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Streszczenie
Chińska gospodarka od kilkunastu lat odnotowuje bardzo dynamiczny wzrost. 

Otwarcie Chin na zagraniczne rynki daje obustronne korzyści partnerom handlo-
wym: Chiny znajdują nowe rynki zbytu dla swoich towarów, a kontrahenci mają 
możliwość wyboru spośród szerokiego wachlarza produktów eksportowych. Polska 
również prowadzi kontakty handlowe z Chinami. Wprawdzie wartość importu znacz-
nie przewyższa wartość eksportu do Chin, jednak z roku na rok wartość wzajemnych 
obrotów wzrasta, co może stanowić dobrą perspektywę na przyszłość. W kontaktach 
handlowych z krajem tak odmiennym jak Chiny należy pamiętać przede wszystkim 
o bezpieczeństwie transakcji, co jest realizowane poprzez liczne wzajemne umowy 
handlowe.

Wprowadzenie

Do roku 1978 Chiny były niewiele znaczącym graczem na arenie mię-
dzynarodowego handlu zagranicznego. Powodem takiego stanu był ustrój 
polityczny kraju. Chiny jako państwo komunistyczne cechowały się gospo-
darką centralnie planowaną. Chiński Bank Ludowy był jedynym emitentem 
pieniędzy oraz stanowił główny element narodowego planu gospodarczego1. 

W latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczął się nowy etap w dziejach 
tego państwa. Po śmierci Mao Tse-Tunga nowi przywódcy Komunistycznej 
Partii Chin zdecydowali się na wprowadzenie poważnych zmian w gospodar-

1  S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007, s. 374.
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ce. Miały one na celu zwiększenie wydajności gospodarczej i poprawności 
podziału środków finansowych. Stary system miał zostać zastąpiony gospo-
darką rynkową i stopniową decentralizacją. Początkowo reformy objęły tereny 
wiejskie, następnie zmiany zachodziły w miastach. Od 1992 roku rozpoczęto 
tworzenie socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej. 

Zmiany, jakie zaszły w Chinach, są ogromne: widocznie wzmocniła się 
rola rynku jako podstawy podziału zasobów, wstępnie wykształcił się system 
kontroli makroekonomicznej, stopniowo następuje zmiana sposobu wzrostu 
z gospodarki ekstensywnej na intensywną. Przeprowadzenie reform, a przede 
wszystkim otwarcie na świat skutkuje w Chinach wyjątkowo dynamicznym 
rozwojem gospodarczym. Chiny obecnie stanowią drugą co do wielkości 
gospodarkę na świecie, zostawiając pierwszeństwo USA. Jednak prognozy 
ekonomistów wskazują na to, że Chiny w ciągu najbliższych kilkudzie-
sięciu lat są w stanie przegonić gospodarkę USA, a tym samym mogą stać 
się największą światową potęgą gospodarczą. Na przestrzeni 30 lat wzrost 
gospodarczy w Chinach wynosił około 9%. „300 milionów ludzi wydobyło się 
ze skrajnej nędzy, a 200 mln opuściło gospodarstwa wiejskie, by zatrudnić się 
w przemyśle, 100 mln awansowało do tak zwanej klasy średniej, a pół miliona 
zostało milionerami”2. Chińskie firmy, takie jak Lenovo czy Nanjing, weszły 
do światowej czołówki wielkich korporacji. Lenovo za sprawą wykupu IBM, 
a Nanjing po wykupie Rovera. Państwo charakteryzujące się tak dynamicznym 
rozwojem stanowi nie tylko interesującego partnera handlu zagranicznego, ale 
również cieszy się zainteresowaniem naukowców usiłujących wyjaśnić jego 
fenomen.

1. Gospodarka Chin 

11 listopada 2001 roku Chiny stały się oficjalnie członkiem Światowej 
Organizacji Handlu (WTO). Obecność Chin w światowym handlu od tego 
momentu znacznie się pogłębiła i poszerzyła. Handel zagraniczny gra bardzo 
istotną rolę w rozwoju gospodarki chińskiej. Tym samym handel z tym krajem 
jest bardzo opłacalny dla jego partnerów. Mają oni możliwość korzystania 
z ogromnego wachlarza tańszych produktów, jednocześnie przy zachowaniu 
odpowiednich standardów jakościowych. Chiny bowiem od wielu lat starają 

2 M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Wydawnictwo Media Lazar/Nadir, Warszawa 2009,  
s. 73–74.
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się zmienić pogląd na temat wytwarzanych przez siebie towarów, dzięki temu 
systematycznie podwyższana jest jakość oferowanych produktów. Kolejną 
fundamentalną zmianą w chińskim handlu zagranicznym jest dopuszczanie 
partnerów gospodarczych do swojego rynku. Kiedyś byłaby to sytuacja wręcz 
niemożliwa. Obecnie Chiny otwierają się na import, dzięki czemu stają się 
ważnym rynkiem zbytu dla produktów pochodzących z różnych krajów. 

Do głównych partnerów handlowych Chin należą: USA, Japonia, Unia 
Europejska (w szczególności Niemcy i Włochy), Hongkong oraz Tajwan. 
Wśród głównych towarów eksportowych wymienia się maszyny i sprzęt 
elektroniczny, tekstylia, obuwie, paliwo, zabawki i sprzęt sportowy. 

Zadowalająca sytuacja makroekonomiczna kraju, wielkość lokalnego 
rynku, dostępność taniej siły roboczej, wysoki poziom infrastruktury tele-
komunikacyjnej i drogowej, dostępność licznych surowców oraz dogodne 
położenie geograficzne sprawiły, że obecnie Chiny są jednym z największych 
odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie3, których 
napływ rozpoczął się na początku lat osiemdziesiątych. W konsekwencji 
władze Chin wprowadziły liczne zachęty dla inwestorów, zmieniono przepisy, 
ułatwiając inwestowanie i prowadzenie interesów w różnych regionach kraju, 
nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych. Zdecydowanie najwięcej 
inwestycji w ciągu ostatnich lat pochodziło z Hongkongu, a w dalszej ko-
lejności z Wielkiej Brytanii, Japonii, USA, Tajwanu i Korei Południowej. 
Władze kraju mają świadomość, jak ważne w dalszym rozwoju gospodarki 
są inwestycje bezpośrednie.

Do problemów gospodarki chińskiej należy między innymi nierówno-
mierny rozwój gospodarczy. Tereny wschodniego wybrzeża są zdecydowanie 
bardziej rozwinięte niż centralna część kraju4. Problem ten pogłębia się 
z związku z preferencjami inwestorów. W ogromnej większości przypadków 
wybierają oni prowincje na wschodnim wybrzeżu. Stąd też pogłębiają się dys-
proporcje w zamożności ludności. Bogate wschodnie wybrzeże diametralnie 
różni się od centralnej części kraju. Takie same różnice pojawiają się między 
ludnością zamieszkującą miasta i wsie.

3 L. Kostecka, Sytuacja gospodarcza Chin i jej perspektywy, http://www.ae.katowice.
pl/images/user/File/katedra_ekonomii/L.Kostecka_Sytuacja_gospodarcza_Chin_i_ jej_per-
spektywy.pdf.

4 Ibidem.
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Władze Chin zdają sobie sprawę z ogromnego wpływu nauki i tech-
nologii na rozwój gospodarczy kraju oraz wzrost jego zamożności. Dlatego 
politykę rozwojową oparły między innymi na inwestowaniu w edukację. 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowano 18-procentowy wzrost środków 
przeznaczonych na naukę5. Więcej na ten cel wydały tylko USA i Japonia. 
Inwestycja ta daje wymierne skutki – znacząco wzrosła liczba publikacji na-
ukowych o wysokiej jakości merytorycznej. Potencjał kraju jest jednocześnie 
ogromny – co roku w Chinach więcej młodych ludzi staje się absolwentami 
uczelni wyższych niż we wszystkich krajach Unii Europejskiej łącznie6.

2. Współpraca gospodarcza Polski z Chinami

Polska w Europie Środkowo-Wschodniej jest najatrakcyjniejszym poten-
cjalnym parterem gospodarczym dla Chin. Powodów jest dużo – Polska to 
największy kraj w tym regionie, z największą liczbą ludności, jedyny, który 
w dobie kryzysu gospodarczego odnotował wzrost gospodarczy, dysponujący 
ogromną liczbą absolwentów uczelni wyższych oraz coraz wyżej cenioną ka-
drą. Polska jednak wciąż stanowi przede wszystkim rynek zbytu dla chińskich 
towarów. Od 20 lat żadna licząca się chińska firma nie dokonała w Polsce 
inwestycji bezpośredniej7. 

Eksport z Polski do Chin w okresie 2001–2007 wzrósł blisko sześciokrot-
nie (chiński do Polski w tym samym okresie blisko siedmiokrotnie). Polski 
eksport do Chin kilkakrotnie przewyższa eksport do Japonii, Korei, Tajwanu 
i Indii. Deficyt w obrotach z Chinami odnotowują wszystkie państwa Unii 
Europejskiej. W 2006 roku w eksporcie Polska zajęła 13 miejsce wśród 27 
krajów UE. Wartość inwestycji chińskich w Polsce do końca 2006 roku wy-
niosła około 120 mln dolarów, a polskich inwestycji w Chinach 128 mln euro8.

Głównymi produktami eksportowanymi z Polski do Chin w 2007 roku 
były9: miedź i złom miedzi, kaprolaktam, obudowy górnicze, chemikalia, 

5 W. Lorenz, J. Prus, Pekin stawia na rozwój wiedzy, „Rzeczpospolita”, 27.01.2010, s. 9.
6  A.J. Sajkiewicz, M. Kaszuba, Polska może być przystanią dla chińskiego kapitału, 

„Rzeczpospolita”, 17.05.2010, http://www.rp.pl/artykul/19423,480819_Polska_moze_byc_
przystania_dla_chinskiego_kapitalu.html.

7  Ibidem.
8  http://beta.mg.gov.pl/Wiadomosci/Archiwum/Rok+2007/pol+chin+kontakTy.html.
9  http://www.wnp.pl. 
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rudy i koncentraty ołowiu, silniki elektryczne, papier, jelita wieprzowe, blachy 
i taśmy stalowe oraz urządzenia do filtrowania cieczy. Do najważniejszych 
produktów w imporcie z Chin do Polski w 2007 roku należały: komputery, 
komórkowe aparaty telefoniczne, aparaty do przetwarzania głosu i obrazu 
(jak odtwarzacze mp3, dyktafony itp.), części do kamer telewizyjnych, części 
i akcesoria komputerowe, kamery i aparaty fotograficzne i ich części, wyroby 
walcowane płaskie z żeliwa lub stali, drukarki komputerowe, aparatura audio-
-wideo oraz przekształtniki prądu. Chiny pod względem importu do Polski 
plasują się na trzeciej pozycji, po Rosji i Niemczech.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wartość eksportu 
do Chin w 2008 roku wyniosła około 866,5 mln euro, a wartość importu około 
11,4 mld euro. Dla porównania, w 2007 roku eksport do Chin wzrósł o 19% 
w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 721 mln euro, a import z Chin 
o 38%, osiągając 8,5 mld euro. W tym roku do Chin wyeksportowało towary 
1110 zarejestrowanych w Polsce firm (wzrost o około 100), a liczba importerów 
z tego obszaru wyniosła ponad 15 tys. (wzrost o ponad 2000)10. Do największych 
polskich eksporterów należą11: KGHM Polska Miedź S.A., Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A., Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A., 
Zakłady Azotowe w Tarnowie–Mościcach S.A., CIECH S.A., Mondi Packaging 
Paper Świecie S.A., Zakłady Chemiczne „Zachem” S.A., Zakłady Azotowe 
„Kędzierzyn” S.A., Cortex Chemicals Sp. z o.o., Alstom Power.

Głównym celem polskiej polityki handlowej wobec Chin jest szybszy 
wzrost eksportu, wspieranie działań polskich przedsiębiorstw na rynku 
chińskim oraz promocja gospodarcza naszego kraju. Priorytetową dziedziną 
współpracy z Chinami są dla Polski nowoczesne technologie. Do perspek-
tywicznych obszarów współpracy należą: ochrona środowiska, przemysł 
metalurgiczny, maszynowy i elektro-energetyczny, przemysł chemiczny, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny i meblowy, górnictwo, 
przemysł motoryzacyjny, produkcja samolotów specjalistycznych w Chinach 
oraz energetyka. 

10 Polsko-chińskie stosunki gospodarcze, http://www.bizneschiny.pl.
11 Ibidem. 
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3. Rola banków i innych instytucji w rozwoju handlu i współpracy 
gospodarczej 

Bezpieczeństwo wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy partnera-
mi stanowi podstawę wszelkich transakcji. Kraje, takie jak Polska i Chiny, tak 
różne pod względem kulturowym i gospodarczym, narażone są na różnego 
rodzaju ryzyko, między innymi ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z nie-
stabilną sytuacją polityczno-gospodarczą kraju kontrahenta. Stąd tak ważna 
rola instytucji finansowych, w tym głównie banków, w doradztwie i pomocy 
przy konstruowaniu kontraktów oraz udzielaniu wszelkich pomocnych in-
formacji o kontrahencie. Produkty oferowane klientom prowadzącym handel 
zagraniczny można podzielić na trzy grupy12:

 – produkty ułatwiające finansowanie handlu zagranicznego (dyskonto należ-
ności eksportowych, kredyt dla nabywcy, kredyt dla dostawcy, forfaiting 
i factoring);

 – produkty umożliwiające zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego 
(gwarancje, akredytywy stand-by, poręczenia wekslowe);

 – produkty umożliwiające rozliczenia transakcji handlu zagranicznego (po-
lecenia wypłaty, czeki, inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa).

W zakresie zabezpieczeń transakcji w ostatnich latach największym za-
interesowaniem wśród inwestorów cieszy się akredytywa dokumentowa. Jest 
ona pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi 
należności w zamian za złożenie towarów reprezentujących towar. Ogranicza 
ona ryzyko zarówno dla eksportera, jak i importera. Może być stosowana do 
rozliczeń między kontrahentami, którzy rozpoczynają ze sobą współpracę, nie 
mają do siebie zaufania. Zazwyczaj jednak funkcjonuje jako instrument uła-
twiający sfinansowanie transakcji oraz jej właściwe udokumentowanie. Banki 
w Polsce, otwierając i obsługując akredytywy dokumentowe, stosują standardy 
światowe ustanowione przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu13.

Kolejnym popularnym instrumentem są gwarancje. Jako jedne z najlep-
szych i najtańszych metod zabezpieczenia wzajemnych interesów partnerów 
cieszą się wśród nich dużym zainteresowaniem. Gwarancja polega na pisemnym 

12 S. Flejterski, M. Pettersen, Instytucje i instrumenty finansowe a bezpieczeństwo obro-
tu gospodarczego między Polską a Chińską Republiką Ludową, w: Polsko-Chińskie Forum 
Naukowo-Gospodarcze, Szczecin 2010 [materiały w druku].

13 Ibidem.
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zobowiązaniu banku do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty, jeśli jego kon-
trahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań oznaczonych w tejże gwarancji. 
Gwarancja bankowa, poza zabezpieczeniem relacji handlowej, zwiększa także 
wiarygodność klienta w oczach kontrahenta. Jej wystawienie oznacza bowiem, 
że bank wcześniej zweryfikował klienta, na którego zlecenie wystawił gwarancję.

Współpraca polsko-chińska uregulowana jest przez wiele dokumentów 
mających postać umów obustronnych, które również gwarantują kontrahentom 
bezpieczeństwo wzajemnych relacji handlowych. Głównymi dokumentami, 
które regulują stosunki gospodarczo-handlowe między Polską a Chinami, są14: 
 – umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 

uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zawarta 
w Pekinie 7 czerwca 1988 roku,

 – umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, zawarta 
w Pekinie 7 czerwca 1988 roku,

 – umowa fitosanitarna, zawarta w Pekinie 22 września 1994 roku, 
 – umowa o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Pekinie 13 kwiet-

nia 1995 roku, 
 – umowa o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie 20 czerwca 

1986 roku, 
 – umowa o współpracy w transporcie morskim, podpisana w październiku 

1996 roku w Warszawie, 
 – umowa o współpracy w zakresie zapewnienia warunków zdrowotnych 

produktom pochodzenia zwierzęcego, będącym przedmiotem wzajem-
nego obrotu handlowego między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej RP a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki 
Ludowej (listopad 1997, Pekin),

 – umowa o współpracy gospodarczej, podpisana 8 czerwca 2004 roku 
w Warszawie, przewiduje utworzenie wspólnej komisji ds. współpracy go-
spodarczej, jest dostosowana do prawa Unii Europejskiej, weszła w życie 
27 kwietnia 2005 roku.

Chiny jako członek WTO zobowiązane są do dostosowania zasad 
wewnętrznego ustawodawstwa do norm organizacji. Celem organizacji jest 
redukcja ceł w obrotach między państwami, zwalczanie wszelkich dyskry-
minacji, rozwiązywanie sporów, ale przede wszystkim zachowanie uczciwo-

14 Polsko-chińskie stosunku gospodarcze, op.cit.
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ści i bezpieczeństwa w transakcjach handlowych. W związku z tym samo 
członkostwo Chin w Światowej Organizacji Handlu jest pewnego rodzaju 
gwarantem bezpieczeństwa obrotów dla ich partnerów handlowych.

Podsumowanie

Potencjał Chin jako gracza na światowej arenie handlu zagranicznego 
jest ogromny. Najdynamiczniej rozwijająca się gospodarka świata, która 
według ekspertów może w ciągu najbliższych dekad przegonić USA, jest 
pożądanym partnerem gospodarczym dla innych krajów. Otwarcie się Chin na 
zagraniczne rynki jest ogromną szansą dla ich kontrahentów, w tym również 
dla Polski. Mimo że w ciągu ostatnich lat nie odnotowano spektakularnych in-
westycji chińskich w Polsce, jest to w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
najatrakcyjniejszy potencjalny partner handlowy. Pobudzenie stosunków 
gospodarczych z Chinami jest sprawą kluczową. W rozwoju kontaktów 
handlowych można upatrywać szans na rozwój gospodarczy Polski. Idealną 
okazją do poprawy wzajemnych stosunków z tym krajem była obecność Polski 
na Expo 2010 w Szanghaju. Najbliższe lata pokażą, czy ta szansa zostanie 
dobrze wykorzystana przez Polskę i da obu stronom wymierne korzyści.

FINANCIAL INSTITUTIONS AND THEIR PARTICIPATION  
IN DEVELOPMENT OF TRADE AND POLAND-CHINA  

ECONOMIC COOPERATION

Summary

Financial institutions and their participation in development of trade and Poland-
China economic cooperation. Chinese economy has been developing extremely 
dynamically over past several years. The fact that China opened for foreign markets 
gives benefits to China as well as its trade partners. China finds new markets willing 
to buy its goods whilst contracting parties are able to choose from a wide range of 
export products. It is also Poland that trades with China. Although the value of import 
is still much higher than the value of export, yet year by year important improvement 
in value of transactions has been observed over the last decade. This surely gives fair 
promise for the future. First of all, when it comes to trading with a country so distinct 
as China it is very important to remember about transactions safety. This issue is 
solved by mutual trading contracts.

Translated by Monika Pettersen


