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Podsumowanie i wnioski 

 

W 2020 r. Polska, podobnie jak cała gospodarka świata, została 

dotknięta skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 

zapoczątkowanej w Chińskiej Republice Ludowej. Zaburzenia  

w procesach produkcyjnych i łańcuchach dostaw, spadek popytu na 

towary i usługi oraz osłabienie aktywności gospodarczej w pozostałych 

obszarach w większości gospodarek na świecie spowodowały drastyczny 

spadek tempa wzrostu gospodarczego i w wielu przypadkach 

odnotowanie jego ujemnej wartości. Rządy poszczególnych państw 

wprowadziły różnorodne środki zaradcze, mające na celu 

przeciwdziałanie skutkom epidemii. Chiny należą do grupy państw, 

których gospodarka stosunkowo szybko, aczkolwiek przy dużych 

dysproporcjach w poszczególnych obszarach, wraca na ścieżkę 

wyraźniejszego wzrostu.  

Unia Europejska, Stany Zjednoczone i zdecydowana większość państw  

o zaawansowanych gospodarkach zmaga się obecnie z gospodarczymi 

skutkami pandemii. W dyskusji nad kształtem polskiej zagranicznej 

polityki gospodarczej coraz więcej głosów ze strony części polskiego 

biznesu, w tym przedstawicieli niektórych izb gospodarczych, 

analityków i polityków, wskazuje na możliwe korzyści gospodarcze, 

jakie Polska mogłaby uzyskać z bliższej i szerszej współpracy z Pekinem. 

Takie propozycje w sytuacji borykania się polskiej gospodarki ze 



Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2020 

6 | Łukasz Sarek 

spadkiem eksportu do części kluczowych partnerów handlowych są 

naturalną reakcją związaną z chęcią dywersyfikacji rynków zbytu  

i zwiększenia wymiany handlowej z państwami, które szybciej radzą 

sobie ze skutkami kryzysu, w tym z Chinami. Obecny kryzys jest 

dotkliwy i będzie miał również pewne długotrwałe następstwa, jednak 

nie będzie on permanentny i sytuacja na rynkach światowych ulegnie 

normalizacji.  

Długofalowa strategia polskiej polityki zagranicznej w stosunku do Chin 

nie powinna być jednak budowana przez pryzmat bieżących potrzeb  

i powinna uwzględniać ocenę dotychczasowych efektów polsko-

chińskich relacji gospodarczych i politycznych. Dane historyczne  

i dotychczasowy przebieg współpracy gospodarczej nie mogą być 

jedynym wyznacznikiem dla formułowania strategii, jednak  

w odniesieniu do stosunków z Chinami mają one szczególne znaczenie. 

Przez wiele lat kolejne polskie rządy prowadziły politykę zbliżenia  

z Chinami licząc na wymierne korzyści gospodarcze. Intensywność 

starań polskich władz sprawiła, że w niektórych latach Polska była 

jednymi z europejskich liderów rozwijania i zacieśniania współpracy 

 z Chinami angażując się w chińskie inicjatywy.   

Wartość polskiego eksportu do ChRL w ostatnich latach wzrosła, jednak 

na szerszym europejskim i regionalnym tle jest ona wciąż niewielka. Nie 

można też zapominać, że wymiana handlowa ma charakter dwustronny 

i kierownictwo KPCh, podobnie jak dotychczas, będzie przede 

wszystkim dążyło do maksymalizacji interesów państwa chińskiego  
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i chińskich przedsiębiorstw. Znalazło to wyraźne odzwierciedlenie  

w dotychczasowych wynikach wymiany handlowej, dynamicznie 

rosnącym imporcie z Chin i pogłębiającym się polskim deficycie.  

Wyraźne ocieplenie w stosunkach politycznych z Chińską Republiką 

Ludową rozpoczęło się w końcu 2011 r., od wizyty prezydenta 

Komorowskiego w Chinach. Zaowocowała ona podpisaniem umowy  

o strategicznym partnerstwie.  Razem z rewizytą ze strony premiera 

Wen Jiabao zapoczątkowały one okres intensywniejszych kontaktów,  

z którymi strona polska wiązała nadzieje na zwiększenie eksportu, 

zrównoważenie  ogromnego deficytu handlowego i przyciągniecie 

chińskich inwestycji. Głównymi orędownikami zbliżenia z Chinami po 

stronie polskiej byli w rządzącej wówczas koalicji PO-PSL politycy 

Polskiego Stronnictwa Ludowego – Waldemar Pawlak i Janusz 

Piechociński. Po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy i powołaniu 

gabinetu premier Beaty Szydło z podobnych pobudek, do których doszły 

jeszcze motywy polityczne związane z poszukiwaniem nowych 

partnerów wobec narastających napięć w kontaktach z najważniejszymi 

stolicami w Europie nastąpiła jeszcze większa intensyfikacja kontaktów  

i zbliżenie z rządzącą w Chinach Komunistyczną Partią Chin, której 

kulminacyjnymi punktami były wizyta przewodniczącego ChRL Xi 

Jinpinga w Polsce i udział Beaty Szydło w Forum Pasa i Szlaku w 2017. 

Jednak narastający konflikt polityczny i gospodarczy między Chinami  

a USA i mocniejsze związanie się Warszawy z Waszyngtonem 

spowodowało od 2018 r. ochłodzenie w stosunkach z Pekinem. 
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W obecnym systemie polityczno-gospodarczym ChRL, w którym 

gospodarka jest w znacznym stopniu podporządkowana kontroli  

i interwencji ze strony Komunistycznej Partii Chin. Uważa, się że relacje 

polityczne z Pekinem mają istotny wpływ na stosunki gospodarcze. 

Dane statystyczne wydają się jednak wskazywać, że ani polityczne 

zbliżenie z Chinami ani późniejsze ochłodzenie stosunków nie miały na 

tyle znaczącego wpływu na poziom i kształt wymiany handlowej, by 

spowodować drastyczny wzrost polskiego eksportu i pchnąć Polskę na 

drogę zrównoważonej wymiany handlowej z Chinami, a następnie 

spowodować jego zahamowanie. 

Dynamika wzrostu eksportu była dość znaczna, jednak niższa od 

średniej dynamiki importu, co przy ponad dziesięciokrotnie niższej 

wartości bazowej spowodowało, że pod względem wartości import 

chińskich towarów do Polski rósł kilkanaście razy szybciej niż polski 

eksport. Polska jest niewielkim partnerem dla Chin. Ocena efektów 

polityki wobec Chin w świetle danych statystycznych i podejmowanych 

przez kolejne rządy działań została zatem również oparta na analizie 

porównawczej polskiego eksportu i importu do wymiany handlowej Chin 

z innymi państwami, co pozwoliło na bardziej wszechstronne  

i wyważone spojrzenie.  
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Główne wnioski 

 

W 2019 r. polski bezpośredni eksport do Chin osiągnął rekordową 

wartość 2 mld 968 mln USD (wg GUS) i w porównaniu do 2012 r. wzrósł 

o niemal 70 proc. Nie był to wzrost jednostajny w całym okresie  

i charakteryzował się dość słabo widocznym trendem wzrostowym ze 

stosunkowo dużą zmiennością, przy dość niewielkiej wartości spadków, 

dzięki czemu mimo zmienności miał miejsce bardzo wyraźny wzrost 

eksportu między początkiem a końcem badanego okresu. 

Pomimo znacznej dynamiki wzrostu pod względem wartości udział Chin 

w polskim eksporcie wciąż pozostaje marginalny oscylując wokół 1 proc. 

w całym badanym okresie. W latach 2013-2019 bezpośredni eksport do 

Chin wyrażony w PLN wzrósł blisko dwukrotnie do ponad 11 mld 385 

mln. Tendencja wzrostowa była widoczna jednak dość słaba pod 

względem wartości średnich rocznych przyrostów wartości, Była 

natomiast jeszcze bardziej dynamiczna i dużo bardziej stabilna niż dla 

wartości w USD.  

Wartość importu polskich towarów do Chin – obejmująca również 

wartość towarów, które nie były eksportowane bezpośrednio do ChRL  

– rosła średnio znacznie szybciej niż wartość eksportu bezpośredniego  

z Polski do Chin, co oznacza, że przeciętnie w badanym okresie wciąż 

zwiększała się wartość przechwytywana przez podmioty w łańcuchu 

dostaw zlokalizowane poza Polską. Działania mające na celu 



Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2020 

10 | Łukasz Sarek 

zwiększenie eksportu bezpośrednie przez polskie firmy dały więc tylko 

częściowe rezultaty. 

Dynamika polskiego importu do Chin była znacznie wyższa niż 

dynamika ogólnego chińskiego importu, jednocześnie była również 

słabo z nim skorelowana i podlegała znacznie większym wahaniom, co 

sugeruje, że import polskich towarów do Chin nie był zależny od zmian 

w ogólnym chińskim imporcie.  

Głównym produktem eksportowanym z Polski do Chin są katody 

miedziane. Udział tego produktu systematycznie spada, w 2019 r. 

wyniósł niespełna 22 proc. i niewiele więcej w 2018 r. Jest to znacznie 

mniej niż niemal 35 proc. w 2013 r. czy 2015 r. Jest to pozytywne 

zjawisko, gdyż przy jednoczesnym wzroście eksportu oznacza ono, że  

w coraz większym stopniu wzrost ten jest napędzany przez inne 

produkty.  

Eksport pozostałych produktów poza katodami miedzianymi jest 

znacznie dynamiczniejszy zarówno pod względem średniej rocznej 

dynamiki wzrostu jak również wartości nominalnych. Od 2013 do 2019 

odnotowano ponad dwukrotny wzrost wyrażony w USD z 1 mld 420 mln  

do 2 mld 328 mln. Stabilny trend wzrostowy jest wyraźniejszy niż dla 

eksportu włącznie z miedzią, ale podlega znacznym wahaniom. Nie jest 

to bardzo znaczna wartość eksportu, jednak dynamika wskazuje, że 

polski eksport do Chin ma pewne szanse również poza miedzią. 

Import do Chin polskich towarów z wyłączeniem katod miedzianych, ale 

z uwzględnieniem importu pośredniego był pozytywnie skorelowany  
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z importem towarów z UE. Zależność od importu do Chin z UE 

obarczona była również stosunkowo wysokim poziomem zmienności,  

a import z Polski był dużo bardziej „nerwowy”. Jednocześnie import 

polskich produktów był dużo bardziej dynamiczny niż ogólny import  

z UE, w 2019 r. 6,88 proc. do 1,09 proc., w najlepszym pod tym 

względem roku 2014 różnica wyniosła ponad 20 pkt. proc., po 2016 nie 

przekracza kilku punktów procentowych.  

Dynamika bezpośredniego eksportu polskich towarów do Chin  

z wyłączeniem miedzi jest natomiast niewiele wyższa od dynamiki 

unijnego eksportu, co w powiązaniu z danymi porównawczymi dla 

importu do Chin wskazuje, że polski eksport do Chin jest w dużo 

większym stopniu przechwytywany przez podmioty w państwach 

trzecich niż ogólny eksport z UE. Jednocześnie oznacza to, że 

wieloletnie wysiłki polskich władz i zbliżenie polityczne z Pekinem nie 

przełożyło się na o wiele bardziej dynamiczny niż średni unijny wzrost 

eksport. Co więcej, polski eksport wciąż stanowi niewielki ułamek całego 

unijnego eksportu do Chin w 2019 r. osiągając 1,1 proc. udziału, niemal 

identyczny jak w 2013 r. Po wyłączeniu katod miedzianych ten udział 

okazuje się maleć do 0,84 proc. na stan z roku 2019. 

W porównaniu do eksportu bezpośredniego z pozostałych państw V4 

polski eksport bezpośredni do Chin wzrastał dynamiczniej w ostatnich 

latach. Wartość eksportu bezpośredniego z pozostałych państw V4 była 

w 2019 r. zbliżona do wartości z 2013. Wciąż jednak pod względem 

wartości jest dużo niższy – Ponad dwukrotnie dla całego eksportu  
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i niemal trzykrotnie po wyłączeniu katod miedzianych i rud miedzi – od 

łącznego eksportu Czech, Węgier i Słowacji, pomimo większego 

potencjału gospodarczego i ludnościowego Polski. Dużo słabiej 

prezentują się na tle pozostałych państw V4 wyniki importu polskich 

towarów do Chin.   

Wartość eksportu bezpośredniego do Chin, nawet z wyłączeniem katod 

miedzianych, był tylko o 43 proc, niższy od łącznego eksportu do 

ASEAN, Hongkongu, Indii, Japonii, Tajwanu i Republiki Korei (odtąd: 

Korei) i stanowił w 2019 r. ponad 41 proc. łącznego eksportu do tych 

państw i Chin. Polski eksport do poszczególnych wybranych do analizy 

państw azjatyckich był bardzo zmienny i średni wzrost eksportu do Chin 

jest znacznie wyższy niż dla łącznego eksportu do tych państw. 

Jednocześnie udział eksportu do Chin w łącznym eksporcie do 

wybranych państw azjatyckich i Chin wzrósł z nieco ponad 1/3 na 

początku badanego okresu, co oznacza niekorzystną malejącą 

dywersyfikację eksportu na inne rynki dalekowschodnie.  

Według danych GUS pod względem wartości bezpośredni eksport  

z Polski do Chin był w 2019 r. niemal czterokrotnie wyższy niż do Japonii, 

podobnie do Korei. Eksport do Korei jednak po dołowaniu w 2015 

rokrocznie notuje wyraźne przyrosty i ma większą dynamikę niż do Chin, 

a eksport do Japonii wyraźnie przyspieszył po 2017,  

w ostatnich latach wykazując podobną lub wyższą dynamikę wzrostu co 

eksport do Chin.  
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W 2019 r. import z Chin wzrósł o 1,5 mld USD. Od końca 2012 r. łącznie 

import wzrósł o ponad 13,6 mld USD. Wartość wzrostu była ponad 

czterokrotnie wyższa niż wartość całego polskiego eksportu w 2019 r.  

i ponad jedenastokrotnie wyższa niż wartość wzrostu eksportu w całym 

okresie. Średnia dynamika wzrostu importu przewyższała wyraźnie 

dynamikę wzrostu eksportu bezpośredniego. 

Pod względem dynamiki i wartości wymiany handlowej po roku 2012 

jednoznacznie więcej korzyści uzyskała strona chińska oraz podmioty 

znajdujące się w państwach trzecich, które są zaangażowane  

w wymianę handlową z Chinami. Plany szerszego otwarcia rynku 

chińskiego dla polskich produktów i zniwelowania deficytu w handlu  

z Chinami nie zostały zrealizowane. Nie tylko wzrost wartości importu  

z ChRL w wartościach nominalnych, ale również dynamika tego wzrostu 

były znacznie wyższe niż dynamika wzrostu polskiego eksportu do Chin. 

Pod względem wartości importu i eksportu Polska w ostatnich latach 

drastycznie oddaliła się od realizacji równoważenia handlu z Chinami.  

Wciąż istotną rolę odgrywa import pośredni do Polski. W latach 2013-

2018 średnio ponad 1/3 z wartości towarów pochodzenia chińskiego, 

jakie docierały do Polski stanowiła koszty związane z transportem lub 

była przejmowana przez podmioty zlokalizowane poza ChRL. Przy tym 

w roku 2019 widoczny jest znaczący spadek udziału importu 

pośredniego.  

Bezpośredni chiński eksport do Polski rósł dynamiczniej niż łączny 

eksport chińskich towarów, średnio o 7 pkt. proc. Szczególnie widoczne 
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jest to w latach 2019, kiedy różnica wyniosła niemal 14 pkt. proc. We 

wszystkich latach badanego okresu prócz 2013 i 2014 bezpośredni 

eksport z Chin do Polski rósł szybciej niż ogólny import z Chin do Polski.  

Może to wskazywać na proces eliminacji zagranicznych pośredników 

przez polskich importerów jak również na lepsze rozpoznanie  

i penetrację polskiego rynku przez chińskich eksporterów.  

Import chińskich towarów do Polski charakteryzował się średnio wyższą 

dynamiką niż import do pozostałych państw Unii Europejskiej, przy 

jednoczesnym bardzo silnym powiązaniu wartości importu do Polski  

z importem do UE. Potwierdza to, że Polska jest atrakcyjniejszym 

rynkiem dla chińskich produktów niż średnio pozostałe państwa UE28,  

a jednocześnie sugeruje, że import do Polski jest związany z importem 

unijnym, co częściowo może wynikać z importu bezpośredniego do 

Polski realizowanego przez firmy unijne.  

W wartościach nominalnych Czechy, Słowacja i Węgry łącznie importują 

z Chin znacznie więcej towarów niż Polska jednak różnica jest 

stosunkowo znacznie mniejsza niż w wypadku eksportu w 2019 r była 

wyższa o ponad. 35 proc. a w całym badanym okresie między ok. 20 a 30 

proc. Import do Polski miał też nieco wyższą średnią dynamikę niż 

eksport do V4 i był jednocześnie bardzo mocno skorelowany z importem 

do tych państw. Pod tym względem otwarcie na wymianę handlową  

z Chinami okazało się mniej korzystne, jednak w ostatnich dwóch latach 

tempo wzrostu importu do Polski było niższe niż do pozostałych państw 

grupy. 
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Import chińskich towarów do Polski jest również bardzo silnie 

skorelowany z importem do Niemiec, choć jednocześnie charakteryzuje 

się znacznie wyższą dynamiką i większą zmiennością. Wydaje się, że 

częściowo może to wynikać z importu pośredniego do Polski przez 

Niemcy.  

Import z Chin był w 2019 r. ponad sześciokrotnie wyższy niż import 

Japonii niemal sześciokrotnie wyższy niż z Korei. Pod względem średnie 

rocznej dynamiki wzrostu nieznacznie tylko ustępuje tej ostatniej i jest  

w zasadzie porównywalny do importu z Japonii. W ostatnich 2-3 latach 

import z tych dwóch państw jest jednak znacznie dynamiczniejszy niż 

import z Chin. Import z Hongkongu jest marginalny i ma jeszcze 

mniejsze znaczenie niż eksport przez ten region. Kilkukrotnie wyższy 

jest natomiast import z Tajwanu, z którym Polska ma dość podobne pod 

względem struktury saldo ujemne w handlu gdzie import około 

dziesięciokrotnie przewyższa eksport. O ile więc pod względem wartości 

i wartości importu Chiny przodują to pod względem struktury wymiany 

podobny do nich jest Tajwan, a Japonia pod względem dynamiki.  

Największym po Chinach eksporterem z tego regionu jest obszar 

ASEAN (bez Singapuru), który również ma nieznacznie wyższą średnią 

dynamikę wzrostu niż Chiny. Pod względem wartości Chiny 

przewyższają ASEAN czteroipółkrotnie. Import z Indii w ostatnich 

czterech latach praktycznie stanął w miejscu, a z Singapuru spadł niemal 

o połowę w porównaniu do pierwszych lat badanego okresu. 
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Wartość importu z Chin był o ok. 50 proc. wyższa niż łącznie ASEAN, 

Indii, Japonii, Korei i Tajwanu i stanowił 60 proc. łącznej wartości 

importu z tych wybranych państw i Chin w badanym okresie, co oznacza 

wzrost z niespełna z ponad 56 proc. w 2012. Chiny notują również 

znacznie wyższe średnie roczne tempo wzrostu importu i jedynie  

w ostatnich dwóch latach było ono nieco tylko niższe od pozostałych 

państw. Dzięki temu z 4,5 mld USD w 2013 różnicy na korzyść ChRL  

w 2019 import chińskich towarów był już o 10,9 mld USD wyższy. Ten 

oraz wcześniejsze wnioski wskazują, że dywersyfikacja importu z Azji 

Wschodniej, Południowo-wschodniej i Indii jest coraz słabsza, a wartość 

importu z Chin w porównaniu do reszty regionu wzrasta. Taka sytuacja 

zwiększa ryzyko dla polskiej gospodarki w sytuacji gdyby doszło do 

kryzysu gospodarczego w Chinach lub gdyby z innych powodów 

wymiana handlowa z Chinami uległa zaburzeniom. 

 

1. Wprowadzenie i metodologia 

 

W stosunkach politycznych między Polską a ChRL po roku 2011 miało 

miejsce wyraźne ocieplenie. Wizyta prezydenta Komorowskiego  

w Chinach w grudniu 2011 r., podpisanie umowy o strategicznym 

partnerstwie oraz rewizyta ze strony premiera Wen Jiabao 

zapoczątkowały okres intensywniejszych kontaktów, z którymi strona 

polska wiązała nadzieje na zwiększenie eksportu, zrównoważenie  

wymiany handlowej i przyciągniecie chińskich inwestycji. Głównymi 
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orędownikami zbliżenia z Chinami po stronie polskiej byli w rządzącej 

wówczas koalicji PO-PSL politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego  

– Waldemar Pawlak i Janusz Piechociński. Po dojściu do władzy 

Zjednoczonej Prawicy i powołaniu gabinetu premier Beaty Szydło 

nastąpiła jeszcze większa intensyfikacja kontaktów i zbliżenie z rządzącą 

w Chinach Komunistyczną Partią Chin. Podobnie jak poprzednicy, 

politycy Prawa i Sprawiedliwości liczyli na wzrost eksportu i inwestycji 

bezpośrednich, ale również na zaangażowanie chińskich 

przedsiębiorstw i instytucji finansowych w projektach 

infrastrukturalnych. Dodatkowym czynnikiem warunkującym zbliżenie  

z Pekinem była próba dywersyfikacji zagranicznych partnerów w obliczu 

narastających tarć między Warszawą a Brukselą, Berlinem i innymi 

europejskimi stolicami związanym z kierunkiem i charakterem polityki 

zagranicznej, jaką obrał ówczesny rząd. Wizyta Xi Jinpinga w 2016  

i podpisanie umowy o wszechstronnym strategicznym partnerstwie,  

a szczególnie udział premier Szydło w forum Pasa i Szlaku w 2017 

wyznaczają szczytowy okres tego zbliżenia. W 2018 r. widoczna jest 

zmiana w polityce wobec ChRL. Narastający konflikt polityczny  

i gospodarczy między Chinami a USA i mocniejsze związanie się 

Warszawy z Waszyngtonem spowodowało ochłodzenie w stosunkach  

z Pekinem. Wypowiedzi premiera Morawieckiego z listopada 2018 r. na 

temat zagrożenia ze strony Chin dla państw demokratycznych 

aresztowanie pod zarzutem szpiegostwa pracownika Huawei w styczniu 

2019 r. były wyznacznikami tej zmiany nastawienia.  
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W obecnym systemie polityczno-gospodarczym ChRL, w którym 

gospodarka jest w znacznym stopniu podporządkowana kontroli  

i interwencji ze strony Komunistycznej Partii Chin uważa, się że relacje 

polityczne z Pekinem mają istotny wpływ na stosunki gospodarcze.  

W środowisku analityków i badaczy zajmujących się Chinami oraz 

przedstawicieli biznesu zbliżenie polityczne z Chinami po 2011 r.,  

a szczególnie dalsze ocieplenie po 2015 r. wywołało nadzieje na 

zdynamizowanie wymiany handlowej i wzrost eksportu. Po ochłodzeniu 

stosunków z Pekinem pojawiały się liczne głosy o tym, jak niekorzystnie 

wpłynie to na wymianę handlową, szczególnie w postaci zablokowania  

eksportu.  

Dane statystyczne wydają się jednak wskazywać, że ani polityczne 

zbliżenie z Chinami ani ochłodzenie stosunków nie miało samo w sobie 

bardzo istotnego wpływu na poziom i kształt wymiany handlowej. 

Chińskie inwestycje bezpośrednie w Polsce w okresie zbliżenia 

dyplomatycznego również nie wzrosły znacząco. Od roku 2012 

obserwowany był wzrost eksportu, choć podlegał on wahaniom i nie był 

na tyle dynamiczny by zrównoważyć wzrost importu. Ta sytuacja nie 

podważa tezy o zależności między stosunkami politycznymi a wymianą 

gospodarczą. Chińskie władze niejednokrotnie uciekły się do szantażu 

gospodarczego jako elementu nacisku oraz na ułatwianiu szerszego  

i łatwiejszego dostępu do rynku i wspieraniu przedsiębiorstw z państw, 

które współpracują z Pekinem na arenie politycznej. Z drugiej jednak 

strony kierownictwo KPCh nie przekłada sytuacji w relacjach 

politycznych na stosunki gospodarcze w stosunku do wszystkich swoich 
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partnerów w równym stopniu i z tą samą intensywnością. Szantaż lub 

szczególne wsparcie stosowane jest wobec państw, które mają dla nich 

istotne znaczenie w danym momencie lub okresie, nie ingerując 

znacząco lub wcale w wymianę handlową lub inwestycje w państwach, 

które nie mają istotnego znaczenia politycznego lub w branżach, które 

nie są uważane za kluczowe z punktu widzenia interesów KPCh  

i pozostawiają ich kształtowanie się częściowo siłom rynkowym. Nie 

wyklucza to istnienia szeregu barier pozarynkowych, które w ogólności 

utrudniają dostęp do chińskiego rynku. Dotyczą one jednak wszystkich 

lub większości partnerów handlowych a nie tych, w stosunku do których 

zastosowano gospodarcze narzędzia nacisku. 

Celem analizy jest ustalenie czy w badanym okresie zmiany dynamika 

wymiany handlowej Polski z Chinami miały pożądany kierunek, jaka była 

siłą tych zmian oraz jak wyglądała ta dynamika na tle innych państw  

i regionów, czyli czy zbliżenie polityczne i intensyfikacja współpracy 

pozwoliła na osiągnięcie wyraźnie lepszych rezultatów niż miały je inne 

państwa lub regiony. Wyniki analizy, wartość i kształt wymiany 

handlowej mogą być wzięte pod uwagę jako jeden z istotnych 

elementów oceny rezultatów dotychczasowej polskiej polityki wobec 

Chin oraz sformułowania strategii na przyszłość.  

W niniejszym opracowaniu przeprowadzona zostanie analiza kształtu 

wymiany handlowej, jako najważniejszego elementu w stosunkach 

gospodarczych między ChRL a Polską na stan na koniec roku 2019 oraz 

ich kształtowanie się w latach 2013-2019. Przyjęte cezury wyznaczone są 
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początkiem intensyfikacji stosunków politycznych z Chinami z jednej 

strony a wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wybuch epidemii 

nowego koronawirusa w Chinach zimą 2019 r., a następnie jej globalne 

rozprzestrzenianie się miało i nadal ma ogromny wpływ na sytuację 

gospodarczą globalną i poszczególnych państw. To czyni rok 2019 

naturalną cezurą w dotychczasowej wymiany handlowej z Chinami, gdyż 

dane z roku 2020 oraz być może z 2021 nie mogą być wprost 

porównywane do danych z lat poprzedzających ze względu na 

zaburzenia, jakie zaszły w handlu światowym. Z drugiej strony ocena 

wymiany handlowej z Chinami w tych obszarach, w których widoczne są 

wyraźne trendy, dokonana na podstawie niniejszej analizy może służyć 

ocenie zmiany w sytuacji gospodarczej spowodowane pandemią 

wpłynęły na wymianę handlową z Chinami. W zaprezentowanych  

w opracowaniu tabelach jako pierwszy rok dla empirycznych wartości 

eksportu, wartości dynamiki eksportu i wartości teoretycznych  

w regresji liniowej podawane są dane dla roku 2013, ponieważ to jest 

okres badany. Dane za rok 2012, choć niewykazane w tabelach, są 

wykorzystane do wyliczeń dynamiki wzrostu. Na niektórych wykresach 

regresji liniowej wskazano informacyjnie teoretyczne wartości dla roku 

2012 jako roku t0 w szeregu czasowym, gdyż jest to jednocześnie 

wartość wyrazu wolnego.  

 

Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu są:  
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1. Dynamika zmian w wymianie handlowej i weryfikacja istnienia trendu 

w imporcie i eksporcie oraz porównanie wyników badań dla eksportu  

i importu dla oceny czy miał miejsce w badanym okresie znaczący 

wzrost eksportu i importu wskazujący na tendencję do zrównoważonej 

wymiany handlowej i czy podlegały one wahaniom. 

2. Porównanie dynamiki zmian polskiego eksportu do Chin oraz importu 

z Chin na tle dynamiki zmian wymiany handlowej Polski oraz Chin  

z innymi państwami i regionami.  

Dla oceny dynamiki zmian w wymianie handlowej zastosowana została 

metoda indeksów łańcuchowych oraz jednopodstawowych. Do badania 

szeregów czasowych i weryfikacji istnienia trendów oraz wyznaczania 

wartości teoretycznych w trendzie zastosowano metodę klasycznej 

regresji liniowej. Natomiast istnienie zależności między wartościami 

wymiany handlowej Polski i Chin z wymianą z innymi państwami  

i regionami badano przy pomocy współczynników korelacji i klasycznej 

regresji liniowej. W celu weryfikacji poprawności obliczeń wartości  

w regresji liniowej wyznaczone na podstawie obliczeń dokonanych 

metodą manualną zostały następnie zweryfikowane przy użyciu 

odpowiednich funkcji w arkuszach kalkulacyjnych lub innego 

oprogramowania. Regresja liniowa może być wykorzystana jako metoda 

prognostyczna, jednak dopiero po weryfikacji, czy inna metoda nie 

byłaby bardziej odpowiednia (np. metoda naiwna, średniej ruchomej, 

średniej ruchomej z zastosowaniem wygładzanie wykładniczego, czy 

metoda regresji liniowej z badaniem związku przyczynowego między 
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zmiennymi). W niniejszym opracowaniu metoda regresji liniowej została 

wykorzystana dla analizy danych w badanym okresie, a nie do 

prognozowania przyszłych wartości eksportu lub importu. W niniejszym 

opracowaniu jako import pośredni lub bezpośredni określa się taki, który 

jest kierowany bezpośrednio z Chin do Polski lub odwrotnie jako do 

krajów przeznaczenia. Import pośredni to taki, który jest kierowany 

przez państwa trzecie lub w inny sposób, który sprawia, że w 

statystykach państwa wysyłki nie są wykazane odpowiednio Polska lub 

ChRL jako państwo odbiorcy. Dane podane w tabelach zostały 

zaokrąglone. Obliczenia były prowadzone na danych niezaokrąglonych, 

co może sprawić, że wartości wykazane w tabelach lub działania 

przeprowadzane na wartościach wykazanych w tabelach mogą dać 

nieznacznie odmienne wyniki od podanych w tekście lub w tabelach. 

2. Eksport 

 W latach 2013-2019 wartość polskiego eksportu do Chin wyrażona  

w USD podlegała wahaniom, z dwoma wyraźnymi fazami wzrostu w 

latach 2013 i 2014 i 2017-2019 oraz odnotowanymi spadkami eksportu w 

latach 2015 i 2016 w porównaniu do lat poprzedzających.  

 

W tabeli 1 zaprezentowano wartości polskiego eksportu do Chin 

wyrażonego w USD oraz dynamikę zmian w formie indeksu 

łańcuchowego oraz indeksu jednopodstawowego gdzie za podstawę 

przyjęto wartość eksportu w roku 2012, który w dalszej części 
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opracowania w modelu regresji liniowej i innych obliczeniach będzie 

traktowany jako okres t0.  

 

 

Według danych GUS w 2019 r. eksport wyrażony w USD wyniósł 2 mld 

968 mln USD i wzrósł o prawie 19 proc. w porównaniu do roku 2018. Nie 

był to wzrost rekordowym, wyższe wzrosty odnotowano w 2013  

i w 2017. Średnia arytmetyczna dynamiki wzrostu w poszczególnych 

latach wyniosła 8,52 proc. Średnia geometryczna wyniosła 7,86 proc., co 

oznacza, że średnio z roku na rok od końca roku 2012 w latach 2013-

2019 polski eksport do Chin przyrastał z tempie 7,86 proc. Średnią 

arytmetyczną wyciągnięto dla wzrostów eksportu w latach 2013-2019, 

czyli pierwszym rokiem bazowym, dla którego wyliczono wzrost 

wartości eksportu był rok 2013 porównany do wartości na koniec roku 

2012. W związku z tym średnią geometryczną policzono również  

z uwzględnieniem danych na koniec 2012. 

 

Wartość spadków eksportu była stosunkowo niewielka w porównaniu do 

dynamiki wzrostu, co w połączeniu z ich przejściowym charakterem 

spowodowało, że eksport do Chin zachował tendencję wzrostową  
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w badanym okresie. Możliwe jest wyznaczenie przy pomocy regresji 

liniowej linii trendu. Zestawienie wartości rzeczywistych eksportu  

z wartościami teoretycznymi wyznaczonymi z regresji liniowej 

zaprezentowano na wykresie 1.  

 

 

 

Linia trendu ma niewielkie nachylenie, co wynika ze słabego średniego 

przyrostu eksportu w badanym okresie. Wartość współczynnika regresji 

liniowej to blisko 119 mln USD, czyli o taką wartość średnio teoretycznie 

przyrastałby polski eksport do Chin co roku od wartości bazowej 1 mld 

820 mln USD w okresie t0 wyznaczonej przez teoretyczną wartość 

wyrazu wolnego w funkcji trendu liniowego. Różnice między 

wartościami rzeczywistymi eksportu w poszczególnych latach  
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w porównaniu do wartości wyliczonych z funkcji trendu liniowego są 

również stosunkowo niewielkie, w latach 2017 i 2018 niemal pokrywając 

się z linią trendu, nieco tylko wyraźniej odstając od niej w latach 2016  

i 2019.  

 

Zestawienie wartości teoretycznych wyznaczonych przez linię trendu z 

wartościami empirycznymi eksportu oraz odległość od linii trendu pod 

względem wartości i procentowo w stosunku do wartości wyznaczonej 

przez funkcje trendu jako podstawy zostały zaprezentowane w tabeli 2. 

 

Wartości wyznaczone przez funkcję trendu nie wykazują 

jednoznacznego odchylenia, gdyż są one w różnych latach zarówno 

niedoszacowane jak i przeszacowane. W 2016 r. różnica między 

wartością empiryczną eksportu a wartością wyznaczona funkcją trendu 

wynosiła 383 mln USD, czyli około 16,7 proc. licząc od wartości eksportu 

w trendzie jako podstawy. W 2019 r. z kolei wartość rzeczywista była  

o 316 mln , czyli niespełna 12 proc., wyższa niż wyznaczona przez 

funkcję trendu. Różnice w pozostałych latach były znacznie niższe. 
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Współczynnik korelacji (współczynnik Pearsona) wynosi 0,726, co 

oznacza, że wzrost eksportu jest stosunkowo dobrze skorelowany  

z upływem czasu. Zmienność wartości eksportu w poszczególnych 

latach kształtująca się na poziomie ponad 27 proc. jest przeciętna i to  

w dolnej części przedziału zbliżając się do wartości uznawanych za 

poziom niski. Współczynnik zmienności resztowej wynosi ponad 11,6 

proc., czyli  średni błąd szacunku stanowi dość niewielką część zmiennej 

objaśnianej i model jest dobrze dopasowany do zmiennych, choć 

wartość powyżej umownego progu 10 proc. wskazuje, że nie jest to 

bardzo dobre dopasowanie. Wartość współczynnika determinacji 52,6 

proc. wskazuje, jednak że funkcja trendu liniowego wyjaśnia zmianę w 

wartości eksportu tylko w nieco ponad połowie, pozostała część 

zmienności jest efektem czynników przypadkowych nieuwzględnionych 

w modelu regresji liniowej. Nie ma żelaznych zasad określających, jaką 

wartość powinien przyjąć współczynnik determinacji, żeby uznać, iż 

model wyjaśnia zmienność wartości zmiennej objaśnianej. Przyjmuje się 

jednak, że powinien on przekraczać wartość 0,7. Wskazane wyżej 

współczynniki określają dość niski poziom zmienności wartości eksportu 

oraz błędu między wartościami trendu a rzeczywistymi. Niski 

współczynnik determinacji wynika ze stosunku wariancji z wartości 

trendu liniowego do wariancji z wartości empirycznych, co przekłada się 

na niemal dwukrotnie niższą wartość współczynnika zmienności dla 

wartości eksportu w regresji niż tego współczynnika dla wartości 

rzeczywistych. Wartości rzeczywistego eksportu charakteryzują się 

znacznie wyższą zmiennością niż w regresji, co oznacza, że ta ostatnia 
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nie wyjaśnia zbyt dobrze zmienności w tej populacji danych. 

Podsumowując można zatem stwierdzić, że ogólny polski eksport do 

Chin wyrażony w USD w ostatnich siedmiu latach charakteryzował się 

słabo widocznym trendem wzrostowym ze stosunkowo dużą 

zmiennością, której nie da się w znacznej części wyjaśnić modelem 

regresji liniowej.  

 

Zmienność eksportu może być spowodowana licznymi czynnikami  

o różnej wadze, z których wiele trudno jest zmierzyć, sprowadzić do 

wartości pozwalających na zestawienie z wartościami łatwo mierzalnymi 

i nadać im odpowiednią wagę. Do takich czynników można zaliczyć np. 

zmiany w stosunkach politycznych między państwami czy zmiany  

w postawach i nastawieniu obywateli jednego państwa wobec innego 

państwa, co może przekładać się na stosunek zakupu produktów z tego 

państwa. Do łatwiej kwantyfikowalnych czynników wpływających na 

wielkość eksportu można zaliczyć kursy walut, zmiany w wielkości 

popytu ze strony podmiotów w państwie importującym, zmiany  

w stawkach celnych lub innych daninach importowych lub zasadach 

dopuszczenia produktów do rynku, zmiany w kosztach transportu itp. 

Ze względu na zróżnicowanie produktów będących przedmiotem obrotu 

handlowego, wpływ tych czynników będzie kształtował się odmiennie  

w poszczególnych grupach produktowych. Czynnikiem, który ma ogólny 

wpływ na import są kursy walutowe. Ich wpływ można rozpatrywać 

zarówno od strony eksportera jak i importera. Rozliczenia w obrocie 

handlowym między Polską a Chinami wciąż są przede wszystkim 
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przeprowadzane w dolarze amerykańskim i jego kurs w stosunku do 

PLN ma kluczowe znaczenie. Polscy producenci eksportujący do Chin 

znaczną część kosztów jak koszty pracy, danin publicznych, czynsze 

dzierżawne, część surowców oraz półproduktów ponoszą w złotówkach  

i kurs PLN do USD ma tym większy wpływ na cenę eksportową. Tańszy 

dolar winduje cenę produktów eksportowanych w górę i może 

powodować spadek wielkości popytu na import z Polski. Odwrotny efekt 

ma wzmocnienie dolara na rynku walutowym.  

 

Ogólny polski eksport do Chin wyrażony w PLN podobnie jak eksport 

wyrażony w USD również zatem podlegał wahaniom. W tabeli  

3 zaprezentowano wartości polskiego eksportu do Chin wyrażonego  

w PLN oraz dynamikę zmian w formie indeksu łańcuchowego oraz 

indeksu jednopodstawowego, gdzie za podstawę przyjęto wartość 

eksportu w roku 2012. 

 

W ciągu 7 lat wartość eksportu wzrosła blisko dwukrotnie, co jest 

znacznie wyższą wartością niż 70 proc. wzrost eksportu wyrażony  

w USD. Należy jednak mieć na uwadze, że wartości nominalne wyrażone 
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w PLN nie uwzględniają inflacji, podczas gdy wartości wyrażone w USD 

związane są między innymi ze zmianą kursów walut, które w pewnym 

stopniu dyskontują wzrost inflacji jak również wiele innych czynników.  

Z punktu widzenia polskiego eksportera oczywiście bardzo istotny jest 

wzrost wartości eksportu w PLN, gdyż otrzymuje on większe środki  

w walucie krajowej. Równocześnie jednak polski eksporter ma do 

czynienia ze zmianami kosztów produkcji (w tym również wysokością 

płac), które są związane z poziomem inflacji. Z powyższych przyczyn 

należy traktować analizę wartości eksportu w USD i w PLN jako różne 

aspekty jednego zjawiska gospodarczego, jakim jest eksport towarów 

do Chin.  

 

Na poniższym wykresie 2 zaprezentowano wartości rzeczywiste oraz 

trend liniowy polskiego eksportu do China w latach 2013-2019 

wyrażonego PLN.  
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Jak zaprezentowano na wykresie, wartości wyznaczone linią trendu są 

bardzo zbliżone do rzeczywistych wartości. Na wizualizacji trendu 

widoczne jest dobre dopasowanie linii trendu – lepsze niż dla wartości 

wyrażonych w USD. W tabeli 4 zaprezentowano porównanie wartości 

trendu do wartości rzeczywistych oraz skalę rozbieżności.  
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Wyrażone w procentach różnice między wartościami trendu linowego  

a wartościami rzeczywistymi są mniejsze niż w przypadku wartości 

eksportu wyrażonych w USD. Bardziej wyraźna jest również tendencja 

wzrostowa, gdyż tylko w roku 2016 wartość eksportu była niższa od 

wartości w roku poprzedzającym. Współczynnik determinacji w regresji 

wynosi 0,84, co oznacza, że model regresji dobrze wyjaśnia zmiany w 

polskim eksporcie do Chin. Według modelu teoretyczny średni roczny 

przyrost eksportu wynosiły 688 mln PLN, podczas gdy według wartości 

rzeczywistych wynosił 675 mln PLN czyli wartości są bardzo zbliżone. 

Stosunek średniego rocznego przyrostu do średniej wartości eksportu 

wynosił odpowiednio dla wartości empirycznych 8,1 proc., a dla wartości 

w trendzie – 8,3 proc. Również współczynniki zmienności w obu 

populacjach (wartości empirycznych i wartości w trendzie liniowym) są 

do siebie bardzo zbliżone – wynosząc 0,18 i 0,16 – co oznacza, że dla obu 

zbiorów zróżnicowanie wartości eksportu w porównaniu do średniej jest 

podobne i jednocześnie niskie (poniżej 0,25). Współczynnik zmienności 

resztowej o wartości nieco ponad 8,2 proc. jest bardzo niski, co oznacza, 

że tylko nieco ponad 8 proc. wartości eksportu stanowią odchylenia 

losowe, nieopisane modelem regresji i model jest bardzo dobrze 

dopasowany do danych. Na podstawie tych wskaźników można 

stwierdzić, że model regresji liniowej dobrze opisuje polski eksport do 

Chin w latach 2013-2019 wyrażony w PLN. Widoczna jest stabilna ale 

jednocześnie słaba pod względem wartości tendencja wzrostowa. 

Stopień dopasowania trendu liniowego do wartości empirycznych jest 

znacznie wyższy niż dla wartości eksportu wyrażonych w dolarze.  
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W powyższych obliczeniach wykorzystano dane GUS. W dalszej części 

analizy będą prowadzone badania zmian polskiego eksportu do Chin  

w relacji do innych zmiennych między innymi do wielkości chińskiego 

importu z innych państw lub eksportu do Chin z innych państw. 

Dynamikę polskiego eksportu do Chin można również analizować przez 

porównanie wartości importu do Chin towarów polskiego pochodzenia  

z importem z innych państw, co wymaga skorzystania z zagranicznych 

baz danych. Dla uniknięcia uzyskania wyników obarczonych 

marginesem błędu wynikającym z rozbieżnych metodologii liczenia 

wartości w różnych bazach danych dogodnym rozwiązaniem jest 

wykorzystanie tych danych zgromadzonych w jednej bazie. Do badań 

porównawczych wykorzystana została baza Trade Map zarządzana 

przez Intracen. Dane w bazie Trade Map pochodzą głównie z bazy UN 

Comtrade i są uzupełniane przez dane z innych źródeł, głównie 

pochodzących z krajowych urzędów statystycznych w sytuacji, gdy dane 

bazy UN Comtrade nie są jeszcze dostępne. Dane UN Comtrade 

pochodzą z opracowań przekazywanych przez państwa członkowskie 

ONZ.  

Dane dla polskiego eksportu do Chin w latach 2013-2018 były niemal 

całkowicie zbieżne z danymi wykazanymi w bazie ITC Trade Map, co 

zaprezentowano w tabeli 5.  
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W 2019 r. wartość eksportu była jednak według danych GUS o prawie 

267 mln USD (ok. 9 proc.) wyższa niż w bazie ITC Trade Map i jej jednym 

z podstawowych źródeł – bazie UN Comtrade. Różnice są również 

widoczne w wartościach dla różnych działów polskiego eksportu. Dane 

w bazie Comtrade pochodzą z informacji dostarczanych przez 

poszczególne państwa i rozbieżności mogą być spowodowane 

opóźnieniami w aktualizacji danych w porównaniu do danych krajowych.  

 

W dalszej części analiza porównawcza z eksportem innych państw 

wykorzystująca dane z bazy Intracen będzie przede wszystkim 

prowadzona z uwzględnieniem danych z tej bazy jako podstawowej. 

Mając jednak na uwadze tę rozbieżność w danych za 2019 r., dodatkowo 

zostały zaprezentowane wyniki analizy w której wykorzystane zostaną 

dane GUS. Wartości raportowane dla eksportu z danego państwa do 

Chin mogą znacznie różnić się od wartości raportowanych przez Chiny 

jako importera. Może to wynikać z wielu czynników, wartość towaru 

raportowana dla eksportu jest podana na bazie FOB, podczas gdy  

w imporcie doliczane są koszty transportu i ubezpieczenia. Zdarza się 
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także, że towar eksportowany jest w pierwszej kolejności do państwa 

trzeciego, a następnie reeksportowany do Chin. Polski eksporter nie 

zawsze jest świadom, że Chiny są krajem docelowym dla jego 

produktów i że do wartości tychże produktów doliczone są koszty, ale 

również odpowiednie przychody podmiotów, które zajmują się 

dostarczeniem tych produktów następnie do Chin. Więcej informacji na 

temat różnic między wartościami polskiego eksportu do Chin a danymi 

raportowanymi dla polskiego importu z Chin zostało zaprezentowanych 

w raporcie za rok 2017.  

 

Wartość importu z Polski do Chin jest słabo skorelowana z ogólnym 

chińskim importem. W tabeli 6 zaprezentowano wartości i dynamikę 

importu do Chin z Polski oraz ogólnego importu.  

 

W niektórych latach import polskich towarów do Chin rósł znacznie 

szybciej niż towarów z innych państw, a w innych – odwrotnie. Średnio 

jednak ten pierwszy rósł szybciej na co wskazują średnia arytmetycznej  

z procentowych zmian dynamiki wzrostów oraz średnia geometryczna 

rokrocznego średniego tempa wzrostu. Dla importu polskich towarów 
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wynoszą one odpowiednio 11,69 i 10,20 proc., a dla ogólnego 2,39 i 1,85 

proc. Jest to wyraźna różnica na korzyść importu polskich towarów. 

Należy jednak zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy z nich to fakt, że 

dotyczy to wartości polskich towarów, które docierają do Chin drogą 

zarówno importu bezpośredniego jak i pośredniego. W 2019 r. wartość 

raportowana przez stronę chińską to 3,94 mld USD podczas gdy wartość 

eksportu bezpośredniego z Polski to niespełna 3 mld USD Różnica – jak 

już wskazywano wcześniej w tym raporcie – wynika z kosztów 

transportu, marż pośredników lub innych dodatkowych kosztów. Składa 

się na nią również eksport pośredni, kiedy towary w Chinach są 

deklarowane jako pochodzące z Polski jednak przy eksporcie z Polski 

kierowane są przez inne państwa i Chiny nie są deklarowane jako 

miejsce przeznaczenia. Ta dynamika wskazuje na popyt na polskie 

produkty w Chinach, jednak tak duże wahania w dynamice wskazują na 

znaczną niestabilność i niepewność importu, znacznie wyższą od tych 

wartości dla ogólnego importu do Chin, co również sugeruje brak 

powiązania między ogólnym importem do Chin a importem polskich 

towarów.  

 

W formie graficznej korelację między obydwoma populacjami danych 

zaprezentowano na wykresie 3. Wartości nie zostały zaprezentowane w 

szeregu czasowym, ale w szeregu rosnącym dla wartości ogólnego 

importu do Chin, ze względu na to, że w analizie regresji liniowej tą 

zmienną przyjęto za zmienną objaśniającą dla wartości eksportu z Chin 

do Polski.  
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Jak wynika z tabeli oraz z wykresu, wartość importu z Polski do Chin nie 

jest zbyt dobrze powiązana z wartością ogólnego chińskiego importu. 

Tak np. dla ogólnej wartości chińskiego importu 1 bln 586 mld USD 

import z Polski wyniósł 2,53 mld USD podczas gdy dla importu  

o wartości 1,948 bln USD import z Polski wyniósł tylko 2,23 mld USD. Te 

odchylenia znajduje swoje odbicie w wartości współczynnika korelacji 

Pearsona, który przyjął wartość 0,61, a współczynnik determinacji 

wynosi 0,38. Import z Polski podlegał w ciągu ostatnich lat większemu 

zróżnicowaniu (wahaniom) niż ogólny import do Chin, gdyż 

współczynnik zmienności dla importu z Polski był prawie dwukrotnie 

wyższy 18,7 proc. to 9,7 proc., co przekłada się na dwukrotnie wyższą 

wartość współczynnika. Graficzna prezentacja wskazuje jednak, że  
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w całym siedmioletnim okresie największe rozbieżności w dynamice 

wzrostu miały miejsce w roku 2014 (30 pkt proc.) i 2017 (ponad 16 pkt 

proc.). Dla pozostałych lat byłoby możliwe lepsze wyznaczenie linii 

najlepszego dopasowania i wyraźniejsza współzależność między 

importem polskich towarów a towarów z innych państw.  

 

Różnica w dynamikach wynika w znacznym stopniu z rozbieżności 

między strukturą polskiego eksportu do Chin a strukturą chińskiego 

importu. W polskim eksporcie do Chin znaczący udział ma eksport 

wyrobów z miedzi, na który w niemal całości składają się katody 

miedziane. Eksport katod odbywa się na podstawie wieloletnich umów 

ramowych zawieranych przez KGHM z China Minmetals Corporation. 

Specyfika produktów oraz charakter umów, na podstawie których 

odbywa się ich eksport jak również znaczny ich udział w eksporcie 

poważnie wpływają na obraz wymiany handlowej z Chinami, dlatego 

należy dokonać również analizy polskiego eksportu z wyłączeniem 

miedzi, by uchwycić zmiany w pozostałych grupach produktowych.  

W tabeli 7 zaprezentowano zestawienie wartości łącznego polskiego 

eksportu, eksportu w dziale obejmującym produkty miedziane oraz 

eksportu samych katod miedzianych. 
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Po odjęciu z eksportu katod miedzianych oraz rud i koncentratów miedzi 

polski eksport do Chin staje się nieco bardziej wyrównany i zarysowuje 

się wyraźniejsza linia trendu. Na wykresie 4 zaprezentowano 

zestawienie wartości eksportu z wyłączeniem dwóch pozycji oraz linię 

funkcji trendu.  
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Jak zaprezentowano na poniższym wykresie wartości rzeczywiste 

eksportu rozkładają się po obu stronach linii najlepszego dopasowania  

w dość podobnych ale niewielkich odległościach. Współczynnik 

determinacji wynosi 0,77, co oznacza, że 77 proc. zmienności wartości 

eksportu jest wyjaśnione modelem regresji liniowej, a 23 proc. wynika  

z czynników przypadkowych. Współczynnik zmienności przypadkowej 

jest na niezbyt wysokim poziomie (10,9 proc.), co oznacza, że średni 

błąd szacunku to niespełna 11 proc. średniej z wartości eksportu  

w badanym okresie. Według modelu regresji liniowej wartość eksportu 

rosłaby teoretycznie średnio o nieco ponad 142 mln USD rocznie przy 

wartości 1 mld 117 mln dla roku 2012 jako roku t0. W połączeniu ze 

współczynnikiem determinacji zmienności przypadkowej wskazuje to na 

dość wyraźny pozytywny trend w polskim eksporcie do Chin, który 

jednak w dość wysokim stopniu nie wyjaśnia zmian polskiego eksportu  

i obarczony jest niezbyt wysokim, ale również nieszczególnie niskim 

marginesem błędu. Należy mieć na uwadze, że współczynnik 

zmienności dla empirycznych wartości eksportu wynosi blisko 20 proc.  

 

Import polskich towarów do Chin z wyłączeniem miedzi (pozycje 7403  

i 2603) był w latach 2013-2019 natomiast dość dobrze skorelowany  

z ogólnym importem do Chin z UE (z wyłączeniem Polski oraz pozycji 

7403 i 2603). Na wykresie 5 zaprezentowano zestawienie wartości obu 

populacji wartości z rokiem dla każdej party wartości oznaczonym  

w etykietach.  
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Import polskich towarów – do którego włączony jest również import 

tych towarów poprzez państwa trzecie – wykazywał silne powiązanie  

z importem towarów z UE. Pomimo znacznej rozbieżności we 

współczynnikach zmienności w obu zbiorach danych współczynnik 

korelacji wynosi 88,3 proc. Import z Polski był znacznie bardziej 

nerwowy – ze współczynnikiem zmienności wyższym o ponad 13 pkt. 

proc. od odpowiednika dla importu z UE i wynoszącym ponad 24 proc. 

Zależność między danymi jest pozytywna ze względu na dodatni 

współczynnik korelacji. Oznacza to, że średnio gdy rósł import z UE rósł 

również import z Polski i odwrotnie. Potwierdzają tę tezę również wyniki 

uzyskane za pomocą modelu regresji liniowej. Przy przyjęciu wartości 

importu z UE jako zmiennej objaśniającą a importu z Polski jako 

zmienną objaśnianą współczynnik determinacji wynosi 77,9 proc. Trzeba 

jednak mieć na uwadze, że w ponad 22 proc. zmiana wartości importu  
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z Polski nie była wynikiem zależności w modelu, a efektem czynników 

przypadkowych. Współczynnik zmienności resztowej (na poziomie 13,5 

proc.), choć wciąż w dolnym paśmie jego wartości – czyli poniżej progu 

25% – nie jest również bardzo niski. Można zatem stwierdzić, że import 

polskich towarów z Chin był pozytywnie skorelowany z importem 

towarów z UE, jednak dość wysoka zależność od importu z UE 

obarczona był stosunkowo wysokim poziomem zmienności wynikające  

z czynników przypadkowych niewynikających z modelu regresji.  

 

Pozytywna zależność między danymi nie oznacza, że zmiany  

w wartościach danych w danym zbiorze w szeregu czasowym mają 

jednakową dynamikę pod względem wartości zmiany. Z modelu regresji 

liniowej wynika, że średnio dla wartości teoretycznych wraz ze 

wzrostem importu z UE o 1 mld USD import towarów z Polski wrastałby 

o zaledwie niespełna 20 mln. W tabeli XX zaprezentowano porównanie 

wartości i dynamiki importu z UE i towarów z Polski zarówno  

z wyłączeniem miedzi jak również z miedzią. Dane dla UE 

zaprezentowano z wyłączeniem importu z Polski. 
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Jak zostało to zaprezentowane w tabeli, import towarów z Polski miał  

o wiele wyższą dynamikę niż średni import z UE i dotyczy to zarówno 

importu włącznie z miedzią, jak i z jej wyłączeniem. Średnia 

arytmetyczna z procentowych zmian dynamiki wzrostów oraz średnia 

geometryczna rokrocznego średniego tempa wzrostu dla importu 

polskich towarów wynoszą odpowiednio 11,69 i 10,20 proc., podczas 

gdy dla importu z UE odpowiednio 4,33 i 3,86 proc. Dla produktów  

z wyłączeniem miedzi we wszystkich latach w badanym okresie 

dynamika importu do Chin była wyższa niż dla UE. Dla importu  

z uwzględnieniem miedzi zaś była wyższa za wyjątkiem lat 2016 i 2018. 

Średnia dynamika zmian importu wyliczona ze średniej arytmetycznej 

wynosiła 14,69 proc., natomiast średnia dynamika wzrostu eksportu 

wyliczona ze średniej geometrycznej wyniosła 14,03 proc. co jest 

pozytywnym zjawiskiem, gdyż wskazuje, że import produktów  
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z wyłączeniem katod miedzi i rud miedzi jest bardziej dynamiczny. Dla 

UE te wartości wynoszą odpowiednio 4,37 proc. i 3,91 proc.  

 

Podkreślić należy, że powyższa analiza dotyczyła zmian w imporcie do 

ChRL według danych raportowanych przez stronę chińską. Nieco 

odmiennie wygląda dynamika polskiego eksportu do Chin na tle 

dynamiki eksportu z UE według danych raportowanych przez stronę 

eksportującą. Trend oraz wartości eksportu według GUS zostały już 

omówione powyżej i zaprezentowane między innymi w tabeli 1 i na 

wykresie 1. W tabeli 9 zaprezentowano zestawienie wartości eksportu 

do Chin również z bazy ITC Trade Map, ale po stronie eksportu. Dane 

podano zarówno z miedzią, jak i z jej wyłączeniem.  
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Pod względem dynamiki całkowitego bezpośredniego eksportu do Chin 

Polska w części lat z badanego okresu notuje słabsze wyniki  

w porównaniu do danych dla importu do Chin. Średnia arytmetyczna 

zmian wartości polskiego eksportu wynosi 6,98, a średnie roczne tempo 

wzrostu eksportu według średniej geometrycznej to 6,41 proc. 

Odpowiednio te wartości dla eksportu unijnego z wyłączeniem Polski 

wynoszą 4,78 i 4,28 proc. Jest to już bardzo niewielka różnica na korzyść 

bezpośredniego polskiego eksportu do Chin. Po wyłączeniu miedzi 

wartości te kształtują się dla Polski 9,13 i 8,66 proc., a dla UE 

odpowiednio na poziomie 4,90 oraz 4,40 proc. Nie są to tak znaczne 

różnice jak w wypadku wartości wykazanych dla importu do Chin, 

jednak dość wyraźnie polski eksport jest powyżej średniej unijnej.  

W powiązaniu z danymi dla importu do ChRL można zatem stwierdzić, 

że wciąż nieco dynamiczniej rośnie import pośredni do Chin niż import 

bezpośredni i na tym polu pozytywne rezultaty kilkuletniego 

intensywnego zbliżenia z Chinami są bardzo umiarkowane. 

Jednocześnie przy niewielkiej wartości polskiego eksportu do Chin  

– zarówno bezpośredniego jak i całkowitego eksportu polskich towarów, 

w tym również pośredniego – nieco tylko lepsze niż średnia unijna 

tempo wzrostu wskazuje, że w badanym okresie Polska wciąż 

pozostawała marginalnym europejskim eksporterem do ChRL osiągając 

w 2019 r. niespełna 1,1 proc. udziału – niemal tyle samo, ile miała w 2013 

r. Pod tym względem nie odnotowano żadnej zmiany. Biorąc pod uwagę 

wartości eksportu z wyłączeniem miedzi, udział Polski w unijnym 
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eksporcie w 2019 r. wynosił zaledwie 0,84 proc. i w porównaniu do 2013 

r. wzrósł zaledwie o 0,1 pkt. proc.  

 

Dla pełniejszej oceny sytuacji polskiego eksportu w kontekście 

europejskim w tabeli 10 porównana została wartość oraz dynamika 

eksportu bezpośredniego z pozostałych państw V4. Ich historia rozwoju 

społeczno-gospodarczego w ostatnich dekadach jest najbardziej 

zbliżona do Polski spośród państw europejskich i pozwala na ocenę 

zmian polskiego eksportu w kontekście regionalnym.  

 

Łączny eksport z pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej w 2019 r. 

niemal trzykrotnie przewyższał eksport z Polski, co w porównaniu  

z wielkością PKB czy liczbą ludności wyraźnie wskazuje, że polski 

eksport do Chin znacznie ustępuje eksportowi z tych państw pod 
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względem wartości. Polski eksport jest natomiast znacznie 

dynamiczniejszy. W 2019 eksport z V3 pozostał na niemal 

niezmienionym poziomie w porównaniu do 2013. O ile eksport z Czech 

znacznie wrósł od 2013 r. z 1,92 mld USD do 2,47 mld USD, choć nie 

jednostajnie i były odnotowywane spadki to bardzo znaczne osłabienie 

odnotował eksport węgierski, który w 2019 r. był najniższy w badanym 

okresie (wynosił wówczas 1,67 mld USD), podczas gdy w 2018 – 2, 37 

mld, a w 2017 – 2,66 mld. Również eksport słowacki, który w 2019 r. miał 

wartość 1,9 mld USD, był niższy niż w 2013 kiedy osiągnął wartość 2,12 

mld. Od załamania eksportu w 2015 kiedy wynosił zaledwie 1,12 mld 

USD Słowacja notuje bardzo dynamiczny wzrost o 18 proc. w 2019 r.  

i 1,6 proc. w 2018. Wahania w eksporcie tych trzech państw – 

szczególnie Węgier i Słowacji – wynikają ze znacznego udziału w 

eksporcie produktów przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i tym 

podobnych z przedsiębiorstw należących do zagranicznych firm, 

głównie niemieckich lub powiązanych z globalnymi łańcuchami 

produkcyjnymi. W sytuacji gdy zmienia się sytuacja w branżach,  

w których działają spółki-matki lub zmienia się polityka korporacji i rola 

przedsiębiorstw w poszczególnych państwach ma to wpływ na poziom 

eksportu z pozostałych państw V4.  

 



 

Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2019 r... | 47 

 

Polski eksport jest w mniejszym stopniu uzależniony od tych czynników, 

co pod względem wartości eksportu było do tej pory mało korzystne pod 

względem wartości eksportu, który ustępuje państwom V3, natomiast 

okazało się lepsze pod względem zachowania dynamiki wzrostu 

eksportu. Sytuacja przedstawia się natomiast nieco odmiennie, gdy na 

eksport państw z bloku V3 popatrzymy przez pryzmat wartości 

raportowanych przez władze chińskie, w które wliczona jest również 

wartość towarów eksportowanych pośrednio oraz koszty transportu, 

ubezpieczeń oraz marże ogniw pośredniczących lub innych podmiotów 

włączonych w łańcuch dostaw. Dane te zaprezentowano w poniższej 

tabeli. 
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Łączna wartość z V3 jest ponad trzy i półkrotnie wyższa niż wartość 

importu polskich towarów. Szczególną rolę w budowaniu tej wartości 

odgrywają towary pochodzenia słowackiego. W 2018 r. wartość ich 

importu wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do 2017 r. do ponad  

5 mld USD a w 2019 wzrosła o kolejne niemal 19 proc. do niemal 6 mld 

USD czyli do wartości o niemal 50 proc. wyższej niż wartość towarów 

pochodzenia polskiego. Gigantyczna przewaga pozostałych państw V4 

nad Polską związana jest z pozycją państw V3 w łańcuchach dostaw 

przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i innych zarządzanych 

przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Jednakże w Polsce zagraniczne 

firmy działające również na potrzeby rynku chińskiego również lokują 

swoje zakłady produkcyjne, ale najwyraźniej skala powiązania polskich 

zakładów z chińskim rynkiem jest dużo niższa niż w pozostałych 

państwach.  
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W ostatnich latach polskie władze próbowały zintensyfikować działania 

mające na celu zwiększenie polskiego eksportu nie tylko do Chin, ale 

również do innych państwa azjatyckich. ChRL była jednak aż do 2018 

przedmiotem szczególnego zaangażowania przedstawicieli polskiej 

administracji państwowej. Warto zatem prześledzić jak zmieniał się 

eksport do Chin w porównaniu do eksportu do innych państwa 

azjatyckich. W tabeli 12 zaprezentowano porównanie eksportu do 

państw i regionów bardziej rozwiniętych: Japonii, Korei, Hongkongu  

i Tajwanu.  

Polski bezpośredni eksport do Chin był w 2019 r. niemal czterokrotnie 

wyższy niż do Japonii, a z wyłączeniem miedzi trzykrotnie wyższy, 
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podobnie jak do Korei. Eksport do Japonii rozwijał się średnio  

w badanym okresie nieco dynamiczniej niż koreański, choć oba dużo 

mniej niż chiński. Przy tym eksport do Korei po dołowaniu w 2015 

rokrocznie notuje wyraźne przyrosty, a eksport do Japonii wyraźnie 

przyspieszył po 2017. Eksport do Hongkongu na poziomie 400-500 mln 

USD oraz do Tajwanu – nieprzekraczający 200 mln – były mało znaczące  

i jednocześnie dużo mniej dynamicznie oscylując wokół zbliżonych 

wartości w badanym okresie. Stosunkowo niska wartość eksportu do 

Hongkongu, który jest traktowany jako hub eksportowo-importowy dla 

China, ale również dla państw ościennych i po części jako rynek 

docelowy wskazuje, że nie jest to najważniejszy kanał dla pośredniego 

eksportu do Chin.  

 

Alternatywą dla polskiego importu do Chin mogą być również państwa 

ASEAN lub Indie. W tabeli 13 zaprezentowano zestawienie danych 

eksportowych z wydzielonym z ASEAN Singapurem, który ze względu 

na swoją rolę jako hubu handlowego oraz poziom zaawansowania 

gospodarczego powinien być traktowany odrębnie.  
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W ostatnich latach zmarginalizowaniu uległ polski eksport do Singapuru, 

który z 870 mln USD w 2015 spadł do niespełna 300 mln USD w 2019 r. 

Dość dynamicznie rośnie natomiast od 2015 r. eksport do Indii, który  

w 2019 r. przewyższył pod względem wartości eksport do Korei i zbliżył 

się do drugiego po chińskim pod względem wartości rynku japońskiego. 

Rośnie natomiast eksport do ASEAN, ale dokonuje się to niezbyt 

dynamicznie. 
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Chiny są wciąż kluczowym odbiorcą polskich towarów w Azji. Nawet jeśli 

w wartości eksportu nie uwzględnimy miedzi, wartość eksportu 

bezpośredniego do ChRL stanowi ponad połowę wartości łącznego 

eksportu do ASEAN, Indii, Japonii Korei i Tajwanu. W tabeli 14 

zaprezentowano porównanie do łącznej wartości eksportu do tych państw.  

 

Od 2013 udział Chin w łącznym eksporcie do wybranych powyżej państw 

i Chin wzrósł z około 34 proc. w 2013 r. do ponad 41 proc. w 2019. O ile 

wzrost eksportu do Chin jest pozytywnym zjawiskiem, rosnący udział 

oznacza z drugiej strony postępującą zależność polskich eksporterów od 

rynku chińskiego. Ze względów polityczno-gospodarczych wskazane 

było zwiększenie wsparcia dla polskich eksporterów oraz współpracy z 

władzami państw regionów w celu zwiększenie wymiany handlowej. 
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Uzależnienie eksportu w regionie od Chin obarczone jest znacznym 

ryzykiem ze względów polityczno-gospodarczych i byłoby wskazane, 

żeby polscy przedsiębiorcy mieli alternatywę dla zbytu na innych 

rynkach dalekowschodnich.  

3. Import  

 

Według danych GUS wyrażonych w dolarze amerykańskim w 2019 r. 

import z Chin wzrósł o kolejne 1,5 mld USD. W latach 2013-2019 licząc 

od końca roku 2012 łącznie import wzrósł o ponad 15 mld USD. Wartość 

wzrostu importu była pięciokrotnie wyższa niż wartość całego polskiego 

eksportu w 2019 r. i jedenastokrotnie wyższa niż wartość wzrostu 

eksportu w tym samym okresie. W porównaniu do roku bazowego 2012 

import z Chin wzrósł o ponad 86 proc., podczas gdy w tym samym czasie 

eksport wzrósł o niespełna 70 proc. Z danych GUS wynika, że pod 

względem dynamiki i wartości wymiany handlowej po roku 2012 

jednoznacznie więcej korzyści uzyskała strona chińska oraz podmioty 

znajdujące się w państwach trzecich, które są zaangażowane  

w wymianę handlową z Chinami. Plany szerszego otwarcia rynku 

chińskiego dla polskich produktów i zniwelowania deficytu w handlu  

z ChRL nie zostały zrealizowane. Nie tylko wzrost wartości importu  

z Chin w wartościach nominalnych, ale również dynamika tego wzrostu 

były znacznie wyższe niż dynamika wzrostu polskiego eksportu do Chin. 

W tabeli 15 zaprezentowano wartość oraz zmiany wartości importu  
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z Chin na podstawie danych GUS w wartościach nominalnych oraz  

w formie indeksu łańcuchowego i indeksu jednopodstawowego.  

 

Ogólnie średnia arytmetyczna tempa zmian importu wyniosła 9,52 proc. 

rocznie. Średnia geometryczna oznaczająca średni roczny przyrost 

eksportu wyniosła 9,28 proc. rocznie.  Obydwie wartości – szczególnie 

średnia geometryczna – potwierdzają, że dynamika wzrost importu 

przewyższała znacząco dynamikę wzrostu eksportu, który dla średniej 

arytmetycznej tempa zmian wyniósł 8,52 a dla średniej geometrycznej 

7,86 proc. Wartości te porównano do danych GUS dla eksportu.  

 

W polskim imporcie z Chin według danych GUS na przestrzeni ostatnich 

siedmiu lat widoczny jest bardzo wyraźny trend liniowy. Na wykresie  

6 zaprezentowano porównanie wartości wyznaczonych funkcją trendu  

i wartości rzeczywistych.  
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Podobnie jak dla eksportu funkcja trendu liniowego została wyliczona 

przy pomocy regresji liniowej. Odnotowano bardzo silną korelację  

w czasie wartości importu dla wartości GUS wyrażonych w USD przy 

współczynniku korelacji Pearsona równym 0,96. Współczynniki 

zmienności dla wartości rzeczywistych jest bardzo zbliżony do 

współczynnika zmienności dla wartości wyznaczonych funkcją trendu  

i współczynnik determinacji wynosi 0,927, co oznacza, że tylko nieco 

ponad 7 proc. zmienności wartości importu nie jest wyjaśnione przez 

model regresji liniowej, a średni bezwzględny błąd procentowy dla 

trendu wnosi niespełna 4 proc., czyli o tyle średnio różnią się wartości 

wyznaczone funkcją trendu od wartości rzeczywistych. Współczynnik 

zmienności resztowej wynosi 5,4 proc., co wskazuje na bardzo dobre 

dopasowanie modelu do danych. Tak wysoki współczynnik determinacji 

pozwala na wykorzystanie danych uzyskanych w regresji liniowej jako 
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benchmark dla porównania zmian w ogólnym trendzie polskiego 

importu z Chin po roku 2019. Współczynnik trendu wynosi 2 mld 142 

mln, co oznacza, że o tyle co rocznie wzrastałaby wartość importu 

zgodnie z modelem od teoretycznej wartości 17 mld 299 mln USD  

w roku 2012 jako okresie t0. Polski import z Chin w badanym okresie 

charakteryzował się przeciętnym stabilnym – a jednocześnie wysokim  

– tempem wzrostu przy stosunkowo wysokiej średniej wartości.  

 

Ze względu na to, że w analizie porównawczej wykorzystane zostały 

dane w bazie ITC Trade Map (podobnie jak dla eksportu), w tabeli 16 

poniżej zaprezentowano porównanie wartości importu do Polski z Chin 

dla obu baz.  

 

 

Odmiennie od eksportu w latach 2013-2018 różnice w raportowanych 

wartościach nominalnych były dość znaczące sięgając w 2017 762 mln,  

w latach 2014 i 2016 były powyżej 500 mln USD, jednak w ujęciu 

procentowych w relacji do całości importu były mniej znaczące, nie 

przekraczając 3 proc., z rozstępem dla różnic w ujęciu procentowym 2,1 

pkt proc. i średnią wartością różnicy w porównaniu do wartości 
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wyliczonych na podstawie danych GUS (z 1,87 pkt. proc). W 2019  

– podobnie jak w przypadku eksportu – odnotowano o wiele większą 

różnicę procentową (o wartości 2,375 mld USD), niewiele mniejszą niż 

wartość całego polskiego eksportu do ChRL w 2019. Dla zachowania 

spójności obliczeń w analizie porównawczej w dalszej części 

opracowania przy wykorzystaniu danych z bazy Trade Map autor będzie 

korzystał z danych INTRACEN, które dla 2019 są zbieżne z bazą UN 

Comtrade, jednak dodatkowo przeprowadza również obliczenia dla 

danych z bazy GUS, dla całego okresu 2013-2019 w celu sprawdzenia 

wpływu, jaki ta rozbieżność ma na wyniki innych obliczeń, np. funkcji 

trendu liniowego w regresji liniowej albo wartości wskaźników korelacji, 

determinacji itp.  

 

Podobnie jak niższa jest wartość polskiego eksportu do Chin 

raportowana w GUS oraz w Comtrade (via Intracen) od wartości importu 

z Polski raportowanego przez ChRL, również wartość chińskiego 

eksportu do Polski raportowana przez chińskie władze i wykazana  

w bazie ITC Trade Map jest znacznie niższa od wartości podanych  

w GUS i w bazie ITC dla Polski jako strony raportującej. Według obecnie 

stosowanej metodologii dane do 2015 dla chińskiego eksportu są 

pobrane z bazy Comtrade, po 2015 zaś z bazy Chińskiego Głównego 

Urzędu Ceł. Różnica w obu wartościach została zaprezentowana w tabeli 

17. 
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Jak wynika z tabeli, w latach 2013-2018 ponad 1/3 z wartości towarów 

pochodzenia chińskiego, jakie docierały do Polski była przejmowana 

przez podmioty zlokalizowane poza Chinami. Część z tej wartości 

przejmowana jest przez przewoźników z tytułu wynagrodzenia za 

transport towarów i ubezpieczycieli. Część przejmowana jest przez firmy 

pośredniczące, które zakupują produkt w Chinach bez podawania kraju 

docelowego, by ukryć przed odbiorcami rzeczywistego producenta,  

a następnie towary są poddane przepakowaniu, zmianie etykiet  

i eksportowane do innych państw w tym Polski. Część przejmują sami 

producenci chińscy poprzez swoje przedsiębiorstwa zlokalizowane  

w Hongkongu, rzadziej w Singapurze czy państwach UE (takich jak np. 

Wielka Brytania lub Niemcy). W celu uniknięcia opodatkowania  

w Chinach część marży producenci realizują w spółkach 

zarejestrowanych we wskazanych wyżej państwach, często zakładanych 

na osoby fizyczne, dzięki czemu oprócz optymalizacji podatkowej 

zyskują również swobodę dysponowania kapitałem niepodlegającym 

faktycznej kontroli ze strony chińskich organów podatkowych, kontroli 

wymiany walutowej, organów celnych czy też organów kontrolujących 

inwestycje zagraniczne. Podobnie również działają polscy importerzy. 
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Część tej kwoty zatrzymywana jest przez europejskich dystrybutorów 

lub sieci handlowe, które wprowadzają towary w pierwszej kolejności do 

państw, w których dysponują centrami logistycznymi i skąd są one 

następnie rozsyłane na rynki docelowe. Ta kwestia została już poruszona 

w raporcie za 2017 r., a w odniesieniu do eksportu w pierwszej części 

niniejszego opracowania. Autor nie podziela poglądów wielu 

analityków, którzy wskazują, że import z Chin jest faktycznie niższy 

powołując się na wartości eksportowe wykazywane przez stronę 

chińską. Podobnie jak w raporcie za 2017 r. oraz innych opracowaniach 

zdaniem autora z punktu widzenia polskiego odbiorcy istotna jest 

wartość ostateczną, jaką za wyprodukowane w Chinach towary płaci on 

czy to bezpośrednio do chińskiego eksportera, czy do innych podmiotów 

zaangażowanych w import towarów z Chin do Polski. Należy wskazać, 

że w 2019 r. widoczny jest znaczący spadek udziału wartości importu 

realizowanej poza granicami Polski (do 27 proc.). W dalszej części 

analizy, gdzie badane będą zależności pomiędzy eksportem z Chin do 

Polski a eksportem z Chin do innych państw, jako podstawowe będą 

porównywane wartości eksportu z Chin ze względu na to, że koszty 

transportu, ubezpieczenia, wartość przechwycona przez podmioty  

w państwach trzecich różnią się znacznie dla poszczególnych państw. 

Takie obliczenia mogą być jednak przeprowadzone dodatkowo  

w odniesieniu do niektórych państw i obszarów, dla których 

przynajmniej część tych czynników może być podobna i wprowadzać 

podobne wartości.  
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Biorąc pod uwagę dość znaczny wzrost importu z Chin można 

zweryfikować, w jakim stopniu Polska była atrakcyjnym rynkiem 

eksportowym dla chińskich producentów i czy wzrost importu do Polski 

był odzwierciedleniem ogólnej tendencji w chińskim eksporcie czy 

odbiegał od trendu. Na wykresie 7 zaprezentowano zestawienie 

wartości chińskiego eksportu do Polski z ogólnym chińskim eksportem. 

Wartości tego drugiego eksportu zostały uszeregowane od najmniejszej 

do największej, nie w szeregu czasowym i odpowiednio zostały do nich 

przyporządkowane wartości eksportu do Polski.  

 

Graficzna prezentacja zestawienia danych sugeruje pewną korelację 

między obu populacjami, jednak wzrost wartości chińskiego eksportu 

nie oznacza odpowiedniej wyższej wartości eksportu do Polski, co widać 

np. w roku 2013. Przy minimalnym wzroście zaś – jak np. w między 
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rokiem 2018 a 2019 – widoczny jest znacznie wyższy przyrost eksportu 

do Polski. Z analizy danych wynika, że korelacja przy współczynniku 

Pearsona równym 0,79 jest dość silna, a pozytywna kowariancja 

wskazuje że powiązanie wartości w obu populacjach jest pozytywne, 

czyli występuje pozytywne powiązanie wzrostu i spadku wartości w obu 

populacjach. Jednakże model regresji liniowej przy współczynniku 

determinacji równym 0,62 dla wartości eksportu ogólnego do Chin jako 

zmiennej objaśniającej, wpływającej na wartości eksportu do Polski jako 

zmiennej objaśnianej w znacznym stopniu nie wyjaśnia zmian  

w wartości eksportu do Polski. Średni bezwzględny błąd procentowy dla 

teoretycznych wartości eksportu do Polski wyznaczonych z regresji 

liniowej wynosi ponad 13,6 proc., co jest już stosunkowo dużą wartością 

różnicy w porównaniu do danych empirycznych. Współczynnik 

zmienności resztowej na poziomie 16,3 proc. wskazuje na dość dobre 

dopasowanie danych ale jest znacznie powyżej umownego progu 10 

proc. Współczynnik zmienności dla eksportu do Polski na poziomie 22 

proc. wskazuje na większe wahania w wartości w populacji, gdyż jest 

znacznie wyższy od tego współczynnika dla ogólnego chińskiego 

eksportu, który miał wartość 5,5 proc. Wszystkie te dane wskazują na 

dość istotne pozytywne powiązanie eksportu do Polski z ogólnym 

chińskim eksportem. Można je interpretować jako wynikające  

z ogólnego zapotrzebowania na chińskie produkty związane  

z konkurencyjnością chińskiej gospodarki. Natomiast na wartość 

współczynnika zmienności dla eksportu do Polski mają wpływ  

w znacznym zakresie inne czynniki, co w połączeniu z danymi dla 
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polskiego eksportu do ChRL wskazuje na dość znaczną niezależność 

chińskiej wymiany handlowej z Polską w porównaniu do ogólnej 

chińskiej wymiany handlowej.  

 

Brak ścisłej korelacji między eksportem do Polski a ogólnym chińskim 

eksportem jest również widoczny w zestawieniu dynamiki zmian w obu 

zbiorach danych. W tabeli 18 zaprezentowano wartości ogólnego 

chińskiego eksportu w porównaniu do eksportu do Polski. Z wartości 

ogólnego eksportu Chin wyłączono wartość eksportu do Polski. 

 

 

Jak wynika z zaprezentowanej powyżej tabeli, wyrażony w USD eksport 

z Chin do Polski z wyjątkiem 2013 rozwijał się o wiele dynamiczniej niż 

ogólny chiński eksport: średnio o ponad 7 punkt. proc. rocznie 

(największa różnica – niemal 14 pkt. proc. – wystąpiła w 2019). Średnia 

arytmetyczna tempa wzrostu chińskiego eksportu wynosiła 2,99 proc., 

średnia geometryczna zaledwie 2,8 proc., podczas gdy te same wartości 

odpowiednio dla eksportu do Polski wynoszą 10,05 proc. i 9,85 proc. 
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Szczególnie widoczne było to w roku 2019, kiedy łączny eksport z Chin 

wzrósł o 0,17 proc., a do Polski – o 14,14 proc. Znaczne różnice 

odnotowano również w 2016 i 2017 r. We wszystkich latach badanego 

okresu prócz 2013 i 2014 bezpośredni eksport z Chin do Polski rósł 

szybciej niż ogólny import z Chin zaprezentowany wcześniej w tabeli 15. 

W tych dwóch latach miała miejsce sytuacja odwrotna, tempo wzrostu 

eksportu z Chin bezpośrednio do Polski rosło odpowiednio o 1,52 proc.  

i 13,38 proc. rdr, a 10,37 i 20,85 dla ogólnego importu z Chin. Może to 

wskazywać na proces eliminacji zagranicznych pośredników przez 

polskich importerów jak również na lepsze rozpoznanie i penetrację 

polskiego rynku przez chińskich eksporterów. Sam w sobie trend 

zwiększania bezpośredniego importu z Chin jest korzystny, jednak jeśli 

zachodzi drugi czynnik, czyli lepsza penetracja polskiego rynku przez 

chińskich importerów może on prowadzić do dalszego zwiększania 

obecności chińskich towarów na polskim rynku i do większej presji 

konkurencyjnej na polskich producentów. To, który czynnik przeważa, 

zależy od specyfiki danej branży i powinno być badane na poziomie 

poszczególnych grup produktowych poniżej poziomu działów  

z wynikami odpowiednio ekstrapolowanymi poziomy klasyfikacji obrotu 

towarami o większej agregacji danych (działy, sekcje, ogólny import). 

Zaobserwowana tendencja przyczyniła się do bardzo znaczącego 

wzrostu udziału bezpośredniego eksportu do Polski w łącznym chińskim 

eksporcie z 0,57 proc. w 2013 do 0,96 proc. w 2019, czyli o 0,39 pkt. proc. 

(o 68 proc. udziału), co podkreśla atrakcyjność polskiego rynku dla 

chińskich eksporterów. 
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Sytuację w polskim imporcie z Chin można również rozpatrywać  

w kontekście chińskiego eksportu do innych państw europejskich.  

W tabeli 19 zaprezentowano zmiany w wartości importu z Chin do UE  

w porównaniu do danych importu do Polski. Autor korzysta z danych ITC 

nie zaś wprost z danych Eurostat, ze względu na fakt, że w danych 

Eurostat uwzględniony jest wyłącznie bezpośredni polski import z ChRL. 

Dane Comtrade oparte na raportowaniu przez GUS, przy różnicach 

omówionych wcześniej, a dotyczących szczególnie roku 2019, są dla tej 

analizy bardziej istotne, gdyż włączają towary pochodzenia chińskiego, 

które zostały wprowadzone do Polski w drodze importu pośredniego. 

Więcej na temat rozbieżności w danych GUS i Eurostat można znaleźć  

w raporcie z roku 2018 (za rok 2017). W tabeli uwzględniono również 

pomocniczo porównanie danych importu do UE według ITC do danych 

GUS. Ze względu na to, że w 2019 r. Wielka Brytania wciąż była 

członkiem UE dane uwzględniają również to państwo. 
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Z danych zaprezentowanych w tabeli wynika, że import chińskich 

towarów do Polski charakteryzował się wyższą dynamiką niż import do 

pozostałych państw Unii Europejskiej. Wyjątkiem według danych 

Intracen był rok 2019, jednak należy mieć tutaj na uwadze wspomnianą 

wyżej wyjątkowo dużą rozbieżność między danymi Intracen  

a zaktualizowanymi danymi GUS. Różnica w dynamice w latach 2015-

2019 jest mniejsza niż w dwóch pierwszych latach tego okresu. Nie 

widać jednak wyraźnej jednoznacznej tendencji spadkowej. Średnia 

arytmetyczna z wartości zmian importu z Chin do UE wynosi 3,02 proc. 

Średnia geometryczna wskazuje średni rokroczny przyrost eksportu 

2,86 proc. Dla Polski te wartości wynoszą odpowiednio 8,74 proc. i 8,43 

proc. na podstawie bazy Intracen, a dla bazy GUS – 9,52 proc. i 9,28 

proc. Z danych zaprezentowanych w tabeli wynika, że możliwa jest 

korelacja między zmianami w imporcie do UE i do Polski. Na wykresie  
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8 zaprezentowano zestawienie obu populacji danych dokonane na 

podstawie danych z bazy ITC Trade Map.  

 

Graficzna prezentacja zestawienia wskazuje na korelację między 

importem z Chin do UE a importem do Polski, co znajduje swoje 

potwierdzenie w analizie współczynników. Dodatnia kowariancja 

potwierdza zgodność kierunków zmian obu zmiennych. Współczynnik 

korelacji Pearsona wynosi 0,93, co oznacza bardzo silne powiązanie 

wartości importu do Polski z importem do UE. Wyznaczony przez model 

regresji liniowej współczynnik determinacji dla importu do Polski jako 

zmiennej objaśnianej i importu do UE jako zmiennej objaśniającej  

o wartości 86,9 proc. wskazuje, że zmiany w tej pierwszej są dobrze 

objaśnione modelem i zmianami wartości eksportu do UE. Zgodnie  

z modelem, teoretycznie wzrost importu do UE (z wyłączeniem Polski)  

z Chin o jeden miliard przekłada się średnio na wzrost importu do Polski 
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o 114 mln USD, przy błędzie na poziomie ok 17 proc. Wartości 

bezwzględnego błędu procentowego nieco ponad 5,4 proc. Błąd ten 

wskazuje, że o tyle wartości wyznaczone przez model średnio różniły się 

od wartości empirycznych. Współczynnik zmienności resztowej  

o wartości ok. 6,7 proc. wskazuje na bardzo dobre dopasowanie modelu 

do danych. Podsumowując, import chińskich towarów do Polski jest 

silnie pozytywnie skorelowany z importem do UE, jednak jest on 

znacznie dynamiczniejszy, co wskazuje, że Polska jest coraz 

atrakcyjniejszym rynkiem dla chińskich produktów niż średnio pozostałe 

państwa UE28.  

 

Stosunki handlowe państw europejskich z Pekinem ze względu na 

zróżnicowaną strukturę gospodarek oraz siłę powiązań z innymi 

państwami europejskimi i pozaeuropejskimi mają odmienny charakter, 

co przekłada się na poziom wymiany handlowej, dlatego umieszczając 

import z Chin do Polski w kontekście europejskim warto również 

przeprowadzić analizę porównawczą z państwami o możliwie 

najbardziej zbliżonej strukturze gospodarczej i historii rozwoju 

ekonomicznego. Podobnie jak w raporcie z 2018 r., porównanie zostało 

przeprowadzone w stosunku do pozostałych państw Grupy 

Wyszehradzkiej z tą różnicą, że w niniejszym opracowaniu nie  

z wartościami eksportu do poszczególnych państw, ale z wartościami 

zagregowanymi dla pozostałych członków grupy. Dane zostały 

zaprezentowane w tabeli 20.  
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Z zaprezentowanych danych nie wynika jednoznacznie, że zmiany  

w imporcie z Chin do Polski są skorelowane z importem do pozostałych 

państw członków V4 (Czechy, Słowacja, Węgry), szczególnie z powodu 

rozbieżności w danych za 2015 i 2019. Pewną zauważalną tendencję  

z pozostałych latach zakłóca również zbieżność danych w 2018. Średnia 

arytmetyczna dla dynamiki zmian wartości importu do V4 wynosi 7,05 

proc., a geometryczna – 6,8 proc. Odpowiednie wartości dla importu do 

Polski dla danych bazy Intracen to: 8,73 proc. i 8,43 proc. dla Polski 

wskazują na nieco wyższą dynamikę, jednak różnica jest dużo mniejsza 

niż w porównaniu do średniej dla wszystkich państw UE. Większa 

rozbieżność i wyższe średnie wartości są przy porównaniu z danymi 

GUS, dla których średnia arytmetyczna wynosi 9,52 proc., a średnia 

geometryczna – 9,28 proc. Należy jednak zaznaczyć, że zarówno pod 
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względem liczby ludności jak i PKB te trzy pozostałe państwa łącznie są 

mniejsze niż Polska, podczas gdy pod względem wartości importu 

wyraźnie przeważają. W ciągu 7 lat wartość importu łącznie do 

pozostałych państw V4 wzrosła o 14,3 mld USD, podczas gdy import do 

Polski wzrósł o 11,1 mld USD. Nieco szybsze średnie tempo wzrostu 

importu do Polski w analizowanym okresie nie skompensowało jeszcze 

różnicy wynikającej z jego niższej wartości bazowej, która w 2012 

wynosiła 17,6 mld USD, podczas gdy dla pozostałych państw V4 – niemal 

26 mld USD. Jeśli Polska utrzyma wyższą dynamikę wzrostu  

w przyszłości to różnica w wartości wzrostów importu będzie się 

niestety niwelowała. Należy zauważyć, że w ostatnich dwóch latach 

tempo importu do pozostałych państw do V4 jest znacznie wyższe niż 

dla importu do Polski, co jest pozytywnym zjawiskiem. 

 

Na wykresie 9 zaprezentowano zestawienie danych w imporcie do 

Polski i imporcie do pozostałych państw V4. 
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Graficzna prezentacja zestawienia danych wskazuje na to, że wartość 

importu towarów z Chin do Polski jest w znacznym stopniu skorelowana 

z wartością importu do pozostałych państw grupy V4. Współczynnik 

korelacji Pearsona wynosi 0,94, a kowariancja ma wartość dodatnią, co 

wskazuje, że według modelu zmiany wartości przebiegają w tym samym 

kierunku. Współczynnik determinacji wyznaczony w modelu regresji 

liniowej wynosi 0,88, co oznacza, że model w ok. 88 proc. wyjaśnia 

zmiany w wielkości importu do Polski. Jeśli przyjmujemy, że rozwój 

społeczno-gospodarczy państw Grupy Wyszehradzkiej w ostatnich 

dekadach oraz struktura gospodarki i kształt stosunków gospodarczych 

z Chinami mają przełożenie na dynamikę importu z ChRL, to wyniki 

uzyskane w modelu regresji liniowej mogą być uznane za 

potwierdzające tą zależność. W modelu zmienną objaśniającą były 

zsumowane wartości importu do Czech, Słowacji i Węgier, a zmienną 
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objaśnianą wartość importu do Polski. Dokładność modelu jest poparta 

niską wartością średniego bezwzględnego błędu procentowego  

o wartości 5,02 proc. i współczynnika zmienności o wartości 6,33 proc.  

 

Polska gospodarka jest w znacznym stopniu powiązana z niemiecką. 

Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a równocześnie 

największym importerem z Chin w Europie. W tabeli 21 zaprezentowano 

porównanie importu z ChRL do Polski z importem do Niemiec  

z uwzględnieniem wartości bezwzględnych oraz tempa wzrostu.  

 

Do 2019 import do Niemiec wzrósł z 2013 r. o ponad 22 mld USD  

w wartościach nominalnych przy rozstępie wartości niemal 25 mld USD 

dla badanego okresu. Stało się tak ze względu na to, że rok 2018 był 

rekordowym dla Niemiec pod względem eksportu. Import chińskich 
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towarów do Polski wzrósł w tym samym okresie o 11,1 mld USD przy 

rozstępie 11,7 mld USD, również ze względu na wynik w 2018 r. We 

wszystkich latach badanego okresu import do Polski z Chin rósł szybciej 

niż import do Niemiec, a szybszy przyrost wartościowy importu do 

Niemiec był związany ze znacznie wyższą wartością bazową. Import do 

Niemiec jest niemal trzykrotnie wyższy niż import do Polski. Średnia 

arytmetyczna wzrostu importu do Niemiec wyniosła 2,78 proc.,  

a geometryczna – 2,92 proc. Dla Polski te wartości wynoszą 

odpowiednio 8,74 proc. i 8,43 proc. (wg danych ITC) i 9,52 oraz 9,28 dla 

danych GUS, co pokazuje jak znaczne są różnice w dynamice wzrostu.  

 

Pomimo znacznych różnic w dynamice wzrostu importu do Polski i do 

Niemiec wartości zmian importu dla obu państw są ze sobą 

skorelowane. Zestawienie wartości zaprezentowano na wykresie 10, 

gdzie na osi X odłożone są wartości importu do Niemiec, na osi  

Y wartości importu do Polski, których wartości w mld USD są ujęte  

w etykietach.  
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Sugerowane przez wykres skorelowanie obu populacji danych jest 

potwierdzone wartościami odpowiednich współczynników. 

Współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,98, co jest bliskie niemal 

idealnej korelacji, a pozytywna kowariancja oznacza, że kierunek zmian 

wartości obu zmiennych jest taki sam. Należy jednak mieć na uwadze, 

że współczynnik zmienności dla importu do Polski (blisko 16 proc.) jest 

prawie dwukrotnie wyższy niż importu do Niemiec (8,42 proc.), co 

oznacza, że zmiany importu do Polski w znacznie większym stopniu 

odbiegają od średniej i są bardziej nerwowe.  

 

Tak wysoka korelacja wpływa na wartość współczynnika determinacji  

w modelu regresji liniowej o wartości 0,95. Bardzo niski współczynnik 

bezwzględnego błędu procentowego równy 3,3 proc. wskazuje, że 
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wartości teoretyczne uzyskane w modelu regresji liniowej dla polskiego 

importu z Chin jako zmiennej objaśnianej i dla importu do Niemiec jako 

zmiennej objaśniającej są tylko średnio o 3,3 proc. różne od wartości 

empirycznych. 

 

Wyniki badania korelacji oraz regresji liniowej sugerują powiązanie 

importu do Polski z importem do Niemiec. Zgodnie z modelem regresji 

liniowej dla wartości teoretycznych każda zmiana importu do Niemiec  

o wartości 1 mld USD skorelowana jest z odpowiednią zmianą wartości 

importu do Polski o niemal 420 mln USD. Jak już zostało omówione  

w raporcie z 2018 r. znaczna część towarów importowanych z Chin do 

Polski stanowi import pośredni, gdzie część importu do Polski jest 

realizowana przez porty niemieckie i przez niemieckie przedsiębiorstwa, 

a następnie te towary są reeksportowane do Polski na zasadzie dostaw 

wewnątrz unijnych realizowanych między podmiotami w Polsce  

i w Niemczech zgodnie z zasadą swobody przepływu towarów. Według 

danych zaprezentowanych w tabeli 17 udział importu pośredniego 

stanowił w ostatnich latach badanego okresu około 30 proc., czyli około 

10 mld USD. Nie jest możliwe wskazanie, jak dokładnie duża część z tej 

wartości jest realizowana w ramach transakcji z Niemiec, jednak biorąc 

pod uwagę ogromną rolę portów niemieckich w przepływie towarów  

z Chin do Polski można przyjąć, że znaczna część z tej wartości związana 

jest z importem bezpośrednim przez Niemcy. 
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Chiny są głównym eksporterem do Polski wśród państw Dalekiego 

Wschodu. W tabeli 22 zaprezentowano zmiany w imporcie do Polski  

z państw i regionów o zaawansowanych gospodarkach: Japonii, Korei, 

Hongkongu i Tajwanu.  

 

Import z Chin był w 2019 r. około sześciokrotnie wyższy niż import  

z Japonii i Korei. Pod względem średniej rocznej dynamiki wzrostu 

nieznacznie tylko ustępuje tej ostatniej. Import z Korei po latach 

spadków zaczął szybko rosnąć dopiero od 2018. W ostatnich latach 

również import z Japonii był znacznie dynamiczniejszy. Import  

z Hongkongu jest marginalny i ma jeszcze mniejsze znaczenie niż 

eksport przez ten region. Kilkukrotnie wyższy od importu z Hongkongu 

jest natomiast import z Tajwanu, z którym Polska ma dość podobne pod 
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względem struktury saldo ujemne w handlu, gdzie import około 

dziesięciokrotnie przewyższa eksport.  

 

Największym po Chinach eksporterem z tego region do Polski jest 

ASEAN, który również ma nieznacznie wyższą średnią dynamikę 

wzrostu niż ChRL. W tabeli 23 zaprezentowano porównanie wartości 

importu z ASEAN, Indii oraz Singapuru i Chin. Singapur ze względu na 

poziom rozwoju gospodarczego oraz rolę hubu handlowego w regionie 

został w tabeli wydzielony z ASEAN. 

 

Pod względem wartości Chiny przewyższają ASEAN z wyłączeniem 

Singapuru czteroipółkrotnie. W 2017 i 2018 widoczne było ożywienie 

importu z południowo azjatyckiego bloku, jednak już w 2019 dynamika 

wzrostu była dużo niższa niż z Chin, podobnie jak w latach 2013-2016,  

z wyjątkiem 2015. Import z Indii w ostatnich czterech latach praktycznie 
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stanął, a z Singapuru spadł niemal o połowę w porównaniu do roku 2015 

i w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Trudno zatem 

mówić, by w ostatnich latach nastąpiła dywersyfikacja źródeł importu  

z wykorzystaniem ASEAN lub Indii kosztem Chin.  

 

Chiny wciąż są dominującym parterem Polski z wymianie handlowej  

z Dalekim Wschodem. W tabeli 24 zaprezentowano porównanie importu 

z Chin do łącznego importu z wybranych państw azjatyckich 

omówionych powyżej.  

 

Dane zaprezentowane w tabeli jednoznacznie wskazują na utrzymującą 

się zależność polskiego importu z Azji od Chin, którego udział w łącznym 

imporcie z wymienionych wyżej państw i ChRL oscyluje w okolicy 60%. 

Ze względów polityczno-gospodarczych wskazana byłaby intensyfikacja 

kontaktów handlowych i większa dywersyfikacja źródeł polskiego 

importu z Azji poprzez zwiększenie importu z pozostałych państw 

kosztem Chin.  


