizował we 

współpracy z PAIH i Konsulatem Generalnym RP w Szanghaju polskie 

stoisko narodowe na targach SIAL China. Przedstawiciele tych instytucji 

obsługiwali stoisko, ponieważ ze względu na obostrzenia w ruchu 

lotniczym nie mogli być obecni przedstawiciele polskich 
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przedsiębiorstw20. KOWR organizował również szkolenia i akcje 

informacyjne dla polskich przedsiębiorstw, jak np. szkolenie z zakresu 

ochrony znaków towarowych21. 

W 2020 r. wzrósł polski eksport do Chin, jednak tempo jego wzrostu było 

minimalnie wolniejsze niż tempo wzrostu importu, co biorąc pod uwagę 

kilkunastokrotną różnice w wartościach bazowych z 2019 r. skutkowały 

znaczącym wzrostem deficytu o 4 mld 415 mln USD przy tempie 

wzrostu ponad 14,8 proc. rdr. Szczegółowa analiza importu i eksportu 

została zaprezentowana w kolejnych częściach opracowania. Import  

z Chin jest również niekiedy wspierany przez polskie instytucje rządowe. 

We wrześniu 2020 r. kontrolowana przez chińskich obywateli firma 

Global Way zainwestowała w Przejazdowie pod Gdańskiem ok. 80 mln 

PLN w wynajem i wyposażenie centrum logistycznego zarządzanego 

przez Panattoni. Global Way wraz z siostrzaną spółką powiązaną 

Costway prowadzą na wielką skalę import z Chin. Inwestycję wsparły 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Pomorska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, dzięki czemu importer uzyskał związane z lokalizacją  

w strefie korzyści. PAIH stwierdził, że inwestycja przyczyni się do 

zwiększenia roli Polski w europejskim handlu w kanale e-commerce22. 

Była to już kolejna inwestycja chińskiej firmy w Polsce.  
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1.1 Eksport do Chin 

 

Według danych GUS za 2020 r. polski eksport do Chin wyrażony  

w USD wzrósł o 13,9 proc. do wartości 3 mld 380,6 mln. Dynamika 

wzrostu była nieco niższa niż w 2019 r. Biorąc pod uwagę, że był to rok, 

w którym z powodu pandemii handel międzynarodowy przeżywał 

poważne trudności, dwucyfrowy wzrost eksportu, choć niższy o 5,1 pkt. 

proc. od wzrostu w 2019 r., był dobrym wynikiem. W ubiegłym roku 

łączny polski eksport wyrażony w USD odnotował wzrost o 2,1 proc., co 

było znacznie lepszym wynikiem niż niespełna 0,9 proc. wzrost w 2019 r. 

O ile więc tempo wzrostu eksportu do Chin, jakkolwiek stosunkowo 

wysokie, osłabło w 2020 r., to dla łącznego polskiego eksportu 

przyspieszyło. Dynamika wzrostu eksportu do Chin wyrażona w PLN 

wyniosła w 2020 r. 16,3 proc. podczas gdy w 2019 r. – 26,3 proc. Dla 

całego polskiego eksportu było to odpowiednio 3,8 proc. w 2020 r.  

w porównaniu do 7,6 proc. w 2019 r. Odwrotna tendencja w zmianie 

tempa wzrostu jest więc jeszcze wyraźniejsza, co było związane ze 

zmianami w kursach walut w obu tych latach. Udział eksportu do Chin 

w łącznym eksporcie wzrósł wyraźnie z 0,91 proc. do 1,25 proc.  

Również na tle polskiego eksportu do państw Azji Wschodniej  

i Południowo-Wschodniej eksport do Chin był znacznie wyższy pod 

względem wartości i tempa wzrostu. Eksport do Japonii spadł o 2,2 

proc. do 724,5 mln USD, a do Indii spadł o 13,3 proc. do 632,5 mln USD. 

Eksport do Korei Południowej wzrósł o 5,5 proc. do 736,5 mln USD, a do 
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państw bloku ASEAN o 5,1 proc. do 1 mld 550 mln USD. Łączny wzrost 

eksportu do wszystkich państw regionu był znacznie niższy niż dla 

samych Chin. W 2020 r. udział Chin w polskim eksporcie na Daleki 

Wschód jeszcze bardziej wzrósł, co spowodowało dalsze pogorszenie 

poziomu dywersyfikacji eksportu w tym regionie.  

Udział dóbr konsumpcyjnych w eksporcie do Chin w 2020 r. wynosił 

14,9 proc., a ich wartość wyniosła nieco ponad 505 mln USD.  

W eksporcie do Korei ten rodzaj dóbr stanowił 23,7 proc., dla Japonii 

było to 28,1 proc., a dla ASEAN 24,4 proc. Jedynie w przypadku eksportu 

do Indii dobra konsumenckie miały jeszcze niższy udział na poziomie 

zaledwie 7,7 proc. W łącznym polskim eksporcie udział dóbr 

konsumpcyjnych wynosił w ubiegłym roku 38,4 proc. Udział dóbr 

konsumpcyjnych w polskim eksporcie do Chin wciąż jest dużo niższy 

niż dla większości rynków regionu. Przy tak niskim udziale dóbr 

konsumenckich pozytywnym zjawiskiem jest natomiast wzrost wartości 

eksportu w tej grupie o blisko 14,7 proc., podczas gdy eksport dóbr 

konsumenckich do ASEAN wzrósł o zaledwie 1,1 proc., a eksport do Indii 

spadł o 26,6 proc., do Japonii o 11,6 proc., a do Korei o 14,1 proc.  

W 2020 r. w eksporcie do Chin dominowały wciąż surowce  

i półprodukty dla przemysłu z udziałem 71,5 proc. i był to udział 

najwyższy po Indiach (82,1 proc.) wśród rynków eksportowych ujętych  

w tym rozdziale. Dla kolejnej Korei wartość tego wskaźnika jest na 

poziomie 62,8 proc., a dla całego polskiego eksportu 46,5 proc. Dobra 

inwestycyjne (jak np. maszyny, wyposażenie zakładów 
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produkcyjnych, sprzęt transportowy) 13,5 proc. eksportu do Chin, 

podczas gdy w eksporcie do Japonii udział wynosił 24 proc., do ASEAN 

23,8 proc. Udział w eksporcie do Chin nie odbiega jednak znacznie od 

udziału tych dóbr w łącznym polskim eksporcie, który w 2020 r. wyniósł 

15,2 proc. W eksporcie do Korei te dobra stanowiły również 13,5 proc., 

do Indii natomiast tylko 10,2 proc. Polskie przedsiębiorstwa wciąż 

sprzedają bezpośrednio do Chin przede wszystkim surowce, 

półprodukty i trochę części do dóbr inwestycyjnych, a w stosunkowo 

niewielkim stopniu produkty dla końcowych użytkowników.  

Na poziomie działów w zharmonizowanym systemie klasyfikacji główny 

udział w eksporcie w 2020 r. miały trzy działy: maszyny i inne 

urządzenia mechaniczne (22,77 proc.), miedź i artykuły z miedzi 

(17.08 proc.) oraz urządzenia elektryczne (12,13 proc.). Łącznie te trzy 

działy stanowiły blisko 52 proc. polskiego eksportu do Chin według 

danych w bazie GUS. Na dalszych pozycjach znalazły się drewno (6,66 

proc.), kauczuk i produkty z kauczuku (4,06 proc.), produkty mleczarskie 

(3,99 proc.), paliwa mineralne (3,79 proc.), przyrządy optyczne, 

pomiarowe, itp. (3,54 proc.), pojazdy i części do pojazdów (3,48 proc.) 

oraz meble (3,46 proc.).  

Dodatni wzrost eksportu odnotowano w 54 działach, a jego wartość 

wyniosła blisko 673 mln USD. Największy wzrost wartości eksportu 

miał miejsce w produktach przemysłu maszynowego (o ponad 241,5 

mln USD) oraz paliwach mineralnych (ponad 126 mln USD). Te dwa 

działy odpowiadały za blisko 55 proc. całego dodatniego wzrostu 
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eksportu do Chin. Ich udział w eksporcie do ChRL wzrósł odpowiednio  

o 4,98 pkt. proc. oraz o 3,71 pkt. proc. Na kolejnych pozycjach znalazły 

się drewno i artykuły z drewna (wzrost o ponad 61,6 mln USD, wzrost 

udziału o 1,15 pkt. proc.), urządzenia elektryczne i produkty przemysłu 

elektromaszynowego (wzrost o ponad 45,7 mln USD, spadek udziału  

o 0,15 pkt. proc. spowodowany wolniejszym niż średnia tempem 

wzrostu), produkty mleczarskie (wzrost o blisko 45,5 mln USD, wzrost 

udziału o 0,98 pkt. proc.), papier i tektura (wzrost o 27,8 mln USD, 

wzrost udziału o 0,74 pkt. proc.), napoje bezalkoholowe i alkoholowe 

(wzrost o 11,1 mln USD, wzrost udziału o 0,3 proc.). Łącznie udział tych 

sześciu działów w dodatnim wzroście eksportu wyniósł blisko 32 proc.  

Spadek wartości eksportu odnotowano w 40 działach, a wartość spadku 

wyniosła nieco ponad 260 mln USD. Kluczową rolę w ujemnym 

wzroście eksportu miały produkty z miedzi (spadek o 84,1 mln USD, 

spadek udziału o 5,21 pkt. proc.), mięso i podroby jadalne (spadek  

o 54,1 mln USD, spadek udziału o 1,83 pkt. proc., praktycznie do 

zera), meble ( spadek o 36,3 mln USD, spadek udziału o 1,70 proc.). 

Te trzy działy odpowiadały łącznie za ponad 2/3 ujemnego wzrostu 

eksportu). Kolejnymi istotnymi działami ze spadkiem eksportu były 

chemikalia (spadek o 13,5 mln USD, spadek udziału o 0,53 pkt. proc.), 

zwierzęta żywe (spadek o 11,6 mln USD, spadek udziału o 0,39 pkt. 

proc.) oraz pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego (spadek o 10,9 

mln USD, spadek udziału o 0,37 pkt. proc., praktycznie do zera). Łącznie 

te trzy grupy odpowiadały za 13,8 proc. ujemnego wzrostu eksportu.  
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Analiza na poziomie działów daje ogólny pogląd na zmiany w strukturze 

eksportu. Biorąc jednak pod uwagę jak bardzo skoncentrowany jest 

polski eksport w poszczególnych działach na poszczególnych pozycjach, 

a bardzo często i na podpozycjach – co było zanalizowane  

w poprzednich raportach – należy również wziąć pod uwagę zmiany  

w eksporcie na poziomie pozycji. Na tym poziomie kluczowymi 

grupami produktów pod względem wartości eksportu były katody 

miedziane z eksportem o wartości blisko 563,5 mln USD i udziałem 

16,67 proc. oraz turbiny gazowe z eksportem o wartości 241,5 mln 

USD i 7,14 proc. udziałem. Na kolejnych pozycjach znalazły się: surowe 

drewno o wartości eksportu 177,1 mln USD i udziałem 5,24 proc., koks  

i półkoks o wartości 124,3 mln USD i udziałem 3,68 proc., części 

samochodowe o wartości 114,4 mln USD i udziałem 3,39 proc. i części do 

maszyn o wartości 105,4 mln USD i udziałem 3,12 proc.  

Polski eksport do Chin również na poziomie pozycji jest 

skoncentrowany wokół ograniczonej grupy kluczowych produktów. 

W 2020 r. pierwsze dziesięć pozycji stanowiło ponad 49 proc. całego 

eksportu do Chin. Rok wcześniej miały łącznie nieco ponad 47-

procentowy udział. Dla całego polskiego eksportu ten udział wynosi 21,5 

proc. W 2019 r. w eksporcie do Chin było zaledwie 18 pozycji, które miały 

więcej niż 1 proc. udziału. Wartość eksportu w tych pozycjach stanowiła 

nieco ponad 58 proc. całego eksportu. W 2020 r. takich pozycji było  

o jedną więcej, ale ich łączy udział wzrósł do 60,5 proc. Ta wysoka już 

koncentracja eksportu w ograniczonej liczbie grup produktowych 

jeszcze w ubiegłym roku uległa nieznacznemu zwiększeniu. Dla całego 
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polskiego eksportu liczba pozycji w 2020 r. o wartości powyżej 1 proc. 

udziału w całym eksporcie to tylko 13, ale ich łączny udział w eksporcie 

wynosił 24,7 proc. Dla eksportu do ASEAN liczba pozycji z udziałem 

powyżej 1 proc. wyniosła łącznie 21, a ich udział w eksporcie to 46,8 

proc., dla Japonii odpowiednio 19 pozycji i 57,4 proc., dla Korei 

Południowej 16 pozycji z udziałem 59,3 proc., a dla Indii 16 pozycji i 59,3 

proc. Koncentracja eksportu w ograniczonej liczbie grup 

produktowych nie jest cechą wyłącznie eksportu do Chin  

i w przypadku Japonii, Korei czy Indii jej poziom jest wyraźnie 

wyższy. W przypadku tych dwóch ostatnich państw takie dane wynikają 

ze znacznej w porównaniu do całego eksportu wartości dostaw 

największych grup produktowych. W eksporcie do Korei dominował 

złom metali. Dla Indii takimi produktami są koks i półkoks z węgla 

kamiennego, które stanowiły blisko 30 proc. całego eksportu, czyli 

niemal dwukrotnie więcej niż udział katod miedzianych w eksporcie do 

Chin.  

W 2020 r. polski eksport do Chin wzrósł w 465 pozycjach łącznie o blisko 

854 mln USD., w 208 pozostał bez zmian (są to pozycje z zerową 

wartością eksportu), a w 401 pozycjach spadł łącznie o ponad 441 mln 

USD. Dla wzrostu dodatniego w 2020 r. kluczowe były dwie pozycje: 

turbiny gazowe ze wzrostem o wartości 162,7 mln USD i wzrostem 

udziału w łącznym eksporcie do Chin o 4,49 pkt. proc. oraz koks  

i półkoks węgla kamiennego ze wzrostem o 124,3 mln USD (z 

wartości zerowej w 2019 r.) i wzrostem udziału do 3,68 proc. Te dwie 

tylko pozycje odpowiadały za ponad 1/3 całego wzrostu dodatniego. 
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Kolejne istotne generujące wzrost eksportu to drewno surowe ze 

wzrostem o wartości 56 mln USD i wzrostem udziału o 1,16 pkt. proc., 

przemysłowe maszyny do prania i suszenia ze wzrostem o 48 mln USD  

i wzrostem udziału w eksporcie o 1,23 pkt. proc., transformatory 

elektryczne ze wzrostem o blisko 31 mln USD i wzrostem udziału o 0,63 

pkt. proc., pompy do cieczy (+25 mln USD, +0,66 pkt. proc.), mleko  

i śmietana (+22,3 mln USD, +0,47 pkt proc.), serwatka (+21 mln USD, 

+0,5 pkt. proc.). Te kolejne 6 pozycji miało 23,8 proc. udziału we 

wzroście polskiego eksportu. Surowce – węgiel i drewno (włącznie  

z drewnem przetartym) – odpowiadały za ponad 22 proc. dodatniego 

wzrostu.  

Większość tych grup produktowych, poza koksem i półkoksem, miała 

istotny udział w eksporcie w poprzednich latach. Na czołowych 

pozycjach nie pojawiają się nowe grupy produktowe albo grupy ze 

znacznym przyrostem wartości przy bardzo niskiej wartości bazowej. 

We wspomnianej pozycji obejmującej pompy do cieczy wzrost jest 

bardzo dynamiczny (o 136 proc.), ale wartość bazowa w 2019 r. wynosiła 

18,4 mln USD. Takie produkty pojawiają się już jednak na nieco tylko 

odleglejszych pozycjach. Fakt, że takie pozycje się pojawiają jest 

zjawiskiem bardzo pozytywnym, ponieważ wskazuje to, że wciąż są 

możliwości stosunkowo szybkiego wzrostu eksportu do Chin  

w nowych produktach. W ubiegłym roku można do nich zaliczyć papier 

i tekturę niepowleczoną, których eksport wzrósł o 264 proc. do 23,4 mln 

USD oraz – w pokrewnej pozycji – papier i tektury siarczanowe, ze 

wzrostem o 332 proc. do 11 mln USD. W tych grupach może to być 
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krótkotrwały wzrost wynikający z okresowego wzrostu zapotrzebowania 

na papier w skali globalnej. Podobnie jest dla części do urządzeń do 

produkcji celulozy i papieru, gdzie wzrost wyniósł 195 proc. do 20,4 mln 

USD. Eksport piwa wzrósł o 312 proc. do 14 mln USD. Do ponad 10 mln 

USD od zera wzrósł eksport produktów immunologicznych, choć w tej 

grupie również może to być krótkotrwały wzrost związany  

z zapotrzebowaniem na tego typu produktu w dobie pandemii. O 513 

proc. do 11,4 mln USD wzrósł eksport laktozy. 

W ujemnym wzroście eksportu kluczową rolę odegrało pięć pozycji: 

katody miedziane ze spadkiem o blisko 12 proc. Do niespełna 563 mln 

USD, mięso i drób który z ponad 54,7 mln USD spadł do 828 tys. USD, 

meble do siedzenia (głównie eksportowane przez IKEA) ze spadkiem  

o 44,5 proc. do nieco ponad 38 mln USD, maszyny do robót ziemnych  

i części do nich, w których eksport niemal całkowicie zamarł i wyniósł 

zaledwie 224 tys. USD, żelazofosfory, które spadły niemal do zera z 17,6 

mln USD oraz żywy drób, których eksport w 2020 r. zanikł, a w 2019 r. 

miał wartość 11,5 mln USD. Łącznie te sześć grup produktowych 

odpowiadało za ponad 47 proc. wartości ujemnego eksportu do Chin.  

 

1.2 Import z Chin 

 

Według danych GUS import produktów pochodzenia chińskiego  

w 2020 r. wzrósł o 14,7 proc. do 37 mld 617 mln USD. Wzrost importu 

była znacznie szybszy niż w 2019 r. kiedy wyniósł 4,8 proc. W 2020 r. 
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polski import wyrażony w USD spadł o 1,9 proc.; po wyłączeniu Chin 

spadek importu wyniósł 4,28 proc. Oznacza to, że tempo wzrostu 

importu z ChRL było o 19 pkt proc. wyższe niż tempo wzrostu 

importu z innych państw łącznie. Wzrost importu z Chin wyrażony  

w PLN wyniósł 16,6 proc., podczas gdy cały polski import spadł o 0,3 

proc., a z wyłączeniem Chin o 2,7 proc., co oznacza, że import z Chin 

rósł o 19,3 proc. szybciej niż pozostały łączny polski import. Udział 

importu z ChRL w ogólnym polskim imporcie wzrósł z 12,44 proc. do 

14,43 proc. znacznie zmniejszając różnicę w stosunku do Niemiec  

– największego eksportera do Polski – którego udział w 2020 r. wynosił 

21,88 proc. Niemcy miały takim sam udział w polskim imporcie w 2019 r. 

Import z Chin rósł również szybciej niż z pozostałych państw 

Dalekiego Wschodu. Import z Japonii spadł o 4,6 proc. do 4 mld 819 

mln USD, z Indii o 0.7 proc. do 2 mld 117 mln USD, import z Korei wzrósł 

o 10,6 proc. do 6 mld 224 mln USD. Import z Tajwanu również wzrósł, 

ale tylko o 10.6 proc do 1 mld 728 mln USD. Spośród państw regionu 

jedynie tempo wzrostu importu z bloku ASEAN na poziomie również 

14,7 proc. dorównywało Chinom. Wartość importu wyniosła ponad 8,5 

mld USD. Przy wyraźnie szybszym wzroście importu z ChRL oraz 

znacznie wyższej wartości bazowej w roku poprzedzającym w 2020 r. 

dalszemu pogorszeniu uległa dywersyfikacja polskiego importu  

z regionu Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej i zwiększyła się 

zależność polskiej gospodarki od importu z Chin.  
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Głównym rodzajem produktów importowanych z ChRL do Polski  

z punktu widzenia przeznaczenia i miejsca w łańcuchu tworzenia 

wartości są dobra do zużycia pośredniego (surowce, półprodukty, 

komponenty), które stanowią ponad 40 proc. całego importu z Chin. 

Dobra inwestycyjne mają udział 28 proc., natomiast dobra 

konsumpcyjne niemal 32 proc. Znaczną jednak część wśród produktów 

zużycia pośredniego stanowią części do dóbr inwestycyjnych, które 

mają ponad 18,5 proc. udział w imporcie z Chin. Dynamika wzrostu 

importu w tych trzech grupach produktowych była dość zbliżona, więc 

ich udział w porównaniu do 2019 r. nie uległ znaczącej zmianie. Przy 

takiej strukturze importu znacznie bardziej zależne od dostaw z Chin 

są przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, które kupują 

dobra inwestycyjne oraz pośredniego zużycia w Chinach niż 

przedsiębiorstwa handlowe i konsumenci. Realna ocena zależności 

gospodarki od importu z Chin jest znacznie trudniejsza w przypadku 

dóbr inwestycyjnych i pośredniego zużycia niż w przypadku dóbr 

konsumpcyjnych. Proces skomplikowania procesów produkcyjnych 

sprawia, że stopień uzależnienia działalności przedsiębiorstw oraz 

gospodarki od importu z Chin nie może być oceniany wyłącznie 

poprzez jego wielkość udziału w ogólnym imporcie danego 

półproduktu czy komponentu, gdyż często mogą one być 

zastosowane w procesach produkcyjnych różnych przedsiębiorstw, 

gdzie niedobór jednego półproduktu czy komponentu może 

spowodować zatrzymanie całego procesu. Im większy udział  

w imporcie z danego państwa dóbr inwestycyjnych oraz pośredniego 
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użycia i jednocześnie im większy udział danego państwa w ogólnym 

imporcie oraz im większa liczba produktów importowanych tym 

większe, ale i zazwyczaj trudniejsze do oszacowania jest ryzyko dla 

gospodarki związane z zależnością od importu z tego państwa.  

Import z ChRL jest bardziej zrównoważony w powyższych grupach niż  

w przypadku importu z niektórych innych gospodarek regionu. Zbliżoną 

strukturę ma import z ASEAN, w którym dobra konsumpcyjne stanowiły 

38,5 proc., inwestycyjne – 23 proc., towary pośredniego zużycia 

natomiast i części do dóbr inwestycyjnych stanowiły 23,6 proc. ogólnego 

importu z Chin. W imporcie z innych istotnych rynków azjatyckich 

znacznie większą część stanowią dobra pośredniego zużycia lub 

inwestycyjne. W imporcie z Japonii dobra konsumpcyjne stanowią 

niespełna 17 proc., ponad 21 proc. to dobra inwestycyjne. Części do dóbr 

inwestycyjnych, należące do dóbr pośredniego zużycia, stanowią blisko 

12 proc. W imporcie z Korei dominują produkty zużycia pośredniego  

z udziałem blisko 72 proc., dobra inwestycyjne 19,5 proc.,  

a dobra konsumpcyjne zaledwie niespełna 5 proc. W przypadku Indii 

udział dóbr konsumenckich wyniósł ponad 42 proc., a pośredniego 

użycia – 53,5 proc. Dobra inwestycyjne stanowiły niewielką część 

importu. Z punktu widzenia struktury import z Chin nie przedstawiał 

większego ryzyka dla niż import z ASEAN czy Indii; w przypadku 

importu z Korei i Japonii udział dóbr pośredniego zużycia  

i inwestycyjnych był znacznie wyższy. Wartość importu z Chin jest 

jednak kilkukrotnie lub nawet kilkunastokrotnie wyższa niż  

z każdego z tych rynków oddzielnie, a jednocześnie udział ChRL  
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w ogólnym polskim imporcie jest bardzo wysoki, co znacząco 

podnosi ryzyko dla gospodarki związane z zależnością od dostaw  

z Chin.  

Kluczową rolę w polskim imporcie z Chin odgrywają dwa działy. 

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz części do nich miały w 2020 r. 

33,7 proc. udziału w chińskim imporcie do Polski a maszyny  

i urządzenia mechaniczne oraz części do nich stanowiły 19,2 proc. 

importu. Łącznie import w tych dwóch działach to niemal 53 proc. 

całego importu z ChRL. Udział pozostałych istotnych działów  

w imporcie był dość wyrównany. Trzy działy obejmujące zabawki, odzież 

tkaną i meble miały udział nieco powyżej 4 proc. każdy. Odzież dziana 

oraz przyrządy optyczne, aparaty fotograficzne i pomiarowe mają każdy 

ponad 3 proc. udział w imporcie. Udział kolejnych pięciu działów jest  

w przedziale 2-3 proc., a następnych pięciu w przedziale 1-2 proc. 

Struktura importu z Chin do Polski pod względem rodzaju produktów 

na poziomie działów wykazuje znaczne zróżnicowanie i chińskie 

towary były w 2020 r. szeroko obecne na rynku polskim w bardzo 

zróżnicowanym asortymencie produktowym.  

Przy bardzo wysokim udziale Chin w ogólnym polskim imporcie oraz 

przy mocno zróżnicowanym asortymencie produktowym import z ChRL 

w niektórych działach ma silną, a nawet dominującą pozycję. Towary  

z Chin stanowią ponad 88 proc. całego polskiego importu w dziale 

obejmującym towary z puchu, pierza, kwiaty sztuczne i wyroby  

z włosów. Kwiaty sztuczne są przykładem asortymentu, w którym Chiny 
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mają dominująca pozycję w skali światowej i polskie przedsiębiorstwa 

handlowe nie mają możliwości zdywersyfikowania portfela dostawców. 

Import z Chin stanowił w 2020 r. 68,16 proc. ogólnego polskiego importu 

w dziale obejmującym parasole, blisko 60 proc. w produktach 

wyplatanych, 55 proc. w nakryciach głowy, ponad 48 proc. pozostałych 

wyrobów włókienniczych, ponad 45 proc. w zabawkach i blisko 43 proc. 

w produktach skórzanych. Powyższe działy obejmują głównie produkty 

konsumenckie, a ich znaczenie dla gospodarki jest bardzo ograniczone.  

Bardzo istotne znaczenie ma natomiast blisko 35-procentowy udział 

towarów chińskich w polskim imporcie w dziale obejmującym 

urządzenie elektryczne oraz blisko 21 proc. udział w imporcie 

maszyn, urządzeń mechanicznych i części do nich. Są to działy, które 

obejmują zarówno dobra konsumenckie jak również inwestycyjne  

i pośredniego użycia nieodzowne nie tylko dla procesów produkcyjnych, 

ale również dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.  

Z innych działów, w których udział importu z Chin jest znaczący,  

a jednocześnie istotnych dla szerszych grup konsumentów lub 

przedsiębiorstw można wskazać odzież niedzianą i dzianą. W obu 

tych działach import z Chin stanowi ponad 29 proc. całego importu. 

Istotne znaczenie ma również dział obejmujący wyroby z metali 

nieszlachetnych, w którym Chiny mają blisko 21 proc. oraz pokrewny 

dział z narzędziami i przyborami z metali nieszlachetnych z udziałem 

ponad 23 proc., dział z produktami pochodzenia zwierzęcego  

z udziałem blisko 20 proc., a także chemikalia organiczne z udziałem 

ponad 16 proc.  
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Celem tego opracowania nie jest zaprezentowanie listy konkretnych 

produktów, w których znaczenie importu z Chin ma krytyczne, kluczowe 

lub istotne znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki, a jedynie 

wskazanie na znaczenie, jakie import z Chin ma w grupach 

produktowych, które są istotne dla gospodarki i społeczeństwa. 

Opracowanie oceniające stopień zależności od chińskiego importu  

i ryzyko z tym związane powinno za podstawę mieć szczegółową analizę 

importu z Chin na znacznie niższym poziomie klasyfikacji celnej i nie 

tylko pod kątem jego udziału w imporcie i możliwości dywersyfikacji, ale 

również stopnia zastępowalności przez lokalną produkcję i ich roli 

poszczególnych grup produktowych w procesach produkcyjnych lub 

życiu społeczno-gospodarczym. Analiza na niższym poziomie jest 

konieczna, ponieważ stosunkowo wąskie grupy produktowe – jak na 

przykład substancje czynne – ujęte są w dziale, w którym udział Chin  

w polskim imporcie jest poniżej 2 proc., ale znaczenie niektórych z nich 

dla przemysłu farmaceutycznego jest kluczowe. Takie opracowanie 

powinno również mieć charakter branżowy, a w jego przygotowaniu 

powinny brać udział eksperci z branży, którzy są w stanie ocenić 

znaczenie dla przedsiębiorstw i konsumentów produktów 

wytypowanych w analizie statystycznej.  

Na poziomie działów wartość dodatniego wzrostu importu w 2020 r. 

wyniosła ponad 5 mld 281 mln USD i była wygenerowana w blisko 63 

proc. w dwóch działach: urządzeniach i maszynach elektrycznych 

(wzrost o 2 mld 414 mln USD i 23,51 proc.) oraz maszynach  

i urządzeniach mechanicznych (wzrost o ponad 900 mln USD i 14,24 
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proc.). Innymi istotnymi działami generującymi wzrost były pozostałe 

artykułu włókiennicze (wzrost o 406,5 mln USD i 108,74 proc.), artykuły 

odzieżowe niedziane (wzrost o ponad 308,6 mln USD i 24,46 proc.), 

artykuły odzieżowe niedziane (wzrost o 177,5 mln USD i 16,52 proc.). 

Łącznie udział we wzroście importu tych trzech działów obejmujących 

tekstylia i odzież wyniósł 16,9 proc. Znaczny wzrost odnotowano 

również w produktach chemicznych (o 236,5 mln USD i 64,5 proc.), 

zabawkach i sprzęcie sportowym (o ponad 171 mln USD i 12,11 proc.), 

tworzywach sztucznych (o 135, 5 mln USD i 17,28 proc.) oraz meblach  

i pościeli (o 123,5 mln USD i 8,87 proc.).  

Ujemny wzrost importu na poziomie działów wyniósł zaledwie niespełna 

454 mln USD. Największe pod względem wartości spadki odnotowano  

w wyrobach skórzanych (o 68,8 mln USD i 14,35 proc.), produktach 

farmaceutycznych (o 62,6 mln USD i 29,30 proc.), statkach (o 41 mln 

USD i 88,21 proc.), żeliwie i stali (o 29,1 mln USD i 21,82 proc.). 

Porównanie wartości spadków do wartości wzrostów dość dobrze 

obrazuje skalę ekspansji chińskich towarów w 2020 r. na polskim rynku  

i wzrost znaczenia dostaw z Chin dla polskiej gospodarki.  

Na poziomie pozycji przy przyjęciu progu 1% wartości import z ChRL do 

Polski był dość skoncentrowany. Udział 18 pozycji przekraczających 

ten próg wyniósł 42,95 proc. Największy udział w imporcie na 

poziomie pozycji miały urządzenia telekomunikacyjne, w tym 

telefony komórkowe – 2 mld 710 mln USD (7,21 proc.), komputery  

i inne urządzenia do przetwarzania danych – 2 mld 167 mln USD (5,76 
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proc.), części i komponenty do telewizorów i innych urządzeń do 

odbierania i odtwarzania obrazu i dźwięku – 1 mld 908 mln USD (5,07 

proc.), podzespoły do komputerów i urządzeń biurowych – 1 mld 221 

mln USD (3,25 proc.) oraz telewizory i podobne urządzenia – 2,1 mld 

084 mln USD (2,88 proc.). W 69 pozycjach wartość importu wyniosła 

powyżej 100 mln USD. Liczba pozycji o wartości importu powyżej 1 mln 

USD wyniosła 617. Średnia wartość importu na pozycję w tej grupie 

wyniosła 60,8 mln USD, a mediana 10,3 mln USD. Wskazuje to na 

bardzo długi „ogon” pozycji o wartości kilku-kilkunastu mln USD,  

w których miał miejsce import z ChRL i ogromne zróżnicowanie grup 

produktowych, w których chińskie towary są obecne na polskim 

rynku.  

Na poziomie pozycji dodatni wzrost importu miał miejsce w 604 

pozycjach, w tym w 237 pozycjach wzrost był wyższy od 1 mln USD. 

Wartość dodatniego wzrostu wyniosła 6 mld 22 mln USD. Największe 

wzrosty importu pod względem wartości odnotowano w urządzeniach 

telekomunikacyjnych, w tym w telefonach komórkowych o ponad 467 

mln USD i 20,82 proc., komputerach i innych urządzeniach do 

przetwarzania i przechowywania danych o blisko 438 mln USD i 25,33 

proc., wykrojach odzieży i innych artykułach konfekcjonowanych  

o blisko 420 mln USD i 365 proc. W skład tej pozycji wchodziła część 

sprzętu ochronnego zakupywanego w ramach walki z epidemią COVID-

19, np. maseczki ochronne, przy czym były to maseczki niespełniające 

standardów FFP. Wzrost o łącznej wartości powyżej 100 mln USD 

odnotowano w 13 pozycjach. Udział tych pozycji w dodatnim wzroście 
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wyniósł 52,3 proc., co oznacza, że również wzrost importu był dość 

skoncentrowany. Średnia wzrostu na pozycję w tych pozycjach,  

w których wartość wzrostu przekroczyła 1 mln USD wyniósł ponad 25 

mln USD, mediana 4,9 mln USD. Jest to związane ze znaczną liczbę 

pozycji, w których wzrost był na poziomie kilku-kilkunastu mln USD. 

Wzrost importu z Chin miał miejsce w bardzo znacznej  

i zróżnicowanej liczbie pozycji i dotyczył szerokiego kręgu 

produktów.  

Ujemny wzrost odnotowano w 505 pozycjach, ale wyniósł tylko 1 mld 

195 mln USD. Spadek o więcej niż 1 mln USD miał miejsce w 169 

pozycjach. Średnia na pozycję w tej grupie wyniosła 6,6 mln USD,  

a mediana nieco ponad 3 mln USD, co odzwierciedla dość wyrównany  

i jednocześnie relatywnie niewielki spadek importu z Chin w pozycjach. 

Największy spadek odnotowano w laserach ciekłokrystalicznych  

i diodach o 121 mln USD i 31,5 proc. O 68,3 i 15,3 proc. mln USD spadł 

import walizek i toreb podróżnych, co miało związek z ograniczeniem 

przemieszcza się Polaków w okresie pandemii i spadek zapotrzebowania 

na tego typu produkty. Stosunkowo znacząco spadł również import 

leków o 55,6 mln USD i 34,6 proc., turbin gazowych o 46,5 mln USD  

i 34,16 proc.. Całkowicie zanikł import jednostek pływających, takich jak 

promy, barki itp. wart w 2019 r. 42,8 mln USD. Wartości spadków  

w kluczowych pozycjach są wielokrotnie niższe niż w czołowych 

pozycjach, w których miał miejsce wzrost, co dodatkowo podkreśla 

ekspansję importowanych chińskich towarów na polskim rynku.  
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2. Projekty infrastrukturalne 

 

W 2020 r. chińskie firmy budowlane brały udziału w kilkunastu 

przetargach na projekty infrastrukturalne o większej skali. 

Największa liczba przetargów z udziałem chińskich przedsiębiorstw 

dotyczyła budowy dróg, a najbardziej aktywne były Stecol i China 

State Construction Engineering Corporation. Inne firmy, które brały 

udział w przetargach to China Road and Bridge Corporation, China 

Harbour Engineering Company, China Civil Engineering Construction 

Corporation, China Railway Group. Część przetargów, w których w 2020 

r. toczyło się postępowanie była zapoczątkowanych w 2019 r. część to 

nowe przetargi otwarte już w roku ubiegłym. W opracowaniu 

zaprezentowany został przegląd projektów infrastrukturalnych, w które 

w 2020 r. zaangażowane były chińskie przedsiębiorstwa na etapie 

postępowania przetargowego lub realizacji inwestycji.  

Chińskie firmy coraz lepiej orientują się w realiach polskiego rynku 

inwestycji infrastrukturalnych i procedurach przetargowych. Są coraz 

bardziej selektywne w wyborze projektów, w które się angażują, 

coraz realniej oceniają swoje możliwości i ich wycena coraz rzadziej 

jest rażąco niższa od cen konkurencji, choć wciąż zdarzają się takie 

sytuacje jak w przypadku przetargu na odcinek S19 Babica-Rzeszów. 

Jednocześnie coraz chętniej i coraz bardziej umiejętnie korzystają  
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z możliwości jakie daje oferentom polskie prawo o zakupach 

publicznych. W sytuacji odrzucenia ich oferty bądź przegranej  

w przetargu korzystają najczęściej, podobnie jak polskie firmy,  

z możliwości odwołania się do KIO. Z drogi odwołania i wejścia w spór  

z zamawiającym korzystają jednak zazwyczaj tylko w projektach,  

w których szansa na wygraną przetargu była znacząca i czynią to 

również, gdy zwycięzcą przetargu jest inna chińska firma lub konsorcjum 

z chińskim partnerem. Nie zaobserwowano do tej pory procederu 

dzielenia się przetargami w Polsce przez chińskie firmy. Udane 

wejście jednej chińskiej firmy do projektów infrastrukturalnych może 

natomiast prowadzić do lepszej oceny innych chińskich firm i wydaje 

się, że już tak się dzieje. Po podpisaniu umowy na realizację odcinka 

Rail Baltica z konsorcjum, w skład którego weszły dwie chińskie firmy 

(Stecol i Sinohydro) w tym roku przetarg na elektryfikację  

i modernizacje linii Ełk-Korsze wygrało konsorcjum hiszpańskiej grupy 

Aldesa oraz China Civil Engineering Construction Corporation.  

W znacznej części przetargów firmy z CHRL biorą udział 

samodzielnie, bez współudziału lokalnych partnerów. Niektóre z nich, 

jak Stecol, wykorzystują doświadczenia nabyte podczas 

wcześniejszej współpracy z polskimi firmami jako członkowie 

konsorcjów z polskimi firmami jako liderami.  

W największej liczbie postępowań przetargowych wzięła udział China 

State Construction Engineering Corporation, ale nie odniosło 

sukcesów. Najlepiej na polskim rynku radzi sobie Stecol, który 

samodzielnie wygrał przetarg na wykonanie autostrady A2 na odcinku 
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Gręzów-Groszki oraz na budowę obwodnicy Łodzi, a jako członek 

konsorcjum wspólnie z polskim Intercorem i Sinohydro realizuje 

kluczowy projekt modernizacji odcinka Rail Baltica między 

Białymstokiem a Czyżewem. Stecol, który rozpoczynał swoją działalność 

na polskim rynku we współpracy z polskimi firmami budowlanymi, 

głównie z Intercorem, w poprzedzających latach został wyeliminowany  

z kilku przetargów, jednak wyciągnął wnioski z porażek i swoimi 

działaniami zdobył sobie zaufanie rynku jak również części 

zamawiających23. Trudno ocenić, w jakim stopniu chińskie firmy  

w wypadku wygrania przetargów będą korzystały z lokalnych zasobów, 

a w jakim będą importowały je z Chin. Pozytywnym przykładem wydaje 

się być realizacja przez Stecol obwodnicy wokół Łodzi. 

Poważnym problemem dla chińskich firm jest przekonanie 

zamawiających i innych podmiotów operujących na polskim rynku, 

że są wiarygodnymi wykonawcami. Budowa dróg, linii kolejowych  

i innych obiektów infrastrukturalnych znacznej skali jest kluczowa dla 

rozwoju gospodarki na poziomie regionalnym, a w przypadku takich 

projektów jak np. Rail Baltica na poziomie centralnym. Niewykonanie 

zamówienia w przewidywanym terminie lub jakości prowadzi skutkuje 

negatywnej dla wzrostu gospodarczego, a w sytuacji gdy inwestycja jest 

dofinansowywana z funduszy unijnych może prowadzić do utraty 

dotacji.  

W organizowanych w Polsce przetargach wciąż kluczowe jest 

kryterium ceny. Wiarygodność dostawcy, stopień, w jakim korzysta  
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z lokalnych surowców, podwykonawców i dostawców usług oraz 

kwestia tego, czy korzysta – i w jakim stopniu – z szeroko 

rozumianego wsparcia swojego państwa nie jest (i ze względu na 

obecne uregulowania prawne często nie może być) kryterium oceny 

oferty w postępowaniu przetargowym. W przypadku chińskich firm 

ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny, gdyż ze względu na 

powiązania z aparatem partyjno-państwowym i dostępem do 

finansowania z państwowych banków i dotacji z budżetu mogą 

dysponować nieuczciwą przewagą konkurencyjną. Chińskie firmy, które 

niekiedy oferują ceny znacznie niższe niż konkurencja są więc 

podejrzewane o stosowanie dumpingu lub o to, że zakładają możliwość 

wycofania się z kontraktu w trakcie jego realizacji. Po odrzuceniu oferty 

korzystają z możliwości odwołania się od decyzji co przedłuża 

postępowanie przetargowe i opóźnia realizację inwestycji. W kilku 

postępowaniach przetargowych ten problem został uwypuklony przez 

zamawiających lub innych uczestników przetargu, a szczególnie 

wyraźnie wystąpił w przetargu na odcinek S1 Mysłowice-Oświęcim. 

Problem ten nie dotyczy tylko firm z ChRL. 

Jednym z rozwiązań, które byłoby pomocne w rozwiązaniu tego 

problemu mogłoby być przeprowadzenie przetargów dwustopniowych, 

co zaproponował w wypowiedzi cytowanej przez portal Forsal szef 

Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński. Jak 

proponuje: „Na krótkiej liście pozostałyby firmy z najlepszym 

potencjałem, które gwarantują należyte wykonanie robót. Dodatkowe 

punkty można by przyznawać np. za wykonanie odpowiedniej liczby 
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dróg w Polsce, czy za zatrudnianie w naszym kraju pracowników na 

etat”24. 

 

2.1 Przetargi na infrastrukturę drogową 

 

A2 Odcinek węzeł Gręzów-węzeł Groszki 

W grudniu 2019 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu 

przetargowym na zaprojektowanie i budowę tego odcinka. Stecol za 

wykonanie tego odcinka zaoferował najatrakcyjniejszą cenę niespełna 

531 mln PLN. Nieco droższe były oferty Intercoru (ponad 539 mln PLN), 

Mostostalu (prawie 550 mln PLN) i China State Construction 

Corporation (nieco ponad 550 mln PLN)25. Oferta Stecol została 

pierwotnie odrzucona przez GDDKiA, ze względu na brak zgody na 

przedłużenie oferty. Stecol wniósł odwołanie wskazując, że wykluczenie 

było efektem pomyłki. KIO uznał zasadność odwołania i w maju 2020 r. 

nakazał przywrócenie oferty do rozpoznania w postępowaniu 

przetargowym Stecol26. W sierpniu GDDKiA ponownie wykluczyła 

Stecol z przetargu uzasadniając to wątpliwościami co do zdolności 

chińskiej firmy do wykonania inwestycji. Stecol ponownie odwołał się do 

KIO, które i tym razem na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach 

publicznych i wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia nie uznało przesłanek, jakimi kierował się zamawiający za 

zasadne. KIO m.in. nie uznało za konieczne, by wykonawca musiał 
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sporządzić pełną listę podwykonawców przed rozpoczęciem prac. KIO 

nie uznało również za konieczne, by Stecol dysponował przed 

zawarciem umowy potencjałem technicznym (maszyny itp.) czy 

przedstawił opis organizacji robót. KIO nie podzieliło również opinii 

GDDKiA, że pewne zaniedbania, do jakich dopuścił się Stecol przy 

budowie odcinka S14 świadczą o nieprzygotowaniu do realizacji nowej 

inwestycji27. W listopadzie 2020 r. interpelację poselską dotyczącą 

procesem przetargowym na ten odcinek wystosował Kamil Bortniczuk, 

wówczas poseł Porozumienia Jarosława Gowina, obecnie minister 

sportu i turystyki. W interpelacji wskazał, że brak podpisania umowy na 

ten odcinek jest „niechlubnym wyjątkiem” w porównaniu z sytuacją na 

pozostałych inwestycjach na A228. W udzielonej w styczniu przez 

sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury odpowiedzi na 

interpelację przekazano informację, że oferta Stecol po wyroku GDDKiA 

została przywrócona i 4 grudnia została wybrana jako najkorzystniejsza. 

W braku odwołań GDDKiA podpisze z chińskim dostawcą umowę29. 

Według dokumentacji GDDKIA opublikowanej w grudniu oferta Stecol 

została ostatecznie uznana za najkorzystniejszą, a oferta CSCEC 

podobnie jak Mostostalu, Strabagu oraz konsorcjum Porr i Unibep 

zostały odrzucone30. Pod koniec stycznia 2021 r. GDDKiA podpisała ze 

Stecol umowę. Realizacja inwestycji ma zakończyć się latem 2024,  

a w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy wykonawca miał 

złożyć wniosek o wdanie ZRID31. Wniosek o wydanie ZRID został złożony 

pod koniec października 2021 r.32 Prace rozpoczną się po wydaniu przez 

wojewodę mazowieckiego zezwolenia, w związku z czym na chwilę 
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obecną brak jest większych postępów w realizacji inwestycji33, a lista 

podwykonawców jest jeszcze krótka34. 

 

A2 Odcinek węzeł Gręzów-węzeł Swoboda (Siedlce Zachód) 

W przetargu na projekt i budowę tego odcinka oferty zgłosiły dwie 

chińskie firmy: Stecol i China State Construction Corporation (CSCEC). 

Pierwsza podała cenę wykonania na nieco 727 mln PLN, druga na 591,5 

mln PLN. Tańsza od CSCEC była tylko Polaqua, która wyceniła realizację 

na ponad 559 mln PLN. Oferty otwarto w styczniu 2020 r.35 W lutym 

oferta Polaqua została uznana za najkorzystniejszą. Oferta CSCEC była 

druga36. Już w kwietniu GDDKiA podpisała umowę z Polaqua37. 

 

S1 Dankowice – węzeł „Suchy Potok” 

China State Construction Engineering zgłosiła się do przetargu, ale  

z drugą najdroższą ofertą (blisko 718 mln PLN) po Mostostalu (niecałe 

744 mln PLN) nie miała szans na wygraną38. Za najkorzystniejszą  

w czerwcu 2020 r. uznano ofertę konsorcjum Kobylarni i Mirbudu, które 

zaproponowało niecałe 587 mln PLN39. W sierpniu 2020 r. konsorcjum 

podpisało umowę o realizację inwestycji40.  
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S1 Mysłowice-Oświęcim 

Najtańszą ofertę w przetargu (752 mln PLN) złożyła China State 

Construction Engineering Corporation (CSCEC). Kolejne pod względem 

ceny oferty to Metrostav (787,5 mln PLN), Mota Engil (blisko 790 mln 

PLN) i Intercor (prawie 800 mln PLN). Chińska oferta jako jedyna 

zmieściła się w kwocie inwestycji oszacowaną przez zamawiającego na 

niecałe 768 mln PLN. Otwarcie ofert miało miejsce w lutym 2020 r.41 

GDDKiA wykluczyło chińską firmę z przetargu. Jedną z podstaw decyzji 

było opóźnienie, które wynikało z konieczności weryfikacji dokumentów 

przedłożonych przez CSCEC sporządzonych zgodnie ze standardami 

chińskimi a nie europejskimi. Przedmiotem weryfikacji była również 

rzetelność potencjalnego wykonawcy i możność realizacji inwestycji. 

Ponieważ wyjaśnienia złożone przez wykonawcę były zdaniem 

zamawiającego niewystarczające, a proces wyjaśniania wątpliwości  

z CSCEC był zbyt czasochłonny, podjęta została decyzja o wykluczeniu. 

GDDKiA wskazała, że względy społeczne przemawiały za jak 

najszybszym rozpoczęciem realizacji inwestycji, a wyjaśnienie 

wątpliwości z chińskim oferentem byłoby zbyt czasochłonne i mogłoby 

nie doprowadzić do zadowalającego rezultatu42. Chińska firma odwołała 

się od tej decyzji do KIO, które w wyroku z 25 września unieważniło 

decyzję GDDKiA. KIO uznało decyzję GDDKiA za podjętą arbitralnie  

i bezprawną, gdyż zamawiający nie wykazał, jakich konkretnie 

warunków udziału w postępowaniu nie spełniło CSCEC oraz nie wykazał 

jakie elementy oferty są niezgodne z zamówieniem. Za 

niewystarczające KIO uznało przesłanki do oceny, że CSCEC m.in. nie 
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rozwiał wątpliwości zamawiającego, nie dysponuje potencjałem 

technicznym oraz nie wskazał w jaki sposób ma zamiar pozyskać 

personel do realizacji zamówienia43. GDDKiA było zmuszona do 

unieważnienia wykluczenia chińskiego wykonawcy, ale jednocześnie 

odwołała się od orzeczenia KIO do sądu okręgowego. Ten podtrzymał 

orzeczenie KIO i umorzył postępowanie. W tej sytuacji GDDKiA w lutym 

2021 r. unieważniło przetarg uzasadniając to zmianą okoliczności. 

Proces wyjaśniania wątpliwości z potencjalnym wykonawcą, a następnie 

pięciomiesięczny proces odwoławczy spowodował opóźnienie  

w budowie tego odcinka w porównaniu do harmonogramu i tempa prac 

na innych odcinkach planowanej całej drogi szybkiego ruchu  

z Oświęcimia do Bielska-Białej. Dodatkowo od chwili wpłynięcia ofert 

upłynęło niemal dwanaście miesięcy, a ceny budowy dróg spadły, co 

zdaniem GDDKiA mogło stanowić przesłankę do ponownego otwarcia 

przetargu44. GDDKiA stwierdziło, też że opóźnienie w budowie tego 

odcinka po tym jak wcześniej ukończone zostaną odcinki sąsiednie 

doprowadzi do przeciążenia ruchem tranzytowym nieprzystosowanych 

dróg lokalnych i unieważnił przetarg. Odcinek Mysłowice-Oświęcim 

został podzielony na dwie części z granicą w Bieruniu45. GDDKiA 

próbowała w lutym 2021 r. wyłonić wykonawcę w drodze negocjacji 

uzasadniając wybór takiego trybu interesem społecznym. Decyzja 

GDDKiA i została zaskarżona przez Strabag. KIO uznało skargę za 

zasadną46. W tej sytuacji GDDKiA otwarła w czerwcu 2021 r. na oba 

odcinki przetargi. Chińskie firmy nie złożyły ofert w żadnym z nich47. 
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S7 Moczydło-Miechów  

W przetargu na ten odcinek wzięła udział China State Construction 

Engineering. Jej oferta o wartości blisko 780 mln PLN była pod 

względem ceny drugą co do atrakcyjności ustępując tylko ofercie 

Intercoru, który zaproponował niecałe 753 mln PLN. Oferty zostały 

otwarte w lutym 2020 r.48 Już w marcu oferta polskiej firmy została 

uznana za najkorzystniejszą49. W kwietniu 2020 r. GDDKiA podpisała 

umowę z Intercorem i zakończyła proces wyłaniania wykonawcy.50 

 

S7 Miechów-Szczepanowice 

W przetargu na ten odcinek wzięła udział China State Construction 

Engineering. Zaoferowała ona 286,7 mln PLN. Była to najwyższa 

zaproponowana przez uczestników przetargu cena. Znajdowała się poza 

budżetem zamawiającego i blisko dwukrotnie wyższa niż najtańsza 

oferta złożona przez konsorcjum Fabe Polska i SP Sine Midas Stroy  

o wartości 162,4 mln PLN51. W lutym 2021 r. GDDKiA właśnie z tym 

konsorcjum podpisała umowę o wykonawstwo52.  

 

S7 Siedlin-Załuski 

W przetargu na ten odcinek wzięły udział dwie chińskie firmy: China 

Road and Bridge Corporation (CRBC) oraz Stecol. Otwarcie ofert miało 

miejsce w listopadzie 2019 r. Pierwsza z chińskich firm wyceniła 
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realizację inwestycji na ponad 626 mln PLN, a druga na 693 mln PLN. 

Taniej od obu przedsiębiorstw z ChRL budowę odcinka wyceniło jedynie 

kazachsko–polskie konsorcjum Todini Central Asia (lider), „SP” Sine 

Midas Stroy i Fabe Polska, które zaproponowało 591 mln PLN. Od Stecol 

minimalnie tańsza była Aldesa. Pozostałe oferty mieściły się  

w przedziale 717-864 mln PLN53. Oferta kazachsko-polskiego 

konsorcjum i CRBC została odrzucona, natomiast oferta Stecol została 

uznana na minimalnie gorszą od Aldesy ze względu na cenę. Jako 

wykonawcę odcinka GDDKiA wskazało Aldesę54. Todini, Sine Midas  

i Fabe odwołali się od decyzji zamawiającego do KIO, a Stecol przystąpił 

do postępowania. Skarżący wskazywali na nieuzasadnione odrzucenie 

ich oferty przez zamawiającego. W wyroku z 12 marca 2020 r. KIO 

odrzuciło odwołanie55. W kolejnym odwołaniu kazachsko-polskie 

konsorcjum oraz Stecol, który przystąpił do postępowania już jako 

odwołujący się, wskazywali na faworyzowanie przez zamawiającego 

Aldesy i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Również to odwołanie 

zostało wyrokiem KIO z 25 sierpnia odrzucone56. Miesiąc później 

GDDKiA podpisało umowę z Aldesą o realizację inwestycji57. 

 

S7 Załuski-Modlin 

W przetargu na ten odcinek również wzięły udział Stecol i China Road 

and Bridge Corporation. Oferta CRBC (579,5 mln PLN) pod względem 

ceny była trzecia najtańsza ustępując Aldesie (blisko 549 mln PLN) oraz 

konsorcjum „SP” Sine Midas (Lider), Todini Central Asia i Fabe Polska 
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(blisko 539 mln PLN). Stecol zaproponował znacznie wyższą kwotę 

ponad 638 mln, zbliżoną do ofert Mostostalu i Budimexu58. GDDKiA  

w tym postępowaniu odrzuciła ofertę CRBC, podobnie jak Aldesy, Porra, 

Intercoru, Strabaga, Polaquy i konsorcjum z Sine Midas. Uwzględniając 

nie tylko cenę, ale również wydłużenie gwarancji jakości i termin 

realizacji za najkorzystniejszą i minimalnie lepszą od ofert Budimexu  

i Stecolu uznana została oferta Mostostalu (635 mln PLN)59. Na początku 

lipca 2020 r. umowa została podpisana i tym samym postępowanie 

związane z wyłonieniem wykonawcy zostało zakończone60. 

 

S11 odcinek Zegrze Pomorskie-Kłanino (węzeł Koszalin Południe)  

W lutym 2020 r. GDDKiA podpisała umowę o wykonawstwo na ten 

odcinek z Mostostalem S.A. tym samym zamykając postępowanie 

przetargowe, w którym brał udział Stecol61. W przeprowadzonym  

w 2019 r. postępowaniu przetargowym chińska spółka zaoferowała 

wykonanie tego odcinka za kwotę blisko 528 mln PLN. Mostostal 478 

mln PLN. Tańsza od chińskiej była jeszcze oferta Kobylarni S.A., 

zbliżona cenowo Energopolu62. Oferta Stecolu podobnie jak wiele 

innych ofert w tym postępowaniu została odrzucona przez 

zamawiającego ze względu na brak zgody oferentów na przedłużenie 

okresu związania ofertą63. W lutym 2020 r. realizacja zamówienia 

została powierzona Mostostalowi Warszawa.64 

 



Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2021 

52 | Łukasz Sarek 

S11 odcinek Zegrze Pomorskie-Koszalin Zachód 

Na początku marca 2020 r. GDDKiA podpisała umowę o wykonawstwo 

na ten odcinek z Budimexem. Wartość inwestycji to blisko 580 mln 

PLN65. W tym przetargu brała udział chińska firma Stecol, która 

zaproponowała cenę blisko 610 mln PLN. Była to czwarta pod względem 

ceny oferta ustępując poza Budimexem jeszcze Kobylarni (580 mln PLN) 

oraz konsorcjum NDI – ponad 481 mln PLN66. Oferta Stecol została 

odrzucona, ponieważ firma nie wyraziła zgodny na przedłużenie okresu 

związania ofertą po 9 listopada 2019 r.67  

 

S11 Kłanino (Koszalin Południe)-Bobolice 

Na początku marca 2020 r. GDDKiA podpisała z konsorcjum Kobylarnia 

S.A. i Mirbud S.A. umowę o zaprojektowanie i wybudowanie tego 

odcinka. Wartość inwestycji wyniosła 450 mln PLN68. Tym samym 

zamknięte zostały czynności związane z przetargiem, w którym wziął 

udział Stecol. W czerwcu 2019 r. miało miejsce otwarcie ofert. Stecol 

zaproponował za realizacje tego odcinka wynagrodzenie w wysokości 

496,5 mln PLN. Była to kwota plasująca chińską firmę w środku puli 

oferentów. Najtańszą ofertę w wysokości ponad 393 mln PLN złożyło 

konsorcjum z NDI Sp. z o.o. jako liderem. Najdroższa była wycena 

tureckiego konsorcjum BERGİZ İNŞAAT A.Ş. Bardzo zbliżone do 

chińskiej były oferty Metrostavu, Porr i Intercoru69. Oferta Stecolu 

została odrzucona decyzją zamawiającego z listopada 2019 r., gdyż 
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chińska firma nie wyraziła w wymaganym terminie zgody na 

przedłużenie związania ofertą. Odrzucone zostały również bardziej niż 

chińska atrakcyjne cenowo oferty NDI i Mostostalu (blisko 430 mln 

PLN), ze względu na ich rażąco niską wartość.70. KIO odrzuciło 

odwołania od tych decyzji71. Stecol nie odwoływał się.  

 

S14 Obwodnica Łodzi 

W 2020 r. Stecol kontynuował prace przy budowie zachodniej 

obwodnicy Łodzi. Chińska firma podpisała umowę o wykonanie 

inwestycji już w sierpniu 2019 r.72 Było to w nieco tylko ponad miesiąc od 

dnia ogłoszenia wyników przetargu. Tak krótki czas między tymi dwoma 

wydarzeniami wynikał z faktu, że żaden z pozostałych uczestników 

przetargu nie złożył sprzeciwu73. Do maja 2020 r. zakres prac był jednak 

ograniczony, ponieważ projekt wymagał zmian związanych między 

innymi z poprowadzeniem drogi nie na nasypach, ale w wykopach74. 

Stecol spodziewał się uzyskać zgodę na zmianę projektu i wydania 

nowego ZRID w grudniu 2020 r. Wydanie decyzji przez wojewodę 

przeciągnęło się do maja 2021 r.75 Obecnie prace są prowadzone zgodnie 

z nowym ZRID76. Ukończenie odcinka realizowane przez Stecol 

planowane jest na kwiecień 2023 r. Nie można wykluczyć pewnego 

opóźnienia w pracach. Wykonawcy sąsiedniego odcinka Budimex  

i Strabag już powiadomili o niemożności dotrzymania terminu 

realizacji77. Informacje dotyczące stanu prowadzonych robót są 

aktualizowane na bieżąco78. Stecol przy realizacji tej inwestycji korzysta 
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z lokalnych polskich dostawców materiałów i usług oraz 

podwykonawców79. Dostawcą betonu jest Górażdże Beton. Kruszywo 

dostarczają np. Nordkalk i Mineral Polska. Cement dostarcza Cemex, 

który dysponuje bazą producentów w Polsce, ale również korzysta  

z importu. Belki prefabrykowane dostarcza Sibet. Przynajmniej część 

maszyn budowlanych wykorzystanych w projekcie jest dostarczana 

przez firmę Koptech, która oferuje sprzęt różnych marek80. Roboty 

ziemne realizuje Total Bud. Dostawcą asfaltu jest Orlen, a mieszanek 

mineralno-asfaltowych Masfalt. Jednym z dostawców elementów ze 

stali zbrojeniowej jest radomska firma Confirme, która wykorzystuje  

w procesie produkcyjnym również półprodukty importowane81. Inny 

dostawca elementów stalowych Konsorcjum Stali S.A. wskazuje, że 

„zaopatruje się w towary i materiały głównie bezpośrednio u krajowych 

producentów wyrobów hutniczych”82. 

 

S19 Lubartów-Lublin  

W styczniu 2020 r. GDDKiA odrzuciła w postępowaniu przetargowym 

ofertę China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) na 

wykonanie odcinka. Powodem decyzji zamawiającego była rażąco niska 

cena oferowana w porównaniu do wartości przedmiotu zamówienia, 

niezgodność oferty ze specyfikacjami i brak podania terminu związania 

ofertą. Chińska firma zaproponowała niespełna 664 mln PLN, podczas 

gdy drugi w kolejności oferent Mota Engil zgłosił ofertę w wysokości 

niespełna 836 mln PLN. Budżet inwestycji wynosił 1 mld 108 mln PLN. 
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Na wykonawcę wybrana została Mota Engil, która ma trzy lata na 

zrealizowanie inwestycji83. 

S19 Rzeszów Południe- Babica  

W lutym 2020 r. China Harbour Engineering Company złożyła najniższą 

ofertę o wartości 1 mld 189 mln PLN. Podana przez chińską firmę cena 

była o ponad 1 mld PLN niższa od drugiej w kolejności podanej przez 

konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Kolejne oferty 

były zbliżone do podanej przez polsko-hiszpańskie konsorcjum.84 Oferta 

chińskiej firmy jako jedyna zmieściła się w budżecie zamawiającego, 

który wynosił 1 mld 770 mln PLN brutto. Planowany odcinek jest częścią 

Via Carpatia85. W maju 2020 r. na wykonawcę zostało wybrane polsko  

– hiszpańskie konsorcjum, a oferta chińskiej firmy została odrzucona  

z powodu rażąco niskiej ceny86. Po pozytywnej kontroli uprzedniej 

przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych87, pod koniec lipca 

2020 r. GDDKiA zleciła Mostostalowi i Acciona Construcción realizację 

inwestycji.88  

 

2.1 Pozostałe przetargi 

 

Rail Baltica Czyżew-Białystok 

W czerwcu 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą  

– konsorcjum polskiej firmy Intercor oraz chińskich przedsiębiorstw 
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Stecol i Sinohydro. Zakończony w ten sposób został długotrwały proces 

wyłaniania wykonawcy na te odcinek. Ostatecznie wartość inwestycji 

wyniosła 3,3 mld PLN. Obejmuje on m.in. modernizację odcinka 

kolejowego Czyżew-Białystok o długości 71 km i 5 stacji, wybudowanie 

jednej nowej w Baciutach i przebudowanie 11 przystanków. Inwestycja 

jest dofinansowana z Funduszu „Łącząc Europę” – Connecting Europe 

Facility, CEF. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w 2023 r. 

Najkrótszy czas podróży z Warszawy do Białegostoku będzie wynosił 90 

minut89.  

Rail Baltica jest trasą kolejową, która ma połączyć państwa bałtyckie 

poprzez Polskę z Niemcami i pozostałymi państwami członkowskimi UE. 

Ma również ułatwić transport z Finlandią. Jest to istotny projekt w skali 

europejskiej. Pierwotnie jego ukończenie było zaplanowane na 2020 r., 

jednak sposób realizacji postępowań przetargowych i wysokość 

zaplanowanego budżetu odbiegająca od realiów rynkowych 

spowodowały poważne opóźnienia. Pierwsze postępowanie 

przetargowe na ten odcinek miało miejsce w 2018 r., jednak zostało 

zakończone bez wyboru wykonawcy ponieważ oferty znacznie 

przekroczyły wówczas budżet, który wynosił 1,27 mld PLN. Wówczas  

w przetargu wystartowały polskie firmy Budimex (oferta 1 mld 810 mln 

PLNPLN) oraz konsorcjum Torpol (lider) i Intercor (członek konsorcjum) 

(oferta 1 mld 442 mln PLN)90. Oferty przetargowe polskich firm zostały 

odrzucone pomimo tego, że wykonawcy wskazywali, iż rozpisanie 

kolejnego przetargu może skutkować znacznie wyższymi ofertami  

z powodu rosnących kosztów realizacji91. 
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W 2019 r. PKP PLK ogłosiło kolejny przetarg, w którym dominującym 

kryterium była cena. Planowane na maj otwarcie ofert w maju było 

przekładane92. W sierpniu miało miejsce otwarcie ofert. Najniższą cenę 

(3 mld 397 mln PLN) zaproponowało chińskie konsorcjum China Civil 

Engineering Construction Corporation i China Railway Group. Torpol  

i Budimex zaproponowały 4 mld 14 mln, a polsko-chińskie konsorcjum 

Intercor, Stecol i Sinohydro zaoferowało 4 mld 277 mln netto93. Ze 

względu na to, że oferty były kilkukrotnie wyższe od kosztorysu 

zleceniodawcy przetarg nie został rozstrzygnięty w terminie94.  

W październiku PKP PLK zaprosiło wybranych wykonawców do 

ponownego złożenia ofert w trybie aukcji elektronicznej. Konsorcjum 

Torpol i Budimex żądało unieważnienia aukcji i unieważnienia 

odrzucenia ich oferty, jednak Krajowa Izba Odwoławcza nie uznała 

odwołania za zasadne95. Aukcję elektroniczną wygrało konsorcjum 

Intercor, Stecol i Sinohydro96. Chińskie konsorcjum CCECC i China 

Railway zaproponowało kwotę o niespełna 2 tys. PLN wyższą97. Już  

w styczniu odwołania do KIO złożyły zarówno chińskie jak i polskie 

konsorcja, które przegrały aukcję, zarzucając PKP PLK, że niesłusznie nie 

wykluczyło zwycięzcy z powodu braku doświadczenia w realizacji 

podobnych inwestycji. KIO uznało zasadność odwołania chińskiego 

konsorcjum98. W efekcie PKP musiało dokonać ponownego rozpatrzenia 

ofert99. PKP ponownie wybrało polsko-chińskie konsorcjum, a KIO 

oddaliło kolejne odwołania chińskiego konsorcjum, uznając, że 

warunkowo może zostać zaliczone jako doświadczenie wykonawstwo 

nie ukończonej jeszcze inwestycji na odcinku Czyżew-Sadowne100. Ten 
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element przesądził ostateczne o tym, że polsko-chińskie konsorcjum 

mogło zostać ostatecznie zatwierdzone jako wykonawca i podpisać 

umowę.  

 

Przekop Mierzei Wiślanej  

W ogłoszonym w 2020 r. przetargu na realizację drugiej fazy przekopu 

Mierzei Wiślanej wystartowała China Harbour Engineering. Jej oferta  

w wysokości blisko 969 mln PLN była poza budżetem zamawiającego  

i jednocześnie była znacznie wyższa od ofert złożonych przez 

konsorcjum Warbud,Sogea Satom i Vinci (493 mln PLN), Budimexu (574 

mln PLN) i konsorcjum NDI101. Za najkorzystniejszą została uznana 

oferta Budimeksu, a odwołania Porr i NDI zostały odrzucone przez KIO. 

China Harbour nie składała odwołań102. W kwietniu 2021 r. podpisana 

została umowa o realizację projektu z Budimexem pomimo zaskarżenia 

postępowania przetargowego do sądu przez innych uczestników. 

Chińska firma nie brała udziału w sporze sądowym103. Było to drugie 

podejście China Harbour do prac przy Mierzei Wiślanej. W 2019 r. wzięła 

udział w przetargu na pierwszy etap prac. Realizację inwestycji wyceniła 

wówczas na blisko 1 mld 72 mln PLN. Jej oferta była droższa od 

zaproponowanej przez konsorcjum NDI i Besix (ponad 992 mln PLN)  

i Budimexu (992,5 mln PLN). Pozostali uczestnicy zaproponowali wyższe 

ceny. W przetargu wzięły udział również inne chińskie firmy. Sinohydro 

zaoferowało 1 mld 106 mln PLN, a konsorcjum Polbudu Pomorze, China 

Railway i CRCC Harbour & Channel Engineering Group – 1 mld 449 mln 
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PLN104. China Harbour złożyła odwołanie do KIO, ale w czerwcu 

wycofała je przed rozpoczęciem rozprawy105. Odwołanie złożyli również 

Budimex i konsorcjum NDI, ale również bezskutecznie106.  

W październiku 2019 r. podpisana została umowa z konsorcjum NDI  

i Besix107. 

 

Port w Szczecinie  

W marcu 2020 r. China Harbour Engineering przystąpiła do przetargu  

o poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu 

Kaszubskiego, ale nie wzięła udziału w składaniu ofert. Jeszcze przed ich 

złożeniem zażądała od zamawiającego usunięcia ze szczegółowych 

warunków inwestycji sformułowania o „bezusterkowym wykonaniu 

kontraktu” oraz na zmianę innych warunków umowy, które jej zdaniem 

naruszały zasadę równości stron i znacząco osłabiały pozycję 

wykonawcy108. Zamawiający nie podzielił tego stanowiska i chińska 

firma złożyła odwołanie do KIO, ale wycofała je przed rozpoczęciem 

postępowania109. Nie złożyła również oferty110. 

 

3. Transport kolejowy w wymianie handlowej z Chinami 

 

W 2021 r. mija rocznica przejazdu pierwszego pociągu z Chin do 

Duisburga, który pełni rolę kluczowego hubu logistycznego dla 
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transportu kolejowego między Niemcami w Chinami oraz dla północnej 

Francji i Beneluksu. Polscy przewoźnicy chcieliby, żeby Małaszewicze  

i inne polskie centra logistyczne pełniły podobną rolę dla państw  

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak na razie utrzymująca się 

silna pozycja Polski jako państwa tranzytowego wynika głównie  

z położenia na kolejowych trasach przebiegających przez Rosję lub 

Kazachstan, które zbiegają się w Moskwie i przez Białoruś dochodzą do 

Polski. Trasa przez te państwa wciąż jest najdogodniejsza, ponieważ 

mają ona najlepszą infrastrukturę oraz zaplecze instytucjonalne  

w postaci międzynarodowych regulacji i ułatwionych procedur, które  

w znacznej mierze wynikają z przynależności Rosji, Kazachstanu  

i Białorusi do EAUG oraz ze wsparcia rządu chińskiego111. Polska jest 

również w pewien sposób beneficjentem konfliktu ukraińsko-

rosyjskiego, który utrudnia rozwój alternatywnych tras przez Węgry, 

Słowację. Węgry rozbudowują terminal w Zahony. W 2020 r. 

odnotowano znaczny wzrost przepływów112. Przepustowość tego 

połączenia jest wciąż niewielka, gdyż w okresie od początku 2021 roku 

do ok. połowy listopada Zahony przyjęło 100 składów113. Dzięki tym 

czynnikom Polska wciąż jest głównym europejskim korytarzem dla 

wymiany handlowej z Chinami w transporcie kolejowym.  

Od kilku lat dynamicznie rośnie liczba składów przewożących towary 

między UE a Chinami. Zaburzenia w transporcie morskim z jakimi 

borykali się europejscy importerzy i eksporterzy w 2020 r. spowodowały 

jeszcze dynamiczniejszy wzrost przewozów drogą kolejową. W 2020 r. 

na trasie Chiny-Europa zrealizowano 12400 kursów pociągów  
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i przewieziono 1,14 mln TEU.114 W samym tylko maju China National 

Railway Group łącznie wysłało i przyjęło 1033 pociągi z 93 tys. TEU. Był 

to również miesiąc o dość zbilansowanym ruchu – 556 pociągów z 50 tys. 

TEU pojechało do Europy, a do ChRL dotarło 477 składów z 43 tys. TEU 

ładunków. Pociągi były załadowane w 96,4 proc.115. Główną grupą 

produktową były leki i wyroby medyczne. UTLC ERA, która jest spółką 

kolei białoruskich, kazachskich i rosyjskich przewiózł w 2020 roku 546,9 

tys. TEU, o 64 proc. więcej niż w 2019 roku. W przypadku tego 

przewoźnika wyraźnie widoczna jest nierównomierność wolumenu 

potoków. Liczba kontenerów przewiezionych do Europy wzrosła w 2020 

r. o 77 proc. do ponad 348. TEU, a wysłanych do Chin o 45 proc. do 

niespełna 199 tys. TEU116. Na trasach w Polsce na osi wschód-zachód 

również zaobserwowano w 2020 r. znaczne nasilenie ruchu. Na trasie 

Małaszewicze Centralne-Rzepin w kierunku zachodnim w 2019 r. 

przejechało 640 składów, a w kierunku wschodnim 1221. W 2020 r. już 

odpowiednio 1294 i 1514117. 

Jednocześnie poprawiła się sytuacja z obłożeniem składów towarami. 

W pierwszej połowie 2020 r. w kierunku z Chin do Europy 99,1 proc. 

kontenerów było wypełnionych w porównaniu do 98,2 proc, w I poł. 

2019 r. W drugą stronę wypełnionych było 79,4 proc. w porównaniu do 

56,6 proc. w I poł. 2019 r. Przyczyn tego stanu rzeczy było kilka: wzrost 

zapotrzebowania na szybkie dostawy sprzętu medycznego w związku  

z epidemią koronawirusa, bardziej restrykcyjne potraktowanie ruchu 

morskiego i lotniczego, co ograniczyło możliwość korzystania z tych 

dwóch rodzajów transportu, zmniejszenie się różnicy w kosztach  
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w porównaniu do transportu morskiego i zachowaniem 

konkurencyjności wobec drogowego i lotniczego118. Dynamiczny 

wzrost przewozów oraz tendencja do konwergencji między potokami 

eksportowymi a importowymi nie znalazła jednak odbicia  

w wymianie handlowej Polski z Chinami w transporcie kolejowym. 

Szybko rosnący pod względem wartości import wielokrotnie 

przekroczył eksport wydatnie przyczyniając się do wzrostu polskiego 

deficytu w handlu z ChRL. Rozwój transportu kolejowego nie stał się 

kołem zamachowym dla dynamicznego rozwoju polskiego eksportu do 

Chin i nie jest tak, że funkcjonuje jako środek zastępczy dla transportu 

lotniczego lub morskiego przez przejmowanie od nich wolumenów 

importu, ale jest kolejnym kanałem dla zwiększania chińskiego importu 

do Polski.  

 

3.1 Analiza statystyczna importu i eksportu do Chin w transporcie 

kolejowym 

 

W 2020 r. wartość importu z Chin do Polski drogą kolejową według 

danych Eurostat wyniosła 3 mld 181 mln EUR, przy tempie wzrostu 

niemal 80 proc. rdr. Wartość wzrostu wyniosła ponad 1 mld 413 mln 

EUR. Pod względem wartości i wzrostu wartości importu tą drogą 

Polska była drugim państwem w UE po Niemczech, które odnotowały 

wzrost o 2 mld 66 mln EUR do 5 mld 221 mln, przy niższym, 65-
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procentowym tempie wzrostu119. Trzeci co do wielkości „kolejowy 

importer” – Czechy – odnotowały spadek o ponad 110 mln EUR do 2 mld 

536 mln EUR. Spośród pozostałych państw V4 na Słowację drogą 

kolejową z Chin dotarły towary o wartości ponad 280 mln EUR (o 

niespełna 29 proc. więcej niż w 2019 r.). Węgry zaimportowały towary  

o wartości 548,5 mln EUR, a tempo wzrostu wyniosło blisko 85 proc.  

i było to jedyne państwo Grupy Wyszehradzkiej, które miało podobną do 

Polski wysoką dynamikę importu z Chin. Łącznie do UE drogą kolejową  

z Chin napłynęły towary o wartości 16 mld 538 mln EUR, o blisko 56,5 

proc. więcej niż w 2019 r.  

Wraz za dynamicznym wzrostem wartości importu drogą kolejową 

wzrósł również w 2020 r. udział tego rodzaju transportu w imporcie  

z Chin do UE (z 3,08 proc. do 4,32 proc). Jak zostało to wykazane  

w części dotyczącej importu z ChRL, wartości łącznego importu do 

Polski według Eurostat są zaniżone, gdyż nie uwzględniają importu  

z Chin do Polski płynącego przez inne państwa członkowskie UE, więc 

obliczenie udziału importu drogą kolejową w całym imporcie z Chin 

do Polski przez wykorzystanie wyłącznie danych w Eurostat dałoby 

wartość zawyżoną na poziomie 9,83 proc. w 2019 r. i 13,69 proc.  

w 2020 r. Drogą kolejową towary do Polski napływają nie poprzez inne 

państwa unijne, ale niemal wyłącznie poprzez Białoruś z minimalnym 

udziałem Ukrainy. W tym rodzaju transportu w przeciwieństwie do 

morskiego „efekt rotterdamski” ma minimalne jeśli nie żadne znaczenie. 

Można zatem przyjąć, że wielkości importu do Polski z Chin wykazane  

w Eurostat wyrażają całkowitą lub niemal całkowitą wartość importu 
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towarów pochodzenia chińskiego do Polski w tym rodzaju transportu. 

Można więc tą wartość porównać do wielkości importu towarów dóbr 

pochodzenia chińskiego do Polski ujętej w GUS i wyrażonej w EUR. Dla 

tak dobranych wartości udział kolei w imporcie z Chin do Polski 

wyniósł w 2019 r. 6,04 proc., a w 2020 r. już 9,63 proc. Nawet przy tak 

skonstruowanym wskaźniku udziału tego rodzaju transportu w imporcie 

do Polski widać skokowy wzrost w 2020 r. przy i tak już bardzo wysokim 

udziale w 2019 r. Oznacza, to że dla chińskich eksporterów i polskich 

importerów kolej jest dogodną drogą do wprowadzania chińskich 

towarów na rynek polski.  

W bazie Eurostat towary dzielone ze względu na różne rodzaje 

transportu są klasyfikowane według odmiennej klasyfikacji NSTR-rev.1 

(Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 

Transport, Révisée)120. Nie jest ona tak szczegółowa jak SITC czy 

zharmonizowana klasyfikacja towarów, co uniemożliwia identyfikację 

wąskich grup produktowych121. Jest ona jednak dość przydatna do 

uchwycenia ogólnej sytuacji w wymianie handlowej przy ograniczonej 

liczbie istotnych grup produktowych, co ma miejsce w polskim eksporcie 

kolejowym do Chin. Dla analizy struktury tego eksportu w opracowaniu 

wykorzystana jest jako podstawowa klasyfikacja NSTR. 

Zharmonizowana klasyfikacja dóbr i usług, również wykorzystana do 

eksportu, może być wykorzystana pomocniczo dla identyfikacji wąskich 

grup produktowych jeśli ma to znaczenie dla analizy.  
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Dominującą sekcją w imporcie towarów z Chin drogą kolejową były 

produkty przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, sprzęt 

transportowy i inne produkty przemysłowe oraz towary nieujęte  

w innych działach (sekcja 9). Towary objęte tą sekcją stanowią blisko 

92 proc. całego importu. Podział na główne sekcje produktowe według 

klasyfikacji NSTR-rev.1 jest nierównomierny, gdyż na jednym poziomie  

z sekcją obejmującą tak zróżnicowane produkty ulokowane są sekcje 

grupujące znacznie węższe produkty, takie jak nawozy, paliwa w formie 

stałej czy ropa naftowa. Dlatego też dokładniejszą analizę struktury 

dokonana zostaje w oparciu o najniższy, trzeci poziom tej klasyfikacji, 

czyli grupy. Blisko połowę (47,9 proc.) polskiego importu drogą 

kolejową stanowią urządzenia elektryczne, produkty przemysłu 

elektromaszynowego i części do tych maszyn i urządzeń należące do 

grupy 931. Produkty przemysły maszynowego z grupy 932 stanowią 

19,2 proc., a łącznie te dwie grupy odpowiadają za blisko 2/3 importu. 

Tempo wzrostu importu w grupie 931 wyniosło 59,41 proc. i było o blisko 

20 pkt. proc. niższe niż średnie tempo wzrostu importu koleją. Nie była 

to więc grupa, która była głównym motorem wzrostu. Taką grupą ze 

wzrostem o wartości 177,87 proc. była natomiast grupa 932. Tekstylia, 

produkty dziane oraz tkane i obuwie z grup 963 i 963 to tylko 9,84 proc. 

W obu tych grupach widoczny jest jednak znaczny wzrost wartości 

odpowiednio o 149,71 proc. i 65,66 proc. Wskazuje to na to, że w obliczu 

trudności z importem drogą morską importerzy zdecydowali się na 

zwiększenie roli transportu kolejowego dla produktów tekstylnych, 

gdyż tempo wzrostu w tej grupie niemal dwukrotnie przewyższa 
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średnie tempo wzrostu polskiego importu koleją. Pozostałe produkty 

przemysłowe stanowiły 9,49 proc. importu z tempo wzrostu 72,19 proc. 

było niższe niż średnia. Poza sekcją 9 znaczny wzrost wartości importu 

odnotowano w pozostałych produktach przemysłu chemicznego, które 

w 2020 r. miały 5,75 proc. udziału i tempo wzrostu 164,28 proc.  

W porównaniu z wartością importu wartość towarów eksportowanych 

do Chin z Polski droga kolejową była niewielka i wyniosła nieco 

ponad 242 mln EUR. Tempo wzrostu, choć również bardzo szybkie 

(ponad 51 proc.), było znacznie wolniejsze niż tempo wzrostu 

importu, co oznacza, że również przepływy w tym rodzaju transportu 

przyczyniały się do dynamicznego wzrostu deficytu w handlu  

z Chinami. W 2019 r. wynosił on dla drogi kolejowej 2 mld 489 mln EUR, 

w 2020 już 2 mld 737 mln EUR. Udział eksportu drogą kolejową  

w całym eksporcie do Chin wyniósł w 2019 r. 6.05 proc. w 2020 r. już 

8.14 proc. Dla całej UE udział kolei w eksporcie do Chin wynosił w 2020 

r. 4,3 proc. w porównaniu do 3,51 proc. w 2019 r. Wartość całego 

unijnego eksportu koleją do Chin wyniosła ponad 8 mld 723 mln EUR,  

a tempo – 32,33 proc. Na ten wynik w głównej mierze rzutowało 

zwolnienie do 22,3 proc. tempa wzrostu eksportu drogą kolejową  

z Niemiec, największego europejskiego eksportera, który w tym rodzaju 

transportu miał w 2020 r. udział w wysokości 68 proc. Tempo wzrostu 

unijnego eksportu bez Niemiec i Polski wyniosło w 2020 r. blisko 62 

proc. rdr. ze Szwecją Niderlandami i Francją jako kluczowymi 

eksporterami. Każde z tych państw odnotowało znacznie wyższy od 

Polski wzrost wartości oraz wartość eksportu koleją w 2020 r. Te dane 
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wskazują, że mimo pozycji Polski jako bramy dla UE dla wejścia i wyjścia 

chińskich towarów, polskie przedsiębiorstwa wciąż pod względem 

rozwoju eksportu do Chin tą drogą pozostają w tyle nie tylko za 

Niemcami, ale również państwami bardziej odległymi lub  

o mniejszym ogólnym eksporcie.  

Pod względem struktury produktowej badanej na najwyższym poziomie 

podziału klasyfikacji NSTR, czyli na 10 sekcji produktowych w eksporcie 

koleją do Chin dominują produkty przemysłu maszynowego  

i elektromaszynowego, sprzęt transportowy i inne produkty 

przemysłowe oraz towary nie ujęte w innych działach (sekcja 9)  

z udziałem 70,28 proc. ze wzrostem eksportu 63,7 proc. rdr do wartości 

ponad 170 mln EUR. Znaczny udział mają również szeroko rozumiane 

produkty spożywcze – 13,80 proc. W 2020 r. w tej sekcji odnotowano 

bardzo dynamiczny wzrost o 80,58 proc. do wartości niemal 33,5 mln 

EUR. Na kolejnej pozycji są chemikalia z udziałem 8,21 proc. i spadkiem 

w porównaniu do 2019 r. o niemal 1/3 do 19.9 mln EUR. Sekcja 

obejmująca płody rolne, mięsa i inne produkty odzwierzęce i drewno  

z udziałem 4,72 proc. i wartością eksportu blisko 11,5 mln EUR zamyka 

listę sekcji liczących się w eksporcie kolejowym do Chin. Ta sekcja  

w ubiegłym roku jest też najdynamiczniej rosnącą, gdyż w 2019 r. 

wartość eksportu wynosiła niespełna 1 mln EUR, jednak niemal w całości 

eksport w tej sekcji wygenerował eksport drewna. 

Jak już wspomniano wcześniej, podział w tej klasyfikacji jest również 

mało szczegółowy, co w przypadku pojemnej i wewnętrznie 



Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2021 

68 | Łukasz Sarek 

zróżnicowanej sekcji 9 automatycznie zwiększa udział objętych nią 

produktów w eksporcie. Dla pełniejszej analizy struktury eksportu należy 

zanalizować grupy na najniższym trzecim poziomie klasyfikacji, czyli na 

poziomie grup. Na tym poziomie kluczową grupą w eksporcie koleją 

do Chin są maszyny, urządzenia mechaniczne oraz części do nich  

z 25,2 proc. udziałem w całym eksporcie kolejowym. Maszyny  

i urządzenia elektryczne stanowiły 11,49 proc. eksportu, a części do 

pojazdów i innych urządzeń transportowych i same pojazdy 

stanowiły 6,66 proc. Do innych znaczących grup w obrębie tej sekcji 

należą pozostałe produkty przemysłowe (4,42 proc.), meble (3,56 proc.), 

papier (2,76 proc.). Z produktów chemicznych największą grupę 

stanowią produkty przemysłu farmaceutycznego (2,93 proc.) oraz 

tworzywa sztuczne (2,95 proc.). Z pozostałych grup istotną rolę 

odgrywają również: drewno na pulpę papierową (4,41 proc.) oraz różne 

przetworzone produkty spożywcze (10,82 proc.). Eksport napojów to 

łącznie niespełna 1,2 mln EUR., w tym piwo o wartości 745 tys. EUR, 

Transport kolejowy w 2020 r. nie służył eksportowi polskiego mleka, 

który był w 2020 r. wart w tym rodzaju transportu niespełna 2 mln 

EUR, a innych produktów mlecznych – 936 tys. EUR. Sznur tzw. 

„mlecznych wagonów” jadących do Chin nie zmaterializował się  

i transport morski wciąż był dominujący. Eksport owoców mrożonych 

czy suszonych wyniósł nieco tylko ponad 1 mln EUR. Transport 

kolejowy wskazywany od wielu lat jako szansa na szybkie 

zwiększenie eksportu polskiej żywności do Chin nie spełniał tej roli, 

choć w kwietniu ub.r. PKP Cargo Connect uzyskała prawo do transportu 
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żywności do Chin przez Federację Rosyjską, pomimo obowiązującego od 

2014 embarga. Rozwiązaniem, które umożliwiło transport mimo 

ograniczeń było nakładanie przez władze rosyjskie plomb, które 

umożliwiały śledzenie wagonów lub kontenerów przy pomocy systemu 

nawigacji satelitarnej Glonass122. 

 

3.2 Tranzyt czy kompleksowa obsługa połączeń z Chinami? 

 

Polska branża logistyczna od lat upatruje swojej szansy na rozwój  

w obsłudze wymiany handlowej z Chinami. W związku ze słabym 

polskim eksportem do Chin oraz przejęciem w niewielkim stopniu 

eksportu z innych państw zarówno przedsiębiorstwa spedytorskie, 

organizacje branżowe, analitycy, władze lokalne i centralne wskazują na 

korzyści związane z obsługą importu w postaci pobierania podatku VAT 

od towarów wchodzących na celny obszar polski i clonych w Polsce. 

Podkreślane również przez polskich spedytorów są również korzyści  

z realizacji dostaw towarów z terminali ulokowanych na terenie Polski 

do odbiorców w państwach regionu. Realizowana strategia sprowadza 

się więc do tego, żeby potoki w imporcie towarów z Chin były jak 

największe, co pozwoli na uzyskanie dochodów z VAT importowego 

oraz z rozwożenia chińskich towarów po sąsiednich państwach. 

Rozwój transportu kolejowego ma miejsce w atmosferze wyścigu  

i konkurencji o przejęcie potoków towarowych z Chin i ich obsługi. 

Branża logistyczna naciska na otwieranie nowych terminali i wydawanie 
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przez lokalne władze zgody na lokalizacje kolejnych centrów 

logistycznych. Tak realizowana koncepcja Polski na tzw. Nowym 

Jedwabnym Szlaku bierze pod uwagę przede wszystkim wąskie interesy 

branży logistycznej i w mniejszym zakresie bezpośrednie interesy 

Skarbu Państwa.  

 

Polska jako państwo tranzytowe 

 

Obecnie Polska jest dla unijnego importu drogą kolejową głównie 

państwem tranzytowym. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się 

przede wszystkim rosnąca wraz z wolumenem przewozów liczba 

pociągów bezpośrednich, które przez Polskę tylko przejeżdżają, co ma 

np. miejsce w przypadku składów blokowych. Odprawa celna takich 

składów jest dokonywana w państwie przeznaczenia. 

Głównym logistycznym kolejowym hubem Niemiec i Zachodniej 

Europy jest Duisburg. W końcu lutego wznowione zostały wysyłki 

towarów drogą kolejową do Europy123, a już kwietniu 2020 r., żeby 

zaspokoić popyt na chińskie towary i zapewnić dostawy do Chin 

niemieckich produktów liczba składów obsługiwanych między 

Duisburgiem a Chinami wzrosła do ok. 50 tygodniowo. Normalny 

poziom przed tym okresem to ok. 35-40. Nie tylko Niemcy, które są 

dominującą europejską potęgą w przewozach kolejowych na trasie do 

Chin budują własną sieć połączeń. W styczniu Ceva Logistics, która 
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należy do grupy CMA CGM uruchomiła połączenie na trasie Jinhua-

Dourges (Fracja). W porównaniu z transportem drogowym pociąg 

blokowy ma o 67 proc. niższą emisję CO2. Z terminala w Drouges towar 

jest dostarczany następnie do Belgii, Holandii, Hiszpanii, Włoch  

i Francji124. Nie tylko spedytorzy rozwijali w ubiegłym roku tego typu 

połączenia. Niemieckie i inne zachodnie firmy organizują własne pociągi, 

dla których Polska jest również jedynie państwem tranzytowym.  

W kwietniu 2020 r. BASF rozpoczął ruch pociągów między zakładami  

w Ludwigshafen do Xi’an przez Małaszewicze. Z Xi’an towary zostały 

rozwiezione do zakładów w północnych Chinach. Przewozy zostały 

zorganizowane przez firmę Dachser125. Jednocześnie w 2020 r. 

armatorzy morscy zwiększyli swoją aktywność w segmencie kolejowych 

przewozów intermodalnych. Pod koniec 2020 r. Maersk ogłosił plany 

budowy terminala kolejowego i centrum logistycznego w Duisburgu. 

Nowy terminal miał mieć powierzchnię ponad 100 tys. m2 i miał 

wzmocnić pozycję Maerska w organizowaniu transportu drzwi do 

drzwi126.  

Zwiększanie liczby bezpośrednich połączeń między ośrodkami w innych 

państwach europejskich a Chinami skutkuje wzrostem unijnego 

importu, w którym przepływ przez Polskę ma jedynie charakter 

tranzytu. Według danych Eurostat import koleją do Niderlandów w 2020 

r. wzrósł o ponad 78,5 proc. do 1 mld 203 mln EUR, do Belgii również  

o ponad 78 proc. do Belgii o 483 mln EUR do wartości blisko 1 mld 100 

mln. Drastycznie większa niż w 2019 r. liczba składów z towarami z Chin 

dotarła do odległej od głównych szlaków kolejowych z Chin Hiszpanii. 
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Wartość importu wzrosła z niespełna 31 mln EUR do blisko 449 mln EUR. 

Import do Francji wyniósł 673 mln EUR – o ponad 34 proc. więcej rok do 

roku. Znacznie wzrosły również dostawy droga kolejową do państw 

skandynawskich: Finlandii i Szwecji. Ten trend będzie się raczej 

utrzymywał, ponieważ w interesie podmiotów z innych państw 

europejskich nie leży wspieranie rozwoju polskiej branży logistycznej 

i uzależnianie się od operacji na położonych w Polsce terminalach 

logistycznych, ale tworzenie lub powiększanie własnych centrów 

logistycznych.  

Pomimo zaburzeń w transporcie na szlakach handlowych między 

Chinami i Europą, transport intermodalny w Polsce wzrósł. Większy 

nacisk zaczyna się jednak kłaść na rozbudowę transportu kolejowego na 

osi północ-południe. a nie wschód-zachód. Rozbudowywane są porty  

w Gdańsku i Gdyni, planowana jest budowa terminala głębokowodnego 

w Świnoujściu, a usprawnieniu transportu z portów ma służyć 

rozbudowa infrastruktury kolejowej. Na tym drugim kierunku 90 proc. 

kontenerów tylko przejeżdża przez Polskę jako przez kraj tranzytowy, co 

oznacza, że polskie firmy logistyczne nie zarabiają na tych przewozach. 

Niemal odwrotne proporcje są na linii północ-południe127. Założeniem tej 

strategii jest, że polskie porty będą obsługiwały nie tylko wymianę 

handlową między Polską a zagranicą – w tym z Chinami – ale również 

obsłużą potoki towarów płynące do/z państw regionu, które są 

pozbawione dostępu do morza.  
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Oprócz wspomnianego już rozwoju bezpośrednich połączeń między 

państwami europejskimi a Chinami utrudnieniem w tych planach jest 

również wprowadzenie europejskiego pakietu mobilności, który 

ograniczył możliwość polskich firm spedycyjnych świadczenia usług 

przewozowych w innych państwach europejskich. Od sierpnia 2020 r. 

weszła w życie część przepisów. Jednak ich znaczenie i wpływ na 

przewozy był ograniczony. Gros regulacji ma wejść w życie od lutego 

2022. Bardzo zdecydowanie przeciw kabotażowi wypowiada się 

niemiecka branża logistyczna128. 

 

Problemy z przepustowością w tranzycie 

 

Przeszkodą w dalszym dynamicznym rozwoju transportu kolejowego  

z Chinami jest ograniczona przepustowość szlaków kolejowych.  

W ostatnich latach proces jej zwiększania został przeprowadzony przez 

Chiny i państwa leżących na szlaku kolejowym m.in. poprzez rozbudowę 

i modernizację infrastruktury na węzłach kolejowych i przejściach 

granicznych129. Małaszewicze również w 2020 r. były wąskim gardłem 

dla przepływów w ruchu kolejowym130. Przedstawiciele branży 

logistycznej oczekują od rządu, PKP i innych interesariuszy działań 

mających na celu zwiększenie liczby terminali kolejowych i ich 

zagęszczenia oraz zwiększenia przepustowości na przejściach 
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granicznych, żeby podnieść atrakcyjność transportu intermodalnego  

i zwiększyć rolę Polski jako bramy dla towarów napływających z Chin131.  

Urzędnicy Urzędu Transportu Kolejowego – prezes Ignacy Góra oraz 

Maciej Stawiński – podkreślali, że dla rozwoju transportu 

intermodalnego w Polsce konieczna jest modernizacja linii kolejowych  

i zwiększenie prędkości pociągów handlowych do 100 km/h przy 

jednoczesnym podniesieniu dostępności i przepustowości tras. 

Podniesienie prędkości z 27 do 50 km/h na trasie Małaszewicze-Rzepin 

skróciłoby czas przejazdu z 30 do 19 godzin. Zdaniem ekspertów 

konieczne jest również zmniejszenie ruchu drogowe przez np. 

ograniczenie czasu transportu czy zmniejszenie dopuszczalnego ciężaru. 

Transport kołowy powinien uzupełniać transport kolejowy i być 

realizowany na odległości do 300 km, co również wynika z zaleceń UE.132 

Obecnie średnia prędkość składów towarowych wynosi 30 km/h. 

Postulowane przez ekspertów modernizacje linii były realizowane ale  

z opóźnieniami. Ponadto inwestycje nie są oddawane od razu zgodnie  

z docelowymi parametrami, co według PKP Cargo powoduje 

konieczność „kumulacji prac inwestycyjnych oraz domknięcia awaryjne  

i wprowadzanie ograniczeń prędkości stałych i czasowych”133. 

Podniesienie jakości linii kolejowych wymaga znacznych nakładów. 

Kwestią dyskusyjną jest, czy w sytuacji, gdy Polska pełni na linii Wschód- 

Zachód głównie rolę tranzytową zasadne jest ponoszenie tych nakładów 

i jeśli tak, to w jakim zakresie. 
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Problemem dla zachowania płynności przepływów towarowych jest 

również rozbieżność między długością składów, które docierają ze 

wschodu do Małaszewicz. Przeciętnie mają one po 65 wagonów, 

natomiast w Polsce długość składu nie może przekraczać 43 wagonów. 

Powoduje to, że nie wszystkie kontenery z jednego składu 

przybywającego do Polski ze wschodu mogą być załadowane na jeden 

skład i muszą oczekiwać na kolejne połączenie134. 

Należy również zwrócić uwagę, że przejęcie przez polskie firmy 

spedycyjne dostaw kontenerów lub ładunków drobnicowych powinno 

być realizowane w możliwie najszerszym zakresie w ramach transportu 

kolejowego. Starania o to, żeby polskie firmy spedytorskie zwiększały 

swoje przychody dzięki przejmowaniu napływających potoków 

kolejowych, a następnie rozwożeniu ich w ramach transportu 

drogowego do państw ościennych nie jest rozwiązaniem optymalnym 

pod względem kosztów oraz obciążenia środowiska naturalnego oraz 

wpływu na stan dróg i inne elementy infrastruktury drogowej, jednak 

wciąż może być atrakcyjne pod względem czasu transportu.  

 

Alternatywne trasy 

 

W 2020 r. w celu uniknięcia zatorów oraz dla ominięcia z innych 

powodów tranzytu przez Polskę podejmowane były różne próby 

rozwoju tras alternatywnych dla Polski i Małaszewicz. O pozycję 
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głównego hubu logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej 

zabiegają również Słowacja i Węgry. Coraz ważniejszą rolę  

w przewozach kolejowych między Europą a Chinami odgrywa 

Kaliningrad, który obsługuję coraz szerszą siatkę połączeń między 

innymi z Niemcami i państwami skandynawskimi135. Konkurencyjne do 

Małaszewicz połączenie zainaugurowała w marcu 2020 r. UTLC ERA, 

która skandynawskie ładunki miała konsolidować w niemieckim porcie 

Mukran, skąd miały być transportowane do portu Bałtyjsk w Obwodzie 

Kaliningradzkim i skąd dalej koleją miały jechać do Chin136. We wrześniu 

2020 r. ULTC ERA wraz z Belintertrans Germany (BIT-Germany) 

niemiecką spółką kolei białoruskich ogłosiło otwarcie stałego połączenia 

z Chin do Hamburga przez Kaliningrad z planowaną częstotliwością 

przewozów do dwóch dziennie. Istotne znaczenie miało połączenie 

morskie między Kaliningradem a Rostockiem obsługiwane między 

innymi przez DB Schenker i DB Cargo137. W sierpniu zorganizowane były 

pilotażowe przejazdy na trasie Altynkol-Kaliningrad-Hamburg138. Jak 

wskazuje Anna Rzeczulska „Atrakcyjne dla Chin są również Litwa  

i Łotwa, które inwestują w połączenia z portami w Rydze i Kłajpedzie  

i które posiadają połączenie z Rosją i państwami skandynawskimi”139.  

Konkurencja jest jeszcze bardzo ograniczona, a niektóre 

alternatywne trasy nie są rozwijane ze względu na konflikty 

polityczne W 2020 r. nie posunęła się do przodu realizacja 

inicjowanego głównie przez Rosję i Austrię projektu linii kolejowej  

z rosyjskiego Dalekiego Wschodu przez Koszyce i Bratysławę do 

Wiednia. Przewagą konkurencyjną miało być doprowadzenie linii 
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szerokotorowej do samej stolicy Austrii, dzięki czemu nie było po drodze 

konieczności przeładunku wagonów. W jego rezultacie w Wiedniu miał 

powstać wielki hub logistyczny, który mógłby przejąć część strumienia 

towarów z Chin i służyć do dalszej dystrybucji do państw bałkańskich, 

Włoch, a być może Hiszpanii140. Jedną z przyczyn zatrzymania realizacji 

tego projektu jest niechęć Słowacji, w tym władz Bratysławy, które nie 

widzą korzyści z roli wyłącznie kraju tranzytowego141. Linia kolejowa 

miała przebiegać przez terytorium Ukrainy. Ze względu na 

skomplikowany i wydłużony proces logistyczny oraz brak 

zainteresowania wszystkich interesariuszy w rozwoju połączeń 

intermodalnych transport korytarzami transkaspijskimi stanowił w 2020 

r. wciąż margines całości obsługiwanego transportu. W kwietniu 2021 

austriacki minister transportu zakomunikował, że dalsze prace nad tym 

projektem nie są prowadzone142.  

 

Rosnąca rola przewozów z Chin dla PKP Cargo 

 

Naturalne dla PKP jest szukanie współpracy z chińskimi partnerami  

i liczenie na zwiększanie potoków importowych, ponieważ jest to jedne 

z niewielu kierunków zagranicznych, na których transport kolejowy 

zyskuje na znaczeniu. W polskiej zagranicznej wymianie handlowej kolej 

systematycznie traci na znaczeniu. Polska ma jeden z najniższych w UE 

współczynnik internacjonalizacji przewozów kolejowych. Marginalizacja 
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kolei jest jednak szczególnie widoczna w eksporcie. Biorąc pod uwagę, 

że w transporcie kolejowym między Polską a Chinami główną rolę 

odgrywa import, nie można się spodziewać, że intensyfikacja 

współpracy przez PKP z Chinami wpłynie znacząco pozytywnie na 

zwiększenie znaczenia kolei w polskim eksporcie. Ze względu na 

strukturę towarową Chiny są najważniejszym źródłem dla 

kontenerowego importu do Polski koleją143. Próby wykorzystania przez 

PKP Cargo połączeń z Chinami do obsługi eksportu z innych państw 

europejskich, są wciąż niewielkie. Przykładem udanej próby pod 

względem operacyjnym są dostawy czeskiego drewna do Chin144.  

W późniejszych miesiącach 2020 r. PKP rozszerzyło zakres działań  

i obsłużyło również eksport ze Słowacji i Niemiec. Łącznie wysłanych do 

Chin było ok. 3000 tys. kontenerów145. Uruchomiono również połączenie 

Małaszewicz z Tillburgiem w Holandii, które jednak na obu końcach 

 w większym stopniu wydaje się służyć importowi niż eksportowi. Pod 

kątem obsługi wymiany handlowej z Chinami w obu kierunkach w lipcu 

uruchomione zostało połączenie Gdynia-Warszawa146. W marcu 

uruchomione zostało połączenie Małaszewicz z prowincją Shanxi147. Ta 

strategia była kontynuowana w 2021 r. Uruchomione zostało nowe 

połączenie z Kątów Wrocławskich z Xi'an, Zhengzhou, Qindao, 

Chongqing i Chengdu148. 

Znaczenie obsługi przepływów towarowych z Chin dla PKP Cargo jest 

podkreślone w prezentacji firmy149. Wobec spadku wolumenu 

przewozów węgla i podobnych towarów przewozy intermodalne  

i przekształcenie się z przewoźnika kolejowego w operatora 
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logistycznego jest zasadniczym elementem strategii PKP150. Udział 

PKP w przewozach intermodalnych pod względem pracy przewozowej 

spadał w ostatnich latach. W 2018 r. wynosił 54,31 proc., w 2019 49,14 

proc.151, a w 2020 r już tylko 42,7 proc.152 W styczniu 2020 r. PKP Cargo 

dobrało pierwsze 50 platform do transportu kontenerów z planowanych 

wówczas 1156153. Oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie dążyło do 

intensyfikacji współpracy z Chinami, a im większe potoki importowe 

z Chin tym większe korzyści dla spółki.  

PKP poprawiało również siatkę połączeń wewnątrz kraju, w celu 

przyspieszenia i usprawnienia dostaw towarów przychodzących z Chin. 

W listopadzie spółka PKP CARGO CONNECT w ramach serwisu 

CONNECT OPERATOR uruchomione zostało połączenie operatorskie 

między Małaszewiczami i terminalem w Warszawie. Zapowiadano że 

będzie obsługiwane regularnie trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, 

niedziela). Z terminala w Warszawie ładunki w intermodalu miały być 

przewożone do: Łodzi, Poznania, Kielc, Radomia, Bydgoszczy, Torunia, 

Olsztyna i Włocławka. PKP zapewniało również obsługę celną154. W 2021 

r zwiększono częstotliwość kursowania składów do czterech  

w tygodniu155. W pierwszej połowie 2020 r. roku podobne połączenia 

zostały uruchomione na trasach Gdańsk-Gliwice-Piacenza, 

Małaszewicze/Brześć-Gliwice-Piacenza oraz Małaszewicze/Brześć-

Gliwice – Gdańsk156. Charakterystyczne jest to, że pierwotnie połączenia 

uruchamiane w ramach serwisu CONNECT OPERATOR były 

ukierunkowane na obsługę przepływów krajowych pod kątem obsługi 

ruchu z Gdańska. Dopiero później zostały wydłużone z uwzględnieniem 
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Małaszewicz157. W 2020 r. PKP Cargo prowadziło również rozbudowę  

i modernizację terminala w Małaszewiczach. W czerwcu 2020 r. 

podpisane zostały umowy z wykonawcami158. Projekt dofinansowany 

jest z Funduszu Spójności.159 Prace zostały zakończone w grudniu 2021 

r.160  

 

Import z Chin kluczem do rozwoju LHS 

 

Udział LHS w przewozach towarowych w Polsce jest marginalny. 

Dysponowanie szerokotorową linią kolejową i siecią położonych na 

niej stacji jest traktowane przez spółkę jako klucz do rozwoju 

przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności spółka podjęła się rozwoju 

terminala w Sławkowie i wykorzystania faktu, że jest to najdalej 

położona stacja na linii kolejowej, która może być wykorzystana również 

jako terminal obsługujący odbiorców zagranicznych. W styczniu PKP 

LHS otwarło nowe połączenie z Chinami na trasie Xi’an-Sławków. Trasa 

zajęła 12 dni. Jak podkreślał prezes firmy Zbigniew Tracichleb, jest ono 

związane ze strategią dywersyfikacji przewozów i kierunków transportu. 

Przewóz szerokotorową linią LHS oznacza brak konieczności 

przeładunków i zastosowanie najdłuższych w Europie składów o długość 

do 950 m. Według prezesa LHS terminal w Sławkowie ma służyć 

eksportowi żywności i wyrównywaniu przewozów między Chinami  

i Polską161. Wydaje się jednak, że podstawowym zadaniem połączenia 
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jest obsługa przewozów z Chin. Korzystaniem z połączenia był 

zainteresowany Port Gdańsk dla transportu towarów z Chin do 

Skandynawii162. Terminal miał również połączenia z Gdańskiem, 

Swarzędzem, Maddaloni we Włoszech i Schwarzheide w Niemczech163. 

W okresie blisko roku na tej trasie 40 składów przewiozło 3060 TEU.  

W grudniu ze Sławkowa uruchomione zostało połączenie do 

Chongqingu164. Rozwój przewozów na tej trasie był kontynuowany  

w 2021 r. między innymi dzięki podpisaniu umowy z China Railway 

International Multimodal Transport (CRIMT)165. Realizacja importu  

i eksportu poprzez terminal w Sławkowie była ułatwiona dzięki 

wdrożeniu efektywnego systemu do obsługi celnej166. Jeszcze przed 

uruchomieniem przez PKP LHS eksportu przedstawiciele 

przedsiębiorstwa prowadzili działalność informacyjno-szkoleniową na 

temat eksportu do Chin, jak np. szkolenie dla przedsiębiorstw z branży 

spożywczej zorganizowane w lutym w KOWR167. Biorąc pod uwagę 

rodzaj aktywów, jakimi dysponuje PKP LHS przewozy z Chin są szansą 

na rozwój, jeśli nie wręcz racją bytu. W 2020 r. LHS miało zaledwie 2,22-

procentowe udziały w przewozach intermodalnych pod względem masy 

przewożonego towaru, a tylko 0,91 proc. pod względem pracy 

przewozowej168.  

Sławków jest obecnie kluczowym dla LHS terminalem położonym na 

linii kolejowej obsługującej również wymianę z Chinami. Spółka 

jednak planuje aktywizować również pozostałe stacje  

i rozbudowywać wokół nich terminale. Z tych planów LHS chcą 

skorzystać również przedsiębiorstwa logistyczne, które już mają 



Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2021 

82 | Łukasz Sarek 

terminale przy stacjach LHS lub planują ich budowę, rozbudowę lub 

modernizację. W marcu 2020 r. przedsiębiorstwo Treeden uzyskało 

zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie budowy terminala 

intermodalnego na stacji Wola Baranowska znajdującego się  

w miejscowości Knapy169. W 2021 r. zostały podjęte działania 

zmierzające do realizacji prac projektowych170. Realizacja inwestycji już 

na tym wstępnym etapie jest opóźniona w porównaniu do zakładanego 

harmonogramu171. Obszar pod inwestycję jest wykorzystywany jako plac 

składowy172. W 2021 r. budowę terminala na stacji Wola Baranowska 

podjęło natomiast samo LHS zlecając projekt u wykonawstwo 

konsorcjum z Torkol jako liderem. Inwestycja jest dofinansowana  

z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Według komunikatu 

LHS inwestycja jest elementem strategii rozwoju transportu kolejowego 

intermodalnego i konsekwencją intensyfikacji wymiany handlowej  

w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku173. Trudno jednak ocenić,  

w jakim stopniu terminal będzie wykorzystany do przeładunku 

kontenerów w wymianie handlowej z Chinami, a w jakim towarów 

masowych z państwami położonymi bliżej174. Pomoc publiczna będzie 

stanowiła ponad 40 proc. wartości projektu175. Wola Baranowska jest 

jedną ze stacji położonych na szerokotorowej linii kolejowej 65  

z Hrubieszowa do Sławkowa176. Obecnie infrastruktura stacji jest 

stosunkowo słabo rozwinięta177. Służy ona głównie do przeładunku 

towarów przywożonych z obszaru dawnej Wspólnoty Niepodległych 

Państw. Rozbudowę stacji zapowiadano już w latach poprzednich.  

W 2018 r. Przemysław Czarnek – wówczas wojewoda lubelski  
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– zapowiadał, że część środków z kwoty 500 mln PLN przeznaczonych 

również na modernizację taboru kolejowego ma zostać zainwestowane 

w budowę terminala kontenerowego w Woli Baranowskiej178. W latach 

wcześniejszych również dokonano niewielkiej rozbudowy 

infrastruktury179. W 2017 r. na rozbudowę planowano przeznaczyć ok. 

100 mln PLN, a terminal intermodalny miał być jednym z punktów 

łączących linię szerokotorowych z normalnotorową i ułatwiać transport 

towarów z Dalekiego Wschodu180. 

Planowana jest również budowa nowego terminala kolejowego  

w Chełmie, do którego dochodzi kolej szerokotorowa dzięki czemu 

pociągi ze wschodu mogłyby dojeżdżać do samego miasta. Mogłoby to 

doprowadzić do stworzenia nowego punktu przeładunkowego 

wykorzystywanego do transportu towarów z Chin181. 

 

Rozwój terminali i siatki połączeń przez innych przewoźników 

 

W listopadzie 2019 r. firma Loconi zakończyła rozbudowę terminala  

w Warszawie, w efekcie czego jego pojemność zwiększyła się o 25 proc. 

do 4,3 tys. TEU. Loconi świadczy swoje usługi głównie chińskim firmom, 

które prowadzą sprzedaż lub leasing kontenerów dla polskich 

przedsiębiorstw. Loconi rozwija usługi składowania chińskich 

kontenerów w dużej mierze dzięki dysponowaniu siecią połączeń 

między portami morskimi a Warszawą182. 
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Pod koniec 2019 r. Adampol we współpracy z PKP Cargo Connect, 

Maersk oraz Langowski-Shipping uruchomili połączenie Xi’an-Gdańsk 

przez Małaszewicze. Docelowo połączenie EUR China Train ma 

obsługiwać dostawy z Chin przez Gdańsk dla odbiorców 

skandynawskich183. Adampol jest jednym z kluczowych partnerów 

logistycznych Portu Gdańsk184. Od stycznia 2020 r. składy miały 

kursować regularnie co tydzień i umocnić pozycję portu gdańskiego jako 

„Północnej Bramy dla najszybciej rozwijającego się regionu w Europie”. 

Czas przejazdu pociągów na trasie Xi’an Gdańsk wyniósł 12 dni i miał być 

skrócony do 10185. Połączenie miało być szybszą o 5 dni alternatywą do 

wiodącej przez Duisburg trasy z Chin186. Serwis EUR China Train 

obsługiwany przez Adampol odnotował w 2020 r. wzrost przywozów do 

Polski w cargo ogólnym o 140 proc., części samochodowych o 60 proc. 

W maju Rohlig-Suus uruchomił połączenie kolejowe z Xi’an dla obsługi 

wysyłek drobnicowych. Pierwszy transport wyszedł 4 maja, a połączenie 

miało być obsługiwane codziennie, dzięki czemu wzrosły o 30 proc. 

możliwości operacyjne spedytora w tym segmencie.   

W listopadzie 2020 r. otwarcie centrum logistycznego w Małaszewiczach 

zapowiedziała hiszpańska firma CACESA należąca do grupy IAG. 

Inwestycja miała być realizowana przy wsparciu PAIH. Centrum  

w Małaszewiczach miało zajmować się obsługą przesyłek importowych 

w kanale e-commerce przychodzących koleją, które miały być 

kierowane na rynek unijny. Plany przewidywały obsługę 3 mln przesyłek 

w pierwszym roku, ze wzrostem w kolejnych do 33 mln szt., a do piątego 



 

Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2020 r... | 85 

roku do 60 mln sztuk. Przy obsłudze takiej liczby przesyłek zatrudnienie 

miało znaleźć początkowo 35, a docelowo 60 pracowników. Dla obsługi 

przesyłek nadchodzących drogą lotniczą miał zostać otwarte biuro na 

Okęciu w Warszawie187. Wydaje się, że skala przedsięwzięcia jest 

obecnie mniejsza niż zakładano, a oddział na Okęciu nie jest 

uwzględniony na stronie firmy188.  

 

                                                           
1 User guide on European statistics on international trade in goods, 2020 edition, Komisja 
Europejska, Grudzień 2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12137783/KS-GQ-20-012-EN-N.pdf 
[dostęp: 17.11.2021]. 
2 Michał Pakulniewicz, Kontenery od św. Mikołaja mogą nie dotrzeć na święta. Winne 
zatory w portach i astronomiczne podwyżki frachtów, trans.INFO, 24.11.2020, 
https://trans.info/pl/indeks-scfi-szaleje-porty-zapchane-i-prezenty-moga-nie-dotrzec-
na-swieta-210372 [dostęp: 17.11.2021]. 
3 Agnieszka Kulikowska-Wielgus, Bezprecedensowy wzrost stawek za kontenery na 
trasach Azja-Europa. Pułap 10 tys. dolarów pobity, trans.INFO, 15.01.2021, 
https://trans.info/pl/bezprecedensowy-wzrost-stawek-za-kontenery-na-trasach-azja-
europa-pulap-10-tys-dolarow-pobity-217773  [dostęp: 17.11.2021].   
4 Łukasz Sarek, Wpływ spowolnienia gospodarczego w Chinach na polską gospodarkę w 
krótkim okresie, Biuletyn Ośrodka badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, 
Akademia Sztuki Wojennej, Marzec 2020, https://www.wojsko-
polskie.pl/aszwoj/u/b3/9a/b39aee93-8094-45a8-91c0-cc76878eae87/2020-
03_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf [dostęp: 17.11.2021].  
5 Michał Pakulniewicz, Transport morski z Chin do Europy coraz droższy. Na razie taniej 
wysłać ładunki pociągiem, ale to się może szybko zmienić, trans.INFO, 23.11.2020, 
https://trans.info/pl/wzrost-cen-transportu-z-chin-do-europy-taniej-pociagiem-niz-
statkiem-210131 [dostęp: 17.11.2021].     
6 China’s accession to the United Nations TIR Convention opens prospects for new 
international trade routes, United Nations Economic Commission for Europe 
Information Unit, 26.07.2016,  
https://unece.org/press/chinas-accession-united-nations-tir-convention-opens-
prospects-new-international-trade-routes [dostęp: 17.11.2021].    
7 China's largest land port embraces two-way TIR transports, China.org.cn, 25.11.2019, 
http://www.china.org.cn/business/2019-11/25/content_75444848.htm [dostęp: 
17.11.2021]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12137783/KS-GQ-20-012-EN-N.pdf
https://trans.info/pl/indeks-scfi-szaleje-porty-zapchane-i-prezenty-moga-nie-dotrzec-na-swieta-210372
https://trans.info/pl/indeks-scfi-szaleje-porty-zapchane-i-prezenty-moga-nie-dotrzec-na-swieta-210372
https://trans.info/pl/bezprecedensowy-wzrost-stawek-za-kontenery-na-trasach-azja-europa-pulap-10-tys-dolarow-pobity-217773
https://trans.info/pl/bezprecedensowy-wzrost-stawek-za-kontenery-na-trasach-azja-europa-pulap-10-tys-dolarow-pobity-217773
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/b3/9a/b39aee93-8094-45a8-91c0-cc76878eae87/2020-03_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/b3/9a/b39aee93-8094-45a8-91c0-cc76878eae87/2020-03_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/b3/9a/b39aee93-8094-45a8-91c0-cc76878eae87/2020-03_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/b3/9a/b39aee93-8094-45a8-91c0-cc76878eae87/2020-03_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://trans.info/pl/wzrost-cen-transportu-z-chin-do-europy-taniej-pociagiem-niz-statkiem-210131
https://trans.info/pl/wzrost-cen-transportu-z-chin-do-europy-taniej-pociagiem-niz-statkiem-210131
https://unece.org/press/chinas-accession-united-nations-tir-convention-opens-prospects-new-international-trade-routes
https://unece.org/press/chinas-accession-united-nations-tir-convention-opens-prospects-new-international-trade-routes
http://www.china.org.cn/business/2019-11/25/content_75444848.htm


Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2021 

86 | Łukasz Sarek 

                                                                                                                                               
8 Artur Lysionok, Białoruś zniosła obostrzenia tranzytu, obowiązujące w czasie pandemii, 
trans.INFO, 1.07.2020, https://trans.info/pl/bialorus-zniosla-obostrzenia-tranzytu-
obowiazujace-w-czasie-pandemii-190633 [dostęp: 17.11.2021].   
9 First China to Europe TIR truck secures trade flow in record time, IRU, 27.11.2018, 
https://www.iru.org/resources/newsroom/first-china-europe-tir-truck-secures-trade-
flow-record-time [dostęp: 17.11.2021].  
10 First TIR transport from Europe to China arrives in only 12 days, IRU, 25.02.2019, 
https://www.iru.org/resources/newsroom/first-tir-transport-europe-china-arrives-only-
12-days [dostęp: 17.11.2021].  
11 Agnieszka Kulikowska-Wielgus, Samochodowy transport towarów na Nowym 
Jedwabnym Szlaku ma się coraz lepiej. Dowodzi tego rozkwit niderlandzkiego 
przewoźnika, trans.INFO, 6.05.2020, 
https://trans.info/pl/samochodowy-transport-towarow-na-nowym-jedwabnym-szlaku-
ma-sie-coraz-lepiej-dowodzi-tego-rozkwit-niderlandzkiego-przewoznika-183733 
[dostęp: 17.11.2021].  
12 Artur Lysionok, Ciężarówki wracają na drogi. Transport drogowy do Chin blisko 
poziomu sprzed epidemii, trans.INFO, 27.03.2020, https://trans.info/pl/ciezarowki-
wracaja-na-drogi-transport-drogowy-do-chin-blisko-poziomu-sprzed-epidemii-178844 
[dostęp: 17.11.2021].   
13 Artur Lysionok, Kolejne regularne połączenie drogowe z Chin do Unii Europejskiej. Trasa 
zajmuje mniej niż 2 tygodnie, trans.INFO, 23.06.2020, https://trans.info/pl/kolejne-
regularne-polaczenie-drogowe-z-chin-do-unii-europejskiej-trasa-zajmuje-mniej-niz-2-
tygodnie-189712 [dostęp: 17.11.2021].  
14 Justyna, Świeboda, Pandemia zrewolucjonizowała transport z Chin do Polski. Jest 
jeden kluczowy beneficjent, trans.INFO, 11.12.2020, https://trans.info/pl/pandemia-
zrewolucjonizowala-transport-z-chin-do-polski-jest-jeden-kluczowy-beneficjent-
212809 [dostęp: 17.11.2021].  
15 Justyna Świeboda, Czarny koń na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jak bardzo pandemia 
zmieniła transport z Chin do Polski?, NaKolei.pl, 4.12.2020, 
https://www.nakolei.pl/czarny-kon-na-nowym-jedwabnym-szlaku-jak-bardzo-
pandemia-zmienila-transport-z-chin-do-polski/ [dostęp: 17.11.2021].  
16 Justyna Świeboda, Czarny koń… 
17 Misja polskich przedsiębiorców na targi China International Import Expo 2020, PAIH, 
5.11.2020, https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie# [dostęp: 
17.11.2021].  
18 CIIE: Polskie firmy zawarły porozumienia o współpracy z chińskimi dystrybutorami, 
PAIH, 9.11.2020, https://www.paih.gov.pl/20201109/ciie_polskie_firmy [dostęp: 
17.11.2021].  
19 Polskie stoisko narodowe na targach WAGRI 2020 w Chinach, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, 28.08.2020, https://www.kowr.gov.pl/biuro-
prasowe/aktualnosci/polskie-stoisko-narodowe-na-targach-wagri-2020-w-chinach 
[dostęp: 17.11.2021].  

https://trans.info/pl/bialorus-zniosla-obostrzenia-tranzytu-obowiazujace-w-czasie-pandemii-190633
https://trans.info/pl/bialorus-zniosla-obostrzenia-tranzytu-obowiazujace-w-czasie-pandemii-190633
https://www.iru.org/resources/newsroom/first-china-europe-tir-truck-secures-trade-flow-record-time
https://www.iru.org/resources/newsroom/first-china-europe-tir-truck-secures-trade-flow-record-time
https://www.iru.org/resources/newsroom/first-tir-transport-europe-china-arrives-only-12-days
https://www.iru.org/resources/newsroom/first-tir-transport-europe-china-arrives-only-12-days
https://trans.info/pl/samochodowy-transport-towarow-na-nowym-jedwabnym-szlaku-ma-sie-coraz-lepiej-dowodzi-tego-rozkwit-niderlandzkiego-przewoznika-183733
https://trans.info/pl/samochodowy-transport-towarow-na-nowym-jedwabnym-szlaku-ma-sie-coraz-lepiej-dowodzi-tego-rozkwit-niderlandzkiego-przewoznika-183733
https://trans.info/pl/ciezarowki-wracaja-na-drogi-transport-drogowy-do-chin-blisko-poziomu-sprzed-epidemii-178844
https://trans.info/pl/ciezarowki-wracaja-na-drogi-transport-drogowy-do-chin-blisko-poziomu-sprzed-epidemii-178844
https://trans.info/pl/kolejne-regularne-polaczenie-drogowe-z-chin-do-unii-europejskiej-trasa-zajmuje-mniej-niz-2-tygodnie-189712
https://trans.info/pl/kolejne-regularne-polaczenie-drogowe-z-chin-do-unii-europejskiej-trasa-zajmuje-mniej-niz-2-tygodnie-189712
https://trans.info/pl/kolejne-regularne-polaczenie-drogowe-z-chin-do-unii-europejskiej-trasa-zajmuje-mniej-niz-2-tygodnie-189712
https://trans.info/pl/kolejne-regularne-polaczenie-drogowe-z-chin-do-unii-europejskiej-trasa-zajmuje-mniej-niz-2-tygodnie-189712
https://trans.info/pl/pandemia-zrewolucjonizowala-transport-z-chin-do-polski-jest-jeden-kluczowy-beneficjent-212809
https://trans.info/pl/pandemia-zrewolucjonizowala-transport-z-chin-do-polski-jest-jeden-kluczowy-beneficjent-212809
https://trans.info/pl/pandemia-zrewolucjonizowala-transport-z-chin-do-polski-jest-jeden-kluczowy-beneficjent-212809
https://trans.info/pl/pandemia-zrewolucjonizowala-transport-z-chin-do-polski-jest-jeden-kluczowy-beneficjent-212809
https://www.nakolei.pl/czarny-kon-na-nowym-jedwabnym-szlaku-jak-bardzo-pandemia-zmienila-transport-z-chin-do-polski/
https://www.nakolei.pl/czarny-kon-na-nowym-jedwabnym-szlaku-jak-bardzo-pandemia-zmienila-transport-z-chin-do-polski/
https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie
https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie
https://www.paih.gov.pl/20201105/misja_na_targi_ciie
https://www.paih.gov.pl/20201109/ciie_polskie_firmy
https://www.paih.gov.pl/20201109/ciie_polskie_firmy
https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/polskie-stoisko-narodowe-na-targach-wagri-2020-w-chinach
https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/polskie-stoisko-narodowe-na-targach-wagri-2020-w-chinach


 

Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2020 r... | 87 

                                                                                                                                               
20 Polskie stoisko narodowe na targach SIAL CHINA 2020,  Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, https://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/relacje-z-
wydarzen/polskie-stoisko-narodowe-na-targach-sial-china-2020 [dostęp: 17.11.2021].  
21 Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach,  Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, 15.10.2020, https://kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/Ochrona-
znakow-towarowych-w-polsce-i-w-chinach [dostęp: 17.11.2021].  
22 Globalway ponownie zainwestuje w Polsce, PAIH, 11.09.2020, 
https://www.paih.gov.pl/20200911/globalway_gdansk oraz PAIH: Globalway 
zainwestuje 80 mln zł w centrum dystrybucyjne pod Gdańskiem, Money.pl, 11.09.2020, 
https://www.money.pl/gielda/paih-globalway-zainwestuje-80-mln-zl-w-centrum-
dystrybucyjne-pod-gdanskiem-6552908285827201a.html [dostęp: 17.11.2021].  
23 Łukasz Sarek, Działania chińskiej firmy Stecol w Polsce, Biuletyn Ośrodka Badań Azji, 
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademii Sztuki Wojennej. Nr 33, Grudzień 2019 – Styczeń, 2020, https://www.wojsko-
polskie.pl/aszwoj/u/e0/ad/e0ad95ca-b73c-4de7-bf57-11ca22c25e9e/2020-
01_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf [dostęp: 17.11.2021].   
24 Tomasz Śmietana, Chińskie firmy chcą budować polskie ekspresówki. GDDKiA jest 
nieufna, Forsal, 12.11.2020, https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8005360,gddkia-
chinskie-firmy-sa-budowac-polskie-ekspresowki-gddkia-jest-nieufna.html [dostęp: 
17.11.2021].  
25 Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” 
(koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez 
węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o długości około 12,89 km., 58_Informacje z 
otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, GDDKiA, Platforma zakupowa eB2B, 
18.12.2019, https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/141594/projekt-i-
budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-wezel-ryczolek-koniec-
obwodnicy-minska-mazowieckiego-siedlce-odcinek-iv-od-wezla-groszki-bez-wezla-
do-wezla-grezow-bez-wezla-o-dlugosci-okolo-12-89-km [dostęp: 17.11.2021].  
26 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 maja 2020 r., sygnatura akt KIO 625/20, 
eGospodarka.pl, 29.05.2020, https://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-
kio/2020/orzeczenie,0625.html [dostęp: 17.11.2021].  
27 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 września 2020 r., sygnatura akt KIO 
2214/20, e.Gospodarka.pl, 28.09.2020, https://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-
kio/2020/orzeczenie,2214.html [dostęp: 17.11.2021].  
28 Interpelacja nr 15719 do ministra infrastruktury w sprawie procedury przetargowej na 
budowę kolejnych odcinków autostrady A2, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 30.11.2020, 
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVYLNB [dostęp: 
17.11.2021].    
29 Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację nr 15719 do ministra infrastruktury w 
sprawie procedury przetargowej na budowę kolejnych odcinków autostrady A2, Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, 7.01.2021, 
https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBX6HQ5/%24FILE/i15719-o1.pdf [dostęp: 
17.11.2021].  

https://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/relacje-z-wydarzen/polskie-stoisko-narodowe-na-targach-sial-china-2020
https://www.kowr.gov.pl/promocja/wspolpraca-miedzynarodowa/relacje-z-wydarzen/polskie-stoisko-narodowe-na-targach-sial-china-2020
https://kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/Ochrona-znakow-towarowych-w-polsce-i-w-chinach
https://kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/Ochrona-znakow-towarowych-w-polsce-i-w-chinach
https://www.paih.gov.pl/20200911/globalway_gdansk
https://www.money.pl/gielda/paih-globalway-zainwestuje-80-mln-zl-w-centrum-dystrybucyjne-pod-gdanskiem-6552908285827201a.html
https://www.money.pl/gielda/paih-globalway-zainwestuje-80-mln-zl-w-centrum-dystrybucyjne-pod-gdanskiem-6552908285827201a.html
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/e0/ad/e0ad95ca-b73c-4de7-bf57-11ca22c25e9e/2020-01_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/e0/ad/e0ad95ca-b73c-4de7-bf57-11ca22c25e9e/2020-01_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/e0/ad/e0ad95ca-b73c-4de7-bf57-11ca22c25e9e/2020-01_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/e0/ad/e0ad95ca-b73c-4de7-bf57-11ca22c25e9e/2020-01_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf
https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8005360,gddkia-chinskie-firmy-sa-budowac-polskie-ekspresowki-gddkia-jest-nieufna.html
https://forsal.pl/transport/drogi/artykuly/8005360,gddkia-chinskie-firmy-sa-budowac-polskie-ekspresowki-gddkia-jest-nieufna.html
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/141594/projekt-i-budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-wezel-ryczolek-koniec-obwodnicy-minska-mazowieckiego-siedlce-odcinek-iv-od-wezla-groszki-bez-wezla-do-wezla-grezow-bez-wezla-o-dlugosci-okolo-12-89-km
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/141594/projekt-i-budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-wezel-ryczolek-koniec-obwodnicy-minska-mazowieckiego-siedlce-odcinek-iv-od-wezla-groszki-bez-wezla-do-wezla-grezow-bez-wezla-o-dlugosci-okolo-12-89-km
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/141594/projekt-i-budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-wezel-ryczolek-koniec-obwodnicy-minska-mazowieckiego-siedlce-odcinek-iv-od-wezla-groszki-bez-wezla-do-wezla-grezow-bez-wezla-o-dlugosci-okolo-12-89-km
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/141594/projekt-i-budowa-autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-wezel-ryczolek-koniec-obwodnicy-minska-mazowieckiego-siedlce-odcinek-iv-od-wezla-groszki-bez-wezla-do-wezla-grezow-bez-wezla-o-dlugosci-okolo-12-89-km
https://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-kio/2020/orzeczenie,0625.html
https://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-kio/2020/orzeczenie,0625.html
https://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-kio/2020/orzeczenie,2214.html
https://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-kio/2020/orzeczenie,2214.html
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVYLNB
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVYLNB
https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBX6HQ5/%24FILE/i15719-o1.pdf
https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBX6HQ5/%24FILE/i15719-o1.pdf


Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2021 

88 | Łukasz Sarek 

                                                                                                                                               
30 Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” 
(koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez 
węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o długości około 12,89 km, Zawiadomienie o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, GDDKiA, Platforma zakupowa eB2B, 4.12.2020, 
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/141594/projekt-i-budowa-
autostrady-a2-warszawa-kukuryki-na-odcinku-wezel-ryczolek-koniec-obwodnicy-
minska-mazowieckiego-siedlce-odcinek-iv-od-wezla-groszki-bez-wezla-do-wezla-
grezow-bez-wezla-o-dlugosci-okolo-12-89-km [dostęp: 17.11.2021].  
31 Umowa na projekt i budowę A2 Groszki i Gręzów podpisana, Ministerstwo 
Infrastruktury, 28.01.2021, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/umowa-na-projekt-
i-budowe-a2-groszki-i-grezow-podpisana [dostęp: 17.11.2021].  
32 Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku węzeł Kałuszyn 
(koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce, Aktualności, GDDKiA, 
https://a2minsk-siedlce.pl/aktualnosci.html [dostęp: 17.11.2021].   
33 Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku węzeł Kałuszyn 
(koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce, Postęp robót, Odcinek od węzła 
Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła), GDDKiA, https://a2minsk-
siedlce.pl/postep-robot-o4.html [dostęp: 17.11.2021].  
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https://www.adampolsa.com.pl/inauguracja-pierwszego-stalego-polaczenia-kolejowego-euro-china-train/
https://www.adampolsa.com.pl/inauguracja-pierwszego-stalego-polaczenia-kolejowego-euro-china-train/
https://www.adampolsa.com.pl/nowe-polaczenie-EUR-china-train-przez-terminal-adampol-s-a-w-malaszewiczach/
https://www.adampolsa.com.pl/nowe-polaczenie-EUR-china-train-przez-terminal-adampol-s-a-w-malaszewiczach/
https://www.paih.gov.pl/20201127/nowe_centrum_logistyczno_dystrybucyjne_w_polsce_wschodniej
https://www.paih.gov.pl/20201127/nowe_centrum_logistyczno_dystrybucyjne_w_polsce_wschodniej
https://www.cacesa.com/Contacto
https://www.cacesa.com/Contacto




Niniejszy raport omawia wymianę handlową Polski i ChRL 
w 2020 r., znaczenie transportu kolejowego dla tej wymiany, 

a także chińskie projekty infrastrukturalne w Polsce

•	 Z	powodu	pandemii	tempo	wzrostu	gospodarczego	w	2020	r.		
w	zdecydowanej	 większości	 państw	 zwolniło.	 Na	 tym	 tle	
polsko-chińska	 współpraca	 gospodarcza	 odnotowała	 dy-
namiczny	 wzrost,	 który	 był	 szczególnie	 widoczny	 w	trzech	
obszarach:	 wymiany	 handlowej,	 udziału	 chińskich	 przed-
siębiorstw	 w	projektach	 infrastrukturalnych	 w	Polsce	 oraz	
wzrostu	 przewozów	 kolejowych,	 a	także	 działań	 zmierzają-
cych	do	zwiększenia	roli	Polski	w	transporcie	towarów	koleją	
między	Chinami	a	Unią	Europejską.

•	 Ponad	 połowę	 polskiego	 eksportu	 do	 ChRL	 wygenerowa-
ły	maszyny	 i	inne	urządzenia	mechaniczne,	miedź	 i	artykuły	
z	miedzi	oraz	urządzenia	elektryczne.

•	 Kluczową	 rolę	 w	polskim	 imporcie	 z	Chin	 w	2020	 r.	 odgry-
wały	maszyny	i	urządzenia	elektryczne	oraz	maszyny	i	urzą-
dzenia	mechaniczne,	które	łącznie	stanowiły	ponad	połowę	
importu.

•	 Chińskie	firmy	są	coraz	bardziej	selektywne	w	wyborze	pro-
jektów	 infrastrukturalnych	w	Polsce,	coraz	realniej	oceniają	
swoje	możliwości	i	ich	wycena	coraz	rzadziej	jest	rażąco	niż-
sza	od	 cen	konkurencji.	 Jednocześnie	 coraz	 chętniej	 i	coraz	
bardziej	 umiejętniej	 korzystają	 z	możliwości,	 jakie	 daje	 ofe-
rentom	polskie	prawo	o	zakupach	publicznych.	
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