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Chiński decoupl ing – „gospodarka 

podwójnego obiegu”  

 

W marcu br. na zjeździe Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 

zatwierdzony został XIV Plan Pięcioletni. Koncepcja „podwójnego obiegu 

gospodarczego” jest jednym z kluczowych elementów planu kształtującego życie 

gospodarcze w Chinach w najbliższych latach. W proces konsultacji nowej strategii 

zaangażowany był osobiście Xi Jinping i najwyższe kierownictwo KPCh, co podkreśla jej 

znaczenie. Jednym z głównych powodów wdrożenia nowej strategii jest 

przeciwdziałanie skutkom prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa i jak na 

razie kontynuowanej przez prezydenta Joe Bidena polityki decouplingu z Chinami. 

Chińskie przedsiębiorstwa, szczególnie działające w branżach rozwiniętych 

technologicznie, borykają się ze skutkami działań Waszyngtonu. Wdrożenie strategii 

ma przyczynić się do ograniczenia wpływu zawirowań w światowej gospodarce na 

chiński rynek związanych przede wszystkim z działaniami Waszyngtonu, ale również 

wynikających z innych spodziewanych zaburzeń, spowodowanych m.in. możliwymi 

nawrotami epidemii kryzysami politycznymi czy działaniem sił natury. 

Polityka „podwójnego obiegu” jest rozwinięciem i dostosowaniem do nowych wyzwań 

dotychczasowej polityki gospodarczej i bardzo mocno bazuje na już realizowanych 

koncepcjach reformy strony podażowej, polityki „Made in China 2025” i fuzji wojskowo-
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cywilnej. Pod pewnymi względami jest to również nowa odsłona starań Pekinu na rzecz 

odchodzenia od gospodarki zależnej od przetwórstwa eksportowego ku modelowi 

opartemu na produkcji ukierunkowanej na zaspokojenie popytu wewnętrznego, 

którego wzrost jest wspierany i stymulowany przez państwo.  

Celem strategii będzie zmniejszanie importu zaawansowanych technologicznie 

komponentów i innych środków produkcji oraz dóbr inwestycyjnych związane z chęcią 

obniżenia zależności od zagranicznych dostawców, szczególnie w obszarze 

zaawansowanych technologii. Jej wdrożenie może wpłynąć na wymianę handlową, a co 

za tym idzie – na stosunki z innymi niż USA kluczowymi partnerami gospodarczymi 

Chin: Niemcami, Japonią i Koreą Południową. Kierownictwo KPCh chce mieć kontrolę 

nad łańcuchami produkcji i dlatego w ramach wzmacniania znaczenia obiegu 

wewnętrznego będzie wymuszało na zagranicznych firmach lokalizację produkcji. 

Kluczowym elementem i przesłanką dla pełnego sukcesu wdrażania podwójnego obiegu 

jest pozyskanie przez chińskie przedsiębiorstwa technologii, które umożliwią im 

wytwarzanie zaawansowanych produktów. Oprócz wspomnianego już rozwoju 

technologii w ramach wspieranych przez państwo „Made in China 2025” czy fuzji 

wojskowo-cywilnej, będą one pozyskiwane przez chińskie firmy od zagranicznych 

przedsiębiorstw przez przejęcia firm, oraz zakup lub licencję. Można się spodziewać, że 

zarówno organizacje wchodzące w skład systemu partyjno-państwowego jak również 

chińskie przedsiębiorstwa będą tak jak dotychczas stosowały wszelkie sposoby na 

przejęcie potrzebnych im technologii nie wykluczając cyberszpiegostwa, wymuszonego 

transferu technologii, wykradania tajemnic handlowych, niewykonywania zobowiązań 

z tytułu umów licencyjnych czy sprzedaży technologii oraz poprzez wymianę naukową. 

Wdrożenie „gospodarki podwójnego obiegu” będzie miało w najbliższym czasie 

ograniczony bezpośredni wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Jednak jej długofalowe 

skutki podobnie jak „Made in China 2025” i innych polityk wspierających chińskich 

przedsiębiorców mogą znacząco wpłynąć na pozycję konkurencyjną polskich 

przedsiębiorstw oraz na dostęp polskich przedsiębiorstw do chińskiego rynku. Możliwe 

jest zmitygowanie negatywnego wpływu nowej chińskiej strategii poprzez: 
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1. Optymalizację przez polskie przedsiębiorstwa ekspozycji na chiński rynek  

z uwzględnieniem ryzyka związanego z nową polityką Pekinu.  

2. Dywersyfikację eksportu przez skierowanie go na inne rynki azjatyckie przy wsparciu 

ze strony odpowiednich agencji państwowych.  

3. Wsparcie polskich firm w konkurowaniu z chińskimi rywalami w Polsce i na 

zagranicznych rynkach, szczególnie w branżach, w których chińskie władze wspierają 

własne firmy. 

4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do odrzucenia ratyfikacji 

zawartego z Chinami kompleksowego porozumienia inwestycyjnego (CAI). Zawarte 

porozumienie biorąc pod uwagę jego postanowienia oraz realia chińskiego środowiska 

politycznego i gospodarczego nie przyniesie większych korzyści dla polskich 

przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, w uzyskaniu dostępu do chińskiego rynku, 

a grozi przenoszeniem produkcji do Chin. 

5. Podejmowanie przez odpowiednie agencje państwowe działań zmierzających do 

zwiększenia świadomości wśród polskich przedsiębiorstw, instytutów badawczych 

zagrożeń związanych z chińskim szpiegostwem przemysłowym oraz innymi 

działaniami, które mogą prowadzić do utraty wyników prac badawczych oraz praw 

własności przemysłowej lub własności intelektualnej. 

 

Po raz pierwszy koncepcja „podwójnego obiegu” jako element strategii gospodarczej Chin 

została zaprezentowana 14 maja ub.r. na posiedzeniu Stałego Komitetu Biura Politycznego 

KPCh poświęconym ocenie sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej związanej z rozwojem 

pandemii oraz działaniom mającym na celu przeciwdziałanie jej skutkom. Na posiedzeniu 

wskazano, że gospodarka podwójnego obiegu ma być oparta na pogłębieniu reform strony 

podażowej oraz na wykorzystaniu ogromnego potencjału rynku wewnętrznego1. Koncepcja 

nie została od razu zaprezentowana w formie spójnej kompleksowej strategii, a jej 

elementy były przedstawiane w kolejnych tygodniach i miesiącach m. in na spotkaniu Xi 

Jinpinga z przedstawicielami przedsiębiorstw w lipcu ub.r. oraz również na lipcowym 
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posiedzeniu Biura Politycznego KPCh2. Po kolejnych konsultacjach w gronie ekspertów3 i na 

posiedzeniu Centralnej Komisji ds. Wszechstronnego Pogłębienia Reform4 strategia została 

włączona do projektu planu pięcioletniego5. W proces jej konsultacji zaangażowany był 

osobiście Xi Jinping i najwyższe kierownictwo KPCh, co podkreśla jej znaczenie w chińskiej 

polityce gospodarczej. W marcu br. została włączona do zatwierdzonej przez 

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych kolejnej pięciolatki jako jeden  

z kluczowych gospodarczych motywów przewodnich6. 

W „gospodarce podwójnego obiegu” funkcjonują dwa powiązane ze sobą systemy produkcji 

i przepływu towarów i usług. System obiegu krajowego jest systemem podstawowym,  

a system wymiany handlowej z zagranicą ma być systemem pomocniczym7. Na 

wewnętrznym rynku jej celem jest stworzenie płynnie działających powiązań między 

podażą a popytem, w których nacisk położony jest nie tylko na produkcję i konsumpcję, ale 

również na dystrybucję i obieg towarów i usług, co wymaga udoskonalenia działania 

łańcuchów dostaw i technologicznych innowacji8. Zadaniem obiegu zewnętrznego jest 

dostarczanie surowców i komponentów na potrzeby produkcji krajowej oraz umożliwienie 

pozyskania technologii i kapitałów dla jak najlepszego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego.  

 

Odpowiedź na amerykański decoupling 

 

Chiny przygotowują się do długotrwałej rywalizacji ze słabnącymi zdaniem chińskich 

ekspertów i elit partyjnych Stanami Zjednoczonymi. Słabnięcie to ma postępować przy 

jednoczesnym występowaniu korzystnych dla Chin trendów na arenie międzynarodowej9. 

Jednym z głównych powodów wdrożenia nowej strategii jest przeciwdziałanie skutkom 

prowadzonej przez administrację Trumpa i jak na razie kontynuowanej przez Bidena polityki 

decouplingu z Chinami, która jest powiązana z działaniami mającymi zachęcić 

amerykańskie firmy do reshoringu. Kluczowymi, acz realizowanymi z różnymi efektami 

elementami amerykańskiej strategii są:  



 

Chiński decoupling – „gospodarka podwójnego obiegu” | 5 

a) wprowadzenie barier celnych na wybrane grupy chińskich produktów, których napływ 

godził w interesy amerykańskich producentów lub szeroko rozumiane bezpieczeństwo 

państwa; spotkało się to z chińskim odwetem i doprowadziło do „wojny handlowej”;  

b) wprowadzenie zachęt dla amerykańskich firm do przenoszenia produkcji do kraju, 

między innymi poprzez reformę fiskalną przez Trumpa10; 

c) ograniczenie dostępu chińskich firm technologicznych do amerykańskiego rynku, a także 

możliwości przejmowania firm technologicznych i zaawansowanych technologii oraz 

możliwości zakupów kluczowych komponentów i rozwiązań w celu utrzymania globalnego 

prymaty technologicznego przez USA, co zostało określone mianem „wojny 

technologicznej”11. 

Rezultatem różnorodnych działań podejmowanych przez Waszyngton i Pekin jest dążenie 

do stworzenia w gospodarce światowej obszarów mocniej powiązanych z jednym lub 

drugim ośrodkiem gospodarczym w myśl zasady „Jeden świat, dwa systemy”12. 

Amerykańska dyplomacja forsuje inicjatywę Clean Network, która ma na celu eliminację 

chińskich firm (z Huawei na czele) z budowy sieci 5G13 Prezydent Biden próbuje nakłonić 

władze UE i państwa członkowskie do zajęcia wspólnego stanowiska wobec chińskiej 

ekspansji politycznej i gospodarczej.14 Pekin tymczasem stara się rozszerzyć powiązania 

gospodarcze i polityczne z państwami rozwijającymi się i powstrzymać zbliżenie  

i koordynację działań między USA i UE w stosunku do Chin.15 Stanowisko Unii Europejskiej  

i jej czołowych państw członkowskich jest niezwykle istotnym elementem budowania 

nowego porządku. 

Najbardziej dotkliwe efekty jak na razie przyniosła dla strony chińskiej wojna 

technologiczna. Chińskie przedsiębiorstwa z Huawei na czele borykają się ze odczuwalnymi 

skutkami działań Waszyngtonu. Wdrożenie strategii ma przyczynić się do ograniczenia 

wpływu zawirowań w światowej gospodarce na chiński rynek – przede wszystkim tych 

związanych z działaniami Waszyngtonu16, ale również wynikających z innych zaburzeń, 

spowodowanych nawrotami epidemii, kryzysami politycznymi itp. Realizacji tych celów 

oprócz zmniejszania roli kręgu „zewnętrznego” ma służyć dywersyfikacja zagranicznych 

rynków odbiorców i dostawców kluczowych produktów. Jest ona już realizowana poprzez 
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negocjacje kolejnych umów o wolnym handlu, popisanie kompleksowego porozumienia 

inwestycyjnego (CAI) z UE, wejście do Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa 

Gospodarczego (RCEP) oraz kontynuację podlegającej transformacji koncepcji Pasa  

i Szlaku, które mają zintensyfikować relacje handlowe Chin z innymi państwami17.  

 

Kontynuacja i rozwinięcie poprzednich koncepcji 

 

Polityka „podwójnego obiegu” jest rozwinięciem i dostosowaniem do nowych wyzwań 

dotychczasowej polityki gospodarczej i bardzo mocno bazuje na już realizowanych 

koncepcjach reformy strony podażowej18, polityki „Made in China 2025” i fuzji wojskowo-

cywilnej. Pod pewnymi względami jest to nowa odsłona starań Pekinu na rzecz odchodzenia 

od gospodarki zależnej od przetwórstwa eksportowego z inwestycjami jako istotnym 

czynnikiem wzrostu ku modelowi opartemu na produkcji ukierunkowanej na zaspokojenie 

popytu wewnętrznego, którego wzrost jest wspierany i stymulowany przez państwo.19  

Realizacja nowej strategii jest mocno powiązana z wyciszoną w przekazie propagandowym, 

ale wciąż realizowaną polityką „Made in China 2025”, której celem jest zdobycie przez 

krajowe przedsiębiorstwa dominacji na chińskim rynku oraz ułatwienie im skutecznego 

wejścia na rynki globalne w branżach kluczowych z punktu widzenia gospodarczej strategii 

KPCh. Wdrażanie „Made in China 2025” wywarło presję na zagranicznych 

przedsiębiorstwach, między innymi dzięki wsparciu ogromnymi subsydiami ze strony 

chińskiego państwa. Niemieckie firmy z sektora chemicznego, motoryzacyjnego, i sektorów 

produkcyjnych wykorzystujących zaawansowane technologie odczuły negatywne skutki jej 

wdrożenia. Tak jak wcześniej wdrażane pogramy, polityka ta odniosła największy sukces w 

takich branżach jak telekomunikacja czy produkcja paneli słonecznych, w których chińskie 

firmy stały się w niektórych segmentach kluczowymi, a na niektórych rynkach 

dominującymi graczami20. W latach 2014-2018 Chiny zmniejszyły udział wartości dodanej 

komponentu zagranicznego w eksporcie o 3,5 pkt. proc. do 15 proc. przy jednoczesnym 

podniesieniu własnej wartości dodanej Chin w eksporcie do 30 proc., co jest mniejszą 

wartością niż dla eksportu amerykańskiego lecz większą niż dla niemieckiego21. Realizując 
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obie strategie władze ChRL inwestują obecnie znaczące środki w rozwój produkcji 

półprzewodników, infrastruktury nowej generacji, sztucznej inteligencji biotechnologii, 

przemysłu lotniczego i technologii kosmicznych22. Nowy „chiński szok” może również 

dotknąć firmy prawnicze i sektor finansowy23, które dopiero co zdobywają sobie pozycję  

w Chinach. Wzrost sponsorowanej przez państwo konkurencyjności chińskich form w tych 

branżach może być bolesny dla zachodnich firm nie tylko na chińskim rynku, ale również na 

innych rynkach.  

Oprócz „Made in China 2025” dla efektów wprowadzenia koncepcji podwójnego obiegu 

pozytywne znaczenie będzie miała wdrażana od wielu lat fuzja wojskowo-cywilna, która  

w znaczącym stopniu ułatwia przepływ technologii podwójnego zastosowania między 

podmiotami z sektora cywilnego i wojskowego24. Od 2015 r. władze ChRL zainwestowały 

68,5 mld USD w firmy działające w ramach tej polityki25. Z jednej strony chińskie 

przedsiębiorstwa prywatne korzystają z przepływu wyników badań i technologii od firm  

z instytutów badawczych z sektora obronnego, dzięki czemu nie ponoszą części kosztów 

badań i rozwoju produktów. Prywatne firmy otrzymując państwowe wsparcie mogą 

znacznie szybciej komercjalizować rozwiązania wypracowane przez przemysł obronny  

i związane z armią ośrodki badawcze. Sektor wojskowy może również transferować do 

sektora cywilnego technologie pozyskane na drodze szpiegostwa cybernetycznego  

i podobnych metod. Z drugiej strony ta polityka ma istotne znaczenie przede wszystkim dla 

rozwoju chińskiego sektora wojskowego, ze względu na transfer wiedzy i rozwiązań nie 

tylko od chińskich przedsiębiorstw ale podmiotów zagranicznych zaangażowanych we 

współpracę z chińskimi instytucjami naukowymi badawczymi czy przedsiębiorstwami26.  

 

Lokalizacja produkcji, ograniczanie importu, ekspansja zagraniczna 

 

Dyskusyjnym elementem nowej strategii jest podkreślane przez kierownictwo KPCh  

i niektórych chińskich analityków dalsze zwiększanie otwartości rynku chińskiego na 

zagraniczne towary.27 Chińscy liderzy wskazują wprost, że obieg wewnętrzny jest 

ważniejszy i że obydwa obiegi mają się jedynie nawzajem wspierać28. Obieg zewnętrzny 
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traktowany jest jako mniejsze pomocnicze koło dla obiegu wewnętrznego29. Jednym  

z założeń strategii jest dążenie Chin do stania się „punktem ciężkości”, który będzie 

przyciągał import surowców i innych zasobów dla chińskich fabryk30. Jednak dotyczyć to 

będzie to tylko tych surowców i dóbr przemysłowych, którymi Chiny nie dysponują i nie 

mają możliwości ich wytworzenia. Celem strategii będzie zmniejszanie importu 

zaawansowanych technologicznie komponentów i innych środków produkcji oraz dóbr 

inwestycyjnych związane z chęcią obniżenia zależności od zagranicznych dostawców, 

szczególnie zaawansowanych technologii. Jej wdrożenie może wpłynąć na wymianę 

handlową, a co za tym idzie – stosunki z innymi niż USA kluczowymi gospodarczymi 

partnerami Chin: Niemcami, Japonią i Koreą Południową31.  

Pekin chce mieć kontrolę nad łańcuchami produkcji i dlatego w ramach wzmacniania 

znaczenia obiegu wewnętrznego będzie wymuszał na zagranicznych firmach lokalizację 

produkcji. Szczególnie istotne dla KPCh jest to w grupach produktowych, które są kluczowe 

dla procesów produkcyjnych zaawansowanych technologicznie32, ale trend do lokalizacji 

będzie rozszerzany na inne grupy produktowe traktowane z różnych względów jako istotne 

z puntu widzenia chińskiej gospodarki33. Pekin chce, żeby zagraniczne firmy związały się  

z chińskim rynkiem, gdyż to ułatwia kontrolę nad nimi. Lokalizacja zakładu produkcyjnego 

w Chinach może być zaakceptowana przez koncerny np. niemieckie czy francuskie34. Może 

być jednak dużo trudniejsza dla MŚP, które mogą w ten sposób utracić możliwość wejścia 

na chiński rynek. Postanowienia zawarte w podpisanym z Chinami ale jeszcze nie 

ratyfikowanym kompleksowym porozumieniu inwestycyjnym (CAI) są ukierunkowane na 

lokalizację produkcji w Chinach i w efekcie będzie ono wsparciem dla strategii gospodarki 

podwójnego obiegu. Poparcie, jakiego CAI udzieliły Niemcy i Francja wynika przede 

wszystkim ze znaczenia rynku chińskiego dla koncernów z obu państw. Dla wielu 

zagranicznych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stawianie na pierwszym 

miejscu obiegu towarów między zlokalizowanymi w Chinach przedsiębiorstwami  

a chińskimi odbiorcami będzie oznaczało kolejne utrudnienie w dostępie do tego i tak już 

niełatwego rynku.  

Zwiększanie importu dóbr konsumenckich nie jest jednym z istotnych obszarów strategii. 

Zagraniczne firmy nie mają co liczyć na to, że chiński rynek odegra taką rolę jak w okresie 



 

Chiński decoupling – „gospodarka podwójnego obiegu” | 9 

światowego kryzysu finansowego. Jest bowiem zasadnicza różnica między obecnie 

wdrażaną strategią podwójnego obiegu, której efektem w rzeczywistości ma być 

ograniczenie importu, a równoważeniem gospodarki po 2008 r. W dobie kryzysu Chiny 

dążyły zwiększenia konsumpcji wewnętrznej i zmniejszenia zależności od eksportu na 

borykające się z trudnościami rynki zagraniczne35. KPCh nie wdrażała istotnych rozwiązań, 

które miałyby na celu ograniczenie importu, przez co wzrost konsumpcji w Chinach był 

również szansą dla zagranicznych firm eksportujących na chiński rynek36. Nowa strategia 

nie ma na celu zwiększenia importu towarów z zagranicy i przynoszenia zysków firmom 

spoza Chin. Pobudzenie i wykorzystanie rosnącej krajowej konsumpcji będzie służyć 

stworzeniu korzystnych warunków dla wzrostu narodowych czempionów i krajowych 

marek37. Rezultatem wdrożenia nowej strategii ma być bowiem „zredukowanie zależności 

od Ameryki przy jednoczesnym zwiększeniu zależności reszty świata od Chin”38. Dzięki 

pozyskaniu technologii, ekonomii skali na rynku chińskim i wsparciu państwowemu, 

chińskie firmy będą w stanie nie tylko zaspokoić krajowy popyt, ale również prowadzić 

ekspansję zagraniczną dysponując dzięki wsparciu państwa przewagą konkurencyjną nad 

innymi firmami39.  

 

Przejmowanie technologii 

 

Kluczowym elementem i przesłanką dla pełnego sukcesu wdrażania podwójnego obiegu 

jest pozyskanie przez chińskie przedsiębiorstwa technologii, które umożliwią im 

wytwarzanie zaawansowanych technologicznie produktów. Oprócz wspomnianego już 

rozwoju technologii w ramach wspieranych przez państwo „Made in China 2025” czy fuzji 

wojskowo-cywilnej, będą one pozyskiwane od zagranicznych przedsiębiorstw. Można się 

spodziewać, że zarówno agencje wchodzące w skład systemu partyjno-państwowego jak 

również chińskie przedsiębiorstwa będą tak jak dotychczas stosowały wszelkie sposoby na 

ich przejęcie nie wykluczając cyberszpiegostwa, wymuszonego transferu technologii, 

wykradania tajemnic handlowych, niewykonywania zobowiązań z tytułu umów licencyjnych 

czy sprzedaży technologii oraz poprzez wymianę naukową40. 
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Przede wszystkim jednak chińskie firmy będą pozyskiwały technologie na rynku krajowym 

przez współpracę i wspólne przedsięwzięcia z zagranicznymi partnerami oraz przez 

przejęcia zagranicznych przedsiębiorstw. O ile pod względem wartości chińskie inwestycje 

w Europie znacząco spadły, staranniejszy dobór przejmowanych firm pod kątem 

posiadanych przez nie technologii i know how może przynieść chińskim inwestorom  

i państwu chińskiemu tak pożądaną niezależność technologiczną41. 

Unia Europejska oraz państwa członkowskie próbują kontrolować chińskie inwestycje  

i blokować te, które miałyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo państw członkowskich  

i Unii jako całości lub na konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw w kluczowych 

branżach. W październiku 2020 wszedł w życie unijny mechanizm oceny zagranicznych 

inwestycji, którego wprowadzenie było w znacznej mierze spowodowane obawami przed 

chińskimi przejęciami europejskich firm technologicznych42. Poszczególne państwa 

członkowskie wprowadzają lub modyfikują swoje regulacje dające im odpowiednie 

narzędzia do kontrolowania działań zagranicznych inwestorów43. 

 

Działania polskich przedsiębiorstw i agencji państwowych 

 

Wdrożenie „gospodarki podwójnego obiegu” będzie miało w najbliższym czasie 

ograniczony bezpośredni wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Jednak jej długofalowe skutki 

podobnie jak „Made in China 2025” i innych polityk wspierających chińskich 

przedsiębiorców mogą znacząco wpłynąć na pozycję konkurencyjną polskich 

przedsiębiorstw zarówno wobec chińskich firm na rynku chińskim, polskim i rynkach 

zagranicznych jak również wobec przedsiębiorstw z innych państw europejskich 

działających na rynku chińskim. Możliwe jest zmitygowanie negatywnego wpływu nowej 

chińskiej strategii poprzez: 

1. Optymalizację przez polskie przedsiębiorstwa ekspozycji na chiński rynek. Pomimo 

możliwych utrudnień w dostępie do chińskiego rynku, polscy eksporterzy nie powinni 

rezygnować z wprowadzania swoich produktów na ten rynek. Podejmując się eksportu do 
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ChRL powinni jednak kalkulować również ryzyko polityczne i prawne związane nie tylko  

z wdrażaniem „gospodarki podwójnego obiegu”, ale z ogólnym stosunkiem chińskich władz 

do zagranicznych przedsiębiorców i importu towarów.  

2. Dywersyfikacji eksportu na rynki azjatyckie. Państwo polskie powinno zachęcać  

i wspierać polskich eksporterów w działaniach zmierzających do dywersyfikacji eksportu  

i zwiększenia udziału odbiorców innych państw azjatyckich w polskim eksporcie.  

W przypadku ChRL ryzyko polityczne i związane z nim ryzyko prawne wprowadzania 

niekorzystnych dla zagranicznych eksporterów regulacji jest stosunkowo wysokie  

i kierowanie znacznego eksportu do Chin powinno odbywać się z pełną jego świadomością.  

3. Przygotowania na rosnącą chińską konkurencję w Polsce i na zagranicznych rynkach. 

Wzmocnienie chińskich przedsiębiorstw na rynku krajowym przełoży się prawdopodobnie 

na ich wyższą konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Konieczne jest monitorowanie 

przez odpowiednie agencje rządowe, związki przedsiębiorców oraz samych eksporterów 

chińskich branż wspieranych przez chińskie państwo, zdefiniowanie rynków, na których 

konkurują z polskimi i odpowiednie wspieranie polskich przedsiębiorstw.  

4. Podejmowania i wspierania inicjatyw zmierzających do odrzucenia ratyfikacji CAI. 

Zawarte porozumienie biorąc pod uwagę jego postanowienia oraz realia chińskiego 

środowiska politycznego, gospodarczego i prawnego jest przede wszystkim korzystne dla 

wielkich korporacji zachodnioeuropejskich, głównie niemieckich i francuskich. Postęp 

lokalizacji produkcji w Chinach grozi w niektórych branżach (jak np. motoryzacyjnej) 

przenoszeniem produkcji z Polski do CRL i może jeszcze bardziej utrudnić dostęp polskich 

przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, do chińskiego rynku. Daje również chińskiemu 

aparatowi partyjno-państwowemu dodatkowe narzędzia nacisku na zagraniczne firmy.  

5. Podejmowania przez odpowiednie agencje państwowe działań zmierzających do 

zwiększenia świadomości wśród polskich przedsiębiorstw i instytutów badawczych 

zagrożeń związanych z chińskim szpiegostwem przemysłowym oraz innymi działaniami 

państwa chińskiego i chińskich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić do utraty wyników 

prac badawczych oraz praw własności przemysłowej lub własności intelektualnej.  
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Chinese decoupling – “dual circulation economy” 

 

Łukasz Sarek 

 

In March this year, the Chinese National People's Congress of the National People's 

Delegates approved the 14th Five-Year Plan. The concept of "dual circulation economy" is 

one of the key elements of this plan’s economic agenda which will shape the business 

environment in China in the coming years. Xi Jinping and other members of the CPC 

leadership were personally involved in the process of consulting the new strategy, which 

emphasizes its importance.  

With this new strategy, Beijing wants to overcome the impact of policy of decoupling with 

China implemented by the previous administration of Donald Trump and continued with 

some modifications by Joe Biden’s team. Chinese companies, especially those operating in 

technologically advanced industries, are struggling with the effects of Washington's actions. 

The implementation of the strategy is also expected to reduce the impact of the current and 

future external economic shocks on the Chinese market, primarily caused by Washington's 

actions, but also being a result of other disruptions, such as recurrence of epidemics, 

political crises, natural disasters and other factors adversely impacting global economy. 

The "dual circulation" policy is an enhancement and adaptation of the existing economic 

policies. It builds very strongly on the already implemented concepts of the supply-side 

reform, "Made in China 2025" policy, and military-civil fusion. In some respects, it is also  

a new iteration of Beijing's efforts to move away from the economy dependent on export 

processing toward a model based on production targeting domestic demand, in which 

growth is supported and stimulated by the state. The strategy is aimed at reducing imports 
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of high-tech components and other inputs and capital goods related to the CPC’s leadership 

desire to reduce dependence on foreign suppliers, especially in high-tech. Its 

implementation may affect trade and, consequently, PRC’s relations with the country’s key 

economic partners other than the US: Germany, Japan and South Korea. Beijing wants to 

have control over production chains and will therefore force foreign companies to localise 

production as a part of strengthening the internal circulation.  

A key element and prerequisite for the full success of implementing the “dual circulation” 

policy is acquiring technologies that will enable Chinese companies to produce advanced 

products. In addition to the aforementioned development of technologies under the state-

supported "Made in China 2025" or the military-civilian fusion, the required technologies 

will be obtained by the Chinese enterprises from foreign companies through corporate 

acquisitions, purchase or licensing. It can be expected that both agencies within the party-

state system as well as Chinese companies will, as before, use any means to acquire the 

technologies they need, not excluding cyber espionage, forced technology transfer, stealing 

trade secrets, defaulting on license agreements or technology sales, and through scientific 

exchange. 

The implementation of the "dual circulation economy" will have limited direct impact on 

Polish businesses in the near term. However, its long-term effects, as with the earlier "Made 

in China 2025" and other policies supporting Chinese entrepreneurs, may negatively impact 

the competitive position of Polish companies against Chinese rivals and the access of Polish 

companies to the Chinese market to a significant degree. It is necessary to undertake 

actions mitigating the negative effects of the Chinese economic policy by: 

1. Optimising the exposure of Polish companies to the Chinese market by taking into 

account the risks associated with Beijing's new policies. 

2. Diversifying exports to other Asian markets with the support of relevant state agencies. 

3. Supporting Polish companies in competing with Chinese rivals in Poland and in foreign 

markets, especially in industries where Chinese authorities support their own companies. 
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4. Undertaking and supporting initiatives rejecting the ratification of CAI. The concluded 

agreement, taking into account its provisions and the realities of the Chinese political and 

economic environment, could result in moving the production in some sectors from Poland 

to China while not bringing major benefits for Polish companies, especially those from the 

SME sector which are eyeing the access to Chinese market. 

5. Undertaking activities (by relevant state agencies) aimed at increasing the awareness 

among Polish companies and research institutes of the threats connected with Chinese 

industrial espionage and other activities which can lead to the loss of research results and 

industrial or intellectual property rights. 


