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Podsumowania tekstów 

 

Handel lekami z Chinami w kontekście rozwoju polskiej branży farmaceutycznej 

Łukasz Sarek 

 

Branża farmaceutyczna wskazywana jest w strategicznych dokumentach rządowych jako 

jeden z f ilarów budowania polskiej przewagi konkurencyjnej. Rozwój polskich 

przedsiębiorstw farmaceutycznych, wzrost ich udziału w rynku i poziomu ich innowacyjności 

są jednymi z celów wdrażanej polityki lekowej. Mają one mieć pozytywny wpływ na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa lekowego państwa oraz wartość eksportu.  

Dane statystyczne wskazują, że w zakresie wymiany handlowej z Chinami dotychczasowe 

działania nie przyniosły jeszcze pozytywnych efektów, a obecny trend jest odwrotny od 

pożądanego. Eksport bezpośredni z Polski do Chin ogólnie w produktach farmaceutycznych 

– a w lekach w szczególności – spadł drastycznie. Tempo wzrostu eksportu według danych 

chińskich, uwzględniające również eksport pośredni, było w latach 2014-2018 słabsze lub 

zbliżone do tempa wzrostu importu. Z punktu widzenia rozwoju branży farmaceutycznej 

oraz korzyści dla państwa znacznie bardziej pożądany jest eksport bezpośredni. Polski 

eksport do Chin w wartościach bezwzględnych jest niewielki i udział polskich leków  

w chińskim imporcie, poza heparyną, wciąż jest marginalny. Eksport polskiej heparyny do 

Chin był sukcesem i jej udział w chińskim imporcie również wzrastał do niedawna.  

W ubiegłym roku odnotowano jednak znaczący spadek udziału. Jednocześnie dynamicznie 

rośnie import produktów farmaceutycznych z Chin do Polski, szczególnie w kluczowej 

grupie leków złożonych. Jego wartość jest w porównaniu z czołowymi eksporterami do 

Polski stosunkowo niewielka, ale znacznie szybsze tempo wzrostu – zwłaszcza w lekach 

złożonych – sprawia, że Chiny dynamicznie powiększają swój udział w polskim rynku.  

Chiński rynek leków stale powiększa się. Równolegle z tym dynamicznie wzrasta wartość 

importu leków do Chin. Przy dobrze rozwiniętej bazie chińskich producentów krajowych 

oferujących leki generyczne, bardziej zaawansowane, ale kosztowniejsze terapie są 

importowane. Konkurowanie ceną w niskiej i średniej półce leków generycznych wydaje się 

być mało efektywną strategią. Polskie f irmy mają większe szanse w znacznie ulepszonych 
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lekach generycznych i lekach innowacyjnych. Wprowadzenie przez polskie przedsiębiorstwa 

(głównie z sektora MŚP) innowacyjnych produktów – tak na rynek krajowy, jak i na eksport –

wymaga efektywnego wsparcia ze strony państwa. W przyszłości polskie f irmy 

farmaceutyczne będą musiały liczyć się z rosnącą chińską konkurencją: nie tylko w Polsce, 

ale również na rynkach zagranicznych. Chińskie władze wspierały i wspierają nadal rozwój 

rodzimych przedsiębiorstw z położonym obecnie naciskiem na innowacyjność. Czyniły to za 

pomocą instrumentów f inansowych, w praktyce administracyjnej, a także za pomocą 

instrumentów prawnych, które nie zawsze były legalne w świetle umów 

międzynarodowych. Skuteczne wsparcie polskich przedsiębiorstw w konkurowaniu  

z chińskimi f irmami na rynku chińskim, polskim czy innych rynkach eksportowych wymaga 

rozwiązań, które zapewnią możliwość prowadzenia badań i rozwijania innowacyjnych 

produktów również przez małe i średnie polskie f irmy, które stanowią podstawę polskiego 

przemysłu farmaceutycznego.  

 

Katastrofa japońskiego F-35A na Oceanie Spokojnym i jej implikacje dla Polski 

 

9 kwietnia br. na Oceanie Spokojnym podczas lotu treningowego przy dobrej pogodzie 

rozbił się wyprodukowany w Japonii amerykański samolot F-35A, należący do japońskich Sił 

Samoobrony. Ciała pilota do tej pory nie odnaleziono. Przyczyny katastrofy nie są znane. 

Spekuluje się, że mogłyby to być błędy w montażu, błąd pilota, pożar silnika albo awaria 

generatora tlenu. Odnaleziono elementy czarnej skrzynki, ale jej odczytanie jest 

niemożliwe. Dodatkowo istnieje ryzyko, że części wraku zostaną przechwycone przez 

państwa trzecie i w wyniku tego posiądą one sekrety technologiczne amerykańskiego 

samolotu piątej generacji. Do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy cała flota japońskich F-

35 nie odbywa lotów. Problemy techniczne z tymi samolotami obserwowano już wcześniej; 

miały miejsce również awaryjne lądowania podczas lotów testowych.  

Japonia planuje zakup łącznie 147 samolotów F-35, w cenie 100-126 mln dolarów za sztukę, 

żeby zastąpić wysłużone samoloty F-4. Nie wydaje się, by wypadek wpłynął negatywnie na 

japońskie zamówienie, choć nie można tego zupełnie wykluczyć. Japońskie F-35  

w wariancie B będą stacjonować na przystosowanych do tego celu okrętach klasy Izumo, 

podobnie jak na lotniskowcach. 
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W związku z planami zakupu samolotów F-35A przez Polskę należy w miarę możliwości 

monitorować przebieg i rezultaty japońskiego śledztwa.  

 

Drugie Forum Pasa i Szlaku – sukces wizerunkowy w obliczu rosnących kontrowersji? 

Alicja Bachulska 

 

W dniach 25-27 kwietnia br. w Pekinie odbyło się Drugie Forum Pasa i Szlaku (Second Belt 

and Road Forum for International Cooperation). W tym promującym chińską Inicjatywę Pasa  

i Szlaku (Belt and Road Initiative – BRI) wydarzeniu wzięło udział 36 przywódców państw 

oraz około 5000 delegatów z ponad 150 krajów i 90 organizacji międzynarodowych. 

Podpisano prawie 300 umów dwustronnych i wielostronnych. Forum BRI jest 

najważniejszym wydarzeniem dyplomatycznym organizowanym przez rząd w Pekinie. Tak 

samo jak podczas pierwszego forum dwa lata temu, wydarzenie było okazją do globalnej 

autopromocji Chin. Jego forma i lista gości (również spoza stricte geograficznego „zasięgu” 

BRI) potwierdza tezę, że Inicjatywa Pasa i Szlaku jest niedookreślonym narzędziem polityki 

zagranicznej Pekinu, a nie jedynie planem rozbudowy infrastruktury między ChRL a Europą 

(jak często jest przedstawiana, np. w mediach). 

W tym roku forum odbyło się jednak w cieniu dużo poważniejszych zarzutów niż dwa lata 

temu. Mnożą się doniesienia o niekorzystnym wpływie projektów BRI na lokalne gospodarki 

(m.in. w kontekście pułapki zadłużenia), ich implikacji natury strategicznej czy degradacji 

środowiska. Chociaż większość krytyki BRI pochodzi z szeroko pojętego Zachodu (USA  

i znaczna część państw europejskich), w niektórych państwach rozwijających się można 

również zauważyć oznaki rosnącego sceptycyzmu (np. w Pakistanie i Malezji). W tym 

kontekście tegoroczne Forum Pasa i Szlaku wydaje się być kolejną próbą depolityzacji 

całego przedsięwzięcia w celu ocieplenia coraz gorszego wizerunku Chin na Zachodzie.  

W nadchodzącym czasie można spodziewać się mniej tzw. „vanity projects” (projektów 

nastawionych na spektakularny efekt wizerunkowy), które de facto naraziły rząd w Pekinie 

na falę krytyki, a więcej nacisku na projekty mniejszej skali (np. w branży zielonych 

technologii).  

Napięcia międzynarodowe i krytyka nie są jednak równoznaczne z ogólnym spowolnieniem 

BRI – kluczowe z punktu widzenia rządu w Pekinie projekty będą kontynuowane pomimo 
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kryzysu jego „marki”. Warto podkreślić, że kryzys ten jest bardziej zauważany przez 

ekspertów niż media i szerzej rozumiane społeczeństwa. Chociaż dla przeciętnego odbiorcy 

idea BRI jest raczej mało zrozumiała, prawdopodobnie niesie ze sobą pewne pozytywne 

konotacje (np. rozwój handlu i infrastruktury) i większą rozpoznawalność kraju jako 

aktywnego gracza na arenie międzynarodowej. Ma to związek  

z często uproszczonym przekazem medialnym w państwach współpracujących z Chinami  

w ramach BRI. W tym kontekście zbudowanie „marki” BRI jako narzędzia soft power można 

uznać za relatywny sukces rządu w Pekinie. Ciężko jest jednak mówić o całościowym  

i jednoznacznym „sukcesie” czy „porażce” BRI w dwa lata od pierwszego forum. Nie ma 

również dowodów na to, że „dołączenie” do inicjatywy wpływa pozytywnie na rozwój relacji 

handlowych między Chinami a danym państwem. Niedookreślony charakter projektu ma 

swoje wady i zalety – w zależności od perspektywy zawsze można znaleźć dowody na jego 

pozytywny bądź negatywny wpływ na współpracę międzynarodową. W tym kontekście 

widać jeszcze wyraźniej, że BRI to tym bardziej projekt polityczny, a nie jedynie 

infrastrukturalny.  
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Handel lekami z Chinami w kontekście rozwoju polskiej branży 

farmaceutycznej 

 

W związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie refundowania leków toczy 

się obecnie debata dotycząca mechanizmu ustalania cen na leki refundowane oraz wsparcia 

producentów leków w badaniach, rozwoju i komercjalizacji nowych produktów1. Jednym ze 

strategicznych celów zawartych w polityce lekowej państwa przyjętej na lata 2018-2022 jest 

wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału polskiego sektora farmaceutycznego. Ma on 

zostać osiągnięty przez prowadzenie prorozwojowej polityki refundacyjno-cenowej, 

szczególnie w segmencie leków biotechnologicznych (biofarmaceutyków). Realizacja 

strategii powinna również podnieść konkurencyjność polskiego przemysłu 

farmaceutycznego, zwiększyć jego udział w rynku krajowym, podnieść poziom 

bezpieczeństwa lekowego państwa oraz zwiększyć eksport2. Przemysł farmaceutyczny miał 

być jedną ze strategicznych branż i jedną z podstaw budowy przewagi konkurencyjnej 

Polski3. 

 

Jednocześnie innym istotnym elementem założeń polskiej polityki lekowej jest promowanie 

efektywnego kosztowo użycia leków, które mają być możliwie szeroko dostępne dla 

pacjentów, co kładzie nacisk na obniżanie cen leków. W założeniach polityki lekowej 

podkreśla się konieczność wspierania substytucji generycznej oraz wskazuje na znaczenie  

i powszechność stosowania leków generycznych w leczeniu schorzeń populacyjnych. 

Podkreślona jest również rola polskiego przemysłu farmaceutycznego jako dostawcy leków. 

Rodzimy polski przemysł farmaceutyczny oparty jest obecnie przede wszystkim na 

produkcji leków generycznych. Badania, rozwój i wprowadzanie innowacyjnych leków są 

utrudnione ze względu na między innymi wysokie koszty związane z wprowadzaniem 

nowych substancji w przemyśle farmaceutycznym4. Większość polskich producentów 

należy do grona małych i średnich przedsiębiorstw, które bez poważnego wsparcia nie są  

w stanie ponieść tych kosztów5. Polska notuje od lat wysoki def icyt w handlu lekami ze 

względu na stosunkowo niską wartość produkowanych w kraju leków generycznych6  
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w porównaniu do kosztu importowanych, innowacyjnych terapii lekowych. Brak znacznej 

grupy rodzimych zaawansowanych technologicznie produktów wpływa również negatywnie 

na konkurencyjność w eksporcie. Jednocześnie rośnie konkurencyjność dostawców leków 

generycznych zlokalizowanych poza Unią Europejską, w tym chińskich, którzy ze względu 

na niższe koszty wytwarzania i wsparcie państwowe mogą oferować na polski rynek 

substancje aktywne i inne produkty lecznicze po cenach niższych niż polscy producenci.  

 

Leki refundowane stanowią istotne – a dla części producentów: kluczowe – źródło 

przychodów, dzięki którym możliwe jest ponoszenie nakładów na rozwój nowych leków 

albo na rozwój ulepszonych wersji leków generycznych (generyczne leki innowacyjne, 

złożone leki generyczne czyli tzw. leki generyczne plus), które mogą być oferowane 

zarówno na rynku krajowym, jak i na eksport7. Przedstawiciele producentów oraz niektóre 

media wskazują, że proponowane obecnie zmiany legislacyjne nie wpłyną na poprawę 

sytuacji krajowych producentów, a mogą mieć niepożądane skutki8. Dane dotyczące 

wymiany handlowej z Chinami wydają się wskazywać, że stosowane dotychczas 

rozwiązania nie były wystarczającym wsparciem dla polskich f irm w bezpośrednim 

eksporcie do Chin, natomiast w ostatnich latach obserwowano wyraźny i bardzo 

dynamiczny wzrost importu leków z Chin.  

 

Rozwój chińskiego przemysłu farmaceutycznego i wsparcie państwowe 

 

Chińskie władze intensywnie wspierają rozwój rodzimego przemysłu farmaceutycznego. 

Reforma systemu opieki zdrowotnej została nakreślona dekadę temu, a rozwój przemysłu 

farmaceutycznego miał służyć realizacji poprawie jakości i rozszerzeniu powszechności 

opieki medycznej9. Ogłoszona w 2015 r. strategia Made in China 2025 kładzie nacisk na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa leków oraz na rozwój innowacyjności przemysłu 

farmaceutycznego dla obniżenia zależności od zagranicznych koncernów i uczynienia leków 

bardziej dostępnych pod względem kosztowym. Przed branżą postawione zostały 

konkretne zadania jak np. wprowadzenie do 2025 r. 25-30 innowacyjnych leków10. Podobnie 

jak w polskiej strategii nacisk położono na leki biotechnologiczne (biofarmaceutyki). Za 

istotne uznano również leki odpornościowe w tym szczepionki11. W szczegółowych planach 
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rozwoju przemysłu farmaceutycznego wskazuje się również na inne leki innowacyjne, leki 

generyczne oraz zaawansowane substancje czynne jako istotne dla rozwoju chińskiego 

przemysłu12. Ramy państwowego sterowania i wsparcia rozwojem segmentu leków 

generycznych na rynek krajowy i na eksport zostały określone w specjalnym programie13. 

Wsparcie rządu chińskiego jest wszechstronne. Regulacje prawne stwarzają warunki 

sprzyjające dla rozwoju rodzimego przemysłu, ale kluczowe były rozwiązania praktyczne. 

Przemysł farmaceutyczny był jedną z branż subsydiowanych przez chińskie państwo  

i wspieranych kosztem zagranicznych f irm14..Branża farmaceutyczna została również 

wskazana przez Komisję Europejską jako jedna z branż, w której wsparcie państwa 

powoduje zakłócenia w działaniu mechanizmów rynkowych i faworyzuje rodzime chińskie 

przedsiębiorstwa15. Wysiłki państwa mają być ukierunkowane na tworzenie silnych dużych 

przedsiębiorstw w drodze konsolidacji16. Państwo również wzięło na siebie wprowadzenie 

ulg podatkowych, prorozwojowej polityki zakupów państwowych, systemu gwarancji 

eksportowych oraz wspieranie tworzenia funduszy, również przy zaangażowaniu środków 

prywatnych, które mają służyć f inansowaniu chińskich przedsiębiorstw farmaceutycznych17.  

 

Chiny są obecnie drugim na świecie rynkiem farmaceutycznym. Są też największym na 

świecie producentem i eksporterem substancji aktywnych. Chińscy producenci koncentrują 

się jednak coraz bardziej na produkcji gotowych leków, które dają większą wartość dodaną  

i wyższy potencjał marżowy. Chińskie władze wspierając rodzime przedsiębiorstwa, które 

oferują często tańsze produkty niż konkurencja i dążąc do zapewnienia pacjentom 

stosunkowo niskich cen zaczynają wprowadzać system, choć w bardzo ograniczonym 

zakresie, zakupów leków generycznych w drodze aukcji, gdzie najniższa cena 

automatycznie wygrywa. Jeśli ten system zostanie wprowadzony na skalę ogólnokrajową  

i obejmie bardzo szeroką grupę leków, może to doprowadzić do wojen cenowych  

i znaczącego obniżenia marż producentów oraz wpłynie na model operacji zagranicznych 

przedsiębiorstw. Może również doprowadzić do konsolidacji18. Celem władz jest 

wyeliminowanie słabych przedsiębiorstw. Wywieranie nadmiernej presji cenowej na 

producentach – również tych, którzy mają potencjał na wprowadzanie ulepszonych leków 

generycznych (jak również nowych leków) – mogłoby doprowadzić do znaczącego spadku 

dochodów i zmniejszenia wydatków na innowacje. Dla wsparcia projektów innowacyjnych 
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chińskie władze obok wspomnianych ogólnych subsydiów oferują więc również wsparcie 

f inansowania projektów badań i wdrożenia do produkcji nowych leków19. W 2015 r. 98 proc. 

leków produkowanych przez chińskie f irmy było lekami generycznymi, a marże wynosiły ok. 

5-10 proc.20 Wprowadzane w ostatnich latach zmiany mają na celu zmianę tego stanu 

rzeczy.  

 

Polskie przedsiębiorstwa wchodzące na chiński rynek muszą się liczyć zarówno  

z ostrą konkurencją ze strony zagranicznych koncernów jak również z bardzo silną 

konkurencją krajowych f irm, które intensywnie walczą o swój rynek. W 2014 wartość 

importu do Chin wynosiła 17,75 mld usd w 2018 27,9 mld. Chiny mają ogromny deficyt  

w handlu produktami farmaceutycznymi z podobnych powodów jak Polska. Przy dobrze 

rozwiniętej bazie producentów krajowych oferujących leki generyczne bardziej 

zaawansowane i kosztowniejsze terapie są importowane. Konkurowanie ceną w niskiej  

i średniej półce leków generycznych wydaje się być mało efektywną strategią. Firmy 

chińskie mają większe szanse w znacznie ulepszonych lekach generycznych i lekach 

nowych. 

 

Chińskie f irmy również dynamicznie rozwijają ekspansję na rynki zagraniczne. W 2014 r. 

chiński eksport produktów farmaceutycznych wyniósł 6,6 mld usd, w 2018 r. już 8,9 mld usd. 

Najważniejszą grupą eksportu były leki złożone, w których eksport skoncentrowany był  

w pozycji 3004, który wzrósł z 2,7 na 3,9 mld usd. W Stanach Zjednoczonych chińscy 

producenci zarejestrowali ponad 170 wyrobów medycznych, spośród których 4 szczepionki  

i 21 leków uzyskało wstępną aprobatę WHO21. Rośnie również chiński eksport do UE.  

W 2014 r. wartość eksportu produktów farmaceutycznych wynosiła 1 mld 424 mln usd.  

W 2018 wyniosła 2 mld 398 mln usd. Najważniejszą grupą były leki złożone pod pozycją 

3004, w których w tym okresie odnotowano wzrost z 393 mln usd na 1 mld 120 mln usd, czyli 

niemal 3,5-krotny. Według danych Eurostat wzrost w tej pozycji był niższy i mniej 

dynamiczny z 328 na 707 mln Euro. Na tle tych wartości dynamika chińskiego eksportu do 

Polski jest znacznie wyższa. Eksport leków złożonych wzrósł w latach 2014-2018 

siedemdziesięciokrotnie (według danych chińskich). Polskie f irmy farmaceutyczne muszą 

liczyć się z tym, że chińskie produkty będą dla nich coraz poważniejszą konkurencją (wraz  
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z podnoszeniem ich jakości i innowacyjności) – nie tylko na rodzinym rynku, ale również na 

zagranicznych.  

 

Import leków i innych produktów farmaceutycznych z Chin 

 

Leki nie są jedynym produktem farmaceutycznym importowanym przez Polskę z Chin22. 

Oprócz nich do ważniejszych pod względem wartości należą artykuły opatrunkowe takie jak 

wata, bandaże, gaza i inne. Wartość ich importu według danych GUS (dla kraju 

pochodzenia) w 2018 r. osiągnęła ponad 27 mln usd. Łączna wartość importu różnego 

rodzaju materiałów pomocniczych takich jak katgut chirurgiczny, sterylne materiały do 

zszywania, cement dentystyczny lub inne wypełniacze oraz przede wszystkim zestawy 

pierwszej pomocy wyniosła w 2018 r. ponad 5 mln usd. Ponad 6 mln usd wyniosła w 2018 r. 

wartość importu heparyny i jej soli. W 2017 import ten był wart 3,57 mln usd, w 2016 – 2,62 

mln usd, w 2015 – 1,92 mln usd, a w w 2014 – 3,67 mln usd.  

 

W tabeli 1 zaprezentowano zmiany w łącznym chińskim eksporcie produktów 

farmaceutycznych do Polski i odbicie tych danych dla polskiego importu z Chin.  
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Wartości eksportu z Chin do Polski pochodzą z bazy prowadzonej przez Intracen i są 

kompilowane na podstawie danych Głównego Urzędu Ceł ChRL według wartości 

eksportowej deklarowanej w Chinach. Dane te powinny być niższe niż dane podawane przez 

GUS. Odwrotna sytuacja jest anomalią zanalizowaną w dalszej części opracowania 

wynikającą ze znacznej rozbieżności wartości w kilku podpozycjach. Obydwa zestawy 

danych wykazują natomiast zgodnie bardzo dynamiczny wzrost importu chińskich 

produktów farmaceutycznych do Polski i co za tym idzie ich rosnący udział w łącznym 

polskim imporcie.  

 

Z punktu widzenia zmian w zakresie refundacji leków i wsparcia polskich producentów oraz 

biorąc pod uwagę dotychczasowy import z Chin istotna jest przede wszystkim analiza leków 

zgrupowanych w pozycjach 3003 i 3004 Pozycja 3003 obejmuje leki (z wyłączeniem wyrobów 

z poz. 3002, 3005 lub 3006) złożone z więcej niż dwóch składników, niepakowane,  

w opakowaniach lub w postaci do sprzedaży detalicznej. Pozycja 3004 obejmuje leki (z 

wyłączeniem wyrobów z poz. 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub 

nie, do celów profilaktycznych lub terapeutycznych, w opakowaniach lub do sprzedaży 

detalicznej. Łączną wartość importu z Chin w pozycjach 3003 i 3004 zaprezentowano  

w tabeli 2. 
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W tabeli 2 zaprezentowano dane pochodzące z różnych baz i wyliczone według odmiennej 

metodologii23. Dane podawane przez GUS dla kraju pochodzenia są wyższe zarówno od 

wartości podawanych przez Eurostat jak również od tych podawanych przez GUS dla kraju 

wysyłki, co jest zgodne z zasadami naliczania tych wartości. Dane podawane przez chińskie 

władze celne powinny być niższe od danych GUS dla kraju pochodzenia. W 2015, 2016 i 2018 

sytuacja jest jednak odwrotna. Odwrotny (i to w sposób znaczący) stosunek wartości 

odnotowano w podpozycji 300490 (inne leki złożone)24.  

 

Faktyczny udział komponentu pochodzenia chińskiego w polskim imporcie może być 

znacznie wyższy niż wykazują to statystyki GUS. Porównanie wartości pozycji i podpozycji w 

obu bazach dla importu i eksportu wskazuje, że przyczyną rozbieżności może być odmienna 

klasyfikacja pewnych produktów w sprawozdawczości eksportowej a sprawozdawczości 

importowej. Przyczyną mogą być także rozbieżności w sprawozdawczości przy imporcie 

pośrednim25. Niektóre produkty są najpierw importowane z Chin do państwa trzeciego,  

a następnie eksportowane do Polski po nieznacznej modyfikacji jako produkty pochodzące 

z tego państwa trzeciego. W latach 2017 i 2018 w statystykach chińskich wykazano w pozycji 

3002 eksport produktów immunologicznych o rokrocznej wartości pow. 10 mln usd. Eksport 

tych produktów z Chin nie ma odpowiedniego odzwierciedlenia w statystykach GUS. 

Produkty te – tylko zaklasyfikowane do innej podpozycji – były również eksportowane  

w latach wcześniejszych osiągając wartość eksportu między 10 a 12,5 mln usd i również nie 
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były ujęte w statystykach GUS w ramach działu 30 obejmującego produkty 

farmaceutycznych. Na podstawie tych danych nie można natomiast jednoznacznie 

stwierdzić, czy wzrost wartości importu z Chin w statystykach GUS mógł być w jakiejkolwiek 

części wynikiem przejścia części grupy produktów z kanału importu pośredniego do kanału 

importu bezpośredniego.  

 

Oprócz kwest ii f inansowych wzrost importu z Chin może prowadzić do większego ryzyka 

wprowadzenia na rynek substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub życia26. Trzeba jednak 

mieć na uwadze, że chińskie władze dążą do zagwarantowania jakości produktów 

farmaceutycznych, co już przynosi pozytywne efekty. Można sądzić, że trend poprawy 

jakości się utrzyma. Polscy i inni europejscy producenci również miewali problemy 

jakościowe27. Efekty polityki chińskich władz są widoczne również w zakresie podniesienia 

standardów ochrony środowiska, co prowadzi niekiedy do zaburzeń dostaw i systemu 

łańcucha dostaw w innych państwach28.  

 

W imporcie z Chin w ostatnich latach absolutnie dominującą w obrębie leków złożonych 

(czyli pozycji 3003 i 3004) jest podpozycja 300490 obejmująca inne leki złożone. Wartość 

importu do Polski według danych GUS w 2018 r. wyniosła 81,64 mln usd, co stanowiło ponad 

98,5 proc. wartości importu z Chin łącznie w pozycjach 3003 i 3004. W 2016 było to 97,2 

proc., w 2016 78,5 proc. W latach 2014–2015 jej udział był nieznaczny – nieco powyżej 20 

proc. – ze względu na o wiele wyższą wartość eksportu w pozycji 300390, obejmującej leki 

inne niż z poz. 3002, 3005, 3006, 30031000 do 30036000, nieprzygotowane do sprzedaży 

detalicznej. Pozycja ta w ostatnich dwóch latach miała marginalne znaczenie. Pod 

względem wartości import leków złożonych z Chin ma stosunkowo niewielki udział  

w łącznym imporcie leków złożonych w tych dwóch pozycjach do Polski. Jednakże dynamika 

jego wzrostu wielokrotnie przewyższa dynamikę całościowego importu leków złożonych do 

Polski. Poniżej w tabeli 3 zaprezentowano udział importu z Chin w ogólnym imporcie  

i porównanie tempa wzrostu importu.  
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Od 2014 r. udział chińskich leków w łącznym imporcie leków w tych dwóch pozycjach do 

Polski wzrósł ponad 26-krotnie, wartość importu zaś wzrosła niemal 28-krotnie. Jeszcze 

wyższą niż średnia dynamikę import chińskich leków osiąga w dominującej z puntu widzenia 

łącznej wartości pozycji 3003 i 3004 podpozycji 300490, w której tempo wzrostu w 2018 r. 

wyniosło ponad 111 proc. w 2017 ponad 595 proc a w 2016 prawie 1300 proc. W obrębie tej 

podpozycji Chiny były w 2018 r. trzynastym co do wielkości eksporterem do Polski, 

ustępując jedynie niektórym państwom europejskim i USA. Import z Indii był w 2018 r.  

o prawie 20 mln usd niższy. Indie eksportują jeszcze do Polski warte leki należące do innych 

pozycji i podpozycji, a których eksport wart jest kilka milionów dolarów. W tych pozycjach  

i podpozycjach Chiny nie prowadzą eksportu, więc ogólna różnica w wartości importu z Indii 

i z Chin jest nieco mniejsza. Import z innych państw azjatyckich – Singapuru, Korei 

Południowej i Japonii – osiągnął wartość tylko po kilka mln usd. Państwa te eksportowały do 

Polski leki z innych pozycji i podpozycji, jednak ich wartość jest wielokrotnie niższa niż 

wartość chińskiego eksportu (nawet zliczając wszystkie leki). W 2018 r. i w 2017 r. żadne  

z państw o wyższej niż Chiny wartości eksportu leków do Polski w podpozycji 300490 nie 

osiągnęło tempa wzrostu zbliżonego do Chin. Najszybciej w tej podpozycji rozwijał się 

import ze Szwajcarii (w tempie 26,8 proc). Z państw o mniejszej wartości eksportu do Polski, 

ale przekraczającej 10 mln usd wyższe tempo wzrostu w tej podpozycji odnotowały jedynie 

Indie (prawie 120 proc).  
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Eksport do Chin i bilans handlowy 

 

Dynamika eksportu i wymiany handlowej z Chinami nie była w ostatnich latach szczególnie 

korzystna. Na wykresie 1 zaprezentowano polski eksport do Chin i bilans handlowy według 

danych chińskich i danych GUS. 

 

Według chińskich danych import polskich produktów farmaceutycznych do Chin był 

najwyższy w 2015 r. z wartością 75,5 mln usd. W 2016 r. odnotowano drastyczny spadek do 

nieco ponad 25 mln usd. W 2017 i w 2018 r. miało miejsce odbicie odpowiednio do 38,77 mln 

usd i 60,97 mln usd. Chiński eksport do Polski rósł jednak znacznie szybciej i od 2016 Chiny 

mają nadwyżkę w handlu z Polską, która w 2018 wyniosła ponad 65 mln usd.  

 

Według danych GUS polski eksport był znacznie niższy z wartością 31,22 mln usd w 2017 r.  

i drastycznym spadkiem w 2018 r. do 17,46 mln usd. Od 2016 r. def icyt rósł niezwykle 

dynamicznie osiągając w 2017 r. wartość 40,24 mln usd a w 2018 aż 104,69 mln usd. Polska 

ma ogólnie wysoki def icyt w obrotach produktami farmaceutycznymi, który w latach 2014-

2017 utrzymywał się w przedziale 2,06-2,70 mld usd. Tempo wzrostu deficytu z Chinami  

w latach 2016-2017 było dużo wyższe. W 2018 r. tempo wzrostu ogólnego deficytu Polski  
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w handlu farmaceutykami przyspieszyło do ponad 78 proc., jednak tempo wzrostu deficytu 

z Chinami była jeszcze wyższe (osiągnęło ponad 160 proc).  

 

W odróżnieniu od importu eksport jest bardzo ograniczony produktowo i skoncentrowany  

w trzech podpozycjach. Poniżej, na diagramach 1A i 1B, zaprezentowano udział głównych 

grup produktów (podpozycji) farmaceutycznych z całego działu 30 w eksporcie do Chin  

w 2018 r. według danych chińskich oraz danych GUS według kraju pochodzenia.  
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Największą grupą według obydwu baz danych są inne leki złożone z podpozycji 300490 (leki 

inne niż z poz.3003, 30041000 do 30046000). Również znaczącą grupę stanowią produkty  

z insuliną z podpozycji 300431 (leki zawierające insulinę, ale niezawierające antybiotyków). 

Bardzo istotną pozycję stanowi również heparyna. Zarówno inne leki złożone jak i produkty 

z insuliną należą do pozycji 3004. Dla dalszego porównania importu z eksportem w tabeli  

4 zaprezentowano eksport leków złożonych w pozycjach 3004 i 3003 łącznie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości eksportu podawane przez chińskie władze są w niemal wszystkich latach o wiele 

wyższe od danych podawanych przez GUS29. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być 

kilka30. Nie wydaje się, by przyczyną była odmienna klasyf ikacja produktów w obrębie 

całego działu 30 obejmującego produkty farmaceutyczne. Różnica w wartościach eksportu 

według danych GUS jest przede wszystkim skoncentrowana w podpozycji 300490 (inne leki 

złożone). W pozostałych istotnych pod względem wartości pozycjach występuje dużo 

większa korelacja między obydwiema bazami danych. Prawdopodobne jest, że 

przynajmniej część różnicy w wartościach może wynikać z pośredniego eksportu do Chin. 

Przy eksporcie z Polski jest przeprowadzona i raportowana dostawa do państwa trzeciego  

i to państwo jest uwzględnione w statystykach GUS. Następnie produkty są przekierowane 

do Chin, ale przy wejściu produktów do Chin jako źródło pochodzenia produktów podawana 

jest Polska, co jest zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

Drugą grupą produktów istotnych w eksporcie leków złożonych są produkty zawierające 

insulinę ujęte w podpozycji 300431. W 2018 r. miał miejsce drastyczny spadek eksportu 
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bezpośredniego do Chin z ponad 8,16 mln usd w 2017 r. do zaledwie 2,51 mln usd według 

danych GUS. W 2016 r. eksport wyniósł 2,69 mln usd, a w 2015 – 1,83 mln usd. Głównym 

eksporterem tych produktów jest Bioton, który operował w Azji przez spółki zależne oraz 

lokalnych partnerów. 

 

Bardzo istotną pozycją w polskim eksporcie do Chin stanowi heparyna. W 2016 i w 2017 r. 

według danych GUS eksport heparyny wyniósł 6,79 i 6,67 mln usd. W 2018 r. wzrósł do 

ponad 8,72 mln usd. Dane dla importu z Polski wykazywane przez stronę chińską są 

zbliżone. Do Polski napływa jednak również chińska heparyna i jej pochodne. Według 

danych GUS w latach 2016-2018 import chiński rósł szybciej niż polski eksport i polska 

nadwyżka w handlu w tej podpozycji spadła z 4,17 mln usd do 2,67 mln usd. Jednocześnie 

udział polskiej heparyny w chińskim imporcie spadł z ponad 30 proc. w 2017 do 17,6 proc.  

w 2018, co oznacza, że o wiele dynamiczniej rośnie eksport z innych państw.  

 

Wydaje się zatem, że o wiele więcej leków złożonych z Polski traf ia do Chin poprzez 

podmioty zlokalizowane w państwach trzecich aniżeli bezpośrednio. Może to mieć miejsce 

ze względu na: (1) pozycję przedsiębiorstw produkcyjnych ulokowanych w Polsce w ramach 

łańcuchów dostaw międzynarodowych f irm, (2) korzystanie przez polskie f irmy ze spółek-

córek ulokowanych za granicą (np. ze względów podatkowych) (3) korzystanie przy 

eksporcie do Chin z usług pośredników31. Część z kwoty stanowiącej różnicę między 

wartością eksportu bezpośredniego wykazaną w statystykach GUS a wartością importu 

pośredniego zostaje za granicą jako marże podmiotów ulokowanych w państwach trzecich.  

 

Wnioski 

 

Rozwój polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych, wzrost ich udziału w rynku i poziomu 

ich innowacyjności są jednymi z celów wdrażanej w Polsce polityki lekowej. Mają one mieć 

pozytywny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lekowego państwa oraz 

wartość eksportu. Dane statystyczne wskazują jednak, że w zakresie wymiany handlowej  

z Chinami dotychczasowe działania nie przyniosły jeszcze pozytywnych efektów, a obecny 

trend jest odwrotny od pożądanego. Według danych chińskich (ujmujących również w części 
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import pośredni) tempo importu z Polski było słabsze lub zbliżało się do tempa eksportu do 

Polski (zależnie od roku). Bardziej korzystny dla Polski eksport bezpośredni drastycznie 

spadł. 

 

Chiński rynek leków stale powiększa się. Chińskie władze wspierały i wspierają nadal przy 

pomocy różnych narzędzi (nie zawsze legalnych w świetle porozumień międzynarodowych) 

rozwój rodzimych przedsiębiorstw z położonym obecnie naciskiem na innowacyjność. Jak 

na razie jednak dynamicznie wzrasta wartość importu leków do Chin. Przy dobrze 

rozwiniętej bazie chińskich producentów krajowych oferujących leki generyczne, bardziej 

zaawansowane, ale kosztowniejsze terapie są importowane.  

 

Konkurowanie z chińskimi producentami ceną w niskiej i średniej półce leków generycznych 

wydaje się być mało efektywną strategią. Polskie f irmy mają większe szanse w znacznie 

ulepszonych lekach generycznych i lekach innowacyjnych, co jest możliwe przy znacznych 

nakładach na badania i rozwój. Wiele małych i średnich polskich f irm farmaceutycznych bez 

wsparcia państwa lub innych podmiotów zewnętrznych nie dysponuje odpowiednimi 

środkami. 

 

Przy słabnącym eksporcie dynamicznie rośnie import produktów farmaceutycznych z Chin 

do Polski, szczególnie w kluczowej grupie leków złożonych.  W przyszłości polskie f irmy 

farmaceutyczne będą musiały liczyć się z rosnącą chińską konkurencją: nie tylko w Polsce, 

ale również na rynkach zagranicznych. Skuteczne wsparcie polskich przedsiębiorstw  

w konkurowaniu z chińskimi f irmami na rynku chińskim, polskim czy innych rynkach 

eksportowych wymaga rozwiązań, które zapewnią możliwość prowadzenia badań  

i rozwijania innowacyjnych produktów również przez małe i średnie polskie f irmy, które 

stanowią podstawę polskiego przemysłu farmaceutycznego. 

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 

                                                           

1 Wspieranie rozwoju produkcji leków w Polsce - prezentacja raportu dotycząca doświadczeń innych krajów, 
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego 

z dnia 8.05.2015, serwis Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
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7 [dostęp: 22.05.2019] 
2 Co do polityki lekowek państwa, por. Polityka lekowa państwa 2018-2022, Ministerstwo Zdrowia, 7.12.2018, 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rada-ministrow-przyjela-dokument-polityka-lekowa-panstwa-20182022 

[dostęp: 22.05.2019], 

A także: 
https://www.gov.pl/documents/292343/436711/POLITYKA_LEKOWA_PAN__2018-2022_v92FF.pdf/c8f53011-
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Katastrofa japońskiego F-35A na Oceanie Spokojnym  

 

9 kwietnia br. podczas lotu treningowego w dobrych warunkach atmosferycznych nad 

Oceanem Spokojnym, 135 km na wschód od bazy Misawa, z niewiadomych przyczyn doszło 

do utraty kontaktu z pilotem i katastrofy amerykańskiego samolotu piątej generacji F-35A 

należącego do Powietrznych Sił Samoobrony Japonii (JASDF)1. Samolot wykonywał lot  

w grupie czterech innych samolotów F-35. W wyniku wypadku zaginął pilot maszyny, 41-

letni Akinori Hosomi (wylatał 3200 godzin, ale jedynie 60 na F-35) i jego ciała nie 

odnaleziono do tej pory. Jest to druga katastrofa samolotu typu F-35 od chwili rozpoczęcia 

produkcji w ogóle i pierwsza katastrofa F-35A. Był to jednocześnie pierwszy z grupy 

dziewięciu samolotów F-35 zmontowanych na terenie Japonii, a dokładniej w FACO 

Mitsubishi Heavy Industries w pobliżu Nagoi, w prefekturze Aichi (środkowa Japonia). 

Oprócz tego cztery wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych. Dlatego pojawiają się 

głosy, że przyczyną wypadku mogły być błędy w montażu. Są to jednak na razie tylko 

spekulacje. 

  

Krótko po wypadku odnaleziono elementy statecznika samolotu. 7 maja, po długich 

poszukiwaniach, w które zaangażowane zostały okręty, a także samoloty japońskie  

i amerykańskie, odnaleziono kolejne elementy wraku maszyny – kawałki czarnej skrzynki  

i kokpitu, lecz nie ujawniono, gdzie dokładnie się znajdowały, ani z jakiej głębokości je 

wyłowiono2. Według informacji podanych do wiadomości publicznej rejestrator lotu jest  

w złym stanie technicznym, brakuje jednostki pamięci i jego odczytanie jest niemożliwe. 

Dlatego trudno będzie ustalić przyczyny katastrofy. Oprócz tego Japończycy obawiają się, 

że istotne elementy maszyny mogą trafić w niepowołane ręce. W związku z tym istnieje 

pewne ryzyko, że wiedza o technologiach zastosowanych w F-35 może przedostać się do 

państw trzecich, na przykład Chin albo Rosji i to pomimo tego, że samolot spadł do morza 

jeszcze w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii3. Ze względu na trwające intensywne 

poszukiwania i toczące się śledztwo zdecydowano o wstrzymaniu lotów wszystkimi 

pozostałymi F-35 (12 maszyn) do czasu poznania przyczyny katastrofy. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 27 | kwiecień-maj 2019 

28 |  

 

Najczęściej pojawiające się w mediach spekulacje dotyczące przyczyn wypadku dotyczą 

trzech kwestii: możliwego błędu pilota i utraty kontroli nad maszyną, problemów 

technicznych, takich jak na przykład awaria silnika (F-35 wyposażone są w pojedynczy silnik; 

w 2014 i 2016 roku w Stanach Zjednoczonych miały miejsce pożary silników), jak również 

możliwy problem z generatorem tlenu na pokładzie (takie przypadki zostały zgłoszone  

w Stanach Zjednoczonych przynajmniej sześć razy w przeszłości). Należy dodać, że pięć 

japońskich F-35 lądowało awaryjnie siedem razy w okresie poprzedzającym wypadek. Dwa 

spośród tych lądowań dotyczyły samolotu, który rozbił się 9 kwietnia i wydarzyły się  

w okresie podczas lotów testowych od czerwca 2017 do stycznia 2019 roku. W odniesieniu 

do tych egzemplarzy F-35 zdiagnozowano problemy związane z częściami paliwowymi  

i hydrauliką. Feralny samolot miał natomiast problemy z chłodzeniem i systemem nawigacji, 

co zaobserwowano w czerwcu 2017 i sierpniu 2018 roku4.  

 

Japonia planuje zakupić łącznie 147 samolotów F-35, z czego 105 odmiany F-35A (takie 

same, jak feralny samolot i takie same, jakie służą Amerykanom na Bliskim Wschodzie). 

Reszta maszyn, które mają być kupione będzie wariantu F-35B (wersja dla piechoty 

morskiej); te maszyny zostaną przeznaczone do służby na okrętach klasy Izumo, które 

Japończycy przerabiają na lotniskowce (podczas niedawnej wizyty w Japonii prezydent USA 

przeprowadził wizytację jednego z takich okrętów). Według informacji ze źródeł otwartych, 

Japonia płaci za jeden taki samolot 100-126 milionów dolarów, a jeszcze więcej, gdy kupuje 

go ze swojej montowni. Duże zamówienie związane jest z planami całkowitej modernizacji 

japońskiej floty powietrznej i zastąpienia wysłużonych już samolotów F-4. Nie wydaje się, by 

wypadek wpłynął negatywnie na realizację tych planów zakupowych, chociaż nie można 

tego wykluczyć. F-35 były już wcześniej krytykowane za brak gotowości bojowej 

wyprodukowanych egzemplarzy, problemy techniczne oraz znacznie większe od 

zakładanych koszty programu. Mimo to F-35 uznawane są przez wielu za jedne  

z najsprawniejszych (a przy tym najdroższych) samolotów piątej generacji. 

 

Wnioski 
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W związku ze złożeniem 28 maja br. przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP zapytania 

LoR na zakup 32 maszyn F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym w ramach 

programu o kryptonimie Harpia, rekomenduje się na ile to możliwe uważne monitorowanie 

postępów w śledztwie dotyczącym przyczyn katastrofy japońskiego samolotu5.  

 

Analityk ds. Japonii 
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Drugie Forum Pasa i Szlaku – sukces wizerunkowy w obliczu 

rosnących kontrowersji? 
 

Wydarzenie, jego główne ustalenia oraz goście  

 

Drugie Forum Pasa i Szlaku (Second Belt and Road Forum for International Cooperation) 

odbyło się w Pekinie w dniach 25-27 kwietnia br. Podczas tego najważniejszego 

wizerunkowo wydarzenia dyplomatycznego organizowanego przez rząd w Pekinie podjęto 

36 przywódców państw oraz około 5000 delegatów z ponad 150 krajów i 90 organizacji 

międzynarodowych. Podpisano również prawie 300 umów dwu- i wielostronnych, 

mechanizmów współpracy, projektów inwestycyjnych oraz projektów władz lokalnych  

i przedsiębiorstw1. Zadeklarowana podczas wydarzenia wartość nowych inwestycji  

w ramach BRI ma wynieść „jedynie” 64 miliardy dolarów (w porównaniu z kilkuset 

miliardami dwa lata temu)2. Warto podkreślić, że obie te sumy są deklaratywne i nie 

odzwierciedlają realnej skali chińskich inwestycji, która jest zdecydowanie bardziej 

ograniczona. Jednakże zmiana w retoryce organizatorów i ich obietnicach ma 

prawdopodobnie związek zarówno z potrzebą stworzenia nowych, bardziej 

zrównoważonych modeli finansowania projektów (w obliczu rosnącej krytyki 

międzynarodowej), jak i wewnętrzną sytuacją w Chinach (potrzeba wydawania pieniędzy 

publicznych w innych obszarach oraz krajowe głosy krytyki wobec „rozrzutności” BRI3).  

 

Podczas przemówienia otwierającego forum przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej 

(ChRL) Xi Jinping odniósł się m.in. do rosnących kontrowersji związanych z postrzeganiem 

BRI (głównie na szeroko pojętym Zachodzie) jako zagrożenia zarówno dla zrównoważonego 

rozwoju, jak i geostrategicznego status quo na arenie międzynarodowej4. Problemy 

wizerunkowe zarówno samego BRI, jak i Chin pod rządami Xi Jinpinga nie są nowością,  

a narastająca fala krytyki (również z państw rozwijających się, jak np. Malezja5 i Pakistan6) 

stawia chiński rząd przed obowiązkiem modyfikacji narracji o projekcie i jego roli. 

Deklaracje strony chińskiej wskazują na kolejne próby depolityzacji BRI – nacisk kładziony 
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jest na mniej kontrowersyjne aspekty współpracy, jak np. ochrona środowiska i projekty 

mające na celu wypracowanie wspólnych standardów w tej dziedzinie. Powołano szereg 

inicjatyw, jak np. Beijing Initiative for the Clean Silk Road, Green Silk Road Envoys Program 

(program wymiany dla 1500 urzędników z państw BRI) czy BRI Environmental Big Data 

Platform. Chińskie Ministerstwo Ekologii i Środowiska utworzyło również Międzynarodową 

Koalicję na rzecz Zielonego Rozwoju (BRI International Green Development Coalition) 

współpracującą na poziomie ministerialnym z 25 państwami, agendami Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, instytucjami badawczymi oraz przedstawicielami biznesu. We 

wspólnym komunikacie podpisanym przez najważniejszych przywódców obecnych na 

wydarzeniu po raz pierwszy pojawiło się również sformułowanie, że nacisk należy kłaść na 

„wysoką jakość” projektów oraz samej współpracy7. Wyeksponowanie tego rodzaju treści 

wydaje się być próbą odpowiedzi na zachodnią krytykę. Prawdopodobnie można 

spodziewać się mniejszej liczby tzw. „vanity projects”, czyli projektów wielkiej skali 

nastawionych na spektakularny efekt wizerunkowy. Czas pokaże, czy tegoroczne zapisy  

i ustalenia w tym obszarze zostaną wprowadzone w życie na większą skalę. 

 

Przyglądając się liście gości tegorocznego forum można zauważyć, że pomimo 

niejednoznacznej oceny BRI w Europie to właśnie członkowie delegacji z tego kontynentu 

stanowili znaczną część reprezentantów wysokiego szczebla (tj. premierów lub 

prezydentów). Do Pekinu pojechał m.in. kanclerz Austrii Sebastian Kurz, prezydent 

Szwajcarii Ueli Maurer, prezydent Czech Miloš Zeman, premier Węgier Viktor Orbán, 

premier Grecji Alexis Tsipras czy premier Włoch Giuseppe Conte8.  

W tegorocznym wydarzeniu wziął po raz kolejny udział prezydent Rosji Władimir Putin oraz 

prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. Nie zaskakuje uczestnictwo prawie wszystkich 

przywódców najwyższego szczebla z państw ASEAN (jedynie Indonezja była 

reprezentowana przez wiceprezydenta). To właśnie w najbliższym sąsiedztwie Chin można 

zauważyć najwięcej realizowanych projektów związanych z BRI9. Bardziej zastanawia 

stosunkowo mała liczba przywódców z państw Afryki. Kontynent afrykański reprezentował 

prezydent Dżibuti Ismail Omar Guellah, prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi, premier 

Etiopii Abiy Ahmed, prezydent Kenii Uhuru Kenyatta oraz prezydent Mozambiku Filipe 

Nyusi. Chociaż początkowo na mapach BRI (które same w sobie nie przedstawiają  
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w obiektywny sposób rzeczywistych inwestycji czy oficjalnych tras BRI, ponieważ takowe 

nie istnieją) widniała jedynie Afryka Wschodnia, stopniowe „przyłączanie” państw spoza 

początkowego obszaru zainteresowania geograficznego projektu (jak np. Nigeria czy 

Senegal) wskazuje na jego umowny i polityczny charakter. Tym razem zabrakło 

reprezentantów Stanów Zjednoczonych, które nie zdecydowały się wysłać nawet delegacji 

niższego szczebla (tak jak dwa lata temu). Nie jest to zaskoczeniem biorąc pod uwagę 

obecny stan relacji Pekin-Waszyngton. Nie dziwi również brak reprezentantów Indii. 

 

Podczas tegorocznego Forum Polskę reprezentował ówczesny wiceminister finansów 

Marian Banaś10. W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat, kiedy to do Pekinu pojechała 

ówczesna premier Beata Szydło wraz ze sporą delegacją, tegoroczna reprezentacja 

świadczy o znacznym obniżeniu zainteresowania Polski chińską inicjatywą. Umowy 

podpisane przez stronę polską podczas tegorocznego wydarzenia dotyczą spraw  

o marginalnym znaczeniu, jak np. porozumienie o współpracy muzealniczej między 

chińskim Muzeum Narodowym a przedstawicielami muzeów z 18 krajów BRI czy 

przystąpienie Polskiej Agencji Prasowej do Belt and Road Economic Information 

Partnership we współpracy z chińską agencją prasową Xinhua. Podpisano również szereg 

pomniejszych umów dotyczących m.in. udziału Polski w powołaniu International 

Commercial Dispute Prevention and Settlement Organisation (ICDPASO), czyli organizacji, 

która ma działać na rzecz łatwiejszego rozwiązywania międzynarodowych sporów 

handlowych między Chinami a ich partnerami w ramach BRI.  

 

Większość ustaleń tegorocznego forum była bardzo ogólnikowa, chociaż jedną  

z potencjalnie kontrowersyjnych i konkretnych deklaracji było utworzenie przez rząd  

w Pekinie programu wymiany doświadczeń między ChRL a państwami partnerskimi,  

w ramach którego w ciągu kolejnych pięciu lat 10 tysięcy uczestników ma odwiedzić Chiny. 

Według oficjalnych zapisów program jest skierowany m.in. do przedstawicieli partii  

i organizacji politycznych, think tanków oraz organizacji społecznych, w związku z czym 

istnieje podejrzenie, że będzie on postrzegany jako narzędzie międzynarodowego lobbingu 

rządu w Pekinie11. Można było również zauważyć udział firm prywatnych jako partnerów  

w umowach dwustronnych. Tak np. podczas wydarzenia niemiecki Siemens podpisał  



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 27 | kwiecień-maj 2019 

34 | Alicja Bachulska 

z chińską Krajową Komisją Rozwoju i Reform porozumienie dotyczące „wzmacniania 

współpracy i wspólnego budowania BRI”12. Chociaż sama deklaracja nie mówi właściwie nic 

o charakterze współpracy tych dwóch podmiotów, wskazuje ona na chęć włączania firm 

prywatnych do BRI, w tym z państw oficjalnie „nienależących”, a wręcz krytycznych wobec 

tej inicjatywy.  

 

Wnioski i implikacje na przyszłość  

 

Tegoroczne Forum Pasa i Szlaku było relatywnym sukcesem dyplomatycznym Pekinu. Dwa 

lata po pierwszym Forum BRI jest dalej promowane przez chiński rząd jako niedookreślona 

politycznie i geograficznie inicjatywa. Ma to swoje wady i zalety – z jednej strony pozwala to 

stronie chińskiej na modyfikowanie narracji o BRI do osiągnięcia celów w kontaktach  

z danym partnerem, z drugiej zaś otwiera pole do interpretacji tej inicjatywy na niekorzyść 

rządu w Pekinie. Biorąc pod uwagę skalę projektu, chińscy przywódcy zdają sobie sprawę, 

że być może doprecyzowanie tej inicjatywy leży w ich interesie. Według doniesień 

medialnych strona chińska pracuje nad zdefiniowaniem ram teoretycznych Inicjatywy Pasa  

i Szlaku w celu stworzenia „oficjalnej” listy projektów BRI13. Ma ona służyć m.in. lepszej 

kontroli nad tym, kto i w jaki sposób używa „marki” Pasa i Szlaku w przestrzeni 

międzynarodowej. Z perspektywy szeroko pojętego Zachodu (a w szczególności znacznej 

liczby ekspertów) „marka” BRI przeżywa obecnie poważny kryzys. Trudno jest jednak 

stwierdzić, jak sytuacja ma się wśród przeciętnych obywateli państw współpracujących  

z Chinami w ramach BRI – jako narzędzie miękkiej siły inicjatywa ta może być dalej 

atrakcyjna np. w państwach rozwijających się (m.in. dzięki nieustannie rosnącej liczbie 

chińskich stypendiów rządowych oferowanych młodzieży).  

 

Na poziomie politycznym nie ma jednak dowodów na to, że „dołączenie” do BRI wpływa  

w jakikolwiek sposób na relacje danego państwa z Chinami. Można zauważyć jednostkowe 

przypadki relatywnych sukcesów (np. w Pakistanie, w niektórych państwach Azji Centralnej 

czy na Bałkanach Zachodnich) i porażek (mniej lub bardziej znaczących z perspektywy całej 

inicjatywy), które są związane z określonymi uwarunkowaniami relacji tych państw  

z rządem w Pekinie. Tym samym możliwość tworzenia generalizacji na temat 
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mechanizmów działania całego BRI na ich podstawie jest ograniczona. Za przykład można 

podać np. Pakistan i projekt Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Ekonomicznego (CPEC), 

który często przedstawiany jest jako dowód na sukces BRI. Tymczasem można zastanawiać 

się, czy jego realizacja ma związek z przystąpieniem Pakistanu do tej inicjatywy, czy raczej  

z rolą jaką państwo to odgrywa w polityce zagranicznej Pekinu. Jednocześnie Indie, które 

nigdy nie „dołączyły” ani nie poparły BRI stały się odbiorcą wielu inwestycji14 z Azjatyckiego 

Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), który jest przedstawiany (nie do końca słusznie) 

jako jeden z instrumentów realizacji BRI. Niemniej jednak należy podkreślić, że głosy krytyki 

nie są równoznaczne ze spowolnieniem BRI, a kryzys jego „marki” oznacza, że rząd  

w Pekinie będzie w dalszym ciągu próbować modyfikować jego oficjalne cele i metody ich 

realizacji w sposób najlepiej odpowiadający jego interesom.  

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Polish trade with China in pharmaceuticals in the context of the development of this 

industry 

Łukasz Sarek 

 

Pharmaceutical industry has been highlighted in the strategic policies formulated by the 

Polish government as one of the pillars of the country’s competitive advantage. The 

development of the Polish pharmaceutical enterprises, an increase in market share and 

introducing innovations are among the key goals of the Polish national pharmaceutical 

policy. Their implementation should have a significantly positive impact on the market 

share of the domestic enterprises, on national pharmaceutical security and on the growth of 

exports. However, statistical data indicate that in terms of trade exchange with China the 

actions implemented so far have not yet brought significant positive results. The latest 

developments show rather adverse trends instead. 

 

Direct exports from Poland to China in pharmaceutical products have dropped dramatically 

from 36 million USD in 2014 to 31 million USD in 2017, and then further to merely 17.5 

million in 2018, according to Polish data. The export of medicaments grew rapidly: from 3.5 

million USD in 2014 to 34 million in 2015, and then dropped to less than 8 million USD in 

2018. Simultaneously, in the Chinese statistics, imports in pharmaceuticals from Poland 

grew from 34 million USD in 2014 to 75.5 million USD in 2015 and after two years of much 

lower values the imports rebounded in 2018 to 61 million USD. The gap between Chinese 

and Polish data could to some extent be caused by the different classification of goods but  

a more plausible explanation is the impact of the indirect import of the Polish 

pharmaceuticals to China through third countries.  



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 27 | kwiecień-maj 2019 

38 |  

 

During the 2014-2018 period, the relatively high dynamics of indirect exports from Poland 

to China were slower or similar to the increase in imports from China. Direct exports are 

more beneficial for the Polish state and desirable than indirect exports. In terms of absolute 

values, the Polish exports to China are relatively modest and the share of Polish 

medicaments in the Chinese market, with exception of heparin, is insignificant. Heparin 

exports to China have been successful and the exported goods’ value has increased over the 

years. The dynamics of Chinese overall heparin imports were much higher, however, and 

the share of Polish heparin has dropped significantly from 30.5% in 2017 to 17.6% in 2018.  

 

Simultaneously, the imports of pharmaceuticals from China to Poland have grown 

dramatically, fuelled mainly by medicaments. From 2014 till 2018, the overall imports of 

pharmaceuticals have grown from 36 million USD to 122 million, according to Polish data. 

Chinese statics show an increase from 27 to 127 million USD. In medicaments, the recorded 

growth was from less than 2 million USD in 2014 to 81 million in 2018, according to Polish 

data, and from little above 1 million to almost 90 million according to Chinese statistics. It 

should be noted that APIs and some other drug-related products, such as antibiotics, are 

not included in the pharmaceutical products and are thus not included in the statistics for 

pharmaceuticals.  

 

Compared to other key exporters, the value of imports to Poland from China is still 

relatively low but much higher growth dynamics result in a rapid increase in the share of 

Chinese products in the overall Polish imports of pharmaceuticals. China’s share has grown 

from 0.61% to 1.63%, while the share in medicaments imports has grown from 0.06% to 

1.57%. As a result, the Polish deficit with China in pharmaceuticals ballooned in recent 

years, reaching over 40 million USD in 2017 and almost 105 million in 2018, according to 

Polish data. In the Chinese statistics, China’s surplus is reported in the amount of 27 million 

in 2017 and 65 million in 2018.  

 

China’s pharmaceutical market is growing and the imports also growing quickly. The 

Chinese domestic manufacturing base is well developed but focused mainly on generics 
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drugs. More advanced and expensive therapies are imported. Competing in prices in low 

and mid-range products does not seem to be a viable strategy for Polish exporters planning 

to enter the Chinese market. Polish manufacturers should seek the opportunities in 

advanced generic and innovative drugs. Polish manufacturing base comprises mainly of 

small and medium enterprises. Research, development, commercialization and export of 

the new innovative drugs are expensive and risky. Effective state support to facilitate 

further development of private Polish enterprises is needed. Polish pharmaceutical industry 

will face growing Chinese competition both in Poland and in foreign markets. Chinese 

authorities provide strong support for the domestic manufacturing enterprises and 

currently incentivize them to develop new innovative drugs to compete successfully with 

foreign brands. The financial support and privileging of the Chinese companies over foreign 

competitors have in many instances infringed the international agreements and have 

created challenging market conditions for new entrants. Effective support of the Polish 

companies planning exports to China and competing with their Chinese peers in other 

markets requires solutions that are tailored for small and medium enterprises. 

 

The implications of the Japanese F-35 crash 

 

On April 9, 2019, a JASDF Lockheed Martin F-35A aircraft crashed into the Pacific Ocean. 

The cause of the accident is yet unknown but it could have been the pilot's mistake. The 

flight data recorder was found in parts and therefore it is impossible to read it. There is a risk 

that some parts of the aircraft could have been captured by third parties, which could result 

in an information leak of the American fifth generation fighter’s technological secrets. 

Some technical problems concerning the F-35 have been reported in the past. An 

emergency landing of one aircraft during test flights has also been recorded. In order to 

replace their old F-4 fleet, Japan plans to purchase147 F-35 aircrafts (A and B variants) worth 

100-126 million USD per unit. It is unlikely that the accident will influence these plans. It is 

also known that the Japanese F-35B aircraft will be stationed on Izumo class ships that have 

been modernised to function as aircraft carriers. Poland, which also plans to purchase F-35A 

aircrafts, should carefully monitor the Japanese investigation and use the collected 

information to take necessary steps in the future. 
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The Second Belt and Road Forum – PR success despite growing controversies?  

Alicja Bachulska 

 

The Second Belt and Road Forum for International Cooperation took place in Beijing on 

April 25-27. The event, aimed at promoting China’s Belt and Road Initiative (BRI), gathered 

36 leaders and around 5000 delegates from over 150 countries and 90 international 

organisations. Over 300 bilateral and multilateral agreements were signed. The BRI Forum 

is the most important diplomatic event organised by the Chinese government since 2017. 

Similarly to the inaugural event two years ago, this year’s BRI Forum was Beijing’s global 

image-building exercise. The event’s structure and its guest list (including attendees from 

places outside of BRI’s “official” geographic scope) suggest that the initiative is a vague and 

underdefined tool of Chinese foreign policy, rather than an international infrastructure 

development plan (as it is often portrayed, e.g. in the media).  

 

This time, the forum took place in the shadow of a much larger wave of international 

criticism related to issues such as the negative impact of the BRI projects on local 

economies (e.g. the so-called “debt-trap diplomacy”), their strategic implications and 

environmental footprint. Although much of the criticism comes from the West (mainly the 

US and Europe), there have been signs of growing scepticism in some of the developing 

countries (e.g. in Pakistan and Malaysia). In this context, this year’s BRI Forum was yet 

another attempt to depoliticise the whole undertaking and to improve the ever-worsening 

image of China in the West. In the nearest future, we might expect less “vanity projects” 

(those aiming at image and prestige-building) that have been the main targets of 

international criticism. We might instead witness more small-scale projects, e.g. in the 

sector of green technologies.  

 

Simultaneously, international tensions related to the BRI should not necessarily be equated 

with the initiative’s overall slowdown. The projects deemed crucial from Beijing’s 

perspective will mostly probably continue to be carried out despite the crisis of the BRI 

“brand”. It is important to note that this very crisis is more evident among the experts. 

Although for an average citizen the idea of the BRI might be difficult to comprehend, its 
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presence in the media (often through simplified coverage) might have resulted in some 

positive connotations, like trade and infrastructure development and higher levels of 

general recognition of China as an international actor. From this perspective, BRI as a tool of 

soft power promotion might be seen as Beijing’s relative accomplishment. However, two 

years after the first BRI Forum it is still too early to deem the BRI a success or a failure. There 

is close to no evidence whether “signing up” for the BRI does bring any tangible benefits for 

the countries involved as well as their economic relations with China. The underdefined 

nature of the initiative has its advantages and disadvantages for all actors involved. 

Depending on the perspective, it seems possible to find examples of both positive and 

negative impact of the BRI on the development of international cooperation. In this context, 

it is even clearer that the initiative itself is more of a political project, rather than a purely 

infrastructural one.  




