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Aktualna sytuacja gospodarcza w Chinach  

 

W 2021 r. PKB Chin urosło o 8,1 proc. Ze względu na pogarszającą się sytuacją 

gospodarczą tempo wzrostu w drugim półroczu, było jednak dużo słabsze i w ostatnim 

kwartale wyniosło zaledwie 4 proc. Wzrosło również ryzyko rozszerzenia pandemii 

koronawirusa. Ze względu na te czynniki  czołowe instytucje finansowe jak 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy znacząco zrewidowały w dół 

prognozy wzrostu gospodarczego Chin w 2022 r.  

Wzrost wartości dodanej w przemyśle wyraźnie wyhamował w ostatnich miesiącach 

ub.r. Od października wzrósł też w tym sektorze odsetek przedsiębiorstw 

przynoszących straty i pogorszył się też wskaźnik skumulowanych strat do dochodów. 

Wskutek ciągnących się od kilku miesięcy problemów z płynnością finansową  

i nadmiernym zadłużeniem wielu chińskich deweloperów z Evergrande na czele 

chińska sytuacja w chińskiej branży nieruchomości uległa znaczeniu pogorszeniu. Ma 

to również istotny negatywny wpływ na sytuację w branży budowlanej i stalowej, 

produkcji sprzętu budowlanego i innych powiązanych, jak również na całą gospodarkę. 

Jeszcze słabiej niż produkcja przemysłowa rosła wartość sektora usług. Udział usług  

w PKB mimo wzrostu w ostatnich dwóch kwartałach ub.r. wciąż był poniżej poziomu  

z 2019 r. i 2018 r. Fatalne wyniki odnotowała sprzedaż detaliczna, której niewielki 

dodatni wzrost wynikał z dość wysokiej dynamiki sprzedaży w e-commerce. 

W związku ze spadkiem inwestycji i słabym wzrostem konsumpcji eksport netto 

ponownie został tym komponentem PKB, który wspierał wzrost gospodarczy.  
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W ostatnim kwartale podobnie jak przez wiele miesięcy ubiegłego roku notowano jego 

wzrost dwucyfrowy w ujęciu rdr. Według analityków Natixis Chiny eksportują inflację 

producencką na zagraniczne rynki. Przykładem mogą być takie branże jak np. obuwie, 

panele LCD, telefony komórkowe i w mniejszym stopniu obwody elektroniczne. 

Chińskie przedsiębiorstwa rekompensują   ograniczone możliwości podnoszenia cen na 

rynku krajowym podwyżkami cen dal odbiorców zagranicznych. Istotnym elementem 

był również wzrost kosztów transportu. 

W ostatnich tygodniach istotny wpływ na poziom aktywności gospodarczej i sytuację 

w łańcuchach dostaw miały restrykcje stosowane przez władze w związku  

z powstaniem nowych ognisk epidemii. W styczniu wartość ogólnego indeksu Caixin 

PMI wyniosła 50,1, dla sektora produkcyjnego 49,1, a dla usługowego 51,4, przy 

wartości 50 wyznaczającej granicę między wzrostem a kontrakcją. 

Niewiele wskazuje na to, by w najbliższych miesiącach sytuacja uległa zdecydowanej 

poprawie. Kierownictwo KPCh ma jednak wciąż w swoim ręku szereg instrumentów, 

które może wykorzystać do pobudzenia gospodarki do szybszego wzrostu  

i doprowadzenia do umiarkowanej poprawy. Już w grudniu i w styczniu chińskie 

władze zastosowały narzędzia ekspansywnej polityki monetarnej. Wdrożono cięcia 

niektórych stóp procentowych. Przyspieszył wzrost kredytów. W styczniu powyżej 

oczekiwań rynkowych był wzrost finansowania sektora prywatnego. Jak na razie cięcia 

stóp były jednak dość ostrożne i wydaje się, że w najbliższych miesiącach chińskie 

władze wprowadzą kolejne. 

Od sierpnia widoczny jest dość stały trend do umacniania się chińskiej waluty. 

Kierownictwo KPCh będzie dążyło do osłabienia RMB, gdyż jego dalsza aprecjacja 

zagraża konkurencyjności chińskiego eksportu, który jest obecnie kluczowym 

elementem wspierającym wzrost gospodarczy. Wydaje się więc dość prawdopodobne, 

że poluzowaniu faktycznemu lub może nawet formalnemu ulegną ograniczenia 

dotyczące finansowania inwestycji zagranicznych przez chińskie przedsiębiorstwa.  

W najbliższych miesiącach największym zagrożeniem dla gospodarki jest epidemia 

COVID i związana z nią restrykcyjna polityka, która hamuje działalność gospodarczą 
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oraz możliwy spadek popytu na chiński eksport. Do tej pory chińskie władze 

wskazywały, że korzyści stosowania takiej polityki przewyższały koszty. Brak na razie 

sygnałów, by kierownictwo KPCh zdecydowanie odeszło od swojej strategii, co 

zwiększa ryzyko zaburzeń w łańcuchach dostaw. Dodatkowym ryzykiem jest wpływ 

wojny na Ukrainie na chińską gospodarkę. 

Kluczowe dla powrotu na ścieżkę zdrowego wzrostu jest odbicie się konsumpcji. Brak 

działań wspierających konsumpcję będzie wpływał niekorzystnie na tempo powrotu do 

odpowiedniego poziomu. Bez podjęcia przez kierownictwo KPCh działań, nawet 

kosztownych lub ryzykownych, trudno będzie o pobudzenie w najbliższych miesiącach 

wzrostu gospodarczego w sposób, który nie spowoduje w przyszłości narastania 

problemów strukturalnych. 

 

Według oficjalnych danych rządowych PKB Chin w całym 2021 r. urosło o 8,1 proc. Tempo 

wzrostu w drugim półroczu było jednak dużo słabsze i w ostatnim kwartale wyniosło 

zaledwie 4 proc. Ta stosunkowo słaba jak na realia chińskiej gospodarki dynamika została 

osiągnięta przy bardzo słabej ubiegłorocznej bazie. Wraz z pogarszającą się sytuacją 

gospodarczą i ryzykiem rozszerzenia pandemii obniżono prognozowany wzrost 

gospodarczy w 2022 r. W grudniu Bank Światowy przewidywał wzrost o 5,1 proc.1 W końcu 

stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dla Chin do 4,8 proc.  

w 2022 i do 5,1 proc. w 20232. Wcześniej Goldman Sachs dokonał rewizji do 4,3 proc.3 

Zwolnienie było już widoczne w trzecim kwartale. Spowodowały je takie czynniki jak 

kryzys w nieruchomościach, zakłócenia w dostawach energii elektrycznej oraz zaburzenia 

w łańcuchach dostaw związane z restrykcjami wprowadzanymi w celu walki z epidemią 

COVID-194. W ostatnim kwartale ub.r. wpływ tych czynników oraz ograniczenia nałożone 

na aktywność gospodarczą w wielu dużych ośrodkach miejskich pogłębiły osłabienie 

wzrostu konsumpcji5.  
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Słabnąca produkcja przemysłowa 

 

Wzrost wartości dodanej w przemyśle wyraźnie wyhamował w drugiej połowie ubiegłego 

roku. W grudniu wyniósł 4,3 proc. rdr. Było to nieco wyżej niż w listopadzie czy 

październiku (3,8 proc. i 3,5 proc.), ale i tak słabiej niż w pierwszej połowie roku6. Produkcja 

w przedsiębiorstwach prywatnych rosła szybciej niż w sektorze państwowym. Wzrost był 

jednak przede wszystkim napędzany przez sektor energetyczny, w mniejszym stopniu 

przez wydobywczy. Sektor produkcyjny rósł dużo wolniej poniżej średniej wartości.  

W grudniu osiągnął 3,8 proc., ale w poprzedzających miesiącach był wyraźnie niższy.  

W czwartym kwartale wzrost wyniósł 3,1 proc, wyraźnie poniżej 3,8 dla całej produkcji 

przemysłowej7.  

Od października wzrastał w sektorze przemysłowym odsetek przedsiębiorstw 

przynoszących straty. Podobnie jak w niemal całym roku w tempie dwucyfrowym rosły 

należności. W grudniu były o 13,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Skumulowane dochody 

poprawiły się o 34,3 proc. Wzrosły jednak również w ostatnich dwóch miesiącach ub.r. 

bardzo dynamicznie skumulowane straty (do 19 proc. Rdr). Wskaźnik skumulowanych 

strat do dochodów wynosił na koniec 2021 r. 0,136, a jeszcze w październiku miał wartość 

0,119. Największy wpływ na te dane miały wyniki przedsiębiorstw państwowych, których 

skumulowane dochody na koniec grudnia wzrosły o 19,4 proc. rdr, ale straty – o 58,2 proc. 

Jeszcze w październiku skumulowane straty były mniejsze o 12,2 proc. w porównaniu do 

tego samego okresu roku poprzedzającego. Wskaźnik skumulowanych strat do dochodów 

na koniec 2021 r. dla przedsiębiorstw państwowych wynosił 0,365, a dla prywatnych  

– 0,094.  

 

Kryzys w budownictwie i nieruchomościach 

 

Wskutek ciągnących się od kilku miesięcy problemów z płynnością finansową  

i nadmiernym zadłużeniem wielu chińskich deweloperów z Evergrande na czele sytuacja  
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w branży budowlanej i sprzedaży nieruchomości uległa wyraźnemu pogorszeniu.  

W styczniu wartość finansowania pozyskanego przez deweloperów była o 70 proc. niższa 

niż rok wcześniej i również niższa o 16,6 proc. od grudnia ub.r. Główną przyczyna jest 

spadek zaufania inwestorów do branży, co uwidoczniło się w blisko 84 proc. spadku 

finansowania ze strony funduszy powierniczych8. W styczniu deweloperzy odnotowali 

blisko 41 proc. spadek sprzedaży rdr i 47 proc. mdm. Słabe wyniki sektora nieruchomości 

rozciągną się prawdopodobnie na cały pierwszy kwartał9. Mają one też negatywny wpływ 

na sytuację w branży materiałów budowlanych, hutnictwie, produkcji sprzętu 

budowlanego i innych powiązanych z branżą budowlaną. 

Od sierpnia w tempie dwucyfrowym w ujęciu rdr spadała produkcja cementu, stali  

(z w wyjątkiem grudnia, kiedy spadek wynosił 5,1 proc.), stopów żelaza itp. jednocześnie 

jednak kontrakty futures na rudy żelaza były na wysokim poziomie podbijając ceny. 

Wyceny kontraktów spadły w ciągu jednego dnia o 5,8 proc. po opublikowaniu 8 lutego 

komunikatu o konsekwencjach ogłaszania przez przedsiębiorstwa nieprawdziwych danych 

w publikowanych informacjach10. Wzrost cen rudy i kontraktów terminowych mocno 

odbiegały bowiem od sytuacji na rynku. 8 lutego zapasy rudy żelaza w chińskich portach 

były na rekordowo wysokim poziomie: 157 mln ton11. Słabość w branży budowlanej 

przełożyła się na trwające przez cały rok dwucyfrowe spadki odnotowane w produkcji 

sprzętu budowlanego, np. koparek. Również słabe wyniki odnotowała produkcja 

traktorów; nieco zaskakujący jest natomiast wzrost produkcji wyposażenia do 

wytwarzania betonu12.  

 

Załamanie w usługach i sprzedaży detalicznej 

 

Jeszcze słabiej niż produkcja przemysłowa rosła wartość sektora usług, w grudniu zaledwie 

o 3 proc. rdr. Był to najsłabszy miesiąc po całorocznym dynamicznym spadku wartości 

usług. Wzrost w sektorze HoReCa mocno dotkniętym przez ograniczenia w Q4 wyniósł 

zaledwie 4,7 proc., nieco lepiej było w sprzedaży hurtowej i detalicznej – wzrost o 5,9 proc., 

ale głównie za sprawą sprzedaży hurtowej, której część była przeznaczona na eksport. 
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Sektor technologii informatycznych był jedynym z mocnym wzrostem na poziomie 11,5 

proc. rdr13. Udział usług w PKB wyniósł w ostatnim kwartale do 59,5 proc., niemal tyle ile  

w poprzednim, wciąż jednak mniej niż w 2019 r., na którego koniec wynosił 63,5 proc14. 

Fatalne wyniki odnotowała sama sprzedaż detaliczna z grudniowym wzrostem na 

poziomie zaledwie 1,7 proc., po już i tak bardzo słabej drugiej połowie roku. Wynik 

uratowała sprzedaż w e-commerce, której tempo wzrostu jakkolwiek słabsze niż  

w pierwszej połowie i systematycznie spadające, w grudniu wyniosło 14,1 proc. Wzrosły 

również zapasy produktów gotowych – w grudniu o 17,1 proc., w listopadzie o 17,9 proc.,  

a dynamika wzrostu była wyraźnie wyższa niż w miesiącach poprzedzających. W grudniu 

wzrosła natomiast po raz pierwszy od marca sprzedaż samochodów osobowych (+7,4 

proc.) oraz po raz pierwszy od kwietnia traktowanych jako oddzielna kategoria SUV-ów 

(+5,2 proc.)15. Ten wzrost był w znacznym stopniu wygenerowany przez rosnącą sprzedaż 

samochodów elektrycznych16. Trudno ocenić, na ile trwały jest to trend, natomiast ze 

względu na znaczenie tej branży jest dość istotny sygnał pozytywny. Nieco wolniej niż  

w poprzedzających miesiącach – ale wciąż bardzo dynamicznie – spadała w grudniu 

sprzedaż samochodów towarowych (o 19,1 proc. rdr).  

 

Inflacja konsumencka i producencka  

 

Inflacja konsumencka w styczniu wyniosła zaledwie 0,9 proc.17 W grudniu wynosiła 1,5 proc 

rdr. W poprzedzających miesiącach była również niska (np. 2,3 proc. w listopadzie i 1,5 

proc. w październiku). Główną grupą produktową, która ciągnęła ją w górę były usługi 

transportowe, w mniejszym stopniu usługi edukacyjne i rozrywka18. Niska inflacja 

konsumencka na odpowiednim poziomie jest pozytywnym elementem, gdyż utrzymuje 

siłę nabywczą społeczeństwa. W Chinach nie jest jednak jednoznacznym wyznacznikiem 

efektów polityki monetarnej. Ze względu na odmienną strukturę gospodarki i kanały 

przepływu finansowania, nowy pieniądz w dużej części jest kierowany na finansowanie 

strony podażowej, co w efekcie prowadzi do nadprodukcji, gdyż popyt na rynku 

wewnętrznym nie jest wystarczający, by wchłonąć rosnącą produkcję19. Inflacja 
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producencka była wyraźnie wyższa niż konsumencka. W styczniu br. wyniosła 9,1 proc., co 

było spadkiem w porównaniu do ostatniego kwartału ub.r., kiedy była dwucyfrowa. Wciąż 

jednak jest to znaczna różnica w porównaniu do tempa wzrostu inflacji konsumenckiej. 

Wysoka inflacja producencka była związana z inflacją cen surowców, półproduktów  

i komponentów do produkcji. Przez wiele miesięcy ubiegłego roku notowano jej wzrost 

dwucyfrowy w ujęciu rdr. W grudniu wyniosła ona 14,2 proc., czyli niewiele mniej niż  

w listopadzie 17,4 proc. i październiku 17,1 proc. W styczniu nieco zwolniła do 12.1 proc.20  

Głównym czynnikiem wzrostu były paliwa (ponad 35 proc. rdr.  

w grudniu i 30 proc. w styczniu). W poprzedzających miesiącach wzrosty cen były 

podobne. W innych grupach produktowych sytuacja była dość zróżnicowana. Powyżej 

średniej był również wzrost cen zakupów metali kolorowych i chemikaliów.21  

Przy ogólnym niewielkim osłabieniu tempa wzrostu inflacji producenckiej w styczniu 

podobnie jak w poprzedzających miesiącach kluczowymi branżami, które przyczyniały się 

do wzrostu cen producenckich były: górnictwo i przetwórstwo węgla i koksu, przemysł 

petrochemiczny (w mniejszym stopniu chemiczny) i hutniczy (zarówno stali jak i metali 

kolorowych). W pozostałych branżach wzrost cen był jednak już bardziej umiarkowany  

z wieloma poniżej średniej.22   

Według analityków  Natixis wzrost cen w eksporcie w drugiej połowie ub.r. był  

w niektórych produktach wyższy od wzrostu ilości, co ma wskazywać, że Chiny eksportują 

inflację producencką na zagraniczne rynki. Przykładami takich produktów są np. obuwie, 

panele LCD, telefony komórkowe i w mniejszym stopniu obwody elektroniczne23. Możliwe, 

że w przyszłości Chiny będą źródłem inflacji z przyczyn strukturalnych24. W obecnej 

sytuacji chińskim przedsiębiorstwom łatwiej jest podnosić ceny dla odbiorców 

zagranicznych niż na zmagającym się ze słabym popytem runku krajowym. W związku  

z czym w ciągu ostatnich miesięcy wzrost cen fabrycznych w większości szerszych 

kategorii produktowych, obejmujących również grupy wskazane przez Natixis, był 

stosunkowo niewielki. O ile efekt eksportu inflacji z powodu podnoszenia cen przez 

eksporterów dotyczy w różnym stopniu różnych grup produktowych, to trwający od końca 

2020 r. wzrost kosztów transportu – szczególnie kilkukrotny wzrost stawek na frachty 
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morskie – zdecydowanie jest czynnikiem pobudzającym inflację w państwach 

importujących chińskie towary.  

 

Inwestycje  

 

Do lipca tempo wzrostu skumulowanych inwestycji w środki trwałe mimo spadku tempa 

(FAI) rdr było dwucyfrowe, jednak w kolejnych miesiącach również spadało i w grudniu 

wyniosło 4,9 proc. za cały 2021 r. W listopadzie i w grudniu widoczne było zwalniające 

tempo zakumulowanych inwestycji w przemyśle, jednak zwolnienie było niewielkie  

i tempo było dość podobne do tego w pozostałych miesiącach drugiej połowy roku. 

Załamaniu uległy inwestycje w usługach, które z poziomu 27,8 proc w marcu dynamicznie 

spadały do poziomu 2,5 proc. rdr w grudniu.25 Odzwierciedlało to ogólnie nie najlepszą 

kondycję sektora usług.  

Dynamicznie wzrosły natomiast w 2021 r. (o 14,9 proc.) bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne. Tempo wzrostu w porównaniu do roku poprzedzającego spadało, co jednak 

wynikało głównie z faktu, że wskutek  pandemii w pierwszych miesiącach 2020 r. 

inwestycje załamały się i nabrały tempa dopiero w kolejnym okresie. Ten wynik został 

osiągnięty na już dość wysokiej bazie z roku poprzedzającego, w którym wzrost wyniósł 5,7 

proc. Bardzo istotnym elementem jest dynamiczny wzrost w sektorach zaawansowanych 

technologii26.  

 

Eksport wsparciem dla wzrostu gospodarczego 

 

W sytuacji gdy inwestycje spadają, co miało miejsce w ostatnim półroczu ubiegłego roku,  

a konsumpcja nie jest wystarczającym motorem wzrostu gospodarczego, eksport netto 

znów jest tym komponentem, który wspiera chiński wzrost gospodarczy. Kierownictwo 

KPCh wciąż nie jest w stanie zrealizować transformacji do modelu stabilnego wzrostu 
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opartego na konsumpcji, ponieważ dochody przedsiębiorstw, w tym dochody z eksportu, 

nie przekładają się w odpowiednim stopniu na wzrost dochodów społeczeństwa i przez to 

na wzrost udziału konsumpcji we wzroście gospodarczym. Udział konsumpcji końcowej  

w PKB mimo wielu lat starań kierownictwa KPCh od kilku lat stanowi wciąż niewiele ponad 

połowę PKB27.  

Chiński eksport w USD wzrósł w grudniu o 20,9 proc. rdr, a w listopadzie o 22 proc.  

W ubiegłym roku Chiny odnotowały rekordową nadwyżkę w handlu zagranicznym  

w wysokości ponad 676 mld USD28. Dynamika wzrostu importu spadła w związku ze 

słabnącym popytem wewnętrznym. W grudniu wynosiła 19,5 proc rdr, a w listopadzie 31,7 

proc29. Prognozy co do importu są jak na razie raczej konserwatywne i nie przewidują 

znacznego wzrostu.  

Udział eksportu w czwartym kwartale we wzroście PKB wzrósł do 26,4 proc. z 13,1 proc.  

w Q2 i 14,7 proc. w Q3 i wrócił do poziomu z 21Q1 i z 2020 r. Było to skorelowane ze 

spadkiem udziału inwestycji, który w Q4 był negatywny i wyniósł -11,6 proc. Udział 

konsumpcji wzrósł z 50,7 w Q1 do 85,3 proc. w Q430. Jednak wspomniany już słaby wzrost 

konsumpcji finalnej w powiązaniu z jej ogromnym udziałem sprawiły, że ogólny wzrost 

gospodarczy zanurkował. Gdyby nie eksport i jego znaczny udział we wzroście PKB – nie 

tylko w ostatnim kwartale, ale w całym 2021 r. – wyniki chińskiej gospodarki byłyby 

znacznie słabsze.  

 

Bieżąca sytuacja 

 

W ostatnich miesiącach istotny wpływ na poziom aktywności gospodarczej i sytuację  

w łańcuchach dostaw miały restrykcje stosowane przez władze w związku z powstaniem 

nowych ognisk epidemii31, ograniczenia w formie zamknięcia całości lub części obszarów 

miejskich, w przemieszczaniu się ludności, w prowadzeniu różnych rodzajów działalności 

gospodarczej wprowadzano np. w Xi’an32, Tianjin33, Zhengzhou34, Ningbo35, Zhuhai36.  



10 | Łukasz Sarek 

Oficjalny wskaźnik aktywności przedsiębiorstw (PMI) w styczniu wyniósł zaledwie 51. 

Sektor produkcyjny w grudniu wyszedł z dwumiesięcznej kontrakcji minimalnie 

przekraczając granicę z wartością 50,3. W styczniu PMI wyniósł jednak zaledwie 50,1. Do 

wartości oficjalnego wskaźnika należy jednak podchodzić ostrożnie gdyż odzwierciedla on 

lepiej sytuację dużych przedsiębiorstw w tym również państwowych wartoścp.np. 

subwskaźnika dla zamówień eksportowych była poniżej granicy 50 od kwietnia. Jest 

również bardzo silny rozdźwięk między dużo bardziej optymistycznymi oczekiwaniami co 

do przyszłej sytuacji a oceną sytuacji bieżącej. Nieco lepiej wypadają przedsiębiorstwa  

z pozostałych sektorów, głównie usługowe. Styczniowa wartość wskaźnika na poziomie 

51,1 jest po sierpniu najsłabsza od lutego 2020 r.37 

Wskaźnik Caixin PMI, który lepiej oddaje sytuację przedsiębiorstw prywatnych, również 

tych mniejszych rozmiarów, wskazuje, że ocena sytuacji menedżerów chińskich 

przedsiębiorstw jest jeszcze mniej optymistyczna. Wartość wskaźnika ogólnego wyniosła 

50,1, dla sektora produkcyjnego 49,1, a dla – usługowego 51,4. W sektorze produkcyjnym 

istotny wpływ na wartość wskaźnika miał bardzo słaby popyt wewnętrzny i spadek 

zamówień eksportowych38. Na usługi istotny negatywny wpływ miały ograniczenia 

wprowadzane przez władze w związku z ujawniającymi się kolejnymi ogniskami epidemii 

COVID-19. 

 

Perspektywa krótkoterminowa 

 

Niewiele wskazuje na to, by w najbliższych sytuacja w chińskiej gospodarce uległa 

zdecydowanej poprawie. Kierownictwo KPCh ma jednak w swoim ręku szereg 

instrumentów, które może wykorzystać do pobudzenia gospodarki do szybszego wzrostu  

i doprowadzenia do umiarkowanej poprawy. Oprócz wykorzystania tradycyjnych narzędzi 

ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej, może również w celu ograniczenia zakłóceń 

w łańcuchach dostaw poluzować dość restrykcyjnie stosowaną dotychczas politykę Zero 

Covid i ułatwić przepływ osób i towarów zarówno transgraniczny jak i wewnątrz ChRL39.  
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W grudniu i w styczniu chińskie władze zastosowały narzędzia ekspansywnej polityki 

monetarnej. Wdrożono cięcia niektórych stóp procentowych, np. referencyjnych stóp 

procentowych dla kredytów hipotecznych40, krótkoterminowych pożyczek dla baków 

komercyjnych41, 14-dniowych transakcji odwróconego repo, 7-dniowych transakcji repo  

i średnioterminowych kredytów udzielanych bankom komercyjnym (MLF)42. Przyspieszył 

wzrost kredytów. W styczniu powyżej oczekiwań rynkowych był wzrost finansowania 

sektora prywatnego do 4 bln RMB, o blisko 330 mld RMB więcej niż przewidywał 

konsensus43. Wskaźnik podaży pieniądza M2 wzrósł o 9,8 proc. rdr, konsensus przewidywał 

9 proc. Rynek oczekuje rozszerzenia ekspansywnej polityki monetarnej44. Jak na razie 

cięcia stóp były jednak dość ostrożne i wydaje się, że w najbliższych miesiącach chińskie 

władze wprowadzą kolejne. Istnieją jednak obawy, że te działania mogą spowodować 

nadmierny wzrost kredytów, z których część nie wejdzie do realnej gospodarki. 

Zwalniająca inflacja producencka i konsumencka dają większą przestrzeń dla polityki 

monetarnej45. 

W związku z tym zwiększana jest kontrola obiegu pieniądza. Pod koniec stycznia Ludowy 

Bank Chin wydał dyrektywę dotyczą rejestracji wypłat w gotówce depozytów o wartości 

ponad 50 tys. RMB lub równowartości 10 tys. USD jeśli w walucie obcej. Rejestracji 

podlegają również inne transakcje, które prowadza do wypłaty w gotówce tych kwot. 

Beneficjenci są również zobowiązani do podania źródła środków oraz planowanego celu 

ich wykorzystania46. Oficjalnie nowe zasady mają na celu przeciwdziałanie praniu 

brudnych pieniędzy i nielegalnemu pozyskiwaniu finansowania, jednak w praktyczny 

wymiarze są ukierunkowane na zwiększenie obrotu pieniądzem w formie elektronicznej  

i ograniczenie użycia gotówki, żeby zwiększyć kontrolę aparatu partyjno-państwowego 

nad obrotem gospodarczym. 

Od sierpnia widoczny jest dość stały trend umacniania się chińskiej waluty. Z poziomu 6,5 

w lutym weszła na ok. 6,35. Kierownictwo KPCh będzie dążyło do osłabienia waluty, gdyż 

dalsza aprecjacja zagraża konkurencyjności chińskiego eksportu, który jest obecnie 

kluczowym elementem wspierającym wzrost gospodarczy. KPCh ma kilka możliwości. 

Zwiększenie elastyczności kursu raczej nie wchodzi w grę, pozostaje więc albo nałożenie 

ograniczeń na napływ waluty albo poluzowanie ograniczeń dla chińskich przedsiębiorstw  
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w zakresie finansowania inwestycji zagranicznych47. Pierwsze mogłoby się negatywnie 

odbić na poziomie przyjmowanych przez Chiny inwestycji zagranicznych, zarówno 

bezpośrednich, ale również tych kierowanych na rynki finansowe. Wydaje się więc dość 

prawdopodobne, że poluzowaniu faktycznemu – a być może również formalnemu – ulegną 

ograniczenia dotyczące finansowania inwestycji zagranicznych realizowanych przez 

chińskie przedsiębiorstwa. 

W krótkim terminie największym zagrożeniem dla gospodarki jest epidemia COVID-19  

i związana z nią restrykcyjna polityka, która hamuje aktywność gospodarczą oraz trudna 

sytuacja w nieruchomościach i branży budowlanej. IMF zachęca Chiny do ograniczenia 

polityki Zero Covid na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań48. Również analitycy 

wskazują na negatywne skutki szczególnie dla poziomu konsumpcji wprowadzanych 

restrykcji49. Jednak do tej pory chińskie władze wskazywały, że korzyści stosowania takiej 

polityki przewyższały koszty50. Brak na razie sygnałów, by kierownictwo KPCh 

zdecydowanie odeszło od swojej strategii, co zwiększa ryzyko zaburzeń w łańcuchach 

dostaw.  

Kluczowe dla powrotu na ścieżkę zdrowego wzrostu jest odbicie się konsumpcji.  

W krótkim terminie jednym z jej elementów mogłoby być transfery bezpośrednie dla 

uboższych grup społeczeństwa lub inne formy zwiększania skłonności społeczeństwa do 

konsumpcji np. przez dopłaty do składek na fundusze emerytalne dla niektórych grup 

społecznych. Do tej pory chińskie władze nie kwapiły się z zastosowaniem tych narzędzi 

ekspansywnej polityki fiskalnej ze względu na ograniczenia budżetowe i niechęć do 

zwiększania deficytu51. Istotnym hamulcem dla tej polityki może być trudna sytuacja 

finansowa wielu rządów lokalnych, które szczególnie odczuły problemy w branży 

nieruchomości, gdyż ich dochody są w znacznym stopniu uzależnione od sprzedaży praw 

do użytkowania ziemi52. Brak działań wspierających konsumpcję będzie wpływał 

niekorzystnie na tempo powrotu do odpowiedniego poziomu. 

Możliwości działania władz są ograniczone ze względu na strukturalne niedomagania 

chińskiej gospodarki, które uwidaczniają się szczególnie wyraźnie w okresach zwolnionego 

wzrostu gospodarczego. Do tych problemów należą m.in. spadająca produktywność 

dodatkowo spotęgowana przez „technological decoupling” z USA53, słaby system 
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zabezpieczeń społecznych, wysoki poziom oszczędności gospodarstw domowych, 

jednocześnie wysoki poziom zadłużenia przedsiębiorstw prywatnych, lokalnej 

administracji państwowej i w nieco mniejszym stopniu gospodarstw domowych i rosnąca 

rola przedsiębiorstw państwowych w wielu sektorach. Bez podjęcia przez kierownictwo 

KPCh działań, nawet kosztownych lub ryzykownych, trudno będzie o pobudzenie  

w najbliższych miesiącach wzrostu gospodarczego w sposób, który nie spowoduje  

w przyszłości narastania problemów strukturalnych54. 
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Economic situation in China 

 

Łukasz Sarek 

 

In 2021, China's GDP grew by 8.1 per cent. Due to the deteriorating economic situation, 

however, the growth rate in the second half of the year was much weaker. It reached only  

4 per cent in the last quarter. The risk of the dynamic spread of the coronavirus pandemic 

has also increased. Due to these factors, leading global financial institutions, like the 

International Monetary Fund and the World Bank, have recently revised China's economic 

growth forecasts for 2022. 

Value-added growth in Chinese industry slowed significantly in the last months. Since 

October, the share of loss-making enterprises in the secondary sector has increased and the 

indicator of the  accumulated losses to accumulated income has deteriorated. As a result of 

the continuing liquidity problems and over-indebtedness of many Chinese property 

developers led by Evergrande, the situation in the Chinese property sector has deteriorated 

significantly. This also has significant negative impact on the situation in the construction, 

steel and non-ferrous metals manufacturing, construction equipment manufacturing and 

other related industries, as well as on the economy as a whole. 

The growth of the added value of the service sector was even weaker than of industrial 

production. The share of services in GDP, despite growth in the last two quarters of last 

year, was still below the levels from 2019 and 2018. Poor results were recorded by retail 

sales, whose minimal positive growth was due to the relatively high dynamics of e-

commerce sales. 
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With falling investments and weak consumption growth, net exports again became the 

component of GDP that supported overall economic growth. In the last quarter, as in many 

months of last year, export recorded double-digit growth. According to Natixis analysts, 

China has been recently exporting producer inflation to foreign markets. Examples include 

such industries as footwear, LCD panels, mobile phones and, to a lesser extent, electronic 

circuits. Chinese companies compensate for their limited ability to raise prices in the 

domestic market by raising prices to foreign customers. Increased transport costs have also 

played an important role in raising the cost of imports from China.  

In recent weeks, the level of economic activity and the situation in supply chains have been 

significantly affected by the restrictions implemented by the authorities due to new 

outbreaks of the pandemic. In January, the Caixin PMI overall index stood at 50.1, with the 

manufacturing sector at 49.1 and the services sector at 51.4. Value of 50 marks the line 

between growth and contraction. 

There is little sign that the situation will improve dramatically in the coming months. 

However, the CCP leadership still has a number of instruments in its hands that can be used 

to stimulate the economy to grow faster and to induce moderate improvement in the 

economic situation. In December and January, the Chinese authorities applied some tools of 

an expansionary monetary policy, including cuts in some interest rates. Credit growth 

accelerated. Private sector financing growth was above market expectations in January. So 

far, however, the rate cuts have been quite cautious and it seems that the Chinese 

authorities will introduce more in the coming months. 

Since August, a fairly steady trend towards appreciation of the Chinese currency has been 

evident. The CCP leadership will attempt to incur the depreciation of RMB, as its further 

appreciation threatens the competitiveness of Chinese exports, which currently constitute 

the key element supporting economic growth. It therefore seems quite likely that the actual 

application of restrictions on the financing of foreign investment by Chinese companies 

may be relaxed. Adjustments in formal regulations can be also implemented. 

In the coming months, the greatest threat to the economy is the dynamic spread of the 

epidemics and the enforcement of restrictive policies, which hamper economic activity. 
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Another threat is the drop in demand for Chinese exports in the foreign markets. So far, the 

Chinese authorities have indicated that the benefits of restrictive anti-Covid policies have 

outweighed the costs. There have been no signs yet that the CCP leadership has moved 

decisively away from its strategy, which increases the risk of disruption to supply chains. 

The additional risks are related to the impact of the war in Ukraine.  

Critical to a return to healthy growth is a rebound in consumption. Neglecting the support 

of consumption growth can lead to further deterioration in demand and adversely impact 

the return on the path of stable, dynamic economic growth. Without the CCP leadership 

taking actions, even costly or risky ones, it will be difficult to stimulate healthy acceleration 

in economic activities in the coming months. Following the old path of increasing 

investments in infrastructural projects and supporting state-owned enterprises at the 

expense of private sector will only deepen the existing profound structural problems. 

 


