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WPROWADZENIE 

Handel zagraniczny stanowi integralną część polityki ekonomicznej państw. Jego wartość w wy-
raźnym stopniu oddziałuje na struktury gospodarek narodowych, umożliwiając poprawę efektywności 
ich funkcjonowania. Wraz z postępującym zjawiskiem globalizacji i zwiększeniem świadomości państw 
z korzyści, jakie przynosi wymiana handlowa, można zaobserwować wzrost znaczenia tego zjawiska. 
Przyczynił się do tego także pogłębiający się proces integracji gospodarczej, który umożliwił krajom 
współpracę i usprawnił procedury handlowe zachodzące między nimi. Obecnie coraz więcej przedsię-
biorstw decyduje się na rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych. Niezbędne jest więc, by 
właściwie zrozumieć istotę handlu i nabyć odpowiednią wiedzę w tym zakresie. 

Handel zagraniczny to złożony proces, który od wieków stanowił przedmiot zainteresowania ba-
daczy. Najbardziej znaczące dzieła w zakresie tej dziedziny opracowane zostały m.in. przez: szkockiego 
ekonomistę Adama Smitha, Anglików: Davida Ricardo, Alfreda Marshalla, Johna Keynesa, Szwedów: 
Eliego Heckschera, Bertila Ohlina oraz Amerykanina Paula Samuelsona.

W Polsce także powstaje wiele publikacji dotyczących handlu zagranicznego. Zainspirowani za-
chodnimi dziełami polscy badacze zaczęli opracowywać własne prace naukowe. Do najbardziej znanych 
ekspertów w zakresie tej dziedziny zaliczyć można m.in.: prof. Jana Rymarczyka, prof. Pawła Bożyka 
czy prof. Józefa Misala. 

Znaczna większość publikowanych w naszym kraju pozycji dotyczących handlu zagranicznego 
Polski obejmuje stosunki handlowe z krajami europejskimi. Niewiele jest monografii wykraczających 
swoim zakresem poza nasz kontynent. O stosunkach Polski z Chinami pisze np. dyplomata i sinolog 
prof. Bogdan Góralczyk, natomiast o relacjach z Indiami m.in. prof. Agnieszka Kuszewska oraz  
dr Krzysztof Iwanek.

Niemniej jednak, dokonując wcześniejszej analizy dostępnych na rynku pozycji, autorka pracy nie 
odnalazła publikacji, w której porównano polskie stosunki handlowe z dwoma rosnącymi w siłę azjatyc-
kimi mocarstwami– Indiami i Chinami jednocześnie.

Chińska Republika Ludowa położona jest we wschodniej części Azji. Jest to obecnie druga po 
Stanach Zjednoczonych gospodarka, która tylko na przestrzeni czterdziestu lat odnotowała wzrost  
w światowym PKB z poziomu ok. 2% pod koniec lat 70. XX wieku do ok. 20% w 2018 roku1. Jest tak-
że najbardziej zaludnionym państwem na świecie i trzecim pod względem wielkości. Chiny sąsiadują  
z czternastoma krajami charakteryzującymi się skrajnie różną specyfiką i poziomem rozwoju, co stano-
wi wyzwanie dla realizowanej przez państwo polityki zagranicznej. Wśród nich znajdziemy np. bory-
kający się z problemami wewnętrznymi i wyniszczony latami wojen Afganistan, usiłujące się wyzwolić 
od posowieckiej przeszłości i budujące swą nową geopolityczną tożsamość państwa tj.: Kazachstan, 
Kirgistan, Tadżykistan czy biedniejsze kraje azjatyckie zdominowane przez wiodących graczy tj.:Wiet-
nam, Mongolia, Mjanma, Laos, Nepal i Bhutan. Z Państwem Środka graniczy także coraz mocniej 
uzależniony od chińskiej pomocy Pakistan, zagrażająca utrzymaniu pokoju Korea Północna, preten-
dujące obok Chin do zajęcia roli mocarstwa Indie oraz dążąca do odbudowania swojego wizerunku  
i znaczenia na arenie międzynarodowej Rosja.

Indie to państwo pełniące dominującą rolę w regionie Azji Południowej. Są szóstą światową gospo-
darką, a także drugim krajem pod względem liczby ludności i siódmym, biorąc pod uwagę powierzchnię pań-
stwa. Szacuje się, iż Indie mogą w najbliższej perspektywie wyprzedzić Chiny pod względem poziomu  

1 Obliczenia własne na podstawie danych z: Trading Economics, China GDP,  
https://tradingeconomics.com/china/gdp (dostęp: 10.03.2019 r.).
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zaludnienia2. Indie, podobnie jak Chiny, graniczą także z Bhutanem, Mjanmą i Nepalem, gdzie rywa-
lizują o wpływy. Innym krajem sąsiadującym jest powstały w wyniku oderwania od Pakistanu w 1971 r. 
Bangladesz. Największym wyzwaniem dla kraju pozostaje jednak trwający nieprzerwanie od 1947 r. 
konflikt z Pakistanem o region Kaszmiru, którego źródła sięgają jeszcze czasów brytyjskiej okupacji 
kolonialnej subkontynentu indyjskiego3. 

Indie i Chiny to kraje, które pretendują dziś do zdobycia tytułu wiodących mocarstw na arenie mię-
dzynarodowej. Ich role w zmieniającym się układzie sił są coraz bardziej znaczące. Są to państwa nuklear-
ne, które rywalizują o wpływy zarówno w regionie Azji Południowej, ale także w Europie. Za sprawą ich 
rosnącej potęgi mówi się, że XXI wiek należeć będzie właśnie do Azji. 

Polska to coraz prężniej rozwijające się dziewiąte pod względem wielkości i ósme pod wzglę-
dem zaludnienia państwo na kontynencie europejskim4, które od 1 maja 2004 r. jest jednym z krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Graniczy z takimi krajami jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, 
Białoruś, Litwa oraz Rosja. W dalszym ciągu buduje swoją pozycję zarówno w Europie, jak i na świe-
cie, starając się rozwijać kontakty z krajami także spoza ugrupowania Wspólnoty. Polska położona jest  
w centrum Europy, między wschodem a zachodem. Ze względu na taką korzystną lokalizację, coraz 
więcej krajów chce nawiązać współpracę z naszym państwem. Szczególnie dotyczy to krajów azja-
tyckich takich jak: Chiny czy Indie, które poszukując nowych źródeł energii, czy realizując inwestycje 
infrastrukturalne szukają najbardziej optymalnych połączeń z resztą krajów europejskich. 

Głównym celem pracy jest charakterystyka stosunków gospodarczych Polski z krajami azjatyc-
kimi na przykładzie dwóch wybranych mocarstw: Indii i Chin. Wybór takiego tematu uzasadniony jest 
kilkoma czynnikami. Pierwszym z nich z pewnością jest rola, jaką pełni handel zagraniczny w stosun-
kach między krajami i jego wpływ na rozwój wzajemnych relacji oraz związana z tym konieczność 
właściwego poznania czynników warunkujących prawidłowy jego przebieg. Proces wymiany handlowej 
jest niezwykle szerokim pojęciem, na którego efektywność wpływ ma nie tylko zasobność danego pań-
stwa w określone surowce i osiągane przez niego wskaźniki gospodarcze, ale także powiązani i relacje 
polityczne z innymi krajami, co podkreśla konieczność głębszego zaznajomienia się z tym zjawiskiem. 
Drugim istotnym czynnikiem jest wspomniany już fakt braku dostępności na polskim rynku publikacji 
porównujących stosunki handlowe Polski z Indiami i Chinami jednocześnie. Kraje te stanowią w do-
konanej analizie reprezentację rynków azjatyckich względem Polski nie bez przyczyny. Dysponują one 
ogromnymi możliwościami gospodarczymi, stale się rozwijają i bez wątpienia dominują w regionie 
Azji. 

Główną hipotezą przyjętą przez autorkę, warunkującą tematykę rozważań zawartych w pracy, 
będzie stwierdzenie, iż w relacjach polsko-indyjskich i polsko-chińskich istnieje potencjał na rozwój 
współpracy handlowej w wielu obszarach. Sprawdzeniu słuszności tej hipotezy posłużą przeprowadzo-
ne w pracy analizy ekonomiczne.

2 H. Ritchie, India Will Soon Overtake China to Become the Most Populous Country in the World,  
https://ourworldindata.org/india-will-soon-overtake-china-to-become-the-most-populous-country-in-the-world  
(dostęp: 03.05.2019 r.).

3 Po podziale subkontynentu, który nastąpił w sierpniu 1947 roku, rządzący Kaszmirem ostatni maharadża Hari Singh rozwa-
żał zachowanie niezależności dla tego regionu, by uniknąć jego przyłączenia zarówno do terytorium powstałego wówczas 
Pakistanu, jak i Indii. Na skutek wtargnięcia na terytorium Kaszmiru pakistańskich plemion pusztuńskich, maharadża zdecy-
dował się jednak na podpisanie aktu akcesji księstwa do Dominium Indyjskiego w październiku 1947 r. Pakistan do dziś nie 
akceptuje tej decyzji, oskarżając Indie o bezprawną akcesję terytoriów byłego państwa książęcego Dżammu i Kaszmir. 
Więcej na temat historii konfliktu kaszmirskiego m.in. w: A. Kuszewska, Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.; A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych: 
konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Difin, Warszawa 2013.; S. Bose, Kashmir. Roots of Conflict, Paths to Peace, Harvard 
University Press, Cambridge2003.;V. Schofield, Kashmir in Conflict. India, Pakistan and Unending War, I.B. Tauris, 
London–New York 2003.

4 World Population Review, Population of Countries in Europe 2019,  
http://worldpopulationreview.com/countries/countries-in-europe/ (dostęp: 03.05.2019 r.).
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Druga z hipotez wskazuje, iż zarówno Polska, jak i Indie oraz Chiny są państwami, które dświad-
czyły na przestrzeni lat niezwykle trudnych momentów w historii, co może stanowić dziś mocny argu-
ment i podstawy dla rozwoju relacji między krajami. Należy pamiętać, że do 1947 r. na terenie ówcze-
snych Indii Brytyjskich obecne były rządy kolonialne. Wpłynęły one w decydujący sposób na dalsze 
losy dwóch państw, które ogłosiły swoją niepodległość po wycofaniu Brytyjczyków: Indii i Pakistanu. 
Stosowana przez nich polityka „divide et impera”, a także stale podsycane konflikty na tle komunali-
stycznym do dziś są przyczyną napięć między zamieszkującymi te tereny społecznościami muzułmań-
skimi hinduskimi5. Chiny także wielokrotnie musiały zmierzyć się z problemami narodowościowymi  
i konfliktami wewnętrznymi. Proklamacja Chińskiej Republiki Ludowej nastąpiła w 1949 roku po wie-
loletniej wojnie domowej, która wyniszczyła kraj. Polska natomiast doświadczyła tragedii zaborów  
i dwóch wojen światowych, a później okresu komunizmu, co na zawsze zakorzeniło się w tożsamości 
Polaków i zostało zapisane w ich pamięci. Wydarzenia te doszczętnie zniszczyły nasz kraj i wymusiły 
konieczność odbudowy podstawowych struktur państwowych i gospodarczych.

Trzecia hipoteza stanowi, iż występowanie pewnych podobieństw w strukturach gospodarczych, na 
skutek powiązań z blokiem wschodnim w okresie zimnowojennym, także może być wspólnym punktem 
odniesienia względem stosunków Polski, Indii i Chin. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
od lat 50. XX wieku był bardzo ważnym partnerem Chin i Indii, ze względu na obecny tam system 
komunistyczny i struktury gospodarcze oparte na mechanizmie centralnie-planowanym, stąd możliwe 
było nawiązanie stosunków handlowych i utrzymywanie ich na relatywnie wysokim poziomie. Polska 
natomiast, pozostawała wówczas państwem satelickim, co miało istotny wpływ na dobór sojuszników, 
sposób funkcjonowania kraju oraz system polskiej gospodarki.

Ukazanym w pracy rozważaniom podporządkowana została jej struktura, którą podzielono na 
wprowadzenie, cztery rozdziały oraz zakończenie.

W pierwszym rozdziale autorka podjęła próbę charakterystyki pojęcia handlu zagranicznego. 
Omówiona została w nim podstawowa definicja tego zjawiska, jak również główne teorie wymiany 
handlowej: merkantylizm, teorie klasyczne, neoklasyczne oraz współczesne. W dalszej części analizie 
poddano główne formy handlu zagranicznego, tj.: import, eksport i handel tranzytowy. Na koniec roz-
działu wskazane zostały korzyści wynikające z handlu dla gospodarek narodowych. Teoretyczne wpro-
wadzenie ma na celu zaznajomienie czytelnika z podstawowymi pojęciami i zjawiskami dotyczącymi 
tego rozległego procesu tak, aby mógł on zrozumieć podstawowe uwarunkowania i mechanizmy, jakie 
są niezbędne do prowadzenia wymiany handlowej  w środowisku międzynarodowym. 

Drugi rozdział poświęcony został analizie polskiego handlu zagranicznego w XXI wieku.
Omówiono tutaj zarówno historyczne, polityczne, jak i gospodarcze aspekty wpływające na kształt pol-
skiej wymiany. Scharakteryzowano także poziom polskiego handlu na poszczególnych kontynentach. 
Zwrócono uwagę nie tylko na wskaźniki wymiany, ale także na główne towary i usługi będące jej przed-
miotem. Na koniec rozważań, nawiązując do tematu pracy, zbadano pozycję Polski w poszczególnych 
krajach azjatyckich, porównując przy tym nasz kraj do innych państw europejskich, zarówno z Unii 
Europejskiej, jak i spoza ugrupowania. 

W ostatnich dwóch rozdziałach autorka dokonała analizy wymiany Rzeczpospolitej Polskiej ko-
lejno z Republiką Indii, a następnie z Chińską Republiką Ludową. Rozdziały składają się z analogicz-
nych części. Najpierw został przedstawiony rys historyczny stosunków między krajami, z uwzględ-
nieniem specyfiki powiązań historycznych i gospodarczych, a także relacji kulturowych. Kolejno 
omówiona została struktura wymiany handlowej między krajami od początku bieżącego stulecia 
wraz z najczęściej nabywanymi i sprzedawanymi przez kraje towarami. Na koniec wskazane zosta-
ły główne polskie, chińskie i indyjskie firmy, którym udało się odnieść sukces na omawianych ryn-
kach. Przeanalizowano także szanse i zagrożenia mające wpływ na dalszy kształt stosunków między  

5 A. Kuszewska, Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 19– 20., s. 279.
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krajami. Podjęto również próbę odpowiedzi na kluczowe z punktu widzenia powstałej pracy pytanie: 
czy między Polską a Indiami oraz Chinami istnieją perspektywy na rozwój współpracy handlowej w ko-
lejnych latach i jeśli tak, to w jakich obszarach, czy wręcz przeciwnie można z góry przewidzieć, iż jest 
ona skazana na całkowite niepowodzenie?  Idąc dalej, czy możemy więc obawiać się, iż stosunki z tak 
znaczącymi krajami azjatyckimi mogą doprowadzić do tego, że Polska stanie się kolejnym „państwem-
-klientem”? Wyjaśnieniu tych wątpliwości posłużą dalsze rozważania pracy.

Praca powstała w oparciu o monografie, artykuły naukowe, teksty źródłowe oraz raporty, które sta-
nowią zarówno literaturę polską, jak i obcojęzyczną, głównie angielską, ale pojawia się także kilka pozycji 
w języku niemieckim. Oprócz tego w pracy wykorzystano liczne dokumenty, do których zaliczyć moż-
na m.in. publikowane przez Główny Urząd Statystyczny Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego 
Polski, jak również publikacje poszczególnych ambasad czy Ministerstw Spraw Zagranicznych Indii, 
Polski i Chin oraz raporty opracowane przez takie organizacje jak np. Bank Światowy. Istotne źródło 
informacji stanowiła także internetowa Baza Danych Handlu Zagranicznego oraz Internetowy System 
Informacji Gospodarczej Insigos. 

Okres analizy przedstawionych w pracy danych obejmuje lata od 2000 do 2018. Taki przedział 
czasowy uwarunkowany jest zmianami w strukturach gospodarczych wybranych krajów, które za-
uważalne były już pod koniec ubiegłego stulecia na skutek członkostwa Polski i Indii w Światowej 
Organizacji Handlu od 1995 roku, a także rozpoczętej w latach 90.procedury przedakcesyjnej Polski 
do krajów Wspólnoty. XXI wiek wzmocnił te przemiany, a na ich dynamikę wpłynęły takie wydarzenia 
jak m.in. wstąpienie Chin do wspomnianej już WTO w 2001 roku6, a także przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku.

Głównym narzędziem badawczym, jakim autorka posłużyła się do napisania pracy była ekono-
miczna analiza wtórnych danych statystycznych, oparta na dostępnych raportach handlowych Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz informacji z systemu Insigos.  

Autorka na podstawie zgromadzonych danych statystycznych samodzielnie dokonała licznych ob-
liczeń pozwalających określić m.in.: poziom dokonywanej między krajami wymiany w analizowanym 
okresie, wolumen eksportu i importu, ich zmiany, a także procentowe zawartości najczęściej sprowadza-
nych i sprzedawanych towarów.

Praca ma charakter głównie teoretyczny, jednak zawarte w niej wnioski i rekomendacje mogą 
zostać wykorzystane w praktycznym rozwoju relacji Polski z Chinami oraz Indiami. 

6 World Trade Organisation, Understanding the WTO: The Organisation. Members and Observers,  https://www.wto.org/
english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (dostęp: 07.05.2019 r.).
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ROZDZIAŁ I

HANDEL ZAGRANICZNY – CHARAKTERYSTYKA    
ZJAWISKA

1.1 Pojęcie handlu zagranicznego

Handel zagraniczny jest niewątpliwie jednym z najbardziej znaczących zjawisk gospodarczych,  
z jakimi mamy do czynienia we współczesnym świecie. Stanowi główny twór prowadzonej przez pań-
stwa zagranicznej polityki ekonomicznej i pozostaje nierozerwalną jej częścią. Umożliwia poszczegól-
nym krajom w sposób efektywny oddziaływać na stosunki gospodarcze z zagranicą i inicjować kon-
kretne działania, zmierzające do osiągnięcia zamierzonych przez nie założeń, zgodnych z potrzebami 
istniejącej gospodarki narodowej. W tym celu państwo stosuje szereg środków, narzędzi i ograniczeń 
polityki handlowej, poprzez które jest zdolne do efektywnego oddziaływania na środowisko, w którym 
funkcjonuje. 

Mimo, że historia handlu sięga już kilku tysięcy lat, w dalszym ciągu możemy obserwować jego 
rozwój. Jest to bowiem mechanizm, którego przebieg uwarunkowany został przez wiele oddziałują-
cych na siebie czynników. Jego początki sięgają starożytności– czasów cywilizacji mezopotamskiej czy 
egipskiej, gdzie stopniowo rozwijało się ogrodnictwo, hodowla bydła, rybołówstwo oraz myślistwo, ale 
również chińskiej i indyjskiej, w której na szeroką skalę rozpowszechniało się rolnictwo i rzemiosło1.
Następował także stopniowy rozwój handlu detalicznego, zaczęto sporządzać i podpisywać traktaty oraz 
powoływać przedstawicielstwa handlowe. Z punktu widzenia tematu pracy, już teraz warto podkreślić 
rosnące na przestrzeni wieków znaczenie gospodarki chińskiej czy indyjskiej, które doprowadziło obec-
nie do rywalizacji tych potęg o status mocarstwa i dominację w regionie i na świecie. Rozwój handlu od-
notować można także w okresie świetności Imperium rzymskiego. Istniejące w jego obrębie prowincje, 
powiązane były za pomocą niemalże doskonałego systemu prawa rzymskiego i wymiany handlowej. Już 
wtedy przecierano pierwsze szlaki handlowe, które z upływem wieków nabrały coraz bardziej regular-
nego charakteru. Należały do nich: ówczesna Germania, Skandynawia oraz Brytania2.

Handel zagraniczny stanowi także jeden ze skutków postępującego na przestrzeni lat historyczne-
go zjawiska, jakim jest międzynarodowy podział pracy. Proces ten zachodzi pomiędzy uczestnikami wy-
miany globalnej i wiąże się z szeregiem podejmowanych przez nich czynności3. Jego rozwój przyczynił 
się do zwiększenia poziomu handlu w skali międzynarodowej. Stało się to możliwe ze względu na gwał-
towny wzrost produkcji, który z biegiem lat przekraczał poziom chłonności, jaką posiadały rynki naro-
dowe. Skutkowało to trwałymi nadwyżkami w jednych krajach i niedoborami w innych, co umożliwiało 
tam rozwój rynków zbytu. To z kolei doprowadziło do konieczności rozpoczęcia prowadzenia procesu 
wymiany, który w przyszłości miał zacząć wykraczać swoim zasięgiem poza granice jednego kraju4.

Na dynamikę i strukturę handlu w bieżącym stuleciu zdecydowanie wpłynął także postępujący 
od lat 80. XX wieku proces globalizacji5.Ma to swoje odzwierciedlenie  w odnotowanym od roku 2000 

1 H. G. Rawilson, Intercourse between India and the Western World: From the Earliest Times to the Fall of Rome, 
Cambridge University Press, Cambridge 1916, s. 8–15.

2 K. G. Young, Rome’s Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy, 31 BC–AD 305, Routledge,  London 
2001, s. 19–20.

3 P. Bożyk, Z. Kamecki, J. Sołdaczuk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1983, s. 50–54.

4 S. Bobowski, Międzynarodowy podział pracy w gospodarce globalnej XXI wieku, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej– 
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, Gdańsk 2012, s. 184–186.

5 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE,  
Warszawa 2012, s. 18. 
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do lat obecnych, trzykrotnym wzroście poziomu wymiany międzynarodowej6.Globalizacja wymusiła 
poniekąd na państwach konieczność pogłębienia wzajemnej integracji na wielu płaszczyznach – nie 
tylko gospodarczej, ale też politycznej, społecznej oraz kulturowej. Umożliwiła im poznanie potrzeby 
zacieśnienia wzajemnych relacji i zawiązania współpracy. Poszczególne kraje zrozumiały, że są w stanie 
osiągnąć o wiele więcej poprzez wspólne działania i dążenia niż samodzielną pracę. Proces globalizacji 
przyczynił się także do gwałtownego rozwoju technologii i zwiększenia znaczenia podmiotów gospo-
darki światowej, jakimi są korporacje transnarodowe7. Z punktu widzenia handlu zagranicznego, odgry-
wają one niezwykle ważną rolę, inicjując i pogłębiając procesy wymiany. Przedsiębiorstwa te prowadzą 
działalność w skali międzynarodowej i posiadają swoje filie zagraniczne, a rozwój zawdzięczają przede 
wszystkim możliwości lokowania swojego kapitału za granicą, głównie poprzez bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne8. Zdecydowanie nadało to nowego tempa interakcji zachodzącej pomiędzy poszczegól-
nymi krajami i zwiększyło ich potrzeby, wpłynęło na konkurencyjność, a także przyczyniło się do pogłę-
bienia ich relacji gospodarczych, a co za tym idzie także do rozwoju zachodzącej między nimi wymia-
ny handlowej. Aby państwa mogły w sposób pożądany funkcjonować na rynkach międzynarodowych  
i wspomagać swoje gospodarki poprzez zwiększanie konkurencyjności i znaczenia na arenie globalnej, 
muszą dobrze zrozumieć istotę handlu międzynarodowego. Jest to niezbędne do zapewnienia funkcjo-
nującym w ich obrębie podmiotom gospodarczym warunków do prawidłowego działania i realizacji ich 
interesów. Świadomość tego, z jak szerokim pojęciem mają do czynienia, jest kluczowa. Każdy bowiem 
podmiot podejmujący się prowadzenia działalności gospodarczej poprzez oddziaływanie na środowisko 
globalne, staje się z nim w mniejszym lub większym stopniu powiązany i posiadanie chociaż podstawo-
wej wiedzy z zakresu handlu jest konieczne. Bez niej prawidłowe i efektywne funkcjonowanie na rynku 
międzynarodowym będzie niemożliwe.

W literaturze odnaleźć można wiele definicji handlu zagranicznego. Najbardziej powszechną  
i znaną z pewnością jest ta, która określa go jako proces wymiany towarów lub usług o charakterze od-
płatnym, zachodzący pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi w określo-
nych krajach a ich partnerami, których siedziby wykraczają poza granicę danego państwa9. Definicja ta 
pozwala na wyodrębnienie kilku podstawowych cech handlu zagranicznego. Pierwsza z nich wskazuje 
na to, iż pojęcie handlu należy rozpatrywać jako proces, a więc swego rodzaju zbiór powiązanych ze 
sobą czynności, które poprzez wzajemne oddziaływanie warunkują wypracowanie i osiągnięcie zamie-
rzonego celu. Kolejna cecha ujawnia przedmiot, który podlega wymianie handlowej. Mowa jest tutaj 
już nie tylko o towarach, ale także o usługach, co pozwala interpretować pojęcie w nieco szerszym 
ujęciu. Początkowo bowiem handel kojarzony był wyłącznie z wymianą o charakterze towarowym. 
Postępujący rozwój jednak doprowadził do konieczności poszerzenia definicji o szeroko rozumiane 
usługi, transfery technologii, a także wszelkiego rodzaju przepływy kapitałowe czy dewizowe, które 
także zaliczane są w poczet transakcji handlu zagranicznego. Takie podejście do definicji wskazuje na 
konieczność podejmowania przez państwo szeregu działań, które warunkują prawidłowe utrzymanie 
stosunków handlowych z innymi krajami. Trzecią cechę, jaką możemy wyodrębnić na podstawie defini-
cji stanowi charakter wymiany, który jest odpłatny. W takim rozumieniu do handlu zagranicznego zali-
czymy tylko te transakcje, za które można zapłacić określoną kwotę wyrażoną najczęściej w jednostce 
pieniężnej. Wszelkie darowizny czy transakcje o charakterze nieodpłatnym z punktu widzenia definicji 
nie będą zaliczane do tego pojęcia. Ostatnim kryterium, które można wyodrębnić jest podkreślenie zna-
czenia pochodzenia partnerów, pomiędzy którymi odbywa się proces wymiany gospodarczej. Jest to 
niezwykle istotny aspekt, ponieważ pozwala odróżnić handel wewnętrzny, który odbywa się wyłącznie  

6 Obliczenia własne na podstawie danych z: World Trade Statistical Review 2018,  
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf (dostęp: 26.10. 2018 r.).

7 A. Zielińska–Głębocka, Współczesna Gospodarka Światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 11–12. 

8 World Investment Report. Transnational Corporations and Competitiveness 1995, United Nations, New York,  
Geneva 1995, s. 52–54.

9 G. Michałowska, Mały słownik stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,  
Warszawa 1997, s. 48. 
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w obrębie danego kraju i nie wykracza poza jego granice, od handlu zewnętrznego, który zgodnie z defini-
cją posiada o wiele większy zasięg, umożliwiając tym samym swoim uczestnikom szeroką ekspansję na 
tereny wykraczające poza okręg danego państwa. Handel zagraniczny ma więc miejsce tylko wówczas, 
gdy partner, z którym poszczególny podmiot prowadzi transakcję wymiany, posiada swoją siedzibę  
w kraju innym od tego, z którego on pochodzi10. 

Prawidłowy przebieg procesu handlu zagranicznego warunkują jego różnorodne formy, które 
określają jego specyfikę. Zaliczymy do nich przede wszystkim: eksport, import,a także handel tranzyto-
wy11.Są one niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia właściwej polityki handlowej i realizacji 
wymiany w skali międzynarodowej. Nadają jej bowiem właściwy kierunek. Wszystkie formy handlu 
zagranicznego zostaną poddane dokładniejszej analizie w dalszej części pracy.

Handel zagraniczny jest także jednym z głównych czynników zwiększających poziom integracji 
regionalnej, która spełnia bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Za jej pośrednictwem poten-
cjał ekonomiczny poszczególnych państw oraz ugrupowań zostaje scalony w jeden ogromny potencjał 
międzynarodowy12. Pozwala to na maksymalizację korzyści płynących z wymiany handlowej w obrę-
bie danych ugrupowań integracyjnych. Umożliwia osiągnięcie potencjalnych korzyści nie tylko krajom 
wysoko rozwiniętym, ale także tym słabszym. Przyczynia się do rozwoju ich przemysłu, postępu tech-
nicznego oraz wpływa na poprawę tempa rozwoju gospodarczego13. Prawidłowe zachodzenie procesu 
integracji, przyczyniającej się do rozwoju i usprawnienia handlu zagranicznego między poszczegól-
nymi krajami zapewniają jej podstawowe formy. Zaliczamy do nich: strefę wolnego handlu, unię cel-
ną, wspólny rynek, unię gospodarczą, walutową oraz polityczną14. Mają one charakter instytucjonalno-
-organizacyjny. Stanowią swego rodzaju porozumienia, w ramach których poszczególne kraje znoszą 
w stosunkach wzajemnych ograniczenia handlowe, podejmują działania zmierzające do kształtowania 
wspólnej polityki ekonomicznej wobec krajów trzecich, oddziałują na przepływ czynników produkcji, 
regulują i harmonizują wszystkie rodzaje polityk, a także oddziałują na obszar walutowy, warunkując 
integrację rynków finansowych oraz pełną wymienialność walut15.

Rozpatrując zagadnienie handlu zagranicznego, nie sposób wspomnieć także o bilansie płatniczym 
kraju, który stanowi zestawienie wszelkich zobowiązań i należności, wynikających z zawierania różno-
rodnych transakcji z zagranicą. Składa się on z trzech podstawowych części, które obrazują stan obrotów 
bieżących, kapitałowych oraz wyrównawczych danego państwa16. Z punktu widzenia analizowanego 
w tym rozdziale pojęcia, kluczową rolę odgrywać będzie bilans obrotów bieżących. Jest on bezpośred-
nio związany z wymianą towarów czy usług w skali międzynarodowej. Stanowi zestawienie bilansu 
handlowego i usługowego, ale także odnosi się do procentów, dywidend oraz wydatków rządowych  
i innych transferów jednostronnych. Wszelkie płatności dokonywane w danym kraju tytułem eksportu 
lub importu dóbr materialnych ujmowane są więc w bilansie handlowym, natomiast dóbr o charakterze 
niematerialnym w bilansie usług. Na ich ogólny wynik wpływ ma przede wszystkim wolumen eksportu 
i importu, a także poziom cen międzynarodowych zarówno towarów, jak i usług eksportowanych oraz 
importowanych. 

10 J. Dudziński, Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2010, s. 11–13.
11 Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  

Warszawa 1996, s. 17.
12 G. Dieckheuer, Internationale Wirtschafsbeziehungen, R. Oldenbourg Verlag, München, Wien 2001, s. 193.
13 L. Van Langenhove, P. De Lombaerde, Regional Integration, Poverty and Social Policy, [w:] Global Social Policy, nr 7,  

The United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies,  
Belgium 2007, s. 379–383.

14 P. Bożyk, Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej,[w:] Ekonomia, nr 6,  
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002, s.  25–29.

15 T. R. Dalimov, Modelling International Economic Integration: An Oscillation Theory Approach,  
Trafford, Victoria 2008, s. 234. 

16 A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  
Warszawa 2001, s. 265–268.
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Stosunek wymienny towarów pochodzących z eksportu i importu na rynku międzynarodowym 
wiąże się z kolejnym ważnym terminem terms of trade17. Jest on bardzo istotny, gdyż pomaga zobrazo-
wać nam korzyści dla danego kraju związane z handlem zagranicznym. Na interpretację wyników ma 
wpływ stosunek tempa poprawy warunków wymiany zachodzącej w eksporcie i imporcie. Jeżeli odno-
tujemy, iż znaczące zmiany w strukturze eksportu zachodzą szybciej niż w przypadku importu, korzyści 
z wymiany będą rosły, natomiast tendencje odwrotne spowodują ich spadek. Możemy rozróżnić cztery 
rodzaje terms of trade: cenowe, wolumenowe, jedno i dwuczynnikowe18.

Na zakończenie wstępnych rozważań dotyczących interpretacji pojęcia handlu zagranicznego war-
to wskazać kilka często występujących w literaturze synonimów analizowanego terminu, które jednak 
nie do końca oddają jego charakter i specyfikę. Pierwszym z nich jest handel międzynarodowy. 

Podstawą do odróżnienia handlu zagranicznego od międzynarodowe go jest przede wszystkim 
liczba krajów, z punktu widzenia których rozpatrywane są owe pojęcia. Handel zagraniczny zawsze 
powinien odnosić się tylko do pojedynczego państwa, natomiast handel międzynarodowy może być 
analizowany przez pryzmat wielu krajów lub gospodarek19. Używanie tych pojęć zamiennie jest więc 
często uznawane jako błąd.

Innym popularnym określeniem, coraz powszechniej stosowanym przez autorów, jest biznes mię-
dzynarodowy pojęcie znacznie szersze od handlu zagranicznego. Zdecydowanie wykracza ono poza jego 
specyfikę i zasięg. Handel zagraniczny może być bowiem częścią biznesu międzynarodowego, ale nie 
jest z nim całkowicie tożsamy. Biznes może odnosić się  nie tylko do działalności handlowej, ale także 
do innych obszarów i sfer gospodarczych. Istotnymi dla rozróżnienia tych dwóch pojęć okazują się także 
być występujące w ich obrębie główne podmioty. W przypadku handlu zagranicznego, aktywny udział  
w wymianie biorą nie tylko przedsiębiorstwa, ale także państwo jako całość, które podejmuje szereg 
działań mających na celu ścisłe zintegrowanie wymiany handlowej z ogólną polityką ekonomiczną kraju,  
a także realizacją interesów zmierzających do ogólnej poprawy gospodarki narodowej, która jest moż-
liwa, dzięki efektywnym wynikom uzyskiwanym z dokonywanych transakcji. Biznes międzynarodowy 
przeznaczony jest natomiast bardziej dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych o charakterze 
niepublicznym. Państwo jako całość nie jest podmiotem tego procesu20. Istotna jest więc znajomość  
i prawidłowe rozróżnienie tych pojęć. Mimo, iż wydają się one być ze sobą ściśle powiązane i tożsame, 
w rzeczywistości nie charakteryzują w pełni identycznego zjawiska. Stosowanie tych pojęć zamiennie, 
zwłaszcza handlu zagranicznego i międzynarodowego okazuje się być niewłaściwe. 

1.2 Główne teorie handlu zagranicznego

Pojęcie handlu zagranicznego oparte jest na kilku fundamentalnych teoriach wymiany, które stano-
wią podstawę do właściwego zrozumienia istoty tego pojęcia i zostały sformułowane przez kluczowych 
badaczy oraz ekonomistów na przestrzeni lat. Teoria wymiany jest niezwykle istotna z punktu widzenia 
analizowanego tematu. Pomaga ona wyjaśnić i w prawidłowy sposób zrozumieć jak ukształtował się 
proces handlu zagranicznego, jakie były jego główne uwarunkowania, co oddziaływało na strukturę 
wymienianych produktów między poszczególnymi krajami i wreszcie, jakie istotne korzyści z tytułu 
wzajemnej wymiany mogły osiągnąć dane państwa.

W literaturze wyodrębnia się wiele kryteriów, wedle których można analizować teorie han-
dlu zagranicznego. Najczęściej jednak stosowanym podziałem jest ten wskazujący na przynależność  
danej teorii do konkretnej szkoły ekonomicznej, posiadającej swoich przedstawicieli i specjalistów.  

17 G. E. Mendoza, The Terms of Trade, The Real Exchange Rate, and Economic Fluctuations,[w:] International Economic 
Review, Vol. 36, No. 1, Economics Department of the University of Pennsylvania, Pennsylvania 1995,  s. 101–137.

18 Międzynarodowe stosunki gospodarcze…–op. cit., s. 75–78.
19 Podstawy handlu zagranicznego… –op. cit., s. 12.
20 R.R. Ludwikowski, Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, Tom II, Dom Wydawniczy ABC,  

Warszawa 1998, s. 18–19.
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To rozróżnienie pozwala wyodrębnić cztery podstawowe teorie handlu zagranicznego, które wraz  
z głównymi ich przedstawicielami i założeniami zostały wymienione w tabeli 1. Ich dokładniejsza ana-
liza nastąpi w dalszej części pracy. 

Tabela 1 Główne teorie handlu zagranicznego i ich przedstawiciele 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Handel zagraniczny. Organizacja i technika,  
red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 1996, s. 246–254., s. 266.

Merkantylizm, jako pierwszy z wymienionych nurtów, swój początek wiąże z końcem epoki prze-
łomowych odkryć geograficznych. Zdefiniowanie nowych terenów, a także ośrodków i kolonii, które 
w tym okresie przeżywały swój rozkwit, znalazło odzwierciedlenie w rozwoju międzynarodowej wy-
miany i nadaniu jej znaczeniu nowego wymiaru. Główni reprezentanci tej myśli, za podstawowe źródło 
umożliwiające szybkie wzbogacenie się państwa, uznali wielkość posiadanych przez nie zasobów złota 
i srebra, a także innych metali szlachetnych. Doktryna wspierała aktywną politykę państwa prowadzoną 
w taki sposób, by możliwie zawsze dążyć do utrzymania dodatniego poziomu bilansu handlowego, 
zapewnionego poprzez znaczną nadwyżkę eksportową w kraju. Aby osiągnąć ten cel, państwo realizo-
wało szereg działań propagujących produkcję rodzimych towarów, często uciekając się do stosowania 
różnego rodzaju ograniczeń taryfowych (takich jak cła), jak również stosując monopol na dane towary 
w obrębie rynku21. Do podstawowych wad tej ideologii z pewnością zaliczyć można zbyt protekcjo-
nistyczne nastawienie państwa, które poprzez sprawowanie nadmiernej opieki i kontroli w znacznym 
stopniu spowalniało rozwój gospodarek, ograniczało ich podstawowe swobody czy prawa gospodarcze, 
przekreślając możliwości nawiązania przyszłej współpracy na szeroką skalę. 

 Krytyka merkantylizmu doprowadziła do ukształtowania się podstaw teorii klasycznych han-
dlu zagranicznego. Jego początek związany jest z opisaną przez prekursora tego nurtu (często określa-
nego mianem „ojca klasycznej ekonomii”) Adama Smitha, tzw. teorią „invisible hand”. Zgodnie z nią 
istnieje swego rodzaju wyższa siła, zdolna do oddziaływania na poszczególnych uczestników rynku, 
kierujących się wyłącznie własnym dobrem, w taki sposób, by dążąc do osiągnięcia przez nich danego 
celu i maksymalizacji korzyści z niego płynących, przyczynili się także do poprawy dobrobytu całego 
społeczeństwa i narodu22.Smith postawił więc na rolę indywidualnych korzyści, jakie może osiągnąć 
każdy człowiek zaangażowany w prowadzenie działalności gospodarczej. Swoimi poglądami całko-
wicie zaprzeczył też konieczności pełnienia przez państwo roli wyłącznego stróża, sprowadzając go 
do swego rodzaju gwaranta bezpieczeństwa dla prawi wolności obywateli. Jego zdaniem to sprawne 
działanie mechanizmu rynkowego, a nie organów rządowych miało zagwarantować oczekiwany rozwój. 
Rynek posiada zdolności do samoregulacji procesów w obrębie nim zachodzących i nie ma potrze-
by, by państwo dodatkowo ingerowało w jego stabilizację. Adam Smith zasłynął także w świecie eko-
nomii poprzez sformułowanie teorii kosztów absolutnych, opierającej się na wykorzystywaniu różnic  
w kosztach wytwarzania w zależności od poniesionych nakładów pracy23. Warunkiem umożliwiającym 

21 B. Danowska  – Prokop, Państwo w poglądach polskich merkantylistów,[w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, nr 270, Katowice 2016,  s.38.

22 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Vol. 1., T. Nelson & Sons,  
London 1812, s. 33.

23 Handel zagraniczny. Organizacja i technika...– op. cit., s. 247.

16



rozwój handlu zagranicznego dla danego kraju jest osiągnięcie przez niego absolutnej przewagi, która 
jest związana ze zdolnością do najbardziej efektywnego wytwarzania określonych dóbr i pozwala na 
lepsze wykorzystanie zasobów oraz osiągnięcie nowych rynków zbytu24.

Teoria Smitha przyczyniła się do opracowania kolejnych teorii badaczy szkół klasycznych, takich 
jak: Robert Torrens czy David Ricardo. Mowa tutaj o teorii przewagi komparatywnej, określanej często 
w literaturze mianem teorii kosztów komparatywnych25. 

Jest ona swego rodzaju kontynuacją badań Smitha i wskazuje na możliwości uzyskania korzyści 
z wymiany poprzez specjalizację danego kraju w produkowaniu i wywozie towarów, które jest w stanie 
wytworzyć po cenach niższych aniżeli jego partnerzy. Istotną różnicą pomiędzy opisywanymi podejścia-
mi jest fakt, że według Ricardo handel między krajami może mieć miejsce nawet wówczas, gdy jedno 
państwo produkuje taniej wszystkie produkty wymiany. Kluczową rolę spełnia tutaj relacja kosztów 
produkcji towarów podlegających wymianie handlowej, a nie jak w przypadku badań Smitha wyłącznie 
poziom nakładów poszczególnych państw, niezbędny do ich wyprodukowania26.

Z biegiem lat teoria zapoczątkowana przez Torrensa i kontynuowana przez Ricardo, uległa prze-
kształceniu za sprawą przedstawicieli szkół neoklasycznych. Próbowali oni zbadać czynniki i preferen-
cje konsumentów, które przyczyniłyby się do poprawy poziomu popytu. Zwrócili uwagę na istotną rolę 
czynników produkcji: pracy, kapitału i ziemi, które w znacznym stopniu zadecydowały o ukształtowaniu 
się teorii kosztów realnych. Jej główny przedstawiciel Norbert Wiener, zwrócił uwagę na silną zależność 
zachodzącą między kosztami ich zastosowania, a kształtowaniem się ich cen. Poparto też tezę równowa-
gi ogólnej. Podkreślono rolę kosztów alternatywnych, związanych z koniecznością rezygnacji danego 
państwa z produkowania określonego dobra na rzecz wytworzenia innego. Zgodnie z tym założeniem, 
kraje powinny specjalizować się w tych dziedzinach, w których są w stanie osiągnąć względną przwagę, 
czyli wówczas, gdy koszty alternatywne wyrażone w cenach osiągają maksymalnie najniższy poziom. 
Rozwinięciem opisywanej teorii stała się teoria obfitych zasobów opracowana przez Eliego Heckschera, 
Bertila Ohlina i Paula Samuelsona.

Stanowi ona uzupełnienie i podwaliny dla współczesnych teorii handlu zagranicznego, stąd jej auto-
rów często uznaje się także za prekursorów obecnych koncepcji. Za punkt wyjścia przyjęto tutaj, iż pań-
stwa, które dysponowały większą ilością kapitału, powinny eksportować produkty kapitałochłonne, z kolei 
kraje posiadające przewagę w pracy większą ilość pracochłonnych. Prawidłową realizację tych założeń, 
zapewnić miało istnienie wolnej konkurencji w skali międzynarodowej, jak i w obrębie poszczególnych 
gospodarek narodowych przy całkowitym wykorzystaniu czynników wytwórczych27. Teoria ta, podob-
nie jak poprzednie, także nie uniknęła fali krytyki. Przeciwnicy wskazywali tutaj na nadmierne fawo-
ryzowanie wysokorozwiniętych gospodarek, kosztem tych stawiających dopiero swoje pierwsze kroki  
w świecie handlu. Nie wszystkie kraje były zdolne do tego, by wytwarzane przez nie produkty mogły 
opuścić ich granice, przez co często nie były w stanie sprostać wymaganiom rynkui rosnącej konkurencji. 

Rozpatrując kluczowe teorie handlu zagranicznego, warto odnieść się także do nieco odmienne-
go podejścia, dalekiego od założeń ekonomii klasycznej, jakie reprezentował John Maynard Keynes. 
Pozostaje on do dziś niewątpliwie drugim, zaraz po Adamie Smith najbardziej znaczącym i rozpozna-
walnym ekonomistą na świecie. Ich podejścia, choć całkowicie różne, wywarły istotny wpływ na spo-
strzeganie istoty wymiany handlowej i stosunków międzynarodowych. Keynes mocno przeciwstawiał 
się istnieniu wolnej konkurencji, a także ogólnej liberalizacji polityki. Krytykował postulaty Smitha 

24 P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne,  
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 54–56.

25 J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  
Warszawa 2006, s. 24.

26 U. Zagóra–Jonszta, Wykłady z historii myśli ekonomicznej, Wyd. 5, cz. 1,  
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 53–55.

27 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze…– op. cit., s. 82–83.
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dotyczące ograniczenia ingerencji państwa w gospodarkę. Uważał, że powinno ono cały czas w sposób 
aktywny na nią oddziaływać. Wpływ na takie rozumowanie miał Wielki Kryzys lat 30. XX wieku, któ-
ry swoim zasięgiem objął większość światowych gospodarek. Popularność jego teorii ustała w latach 
70.,w momencie postępujących kryzysów naftowych28.Powrócono wówczas do zarzutów skierowanych 
w stronę zbyt mocnej interwencji państwa w procesy gospodarcze. Wpłynęło to na ponowne zwrócenie 
się w kierunku założeń ekonomii klasycznej, do której nawiązują twórcy współczesnych teorii wymia-
ny. Główny podział pozwala wyróżnić w ich obrębie: teorię neoczynnikową, neotechnologiczną oraz 
popytowo podażową29.Autorzy tych nurtów większy nacisk położyli na dalsze podkreślanie znaczenia 
pracy, kapitału, ziemi oraz nowych technologii w procesie gospodarowania. W teorii neoczynnikowej 
uwzględnia się często dodatkowy czynnik wytwórczy, jakim są zasoby naturalne, które spełniają tutaj 
równie ważną rolę, a także niejednorodność pracy i kapitału. Zgodnie z nią dany kraj czy nawet poje-
dynczy podmiot gospodarczy powinien wytwarzać i eksportować te towary, których produkcja wymaga 
zaangażowania czynników najwięcej przez niego posiadanych30.Teoria neotechnologiczna nawiązuje do 
szeroko rozumianego postępu technicznego i technologicznego, który warunkuje możliwość specjaliza-
cji w skali międzynarodowej. Podkreśla się tutaj rolę cyklu życia produktu oraz luki technologicznej, ale 
też ogromne korzyści skali, jakie dany kraj może osiągnąć z tytułu produkcji i nowych rynków zbytu31. 

Dalsze badania nad teoriami handlu ukierunkowały badaczy w stronę głębszego poznania struktu-
ry i istoty popytowo podażowej, której opanowanie miało zagwarantować lepsze zrozumienie preferen-
cji konsumentów, jakimi kierują się dokonując swoich wyborów zakupowych, ale też przyczynić się do 
rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego, większego zróżnicowania produkowanych wyrobów i wreszcie 
osiągnięcia przewagi z tytułu posiadanych przez poszczególne kraje czynników wytwórczych czy pro-
dukowanych i eksportowanych towarów.

Opisane wyżej teorie niewątpliwie dały mocne podstawy dla ukształtowania obecnej formy,  
w jakiej funkcjonuje handel zagraniczny. Zostały opracowane przez klasyków szkół ekonomicznych  
i przez kolejne stulecia były dopracowywane w oparciu o nowe badania. Współczesne teorie w dalszym 
stopniu posiadają wciąż wiele niedociągnięć, które z pewnością motywują badaczy do dalszej pracy 
nad ich poprawą i wyjaśnianiem. Niemniej jednak teorie handlu zagranicznego są i zawsze stanowić 
będą niezwykle ważny aspekt. Na przestrzeni wieków pomogły one wypracować kluczowe prawa eko-
nomiczne, regulujące przebieg procesów zachodzących w całej gospodarce światowej. Nadały pojęciu 
handlu zagranicznego bardzo istotnego znaczenia w dziedzinie związanej z ekonomią i z biegiem lat 
pozwoliły na stopniowe wyodrębnianie się go jako osobnego nurtu czy obszaru badania nauk. W kon-
tekście analizy dalszej części pracy znajomość opisanych teorii jest bardzo istotna, gdyż pomoże nam 
wytłumaczyć, czym poddane charakterystyce państwa kierują się, prowadząc własne polityki handlowe 
i w jakim stopniu powszechne w środowisku międzynarodowym teorie przyczyniły się do kierunków, 
jakie obrały te kraje.

1.3 Podstawowe formy handlu zagranicznego

Prawidłowy przebieg procesu wymiany zagranicznej uwarunkowany jest istnieniem jej podstawo-
wych form. Decydują one o charakterze analizowanego mechanizmu, jego rodzaju, specyfice, a także 
pomagają wyznaczyć podstawowe zasady, które umożliwiają poszczególnym krajom prawidłową reali-
zację interesów na rynkach międzynarodowych.

28 G. Flechter, The Keynesian Revolution and Its Critics: Issues of Theory and Policy for the Monetary  
Production Economy, Palgrave MacMillan, London 1989, s. 234–238. 

29 Handel zagraniczny. Organizacja i technika…–op. cit., s. 264–265.
30 Z. Stachowiak, Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych, Wydawnictwo PWE,  

Warszawa 2004, s. 59.
31 J. Misala, Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, Wydawnictwo SGH,  

Warszawa 2009, s. 89.
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Do głównych form handlu zagranicznego należy: import, eksport oraz handel tranzytowy32. Stanowią 
one trzy zasadnicze rodzaje, które powszechnie występują w środowisku międzynarodowym i są respek-
towane przez wszystkich jego uczestników. Pojęcia te odnoszą się zarówno do wymiany towarów, jak  
i usług. 

Pierwsza z wymienionych form wymiany(import), odnosi się do szeroko rozumianego procesu 
zakupów dóbr o charakterze zarówno materialnym, jaki niematerialnym. Dokonywany jest on przez 
dany kraj od partnera mającego swoją siedzibę w innym państwie33. Dane dotyczące poziomu importo-
wanych towarów i usług pomagają dostarczyć kluczowych informacji do analizy rynkowej, w zakresie 
głównych partnerów handlowych kraju oraz najczęściej sprowadzanych produktów. Na ich podstawie 
można oszacować perspektywy dalszej współpracy między państwami oraz ich potencjalne szanse  
w analizowanym regionie. Struktura importu pozwala zobrazować, jaki jest udział poszczególnych dóbr 
w całkowitej wartości importu danego kraju. Należy podkreślić występującą zależność pomiędzy pozio-
mem sprowadzanych dóbr a potencjałem gospodarczym danego państwa. Struktura importu jest ściśle 
powiązana z poziomem produkcji, jaki odbywa się w skali gospodarek narodowych. Wszelkie zmiany 
zachodzące w jego obrębie natychmiast znajdują swoje odzwierciedlenie w poziomie zagranicznej wy-
miany i dokonywanych obrotów handlowych. Jeżeli chodzi o światowych liderów pod względem wiel-
kości importowanych dóbr na pierwszym miejscu plasują się Stany Zjednoczone. W kontekście analizy 
tematu pracy warto także odnieść się do pozycji zajmowanej przez Chiny, Indie i Polskę. Na podstawie 
danych z 2017 roku, chińska gospodarka zajmuje trzecią pozycję, uzyskując wynik na poziomie 
ok. 1731 mld dolarów amerykańskich, Indie natomiast ulokowane zostały na 12. miejscu– wielkość 
importu wynosi tam ok. 427 mld dolarów. Polska w dalszym ciągu odbiega od rywalizujących ze sobą 
mocarstw. Obecnie znajduje się na 21. miejscu z poziomem importu sięgającym 222 mld dolarów34.

Nie jest to aż tak bardzo zły wynik, biorąc pod uwagę, że państw należących do Unii Europejskiej 
i wyprzedzających nasz kraj jest w tym rankingu sześć, nie licząc Wielkiej Brytanii, która jest na etapie 
wychodzenia ze Wspólnoty. Wykres 1 obrazuje listę trzydziestu głównych liderów światowego importu 
na podstawie danych z 2017 roku.

32 I. Fierla, Geografia gospodarcza świata, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa 2005, s. 43.
33 J. Dudziński, R. Knap, Handel zagraniczny, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu,  

Szczecin  1999, s. 8.
34 CIA, The World Factbook, Country Comparison: Imports,  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2087rank.html (dostęp: 26.10.2018 r.).

19



Wykres 1  Główni światowi importerzy w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: CIA, The World Factbook, Country Comparison: Imports,  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2087rank.html (dostęp: 26.10.2018 r.).

Kolejną analizowaną formą handlu zagranicznego jest eksport. Pojęcie to, w przeciwieństwie 
do importu, odnosi się do dóbr i usług, które zostały wyprodukowane w danym państwie i sprzedane 
podmiotom posiadającym swoje siedziby poza jego granicami35. Podobnie jak dane dotyczące pozio-
mu importu, znajomość struktury światowego eksportu także pozwala nam dokonać analizy rynkowej  
i wyznaczyć kluczowych partnerów handlowych. Analogicznie występuje tu także zależność mię-
dzy poziomem eksportowanych towarów i usług a potencjałem gospodarki narodowej danego kraju. 
Polityka eksportowa powinna być prowadzona w obrębie danego kraju w sposób aktywny. Oznacza to 
konieczność ciągłego dostosowywania struktury narodowej produkcji do jej możliwości eksportowych. 
Bardzo istotne z ekonomicznego punktu widzenia, pozostaje ciągłe różnicowanie asortymentu ekspor-
towanych towarów. Podobnie jak całe zjawisko handlu zagranicznego, eksport jako jedna z jego form, 
także pozostaje następstwem międzynarodowego podziału pracy. Wymaga przez to ciągłego zabezpie-
czania przed skutkami wąskiej specjalizacji oraz osiągnięciem niekorzystnego poziomu opisywanego 
już na początku pracy wskaźnika terms of trade. Na poziom efektywności eksportu danego kraju ma  
wpływ udział sprzedawanych przez kraj dóbr i usług, które powstały w wyniku dużego nakładu pra-
cy i technologii. Analizując strukturę obecnego światowego eksportu, podobnie jak w imporcie, jedną  

35 R. C. Feenstra, A. M. Taylor, International Economics. Second Edition, Worth Publishers,   
London 2011, s. 1–5.
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z najbardziej znaczących ról spełniają Chiny, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Tutaj jednak kolej-
ność jest odwrócona. Chiny plasują się na 1. pozycji z wynikiem sięgającym ponad 2157 mld dolarów,  
a Stany Zjednoczone na 3. Indie zajmują dopiero 21. miejsce, uzyskując łącznie ponad 299 mld dolarów. 
Polska została ulokowana na 26. pozycji. Łączna wartość eksportowanych przez nasz kraj towarów  
i usług wynosi ok. 221 mld dolarów36. Biorąc pod uwagę pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, 
Polskę wyprzedza tym razem 7 krajów, podobnie jak w przypadku importu z pominięciem Wielkiej 
Brytanii. Jak prezentują się na tym tle inne państwa można odnotować na podstawie danych zamieszczo-
nych na wykresie 2. Podobnie jak w przypadku importu, informacje pochodzą z 2017 roku. 

Wykres 2  Główni światowi eksporterzy w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: CIA, The World Factbook, Country Comparison: Exports,  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html (dostęp: 26.10.2018 r.).

Zarówno eksport, jak i import mogą przybierać formę pośrednią lub bezpośrednią. Różnica doty-
czy zaangażowania w transakcje sprzedaży i kupna dóbr dodatkowego pośrednika odpowiedzialnego za 
wyznaczone w umowie czynności. Jeżeli takiej osoby nie ma, wówczas wymiana zachodzi w sposób 
bezpośredni37. 

36 CIA, The World Factbook, Country Comparison: Exports,  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html (dostęp: 26.10.2018 r.).

37 Handel zagraniczny. Organizacja i technika…–op.cit., s. 18.
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Warto odnieść się także do przedmiotu transakcji zarówno importowych, jak i eksportowych, który 
mogą stanowić nie tylko maszyny, urządzenia czy transfery technologiczne, ale także surowce, fabryka-
ty, artykuły rolno spożywcze i przemysłowe. Dokładna analiza struktury eksportu i importu w kontek-
ście analizowanych krajów będzie miała miejsce w dalszej części pracy.

Z pojęciem eksportu i importu wiążą się także dwa inne terminy: reeksport i reimport, które współ-
cześnie nabierają coraz większego znaczenia. Jest to związane z podejmowaniem przez państwa i przed-
siębiorstwa międzynarodowe szeregu działań zmierzających do osiągnięcia jak największych zysków  
z wymiany handlowej, a także z rosnącą rolą pośrednictwa na rynkach gospodarczych. Reeksport odnosi 
się do sprzedaży przez dany podmiot dóbr i usług, które zostały wytworzone w innym kraju. Państwa 
często decydują się na tego typu transakcje nie tylko dla możliwości lepszego zarobku, ale także  
w sytuacji, gdy trudno im uzyskać dostęp do konkretnych rynków lub, gdy chcą ominąć nakładane przez 
innych partnerów bariery handlowe38. Istotnym powodem może okazać się także sytuacja polityczna  
w danym kraju, gdzie władze celowo utrudniają lub ograniczają współpracę z poszczególnymi partnera-
mi. Wtedy zbawienna okazuje się pomoc i zaangażowanie trzeciego kraju, nie będącego stroną konflik-
tu, który umożliwi przeprowadzenie takich transakcji z korzyścią dla obydwu państw. 

Przykładem kraju, który często podejmował się reeksportu jest chociażby analizowana w pracy 
Chińska Republika Ludowa. Przez wiele lat ze względów historycznych i politycznych zrezygnowała 
ona z tradycyjnych form handlu dokonywanego z Republiką Chińską na Tajwanie. Jednak ze względu na 
wspólne interesy gospodarcze, wymiana musiała mieć miejsce i odbywała się właśnie za pośrednictwem 
niezwiązanych z krajami firm, które swoje siedziby posiadały w innych państwach. Reimport jest rza-
dziej stosowaną przez kraje formą, niemniej jednak warto o niej wspomnieć. Ma on miejsce, gdy dane 
państwo decyduje się na ponowny zakup towarów, które wcześniej sprzedał na inne rynki zagraniczne. 
Najczęściej reimportuje się towary, które z różnych przyczyn nie zostały sprzedane lub zostały zwróco-
ne przez konsumentów na skutek reklamacji. Obecnie to zjawisko jest wykorzystywane do tworzenia 
produktów gotowych z wyrobów najczęściej wyprodukowanych w innym państwie. Dalsza obróbka su-
rowców czy półproduktów odbywa się zazwyczaj w innym kraju, a po jej zakończeniu gotowy produkt 
z powrotem trafia na rynek, z którego pierwotnie pochodził. Ma to związek z chęcią obniżania przez 
kraje kosztów produkcji i możliwością obróbki towarów taniej w innych państwach. Jest to także ściśle 
powiązane z założeniami opisanej wcześniej teorii obfitości zasobów, zgodniej z którą, każdy kraj spe-
cjalizuje się w produkcji tych dóbr, których posiada najwięcej i może je wyprodukować najmniejszym 
nakładem kosztów i pracy, co pozwala mu na maksymalizację korzyści płynących z handlu39.

Ważną formą, do której warto się jeszcze odnieść pozostaje handel tranzytowy. Ma on miejsce wów-
czas, gdy w transakcji kupna sprzedaży towarów zaangażowane zostaje dodatkowe przedsiębiorstwo, któ-
rego siedziba znajduje się w kraju innym od tych będących stronami transakcji. Za pośrednictwem tego 
rodzaju handlu dany towar przetransportowany zostaje z jednego państwa do drugiego, poprzez zaangażo-
wanie do tego celu dodatkowego trzeciego kraju, gdzie swoją filię czy oddział posiada firma uczestnicząca 
w transakcji40.Handel tranzytowy może występować w formie bezpośredniej lub pośredniej. W pierwszym 
przypadku firma pośrednicząca bierze udział w transporcie dóbr w sposób bierny, nie dokonując w ich 
składzie żadnych modyfikacji. Forma pośrednia wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony kraju 
przedsiębiorstwa, gdzie najczęściej przedmiot wymiany podlega dodatkowej obróbce41. Opisywana for-
ma handlu zagranicznego może przynieść krajom oraz działającym w ich obrębie podmiotom gospodar-
czym wiele korzyści i zysków. Wymaga jednak dużego poświęcenia ze strony pośredników wymiany. 

38 K. B. Białecki, W. Januszkiewicz, L. Oręziak, Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo  
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 232.

39 B. Ohlin, P.P Hesselborn, P. M. Wijkman, The International Allocation of Economic Activity, Macmillan, London 1977, s. 
307. 

40 Handel zagraniczny. Organizacja i technika…– op. cit., s. 228–223.
41 Transakcje handlu zagranicznego, red. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  

Warszawa 2004, s. 24.

22



Muszą oni zdobyć wystarczającą wiedzę o rynkach, na których mają działać. Bez dostatecznej znajo-
mości ich struktury, a także panujących na nich zwyczajów i specyfiki handlowej, nawet największe 
zaangażowanie nie przyniesie pożądanych oczekiwań. 

1.4 Rola handlu zagranicznego w gospodarce kraju 

Handel zagraniczny w znaczącym stopniu oddziałuje na sposób funkcjonowania gospodarek na-
rodowych. Jest podstawową kategorią realizowanej przez państwa zagranicznej polityki ekonomicznej. 
Jego wielkość i struktura często stanowi ważny wyznacznik dla wzrostu znaczenia danego kraju na 
arenie międzynarodowej. Państwa cały czas walczą o tytuł największych światowych importerów czy 
eksporterów. Pozwala im to na osiągnięcie upragnionej dominacji zarówno w regionie, jak i na świecie. 

Rozmiar handlu i jego struktura jest zdeterminowana wielkością zasobów i surowców, jakimi dys-
ponuje państwo. Kraje, które posiadają ich więcej, osiągają wyraźną przewagę w procesie wymiany. 
Oprócz zasobów decydujące są też możliwości produkcyjne państw i technologie, jakimi dysponują, 
a także wielkość siły roboczej i kapitału. Proces wymiany zagranicznej jest dla państw swego rodzaju 
motywatorem do dalszego działania i rozwijania współpracy, tak by osiągać możliwie jak najlepsze 
korzyści. Umożliwia maksymalne wykorzystywanie zarówno posiadanych, jak i pozyskiwanych przez 
nie zasobów. Prowadzi do zwiększenia możliwości produkcyjnych oraz działalności na szeroką skalę, co  
w sposób znaczący oddziałuje na gospodarkę kraju i możliwości jej rozwoju. 

Handel zagraniczny oddziałuje nie tylko na gospodarkę narodową rozpatrywaną w kategorii ca-
łości, ale także na poszczególne pojedyncze podmioty ją tworzące z osobna. Korzyści płynące z wy-
miany międzynarodowej można rozpatrywać zatem z dwóch perspektyw: mikro– i makroekonomicznej. 
Z punktu widzenia mikroekonomii odnotowywać będziemy głównie zyski osiągane z wymiany przez 
pojedynczych eksporterów czy importerów, ale także konsumentów, którzy zakupują określone towary. 
Perspektywa makroekonomiczna natomiast dostarczy nam informacji dotyczących potencjalnych bene-
fitów dla całego systemu gospodarczego, a nie tylko jego poszczególnych podmiotów. 

Pozwala to na wyodrębnienie kilku podstawowych funkcji, jakie spełnia handel zagraniczny 
względem gospodarki danego kraju. Zaliczymy do nich funkcję: efektywnościową, transformacyjną oraz 
zasobotwórczą42. 

Pierwsza z wymienionych odnosi się do wpływu procesu wymiany na poziom efektywności pro-
cesu gospodarowania w danym kraju. Jej poprawa możliwa jest dzięki stałemu powiększaniu rozmiarów 
procesu produkcyjnego określonych dóbr przy jednoczesnym zmniejszeniu ich przeciętnych kosztów 
wytworzenia. Zwiększenie efektywności procesów gospodarczych uwarunkowane jest także rozwijają-
cym się postępem technicznym. 

Państwo, które dysponuje większymi zasobami technologii i innowacji, może wytworzyć więcej 
produktów i opracowywać nowe patenty, osiągając istotną przewagę nad pozostałymi partnerami. Jest 
zdolne do zaoferowania im większego asortymentu towarów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii 
przyczynia się także do obniżenia kosztów produkcji i nakładów pracy, co również istotnie oddziałuje 
na efektywność gospodarowania. 

Kolejna funkcja handlu zagranicznego nawiązuje do jednego z najważniejszych mierników de-
terminujących możliwości ekonomiczne danego państwa, mianowicie do Produktu Krajowego Brutto. 
Jego poprawa przyspiesza wzrost gospodarczy. Handel zagraniczny oddziałuje bezpośrednio na jego 
strukturę, głównie poprzez determinowanie poziomu importu w danym kraju. Wpływa na jego kształ-
towanie. Umożliwia przywóz do kraju określonych dóbr, które z różnych przyczyn nie mogą zostać  
w nim wyprodukowane czy występują w bardzo ograniczonych ilościach, co pozwala na większe zróżni-
cowanie danego rynku. Import dotyczy nie tylko towarów konsumpcyjnych, ale przede wszystkim także 

42 J. Misala, Wymiana międzynarodowa a gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania,  
Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 239–256.  
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technologii czy dóbr o charakterze inwestycyjnym. Stanowi to szansę szybszego rozwoju dla krajów 
słabiej rozwiniętych i otwiera przed nimi nowe możliwości. 

Ostatnia z funkcji (zasobotwórcza) ma przeciwdziałać niewystarczającemu poziomowi posia-
danych przez państwo środków finansowych, które ograniczają jego możliwości inwestycyjne. Niski 
poziom oszczędności nawet przy pełnym wykorzystaniu środków produkcyjnych zawsze powodować 
będzie spadek Produktu Krajowego Brutto, co negatywnie oddziaływać będzie na strukturę gospodarczą 
danego kraju. Handel zagraniczny umożliwia poprawę sytuacji w takich krajach poprzez napływ dodat-
kowych środków finansowych uwarunkowany dokonywanymi w skali międzynarodowej przepływami 
kapitału. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w bilansie płatniczym danego kraju43.Do podstawowych 
ich form zaliczymy: lokaty na rynku walutowym, kredyty handlowe, kredyty finansowe, inwestycje po-
średnie i bezpośrednie. 

Pierwsza z wymienionych form przepływów kapitału wykorzystuje istniejące między państwami 
różnice kursowe, a także zmienne poziomy stóp procentowych, co pozwala im na większy zarobek niż 
w przypadku realizacji interesów we własnym kraju44.

Kredyty handlowe mają bezpośredni związek z wymianą między krajami. Oferują szybką pomoc 
finansową dla krajów słabiej rozwiniętych lub takich, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać  
z tradycyjnej formy kredytu udzielanej przez banki45.

Kredyty finansowe z kolei są szansą dla kraju, któremu udzielana jest pomoc materialna na zakup 
nowych towarów, który byłby niemożliwy bez tego wsparcia. Kredytodawca pozostawia tutaj swobodę 
beneficjentowi pomocy w sposobie zarządzania orazrozdysponowaniu otrzymanych funduszy.

Istotną formą przepływu kapitału są także inwestycje zagraniczne. Mogą mieć one charakter po-
średni i wówczas określone są mianem portfelowych oraz bezpośredni. To, co odróżnia te dwie formy 
to przede wszystkim okres, na jaki dokonywane są w ramach nich inwestycje46. W pierwszym przy-
padku ma on charakter krótkoterminowy, natomiast drugie obejmują większy zasięg czasowy. Kolejną 
ważną kwestią jest ich cel. Inwestycje portfelowe dokonywane są wyłącznie dla osiągnięcia korzyści 
finansowych, natomiast bezpośrednie również dla uzyskania istotnej kontroli nad przedsiębiorstwem 
czy krajem, w którym ulokowano kapitał47. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne występują w dwóch 
postaciach: inwestycji typu greenfield oraz brownfield. Dokonywanie inwestycji w ramach pierwszej 
grupy przejawia się w budowie od podstaw przedsiębiorstwa przez inwestora, natomiast w drugiej 
przez dokonywanie różnego typu fuzji i przejęć, najczęściej poprzez nabycie określonego pakietu akcji  
w istniejącej już na rynku zagranicznym firmie. Przepływy kapitału w formie bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych przede wszystkim umożliwiają krajom poszerzenie dotychczasowych rynków zbytu. 
Przyspieszają proces ekspansji gospodarek na rynki światowe. Pomagają także w redukcji kosztów pro-
dukcji danego przedsiębiorstwa, umożliwiając dostęp do tańszych surowców czy siły roboczej poprzez 
dokonywane między państwami inwestycje. 

Funkcja zasobotwórcza handlu spełnia więc bardzo istotne role dla państw z punktu widzenia 
możliwości pozyskiwanych przez nie dodatkowych źródeł finansowania. Szeroko rozumiane przepły-
wy kapitału dokonywane w skali międzynarodowej dają im szereg dodatkowych możliwości i szans  

43 R. Nurkse, Internationale Kapitalbewegungen, Springer Verlag, Wien 1935, s. 14.
44 J. Rymarczyk, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  

Warszawa 2002, s. 134.
45 J. Bereźnicka, Kredyt kupiecki – koszty i korzyści w aspekcie wzrostu gospodarstwa, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW, nr 82, 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie, Warszawa 2010, s. 161–163.

46 C. Iversen, Aspects of the Theory of International Capital Movements, Levin and Munksgaard, Copenhagen, London 
1936, s. 298. 

47 R. Patora, R. Piasecki, Polityka konkurencji w krajach wschodzących rynków, [w:] Studia i monografie, nr 3, Łódź 2003,  
s. 85.
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na polepszenie oraz przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego. Umożliwiają też napływ nowych 
technologii, poprawę warunków zatrudnienia czy produkcji.

Poziom oddziaływania handlu zagranicznego na daną gospodarkę można zobrazować wykorzy-
stując do tego kilka kluczowych mierników ekonomicznych. Należą do nich między innymi: PKB per 
capita, udział państwa w światowym eksporcie i imporcie, stopa eksportu i importu, terms of  trade czy 
wskaźnik elastyczności handlu zagranicznego48. 

Tabela 2  Ekonomiczne mierniki obrazujące wpływ handlu zagranicznego na gospodarkę

48 Handel zagraniczny. Skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych, red. J. Dudziński,  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993, s. 41–60.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie:J. Dudziński, Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa 2010, s. 59–66.

Prawidłowość zachodzenia procesu wymiany zagranicznej uwarunkowana jest wieloma czynnikami 
i mechanizmami. Aby handel między państwami zachodził w sposób właściwy, konieczne jest utrzymanie 
wszystkich wymienionych mierników na relatywnie wysokim poziomie. 

 Na koniec rozważań dotyczących teoretycznych aspektów handlu zagranicznego i jego korzy-
ści dla gospodarek narodowych, jeszcze raz warto podkreślić jego ogromne znaczenie. Teoretyczna ana-
liza tego szerokiego terminu była konieczna dla wyjaśniania dalszych zagadnień, które będą poruszane  
w pracy. By w sposób prawidłowy scharakteryzować kolejno strukturę polskiego handlu zagranicznego, 
a następnie indyjskiego i chińskiego, uwzględnienie dotychczas przeprowadzonej analizy było niezwy-
kle istotne. Mając teoretyczne podstawy, łatwiej jest następnie wyjaśnić określone prawidłowości, które 
będą miały swoje odzwierciedlenie w kierunkach prowadzonej przez analizowane w pracy kraje zagra-
nicznej polityki handlowej. 
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ROZDZIAŁ II

ANALIZA POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO  
W XXI WIEKU
 2.1 Uwarunkowania historyczne polskiej wymiany handlowej

Obecny kształt i struktura polskiej wymiany zagranicznej uwarunkowane zostały wieloma czyn-
nikami. Jednym z nich są względy historyczne, o których z pewnością należy wspomnieć przechodząc 
do dalszej analizy tematu. 

Zalążki polskiej wymiany handlowej pojawiły się już w początkowych okresach powstawania 
państwa, około X wieku1. Miało to związek z jego rozwojem, potrzebą sprowadzania nowych towa-
rów czy surowców, a także poszukiwaniem sojuszników i partnerów wśród innych krajów. Przecieranie 
nowych szlaków handlowych umożliwiało też lokalnej społeczności poznanie innych, obcych kultur,  
a także wpłynęło na proces kształtowania ich własnej tożsamości.

Na przestrzeni wieków w naszym kraju powstało wiele szlaków handlowych. Jednym z najstar-
szych i zarazem najbardziej znaczącym był słynny bursztynowy szlak, którego trasa przebiegła od po-
łudniowych wybrzeży Włoch, aż po Morze Bałtyckie. Droga umożliwiała transport popularnego wów-
czas bursztynu pomiędzy krajami, których zainteresowanie minerałem rosło w bardzo szybkim tempie, 
ze względu na jego właściwości zdrowotne i szerokie zastosowanie2.

Inny ważny dla Polski trakt handlowy przebiegał między położonym obecnie na terytorium Ukrai- 
ny Haliczem a rumuńskim miastem Gałacz. Był to tzw. trakt mołdawski, który umożliwiał przepro-
wadzenie wymiany aż do granic Morza Czarnego. Łączył południową część naszego kraju z Imperium 
Osmańskim. Zaowocowało to ożywieniem bilateralnych stosunków handlowych i nawiązaniem współ-
pracy nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej3. Transportowano nim m.in. surowce naturalne, głównie 
drewno, ale także zboże.

W czasach I Rzeczpospolitej rozwinął się równie popularny trakt litewski, który z kolei stanowił 
połączenie wschodniej i zachodniej części kraju, umożliwiając wymianę towarów głównie spożywczych 
oraz rolniczych. Swoim zasięgiem objął wiele ośrodków handlowych od Wilna aż po Kraków. Bardzo 
ważną rolę spełniała tutaj także rzeka Wisła, usprawniająca wymianę drogą morską4.

Kolejna niezwykle znacząca droga handlowa, o której warto wspomnieć, swoją nazwę zawdzięcza 
towarowi, który był nią transportowany (soli). Pozwalała na jej przewożenie do miast, które najbardziej 
odczuwały jej brak, od Lipska do Wrocławia przez Żary. Droga umożliwiła intensyfikację wymiany 
handlowej z Niemcami5.

W czasie zaborów również rozwinęły się kolejne szlaki handlowe. Jeden z głównych przebiegał 
na terenach okupowanych wówczas przez austriackich zaborców. Łączył położoną  na południu obecną 
część Bielska Białej z Krakowem i poprzez Przemyśl prowadził aż do Lwowa. Został wybudowany w II 
połowie XVIII wieku. Swoim zasięgiem poszerzał istniejący już trakt cesarski na obszarze dzisiejszego 
Cieszyna i Bielska Białej. Miał zapewnić szybszy rozwój gospodarczy na terenie całej Galicji6.

1 S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 28.
2 J. M. Todd, Baltic Amber in the Ancient Near East: A Preliminary Investigation,  

[w:] Journal of Baltic Studies 16, nr 3, 1985, s. 293–301.
3 O. Cristea, Michael the Brave, the Long War and The Moldavian Road, The Nicolae Iorga Institute of History,  

Bucharest 2013, s. 239–241.
4 R. Szczygieł, Ostrów Lubelski w XVI wieku. Lokacja miasta na prawie niemieckim,  

[w:] Dzieje Ostrowa Lubelskiego, Lublin 1998, s. 65.
5 T. Jaworski, Żary w dziejach pogranicza śląsko łużyckiego, Żary 1993, s. 76–77.
6 M. Żerański, Śląsk Cieszyński. Od Bielska-Białej do Ostrawy, Pracownia na pastwiskach, Cieszyn 2012, s. 143.
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W okresie istnienia II Rzeczpospolitej nastąpiło pogorszenie poziomu wymiany handlowej. Miało 
to związek z licznymi stratami, jakie przyniosła I wojna światowa, a także wojna z Bolszewikami. 
Narastające walki i napięcia doprowadziły do ogromnych strat finansowych. Wiele zakładów produk-
cyjnych i fabryk zostało zrównanych z ziemią albo rozkradzionych. Straty odnotowano też w rolnictwie, 
co zmusiło kraj do ograniczenia handlu w tym obszarze. Po uzyskaniu niepodległości Polska postawiła 
sobie za cel szybką odbudowę gospodarki. Było to trudne ze względu na duże zróżnicowanie pod wzglę-
dem rozwoju przemysłowego i ekonomicznego poszczególnych regionów, które znajdowały się pod 
panowaniem trzech różnych zaborców. Nie można było więc równocześnie wprowadzać identycznych 
planów modernizacji na wszystkich terenach. Jeżeli chodzi o głównych partnerów handlowych Polski 
w tamtych czasach, tutaj także zabory miały decydujący wpływ i pozostawiły swój ślad na długie lata. 
Prym w eksporcie przez długi okres wiodły Niemcy, także w latach 1949–1990, kiedy doszło do ich 
rozpadu na RFN i NRD7, na przemian ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Podobnie 
było w przypadku importu. Dopiero od lat 90. zauważalny jest wkład innych państw w polską wymianę 
zagraniczną, takich jak: Włochy, Holandia czy Wielka Brytania, co odnotować można z wykresu 3 i 4.

Wykres 3  Główni partnerzy importowi Polski w latach 1929–2000

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego  
(za odpowiednie lata), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa (za odpowiednie lata).; Statistics Database, WTO 2009. 

Wykres 4  Główni partnerzy eksportowi Polski w latach 1929–2000

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny Rocznik statystyczny handlu zagranicznego  
(za odpowiednie lata),Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa (za odpowiednie lata).; Statistics Database, WTO 2009. 

7 J. Bentzien, Die völkerrechtlichen Schranken der nationalen Souveränität im 21. Jahrhundert,  
Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007, s. 68–69.
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Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zakończeniu toczonych wojen, w kraju brakowało  
wielu surowców, które dzięki pogłębianiu wymiany i zawiązywaniu nowej współpracy można było  
sprowadzić z zagranicy. Największe zapotrzebowanie odnotowano na rynku włókienniczym, który po 
okresie zaborów przeżywał ogromny kryzys, stąd wzrastała potrzeba zakupu tekstyliów i tkanin z za-
granicy. Załamanie produkcji w tym sektorze miało swój związek ze zbyt protekcjonistyczną polityką 
handlową prowadzoną przez Rosjan na okupywanych terenach, co w znaczącym stopniu wpłynęło także 
na ograniczenie procesu wymiany handlowej i istnienie wolnej konkurencji8. Innymi ważnymi produk-
tami, które sprowadzano w tym okresie do Polski były artykuły spożywcze, ale też obuwie czy używki 
takie jak: papierosy, kawa i herbata9.

Wykres 5  Główne towary importowane do Polski po I wojnie światowej (w %) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny Rocznik handlu zagranicznego  
Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1920, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1920.

Analizując strukturę polskiego eksportu z omawianego okresu, prym wiodły podstawowe surowce 
o najmniejszym stopniu przetworzenia. Były to przede wszystkim paliwa kopalne, głównie węgiel ka-
mienny, ale też artykuły żywnościowe, np. cukier. Ze względu na odnotowany wówczas kryzys gospo-
darczy związany z produkcją węgla, eksport z Polski przyniósł dla wielu krajów alternatywne rozwią-
zanie. Głównym obszarem, który słynął z jego produkcji był i do dzisiaj pozostaje Górny Śląsk, gdzie 
ulokowanych jest wiele wciąż dobrze prosperujących kopalni. Eksport tych towarów stał się szansą dla 
Polski na zdobycie nowych rynków zbytu i pogłębienie poziomu dotychczasowej współpracy. Pozwolił 
na stopniowe uniezależnienie się od innych państw w środowisku międzynarodowym i stanowił dobry 
początek dla odnowy polskiej gospodarki. 

8 M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 20. 
9 Główny Urząd Statystyczny Rocznik handlu zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1920,  

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1920.
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Wykres 6  Główne towary eksportowane z Polski po I wojnie światowej (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik handlu zagranicznego  
Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1920, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1920.

Kolejny kryzys w wymianie handlowej nastąpił w czasie trwania II wojny światowej, a jego koniec 
zauważalny jest dopiero po ustaniu wpływów rosyjskich w latach 90. XX wieku. W tamtym okresie to 
Związek Radziecki w znaczącym stopniu decydowało kształcie polskiego handlu i do lat 90. pozosta-
wał naszym głównym importerem. Struktura eksportu była zbliżona do tej z okresu międzywojennego.  
W dalszym ciągu kluczową rolę odgrywał transport paliw, tkanin i produktów rolnych. Import skupiony 
został na towarach o charakterze inwestycyjnym. Ze względu na stopniowy rozwój przemysłu zaczęto 
sprowadzać także więcej maszyn i urządzeń.

Wykres 7  Struktura polskiego eksportu i importu w latach 1929–2000 (w mln USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 36–37.

Od lat 80. można zaobserwować stopniowe otwarcie polskiej gospodarki na świat. Nastąpił proces 
liberalizacji handlu. Zaczęto znosić większość obowiązujących ograniczeń i barier celnych. Nawiązano 
nowe stosunki i poszerzono współpracę między krajami. Pogłębiono procesy integracyjne, dzięki two-
rzeniu się nowych ugrupowań, do których coraz chętniej zaczęły przystępować poszczególne kraje. 
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Wszystko to poskutkowało poprawą struktury polskiej wymiany z zagranicą, która z roku na rok stawała 
się coraz bardziej korzystna.

Historia po raz kolejny udowodniła, że przebiegające przez nasz kraj szlaki handlowe już od po-
czątków istnienia państwa odegrały kluczowe role w kształtowaniu wymiany z zagranicą. Umożliwiły 
one nie tylko nawiązanie i poprawę wzajemnych relacji, ale także sprowadzenie do kraju surowców, 
których najbardziej wówczas potrzebowano oraz sprzedaży tych, w które Polska pozostawała najbar-
dziej zasobna. Mimo kryzysu spowodowanego okresem zaborów, a później wojen, Polsce udało się na 
przestrzeni lat odbudować poziom wymiany gospodarczej i odnowić dawne szlaki handlowe. Jak do-
kładniej kształtuje się obecna polska wymiana z zagranicą, zobrazują kolejne podrozdziały pracy. Nasz 
kraj jest jednak coraz bardziej otwarty na przestrzeń międzynarodową i dąży do stałego poszerzenia 
swojej współpracy handlowej. 

2.2 Główne kierunki i struktura polskiej wymiany handlowej w XXI wieku

Krótka charakterystyka uwarunkowań historycznych naszego kraju, która miała miejsce w po-
przednim podrozdziale, pomoże nam lepiej zrozumieć sposób, w jaki dziś funkcjonuje i odbywa się 
wymiana Polski z zagranicą. Miała ona wpływ na wyznaczenie obecnych jej celów i obraniu właści-
wych kierunków jej prowadzenia. Zadecydowała także o doborze konkretnych rynków i najbardziej 
znaczących partnerów handlowych.

Poddając dalszej analizie przedstawiony wcześniej wykres, obrazujący strukturę polskiego ekspor-
tu i importu począwszy od roku 2000 aż do roku 2018, można odnotować, że w Polsce nadal przeważa 
wartość dóbr sprowadzanych nad tymi wywożonymi. Jest to swego rodzaju wyzwanie dla krajowych 
przedsiębiorców, ale też dla samego państwa, aby podjąć określone działania zmierzające do pobudzenia 
i uatrakcyjnienia krajowego eksportu. To właśnie ta postać handlu zagranicznego najbardziej stymuluje 
gospodarkę i przyspiesza wzrost gospodarczy kraju. 

Wykres 8  Struktura polskiego eksportu i importu w XXI wieku (w mln USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 36–37., Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej,  
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl (dostęp: 13.12.2018 r.).
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Obecnie zaobserwować można korzystne tendencje w polskiej wymianie. Państwu udało się od-
budować jej poziom, mimo doświadczonych na przestrzeni lat negatywnych reperkusji spowodowa-
nych wybuchem I, a później II wojny światowej, a także następującemu po nich okresowi komuni-
zmu. Ubiegły wiek miał bardzo negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Należy podkreślić, że tylko  
w latach1939–1945 zasoby kapitałowe Polski zmniejszyły się aż o 38%10. Na skutek działań wojennych 
i represji stosowanych przez okupantów śmierć poniosła ogromna liczba polskiej inteligencji. Wielu 
ludzi doznało też poważnych obrażeń, które uniemożliwiły im powrót do wcześniej wykonywanych 
zawodów. Do lat 90. nasz kraj pozostawał pod znaczącymi wpływami Związku Radzieckiego, który w 
dużym stopniu także ograniczał i hamował rozwój ekonomiczny. Polska weszła na drogę gospodarki 
rynkowej dopiero pod koniec ubiegłego stulecia, po okresie wieloletniej transformacji i zrezygnowania 
z systemu gospodarki centralnie planowanej. 

O pozytywnych zmianach, jakie obecnie można odnotować, świadczy utrzymujący się od począt-
ku bieżącego stulecia wzrost importu. Jest on związany z rosnącym zainteresowaniem państw obcych, 
a także licznych międzynarodowych firm w nich działających, współpracą z naszym krajem. Prowadzi 
to do wzrostu lokowanych tutaj inwestycji czy budowanych zagranicznych filii poszczególnych partner-
skich przedsiębiorstw, a to z kolei przyczynia się do otwarcia nowych miejsc pracy i zatrudnienia więk-
szej ilości pracowników. Do najbardziej znanych zagranicznych firm, które do tej pory nawiązały współ-
pracę z Polską i zdecydowały się utworzyć w naszym kraju swoje zakłady zaliczyć można chociażby: 
austriacki Raiffeisen, belgijską Enea, brytyjskie TESCO, chiński Huawei, francuski L’Oreal, niemiecki 
DB Schenker, indyjską Tata Group, japońskie Mitsubishi, koreańskie LG, amerykański koncern General 
Electric i wiele innych. Wskazane przykłady obrazują, że zagraniczne firmy rozwijają współpracę  
z Polską na wielu płaszczyznach od produkcji i dostaw energii, po przemysł motoryzacyjny, techno-
logiczny, rozwiązania logistyczne, bankowość, przemysł kosmetyczny czy nawet spożywczy. Dane  
z czerwca 2018 roku wskazują, iż swoje oddziały w Polsce posiada już łącznie 66 252 zagranicznych 
firm11. W kontekście analizy tematu pracy, warto zwrócić uwagę na raport sporządzony przez Polską 
Agencję Inwestycji i Handlu, zestawiający listę największych zagranicznych przedsiębiorstw w naszym 
kraju. Wymieniono w nim 13 firm indyjskich i 16 chińskich12. Ich dokładniejsza charakterystyka będzie 
miała miejsce kolejno w rozdziale trzecim i czwartym.

Dużą rolę w kształtowaniu obecnych celów i kierunków wymiany handlowej odegrała Unia 
Europejska, do której nasz kraj przystąpił 1 maja 2004 roku. Akcesję umożliwił wieloletni okres przygo-
towawczy, który swój początek miał w latach 90. XX wieku. Obejmował on nie tylko pomoc finansową, 
ale także szereg działań związanych z koniecznością dostosowywania obowiązujących w naszym kraju 
struktur prawnych do wymogów unijnych. W ramach pomocy finansowej, po rozpoczętych negocja-
cjach powołano pierwszy z funduszy przedakcesyjnych: PHARE, przeznaczony dla wsparcia najbar-
dziej upadających sektorów polskiej gospodarki. W 2000 r. ustanowiono kolejne dwa: SAPART dla 
obszarów rolniczych i ISPA przyspieszający rozwój infrastruktury oraz środowiska naturalnego13. Bez 
wsparcia płynącego z wymienionych funduszy przedakcesyjnych, wstąpienie w struktury Wspólnoty 
nie byłoby możliwe14. Od momentu akcesji Polska bierze czynny udział w prowadzonej przez ugrupo-
wanie Polityce Spójności, w ramach której realizowane są różnorodne programy pomocowe i udzielane 
jest wsparcie finansowe na rozwój regionów mniej zaawansowanych. To właśnie za ich pośrednictwem 
możliwa stała się częściowa realizacja głównego jej celu, jakim jest wyrównywanie szans i dyspropor-

10 B. Gałka, Historia Polski 966–1989, Gdańsk 1998, s. 181.
11 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Inwestorzy Zagraniczni w Polsce, http://www.coig.com.pl 

(dostęp: 13.12.2018 r.).
12 List of Major Foreign Investors in Poland. December 2017, Polska Agencja Inwestycji i Handlu,  

Warszawa 2017, s. 3–4., s. 21–22.
13 L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 209–210.
14 J. Ładysz, Polityka Strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  

Warszawa 2008, s. 184–185.
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cji rozwojowych w regionach najbardziej problematycznych państw członkowskich15. Tylko w latach 
2004–2006 nasz kraj otrzymał z Unii ponad 12 mld euro16. W kolejnym okresie programowania finan-
sowego Polityki Spójności Polska uzyskała już 67 mld euro17. Obecnie nadal można odnotować wyraź-
ną wzrostową tendencję w wielkości udzielanego naszemu krajowi przez Unię wsparcia finansowego.  
W obowiązującym okresie, wyznaczonym na lata 2014–2020, Polska już po raz drugi została głównym 
beneficjentem unijnej pomocy i tym razem przydzielono nam ok. 82,5 mld euro18. Uzyskaną w ramach 
funduszy i programów unijnych pomoc przeznaczono głównie na rozwój nowych miejsc pracy, promo-
cję zatrudnienia, pomoc dla osób dotkniętych problemem wykluczenia społecznego, poprawę warunków 
gospodarowania, rozwój sektora badawczo rozwojowego, transportu i usług, a także wsparcie obszarów 
rolnych i działań mających na celu polepszenie stanu środowiska naturalnego19.

Członkostwo w Unii pomogło polskiej gospodarce otworzyć się na środowisko międzynarodo-
we i nawiązać relacje z innymi krajami nie tylko należącymi do ugrupowania, ale także tymi, które  
z nim współpracują w ramach różnych inicjatyw. Prowadzona przez Unię Europejską Wspólna Polityka 
Handlowa również wpłynęła na stan polskiej gospodarki. Usprawniła ona proces liberalizacji wymiany, 
a także znoszenia ograniczeń i barier handlowych między krajami. Do dziś polityka ta propaguje istotne 
wartości, które zachęcać mają państwa do nieustannego zwiększania poziomu zatrudnienia czy sty-
mulowania przez nie ciągłego rozwoju gospodarczego. Bez unijnego wsparcia Polsce z pewnością nie 
udałoby się osiągnąć tak wiele. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2017 rok, 
polska gospodarka zajmuje obecnie 22. pozycję na świecie (uwzględniając nominalne wartości PKB). 
Jest to wynik stosunkowo dobry. Biorąc pod uwagę inne kraje europejskie, Polskę wyprzedza zaledwie 
8 z nich, z czego 6 należy do Unii Europejskiej. O pozytywnych zmianach w polskiej gospodarce, do 
których przyczyniło się członkostwo we Wspólnocie świadczyć też może stale rosnąca liczba nowych 
przedsiębiorstw w naszym kraju. W roku 1989 było ich około 400 tys.20. W 2008 ich liczba przekroczyła 
już 1,7 mln, a w roku 2015 doszła do poziomu 1,91 mln21.

Analizując obecnych kluczowych partnerów eksportowych i importowych dla Polski nadal można 
odnotować istotną rolę Niemiec i Rosji w kształtowaniu relacji handlowych. Z biegiem lat jednak zaczęli 
pojawiać się nowi partnerzy. Uwagę należy poświęcić Chinom, których rynek stopniowo otwiera się na 
kraje europejskie. Polska jest tego coraz lepszym przykładem, choć wymiana z tym państwem do tej pory 
ma charakter głównie jednostronny. Oznacza to, iż wciąż w relacjach handlowych to Chiny odgrywają 
dla nas większą rolę niż my dla nich. W strukturze naszej wymiany wyraźnie dominuje import towarów 
z Chin22. Niemniej jednak oba kraje coraz bardziej wykazują zainteresowanie pogłębianiem wzajemnej 
współpracy na wielu płaszczyznach, nie tylko gospodarczych, ale też kulturowych czy politycznych. 
Chiny przede wszystkim chcą wykorzystać potencjał lokalizacyjny naszego kraju, który umożliwiłby im 
usprawnienie wymiany międzykontynentalnej poprzez ustanowienie tutaj punktów przeładunkowych. 
Dokładna charakterystyka tych relacji będzie miała miejsce w czwartym rozdziale. 

15 Europeistyka w zarysie, red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, PWE, Warszawa 2006, s. 287.
16 Polityka Strukturalna…– op.cit., s. 191. 
17 M. Gwizda, Wstęp,[w:] Fundusze UE 2014–2020, red. M. Gwizda, M. Kosewska–Kwaśna, S. Żółciński,  

Wydawnictwo B. H. Beck, Warszawa 2014, s. 19.
18 R. Pawlicki, Strategia finansowa dla Polski 2014–2020: Fundusze unijne dla przedsiębiorczych, Difin,  

Warszawa 2014, s. 129.
19 Polityka Strukturalna… – op. cit., s. 193.
20 M. G. Woźniak, Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku,[w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 12, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Warszawa–Kraków 2009, s. 35.
21 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2017, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii 

Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2017, s. 8.
22 Szerzej na ten temat w podrozdziale 4.2.Struktura wymiany handlowej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką 

Ludową w XXI wieku, s. 106–107.
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Wykres 9  Udział głównych partnerów handlowych w procentowej ilości polskiego eksportu                  
w XXI wieku

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 37., Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej,  
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

Największy udział w polskim eksporcie od początku bieżącego stulecia przypada  Niemcom. Jest 
to uwarunkowane historycznie, ze względu na okres zaborów, a później wojen światowych, jakie miały 
miejsce na ziemiach polskich. Wpływy niemieckie jeszcze na długie lata po zakończonej okupacji po-
zostały zauważane w polskich strukturach gospodarczych. W kolejnych latach odnotować można jednak 
stopniowy spadek udziału Niemiec w naszym eksporcie. Zaznacza się obecność innych krajów takich 
jak: Włochy, Francja, Wielka Brytania czy Czechy, które stanowią coraz popularniejsze miejsca sprzeda-
ży polskich produktów. Ma to związek ze stopniowym otwieraniem się polskiej gospodarki na świat od 
momentu przystąpienia do struktur unijnych, które umożliwiło jej nawiązanie nowych kontaktów han-
dlowych. Wszystkie wspomniane kraje są jej członkami. Wyjątkiem pozostaje Wielka Brytania, będąca 
na etapie opuszczania ugrupowania.

Wykres 10 Udział głównych partnerów handlowych w procentowej ilości polskiego importu  
w  XXI wieku 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 37., Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej,  
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).
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Analizując procentowy udział głównych partnerów w polskim imporcie, podobnie jak w przypad-
ku eksportu kluczową rolę odgrywają Niemcy. Zaznaczają się także wpływy rosyjskie, które nieprze-
rwanie utrzymują się w polskiej gospodarce od czasów zaborów. Podobnie jak w przypadku struktury 
eksportu, tutaj także relacje z krajami unijnymi zadecydowały o pojawieniu się w kolejnych latach in-
nych partnerów handlowych, takich jak chociażby Włochy. Wzrost i pogłębienie procesów integracji 
oraz rosnące zainteresowanie w ostatniej dekadzie krajami Azji także ma tutaj swoje odzwierciedlenie, 
szczególnie jeżeli chodzi o rynek chiński, co można odnotować na podstawie danych przedstawionych 
na wykresie. Polska zaczyna sprowadzać z tego kraju coraz więcej produktów. Nasi przedsiębiorcy 
także chcą pogłębiać wzajemne relacje z chińskimi firmami. Mające miejsce w listopadzie 2018 roku 
w Szanghaju międzynarodowe targi „China International Import Expo” przyciągnęły wielu polskich 
inwestorów, planujących poszerzenie swoich rynków zbytu o kraje dalekowschodnie. Jedną z nich jest 
firma Port Gdańsk, która zdecydowała się na otwarcie swojego biura właśnie w Szanghaju23. Decyzja  
o uruchomieniu filii zagranicznych, szczególnie w krajach odmiennych kulturowo, jest niezbędna dla 
rozwoju bilateralnych stosunków i interesów między państwami. Same porozumienia i umowy pozosta-
ją tutaj niewystarczające, by osiągnąć większe korzyści z wzajemnej wymiany handlowej. Bardzo waż-
ne jest dogłębne poznanie specyfiki rynku, na którym firma ma działać i nawiązanie, a także podtrzymy-
wanie relacji z partnerami. Posiadanie własnego oddziału za granicą i oddelegowanie do niego swoich 
pracowników, jest idealną ku temu szansą. Przykładem polskiej firmy, która bardzo dobrze radzi sobie  
z adaptacją swoich produktów do wymogów rynkowych jest chociażby INGLOT. Warto wskazać tu-
taj na specjalnie stworzoną linię lakierów do paznokciO2M Breathable Nail Enamel, zadedykowaną 
klientkom z państw muzułmańskich. Ze względu na ich skład umożliwiający przepuszczalność pary 
wodnej i tlenu, lakiery uzyskały w tych krajach status halal. Pozwoliły tamtejszym kobietom na malo-
wanie paznokci, które w krajach muzułmańskich jest dosyć problematyczne, ze względu na związaną 
z przygotowaniem do modlitwy ablucję, nakazującą zgodnie z zasadami zmycie makijażu czy właśnie 
lakieru, a także obmycie ciała. Do tej pory skład innych lakierów uniemożliwiał kobietom ich użycie, 
bo nie przepuszczał wody i blokował jej dostęp do paznokci, przez co obmycie było nieważne. Polska 
firma, poznając specyfikę tamtejszych rynków i potrzeby żyjących tam kobiet, postanowiła wyjść im 
naprzeciw i dostosować swoje produkty, tak by sprostać ich oczekiwaniom24. Obecnie opisywana linia 
lakierów dostępna jest już nie tylko w krajach muzułmańskich, ale także w pozostałej części świata. 
Można zamówić je także przez oficjalną firmową stronę internetową, co znacznie ułatwia dostęp i daje 
większe możliwości dla kobiet wyznających islam, a zamieszkujących kraje, których główna obowią-
zująca religia jest inna. 

Polska z roku na rok sukcesywnie zwiększa eksport swoich towarów. Na podstawie danych przed-
stawionych na wykresie 11 można odnotować, iż w bieżącym stuleciu największy udział procentowy  
w krajowym eksporcie stanowią towary przemysłowe oraz maszyny i urządzenia. Ma to związek z roz-
wojem przemysłu i postępem w dziedzinach nauk technicznych. Opracowywanych jest coraz więcej in-
nowacyjnych rozwiązań umożliwiających obniżanie kosztów produkcji i tańsze wytwarzanie towarów, 
co przynosi ogromne korzyści finansowe. Bardzo popularna jest sprzedaż jachtów, sprzętu AGD (głów-
nie są to pralki, kuchenki i lodówki). Na uwagę zasługuje także eksport środków transportu (autobusów, 
tramwajów czy pociągów). Dominuje tutaj polska firma Solaris, która swoją obecność odnotowała  na-
wet w takich krajach jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Izrael i cieszy się tam dużą popularnością. 
Polacy produkują też części samochodowe.

23 China Radio International, http://polish.cri.cn/1272/2013/09/24/181s120376.htm (dostęp: 09.11.2018 r.).
24 Associated Press,How New ‘Breathable’ Nail Polish for Muslim Women Is Flying off Shelves,  

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-2285544/How-new-breathable-nail-polish-Muslim-women-flying-shelves--
death-creator-means-live-success.html (dostęp: 14.12.2018 r.).

35



Wykres 11  Główne towary eksportowane z Polski w XXI w (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu  
zagranicznego, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 50.; Insigos Internetowy System Informacji 
Gospodarczej, Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

W dalszym ciągu Polacy eksportują także artykuły rolno spożywcze, chemikalia, surowce czy 
używki takie jak: kawa i tytoń. Ich udział w wymianie nie jest jednak aż tak duży. Zdecydowanie  
w większym stopniu zaobserwować można tendencje rosnące w sprowadzaniu tego typu produktów 
do Polski z zagranicy, na co z kolei wskazują dane przedstawione na wykresie 12. Biorąc pod uwagę 
żywność, najbardziej popularnymi produktami, które sprzedaje Polska na rynki zagraniczne są przede 
wszystkim jabłka. Według danych GUS’u nasz kraj jest liderem w ich eksporcie na świecie. Cieszą się 
one dużą popularnością m.in. w Chinach, podobnie jak polskie wyroby mleczarskie tj.: sery, mleko czy 
jogurty. Na chińskich sklepowych półkach odnaleźć można także polski nabiał, którego eksportu podjęły 
się m.in.: Mlekovita czy OSM Łowicz. Polskie produkty mleczarskie Chińczycy mogą nabywać także 
za pośrednictwem serwisów internetowych takich jak: Taobao czy Tmall25. Innymi popularnymi artyku-
łami żywnościowymi wywożonymi z Polski są też pieczarki, drób, soki i mrożonki.

Produkty zagraniczne w Chinach uchodzą za luksusowe, stąd prezentujące swoje towary firmy 
muszą podkreślić jakość swoich produktów i często odnieść się do wieloletniej tradycji ich tworzenia. 

Wykres 12  Główne towary importowane do Polski w XXI w (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 50.; Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej,  
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

25 Eksport produktów mleczarskich do Chin, http://www.rynekchinski.pl/produkty-mleczarskie.html  
(dostęp: 13.12.2018 r.).
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Podobnie jak w przypadku eksportu, w polskim imporcie także wyraźnie dominują dwie grupy 
towarów: maszyny i urządzenia oraz towary przemysłowe. Jeżeli chodzi o maszyny i urządzenia, najczę-
ściej sprowadza się z zagranicy: lokomotywy, elementy do budowy torów kolejowych i tramwajowych, 
sygnalizacje, części samochodowe, łodzie, samoloty, aparaty, przyrządy optyczne, zegarki czy meble. 
Z żywności najchętniej importujemy: mięso, ryby, skorupiaki, jaja, miód, owoce, warzywa, orzechy, 
zboża, słód i skrobię26.

Rosnące tendencje w zagranicznej wymianie handlowej Polski przekonują obcych inwestorów do 
lokowania kapitału w naszym kraju. Świadczyć o tym może chociażby sukcesywnie zwiększający się 
udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, który odnotować można na podstawie danych 
zamieszczonych na wykresie 13.Tylko w latach 2013–2017 ich udział zwiększył się o ok. 17% (z 160,9 
mld euro do 193,5 mld euro). Liderem dokonywania inwestycji w naszym kraju została Holandia, na 
drugim miejscu były Niemcy, później Luksemburg i Francja. Najwięcej inwestowano w przemysł, sferę 
finansową, handel detaliczny, a także nieruchomości27.

Wykres 13  Zmiany napływu BIZ do Polski w latach 2013–2017 (w mld euro)

* przyjęty kurs z dn. 13.12.2018 r., gdzie 1 EUR≈ 4,29 PLN 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Narodowy Bank Polski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie  
w Polsce w 2017 roku, www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2017_n.pdf (dostęp: 13.12.2018 r.).

Mimo znaczącego udziału eksportu w polskiej gospodarce, nadal przeważa jednak poziom dóbr 
importowanych, przez co bilans handlowy pozostaje niekorzystny dla naszego kraju. Może mieć to 
związek z wciąż zbyt niskim poziomem innowacyjności, która częściowo utrudnia wchodzenie polskich 
przedsiębiorstw na obce rynki. Należy pamiętać, że Polska gospodarka tak naprawdę dopiero od począt-
ku bieżącego stulecia zaczęła się rozwijać i minie dużo czasu zanim uda się jej dorównać światowym 
liderom. Dostrzegalne w globalnym układzie sił przewartościowanie i postępujące zmiany uwarunko-
wań polityczno gospodarczych na arenie międzynarodowej, a także rosnąca rola i aspiracje państw azja-
tyckich otwierają jednak dla Polski szerokie możliwości współpracy i aktywnego zaangażowania. Czas 
jednak pokaże, czy nasz kraj dostrzeże te szanse i będzie umiał z nich skorzystać. 

26 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 
2018, s. 86–92.; Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej, Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.
gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

27 Narodowy Bank Polski, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2017 roku,  
www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2017_n.pdf (dostęp: 13.12.2018 r.).
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2.3 Pozycja Rzeczpospolitej Polskiej w handlu z krajami azjatyckimi 

Polski rynek staje się coraz bardziej otwarty na gospodarkę światową. Mimo, że głównymi partnerami 
handlowymi w dalszym ciągu pozostają raczej państwa europejskie, Polska decyduje się na zdobywanie no-
wych rynków zbytu także poza rodzimym kontynentem. Obszarem, który budzi coraz większe zainteresowanie 
inwestorów staje się Azja, a zwłaszcza państwa Dalekiego Wschodu, takie jak Chiny czy Japonia oraz subkon-
tynent indyjski z odgrywającymi coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej Indiami na czele. 

Do rozwoju stosunków z państwami azjatyckimi dąży nie tylko Polska, ale także pozostałe kraje Unii 
Europejskiej i samo ugrupowanie jako całość. W ostatnich latach odnotować można pogłębienie współpracy 
na wielu poziomach, nie tylko gospodarczym, ale także historycznym, kulturowym oraz politycznym. Jest 
to związane z dostrzegalnym przez kraje Wspólnoty potencjałem ekonomicznym na rynkach azjatyckich. 
Przyczynił się do tego także postępujący proces globalizacji, który umożliwił rozwój i transfer technologii 
oraz wzrost współpracy międzynarodowej. Intensyfikacja stosunków Wspólnoty z Azją postępuje od prze-
łomu lat 80. i 90. XX wieku. Początkowo najważniejszym punktem odniesienia były państwa należące do 
ugrupowania ASEAN, które skupia kraje Azji Południowo Wschodniej28.W 2017 roku minęła czterdziesta 
rocznica zawiązania stosunków między tymi ugrupowaniami i nadal można obserwować ich rozwój29.

W kolejnych latach Unia zaczęła poszerzać swoje kierunki współpracy o inne kraje azjatyckie. Ma to 
odzwierciedlenie chociażby w szczycie, który odbył się 3 czerwca 2017 roku w Brukseli, na którym spo-
tkali się Premier Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqiang i Przewodniczący Rady Europejskiej Donald 
Tusk30.Obie strony wyraziły chęć podjęcia działań w kierunku poprawy warunków klimatycznych i kwe-
stii środowiskowych. Potwierdzeniem tych planów ma być gotowość stron do wdrożenia postanowień opu-
blikowanego w 2015 roku Porozumienia paryskiego, dotyczącego przeciwdziałania negatywnym skut-
kom, jakie przynoszą zmiany klimatyczne na świecie. Premier Li podkreślił także znaczenie, jakie może 
odegrać ogłoszenie roku 2018 „Rokiem Turystyki UE Chiny”. Inicjatywa ta ma zwiększyć liczbę chiń-
skich turystów podróżujących do krajów europejskich, dać szansę europejskim przedsiębiorcom na roz-
wój swoich inwestycji w Chinach, a także pomóc w lepszym zrozumieniu dwóch bardzo różniących się 
kultur: azjatyckiej i europejskiej31. Współpraca z Chinami jest znacząca nie tylko dla Unii Europejskiej, ale 
także dla samych Chin, które chcą odejść od dawnego systemu i rozwijać kontakty z krajami spoza konty-
nentu azjatyckiego. Postrzegają Europę jako miejsce niezwykle korzystne do lokowania kapitału zagranicz-
nego, zwłaszcza w inwestycje infrastrukturalne, turystyczne czy handlowe. Komisja Europejska w 2016 r.  
w celu ułatwienia współpracy i wyznaczenia jej dalszych kierunków opracowała dokument „Elementy nowej 
strategii UE wobec Chin”32.

Ważnym krajem azjatyckim, z którym Unia także chce rozwijać stosunki gospodarcze są Indie. Ma to 
niewątpliwie związek z faktem, iż Indie są obecnie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata (roczne tem-
po wzrostu wynosi ok. 7%). W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska przyjęła kolejny dokument wskazujący 
na kierunki strategii UE wobec tego kraju. Unia jest bardzo ważnym partnerem handlowym dla Indii (w 2017 
r. była na 1. miejscu, podczas gdy Indie znalazły się dopiero na 9. pozycji względem głównych graczy handlo-
wych Unii). Jest także jednym z głównych inwestorów. Według danych z 2016 r. łączna suma ulokowanego 
tam przez kraje unijne kapitału wynosiła ok. 72 mld euro. Indie natomiast zainwestowały na terytorium Unii 
Europejskiej ok. 5 mld euro33.  

28 E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe Scholar,  
Warszawa 1999, s. 412–432.

29 40 Years of EU–ASEAN Cooperation. Key Statistics, Publications Office of the European Union,  
Luxembourg 2017, s. 7–8.

30 The EU in 2017–General Report on the Activities of the European Union, European Commission,  
Brussels 2018, s. 94. 

31 2018 EU–China Tourism Year, https://ecty2018.org/events/ (dostęp: 12.12. 2018 r.).
32 Joint Communication to the European Parliament and the Council. Elements for a New EU Strategy on China,  

European Commission, Brussels 2016, s. 2–3.
33 Joint Communication to the European Parliament and the Council. Elements for an EU Strategy on India,  

European Commission, Brussels 2018, s. 2–4.
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Polska dopiero rozwija swoją działalność na rynkach azjatyckich, stąd jej obecność w tamtych 
terenach nie jest jeszcze aż tak bardzo znacząca. Statystyki na razie pozostają bezwzględne dla naszego 
kraju. W Azji wciąż dominuje udział europejskich potęg gospodarczych takich jak: Niemcy, Francja czy 
Wielka Brytania. Polsce trudno jeszcze jest im dorównać. Przynależność do Unii Europejskiej niewąt-
pliwie jednak dała nam szansę na rozwój gospodarczy i umożliwiła pogłębienie relacji z krajami spoza 
kontynentu europejskiego, z którymi współpracuje ugrupowanie.

Przeprowadzając wstępne analizy dotyczące obecności państw europejskich na rynkach azja-
tyckich, gdzie jako kryterium autorka przyjęła najczęściej wskazywanych eksporterów i importerów, 
Polska nie została uwzględniona w żadnej czołówce struktur handlowych państw azjatyckich. Dokładne 
dane możemy przeanalizować w tabeli 3.

Tabela 3  Główni europejscy partnerzy eksportowi i importowi w krajach azjatyckich
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* „–” oznacza brak państwa europejskiego w czołówce wymienionych krajów eksportujących/importujących  
dla konkretnego państwa.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: CIA, The World Factbook, Imports–Partners, https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/fields/403.html; CIA, The World Factbook, Exports–Partners,  
https://www.cia.gov/LIBRARY/publications/the-world-factbook/fields/241.html (dostęp: 11.11. 2018 r.).

Polska nie została uwzględniona w tym rankingu, ponieważ nie znalazła się w czołówce krajów eks-
portujących i importujących dla omawianego regionu państw azjatyckich. Nie oznacza to jednak, że wymiana 
handlowa z krajami Azji w ogóle nie ma miejsca. Wręcz przeciwnie, z roku na rok nabiera ona coraz większe-
go znaczenia, co ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionej w kolejnym podrozdziale strukturze handlowej 
naszego kraju w tej części świata. Pozycja Polski w Azji dopiero zaczyna się kształtować, dlatego nie osiągnęła 
jeszcze tak wysokiego wyniku, by ujmować ją w analizach największych europejskich partnerów handlowych. 
Współpraca jest zawiązywana i rozwijana stopniowo. Na razie wymiana w większym stopniu ma charakter 
jednostronny z większą rolą państw azjatyckich dla Polski niż odwrotnie. 

Na podstawie zamieszczonych danych można jednak pokusić się o dalsze analizy i odnotować, jakie zna-
czenie w gospodarce azjatyckiej odgrywają inne kraje europejskie, które z nich cieszą się największą popular-
nością na omawianych terenach, a także jaki procent z nich należy do struktur Unii Europejskiej. Zobrazowaniu 
tych wyników posłużą dwa kolejne wykresy. Z państw sąsiadujących z Polską uwzględniono tutaj cztery: 
Białoruś, Czechy, Niemcy i Ukrainę. Warto zauważyć, iż z wyjątkiem Niemiec, są to państwa Europy Środkowo 
Wschodniej. Jest to pewnego rodzaju szansą dla Polski na rozwój relacji z Azją, ze względu na popularność jej 
interesów w tej części kontynentu. Państwa azjatyckie są zainteresowane współpracą ze wspomnianymi krajami 
położonymi w Europie Środkowo Wschodniej przede wszystkim ze względu na ich lokalizację. Stanowi ona 
swego rodzaju centrum łączności interesów azjatyckich z resztą świata. Budowa nowych linii transportowych 
przebiegających przez te tereny zdecydowanie usprawniłaby proces wymiany handlowej i przyczyniłaby się do 
pogłębienia relacji gospodarczych. 

Wykres 14  Udział najczęściej wskazywanych państw europejskich w handlu z Azją (w %)

* Wielka Brytania, ze względu na niedopełniony jeszcze proces wystąpienia z UE, zaliczona została do państw ugrupowania. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: CIA, The World Factbook, Imports–Partners,  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/403.html; CIA, The World Factbook,  Exports–Partners,  
https://www.cia.gov/LIBRARY/publications/the-world-factbook/fields/241.html (dostęp: 11.11. 2018 r.).
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Większość z państw europejskich uczestniczących w wymianie handlowej z Azją jest częścią Unii 
Europejskiej. Świadczy to o coraz większej roli ugrupowania i krajów do niej należących na tych tere-
nach. W poczet krajów unijnych zaliczona została także Wielka Brytania, ze względu na niedopełniony 
jeszcze proces jej wystąpienia, które ma nastąpić w 2019 r.34. Tylko ponad 20% państw uwzględnionych 
w rankingu pochodzi spoza ugrupowania i są to: Białoruś, Szwajcaria i Ukraina. 

Wykres 15 Udział najpopularniejszych krajów europejskich w imporcie  
i eksporcie azjatyckim (w %)

* Wielka Brytania, ze względu na niedopełniony jeszcze proces wystąpienia z UE, zaliczona została do państw ugrupowania. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: CIA, The World Factbook, Imports–Partners,  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/403.html; CIA, The World Factbook,  Exports–Partners,  
https://www.cia.gov/LIBRARY/publications/the-world-factbook/fields/241.html (dostęp: 11.11. 2018 r.). 

Największy odsetek zakupywanych towarów azjatyckich, spośród analizowanych państw euro-
pejskich, odnotowano w Niemczech. Zostały one wskazane przez 19 państw jako jeden z ich głów-
nych importerów. Drugim ważnym państwem, ale już o dużo mniejszym znaczeniu są Włochy. Biorąc 
pod uwagę eksport, tutaj podobnie prym wiodą Niemcy, które wywożą swoje produkty do prawie po-
łowy analizowanych krajów azjatyckich. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania, a kolejno Belgia. 
Najmniejszy udział zarówno w eksporcie, jak i imporcie poddanych analizie państw europejskich od-
notować można wśród Irlandii i Czech. Taki wynik analizy nie powinien zaskakiwać. Nie ulega wąt-
pliwości fakt, że Niemcy są obecnie jedną z głównych potęg gospodarczych. Bardzo ciężko pracowali, 
aby osiągnąć taki poziom, jednak zdecydowanie wykorzystali swoją szansę. Są obecnie 4. gospodarką 
świata, kolejno po Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii, a co najważniejsze pierwszą w Europie, 

34 A. Hunt, B. Wheeler, Brexit: All You Need to Know about the UK Leaving the EU,  
BBC News, 5 November 2018,  https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 (dostęp: 11. 11. 2018 r.).
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stąd ich dominująca pozycja jest uzasadniona. Polska nie może na razie równać się z wymienionymi  
w rankingu potęgami europejskimi. W kolejnych latach sytuacja raczej nie ulegnie zmianie i to właśnie 
takie kraje jak: Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania lub Francja w dalszym ciągu będą rywalizować  
o utrzymanie wpływów na rynkach azjatyckich. Pozycja Wielkiej Brytanii czy Francji uwarunkowana 
jest także pozostałościami po ich wpływach kolonialnych w wymienionych krajach azjatyckich. 

2.4 Struktura obrotów handlowych Rzeczpospolitej Polskiej z krajami azjatyckimi  
w XXI wieku

Powołując się nadane statystyczne zamieszczone na stronie Internetowego Systemu Informacji 
Gospodarczej Insigos za 2018 rok, dotyczące wymiany zagranicznej Polski w obrębie poszczególnych 
kontynentów, warto odnotować, iż poziom handlu z krajami azjatyckimi jest drugim co do wielkości, 
zaraz po państwach europejskich. Choć dane do tej pory są nieporównywalne jeżeli chodzi o Europę, 
to jednak stopniowo zwiększają się i wymiana ta nabiera coraz większego znaczenia. W dalszym ciągu 
dostrzec można jednak wyraźną przewagę dóbr importowanych z rynków azjatyckich nad wywożonymi 
z kraju. Odmienny trend ma miejsce w przypadku krajów europejskich. Niezmiennym pozostaje jednak 
fakt, iż mimo rosnącego udziału eksportu w polskiej gospodarce, nadal nieznacznie przeważa import. 

Wykres 16  Struktura polskiego handlu na kontynentach w 2018 r. (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej,  
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl (dostęp: 13.12.2018 r.).

Analizując dalsze dane, można odnotować, które kraje w kontekście kontynentu azjatyckiego odgrywa-
ją największą rolę w wymianie handlowej z Polską. 
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Wykres 17  Poziom wymiany handlowej Polski z partnerami azjatyckimi w 2018 r.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z:Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej,  
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

Uwzględnione na wykresie dane pozwalają wskazać sześciu głównych graczy importowych wzglę-
dem Polski. Są to: Chiny, których udział w imporcie polskim z krajami Azji stanowi48,7%, kolejno Korea 
Południowa (7,6%), Turcja (7,1%), Japonia (6,6%), Kazachstan (3,3%) oraz Indie (3,3%). Zgodnie z da-
nymi, wartość chińskiego importu sięga prawie 31 mld dolarów, co czyni go liderem wśród wymienionych 
krajów azjatyckich. Import z Korei Południowej, Turcji oraz Japonii osiąga wartość ponad 4 mld dolarów, 
natomiast z Kazachstanu i Indii ponad 2 mld, co stanowi już istotną różnicę. Biorąc pod uwagę eksport, do-
minuje azjatycka część Turcji (ok. 21,7%, co odpowiada kwocie blisko 3 mld dolarów). Na drugim miejscu 
lokują się Chiny, z wynikiem ok. 18,1% (ok. 2,5 mld dolarów). Różnica między kolejnymi krajami jest już 
znacząca, bowiem wartość eksportu nie przekracza tutaj miliona dolarów. Zarówno w przypadku zajmującej 
trzecią pozycję Arabii Saudyjskiej, jak i czwartych w rankingu Indii wynosi on ponad 0,8 mld (ok. 6%)35.

35 Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 112–114.; Insigos Internetowy System  
Informacji Gospodarczej, Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).
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Poznaliśmy już głównych azjatyckich partnerów Polski. Teraz zobaczmy, które towary i usługi 
cieszą się największą popularnością zarówno w eksporcie, jak i imporcie dokonywanym między Polską 
a państwami Azji.

Wykres 18  Główne towary importowe Polski w handlu z krajami azjatyckimi (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z:Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 117–134.; Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej, 
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

W imporcie najważniejszą rolę odgrywają maszyny i urządzenia. Stanowią one ponad 47% wszystkich 
dóbr zakupywanych przez Polskę z krajów azjatyckich. Drugą liczną grupę reprezentują różnego rodzaju wy-
roby przemysłowe, których import sięga ok. 26%. Najmniej Polska importuje z Azji używek w postaci tytoniu 
i napojów takich jak: kawa czy herbata (ok. 0,2%)36. 

Wykres 19  Główne usługi importowe Polski w handlu z krajami azjatyckimi (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z:Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 253–265.; Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej, 
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

W przypadku analizy najczęściej nabywanych przez Polskę z państw azjatyckich usług dominują te 
związane z gałęziami transportu(od morskiego, przez kolejowy, samochodowy aż po śródlądowy). Jest 
to ściśle związane z rozwojem tej dziedziny w ostatnich latach. Proces transportowy odgrywa niezwykle 
ważną rolę w przemieszczaniu towarów między poszczególnymi krajami. Jego prawidłowy przebieg ma 
decydujący wpływ na dalsze stosunki między partnerami i efektywność wymiany handlowej. Na drugim 

36 Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu  
zagranicznego, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 117–134.; Insigos Internetowy System  
Informacji Gospodarczej, Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).
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miejscu ulokowane zostały opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej. Najmniej importuje się 
do Polski z Azji usług związanych z pocztą i dostawami kurierskimi.

Wykres 20  Główne towary eksportowe Polski w handlu z krajami azjatyckimi (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z:Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 117–134.; Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej, 
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

Analizując strukturę eksportu towarów na rynki azjatyckie z Polski, podobnie jak w imporcie można 
odnotować wyraźną dominację sprzedawanych maszyn i urządzeń. Ich udział jest jednak nieco mniejszy 
niż w przypadku ich zakupu z tamtych terenów. Stanowią one ok. 43% wszystkich dóbr. Na drugiej pozycji 
ulokowane zostały towary przemysłowe (ok. 20%). Najmniej Polska eksportuje do Azji napojów i tytoniu 
(ok. 0,5%)37. 

Do najczęściej dostarczanych przez polskich przedsiębiorców usług na rynki azjatyckie zaliczymy 
przede wszystkim te związane z podróżami, ale także finansami i transportem. Taki trend jest z kolei zwią-
zany z rosnącym zainteresowaniem Azjatów naszym regionem. Coraz więcej azjatyckich biur podróży 
decyduje się poszerzyć swoje oferty o wycieczki do naszego kraju. Działa to też w drugą stronę. W Polsce 
także rośnie zainteresowanie wyjazdami do Azji w celach kulturalno rekreacyjnych czy biznesowych. 
Najmniej popularną grupę eksportowanych przez Polskę usług stanowią opłaty dokonywane z tytułu użyt-
kowania własności intelektualnej. 

Wykres 21  Główne usługi eksportowe Polski w handlu z krajami azjatyckimi (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 241–252.; Insigos Internetowy System Informacji Gospodarczej, 
Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).

37 Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 117–134.; Insigos Internetowy System  
Informacji Gospodarczej, Handel zagraniczny Polski, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 13.12.2018 r.).
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Przedstawiony rozkład zarówno eksportowanych, jak i importowanych dóbr oraz usług uwarun-
kowany jest przede wszystkim rozwojem nowoczesnych technologii cyfrowych,  przemysłu czy komu-
nikacji38. Kraje partnerskie, próbując maksymalnie zminimalizować koszty produkcji, często decydują 
się importować produkty lub ich części ze względu na możliwość tańszego ich wytworzenia w tych 
państwach. Jest to związane z korzyściami, jakie odnieść mogą poszczególne kraje poprzez specjalizację 
w określonych dziedzinach. Istotny wpływ ma tutaj także specyfika geograficzna, która często decyduje 
o możliwościach produkcyjnych danego kraju, ze względu na posiadane przez niego zasoby, co również 
przekłada się na efektywność procesu produkcyjnego. Wymiana handlowa Polski z Azją, choć nie osią-
gnęła jeszcze tak wysokiego poziomu jak w przypadku państw z kontynentu europejskiego, coraz bar-
dziej nabiera na znaczeniu. Powyższe dane potwierdziły zaangażowanie Polski i państw azjatyckich w 
bilateralną wymianę, a także zaznaczającą obecność w jej gospodarce dwóch szczególnie istotnych i ro-
snących w siłę w dzisiejszym świecie mocarstw: Chin i Indii. Takie prognozy dostrzega też grupa HSBC, 
która przygotowała raporty odnośnie wzrostu udziału w polskim handlu zagranicznym poszczególnych 
krajów w perspektywie lat 2016–2020. Według niej to współpraca handlowa z Indiami uzyska najszyb-
szy wzrost spośród krajów azjatyckich. W perspektywie analizowanych lat import z Indii ma wzrosnąć 
o 17%, natomiast eksport o 16%. W czołówce analizowanych państw znalazły się także Chiny, gdzie do  
2020 r. ma nastąpić wzrost sprzedaży polskich towarów o 15%. Przewiduje się także zwiększenie chińskie-
go importu do Polski o 14%. Grupę pozostałych głównych graczy odnotować można na wykresie poniżej. 
 
         Wykres 22  Prognozy zmian w handlu zagranicznym Polski do 2020 r. (w %)

Źródło: HSBC Global Connections Report.Poland, February 2013.

Grupa HSBC w swoim raporcie nawiązuje także do poziomu globalnej wymiany, która do roku 
2025 ma zwiększyć się o 73%. Warto zwrócić uwagę na dane dotyczące polskiego handlu, który w opi-
sywanej perspektywie ma wzrosnąć aż o 125%39. Polska wymiana osiągnie więc szybsze tempo wzrostu 
od globalnej. Nasz kraj posiada liczne szanse i możliwości rozwoju, czas jednak pokaże, czy uda się mu 
właściwie je wykorzystać.

38 World Trade Report 2018, WTO Publications, Geneva 2018, s. 24–25.
39 HSBC Global Connections Report: Trade Forecast Quarterly Update, HSBC Commercial Banking,  

October 2011, s. 1–3.
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ROZDZIAŁ III

POLSKA WYMIANA HANDLOWA Z REPUBLIKĄ INDII  
W XXI WIEKU 
3.1 Rys historyczny stosunków polsko indyjskich 

Zainteresowanie subkontynentem indyjskim wśród Polaków potęguje od ponad sześciu stuleci. 
Swój początek znalazło już w XV wieku1. Początkowo wyrażało się ono w rosnącej liczbie misji 
polskich duchownych do krajów Azji Południowej. Choć niektórym może wydawać się to zaskaku-
jące, chrześcijaństwo posiadało tam o wiele dłuższą tradycję niż w naszym kraju. Pierwszą polską 
misję zainicjował jezuita Gabriel Łętowski2.Swoją obecność na subkontynencie indyjskim zaznaczył 
także głoszący swoje nauki w Chinach misjonarz Michał Boym3. Podobnie jak Łętowski należał on 
do zakonu jezuitów. Był także bardzo cenionym polskim orientalistą urodzonym we Lwowie, który 
pieszo pokonał drogę z indyjskiego Goa do Europy4. Duchowni, dzięki sporządzanym i publiko-
wanym później sprawozdaniom, odegrali znaczące role w rozpowszechnianiu informacji o tradycji 
i języku tego kraju, o panujących tam obyczajach i kulturze, a także o mieszkańcach Indusach5. 
Swoimi spostrzeżeniami zainspirowali polskich badaczy do pogłębiania wiedzy o tematyce orientu, 
a także filozofii czy cieszącym się coraz większym zainteresowaniem sanskrycie. W 1820 r. jeden 
ze znaczących polskich historyków omawianego okresu– Joachim Lelewel, opublikował „Dzieje 
starożytnych Indii”6. Szczególny entuzjazm wśród badaczy zaczęła wzbudzać nie tylko historia, ale 
także filozofia buddyzmu i literatura indyjska. Wśród popularnych polskich autorów tego okresu 
wskazać można chociażby księdza Władysława Michała Dębickiego, który zainspirowany wpływa-
mi buddyjskimi opublikował artykuł, a także książkę poświęconą głównym założeniom filozoficz-
nym religii7. Rosnąca chęć pogłębiania wiedzy o indyjskiej kulturze, tradycji i języku przyczyniła się 
do powstania w Polsce pod koniec XIX wieku Katedry Sanskrytu na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie8. Kilkanaście lat później języka tego można było uczyć się już także na Uniwersytecie 
Warszawskim. Istotną rolę w omawianym okresie odegrał również Andrzej Gawroński, który opra-
cował pierwsze w Polsce kompendium wiedzy do nauki sanskrytu9. Fascynacja kulturą indyjską 
zauważalna jest także w twórczości polskich wybitnych przedstawicieli literatury okresu Młodej 
Polski m.in.: Jana Kasprowicza czy Kazimierza Przerwy–Tetmajera. W swoich dziełach wielokrotnie 

1 Ministry of Foreign Affairs, India–Poland Relations, Political Relations, New Delhi 2014, s. 1.,  
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Poland_February_2014.pdf (dostęp: 18.02.2019 r.).

2 M. Miazek–Mączyńska, Indipetae Boymianae on Boym’s Requests to the Jesuit General for a Missionary  
Appointment  to China,[w:] Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies, nr 59, Monumenta Serica Institute,  
Sankt Augustin 2011,  s. 232.

3 C. Jami, L. Saraiva, History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia III. The Jesuits, the Padroado  
and East Asian Science (1552–1773), World Scientific Publishing, Singapore 2008, s. 57.

4 Michal Boym Foundation, https://boym.pl/ (dostęp: 11.03.2019 r.).
5 Warto tutaj podkreślić, iż w Polsce bardzo często stosuje się zamiennie dwa określeniaodnoszące się do mieszkańców 

Indii: Hindus lub Indus. Istotnym pozostaje fakt, iż wyrażenie Hindus nawiązuje do wyznawanej przez tamtejszą ludność 
religii – hinduizmu. Nie każdy mieszkaniec Indii jest jednak wyznawcą hinduizmu, stąd należy uważać na stosowanie 
tych określeń. Szerzej na ten temat: Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 11.03.2019 r.).  
Dla ujednolicenia autorka przyjęła określać mieszkańców Indii jako Indusów.

6 Embassy of the Republic of Poland in New Delhi, Polish–IndianRelations, https://newdelhi.mfa.gov.pl/en/ 
bilateral_cooperation/bilateral;jsessionid=38777A9FA831D13E23E86FFEFCB1A51B.cmsap1p  
(dostęp: 18.02.2019 r.).

7 Szerzej: Ks. W. M. Dębicki, Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu, Gebethner i Wolff, Warszawa 1896.
8 A. Burakowski, K. Iwanek, Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857–2013, Wydawnictwo Naukowe PWN,  

Warszawa 2013, s. 437. 
9 J. Fedirko, Fenomenalny multilingwista. Profesor Andrzej Gawroński (1885–1927), [w:] Alma Mater, Nr 2,  

Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 76.

47



odnosili się do założeń buddyzmu i takich pojęć jak chociażby nirwana10. Coraz większa chęć pozna-
nia subkontynentu indyjskiego zaowocowała także rosnącym udziałem wizyt Polaków na tych terenach, 
głównie w okresie międzywojennym. Cele podróży miały charakter nie tylko turystyczno–poznawczy, 
ale też nastawiony na pracę. Wielu Polaków postanowiło pozostać tam na dłuższy okres czasu. Istotną 
rolę odegrała wówczas Wanda Dynowska–Umadevi, zakładając pierwszą polsko–indyjską bibliotekę11. 
Zajmowała się także tłumaczeniem wielu indyjskich dzieł na język polski, dzięki czemu stały się one do-
stępne dla zainteresowanych tą tematyką osób i umożliwiły dalsze jej pogłębianie. Zaliczyć do nich mo-
żemy m.in.:„Bhagavadgītā”, będącą częścią słynnego eposu o początkach istnienia starożytnych Indii„  
Mahabharaty”12czy „U stóp mistrza” Jiddu Krishnamurtiego13. Obserwowalne wówczas zamiłowanie 
do tematyki orientu i chęć poszerzenia wiedzy w tym kierunku, a także dostrzeżenie szans wynikających 
z możliwej współpracy między krajami oraz względy historyczne przyczyniły się do stopniowego zbli-
żenia Polski i Indii od czasu uzyskania niepodległości przez Indie. Początkowa współpraca układała się 
bardzo pomyślnie. Wpływ na to zdecydowanie wywarły podobne doświadczenia historyczne związane 
z walką narodowowyzwoleńczą. Polska, tak jak Indie przez wiele lat nękana była problemem wojen 
i brakiem suwerenności terytorialnej. Rok 1947 odegrał tu decydującą rolę. Polska była już wówczas 
po zakończonej II wojnie światowej, jednak pozostawała przez kolejne lata pod wpływami Związku 
Radzieckiego. Istniejące jeszcze wówczas Indie Brytyjskie podległe kolonialnym rządom Brytyjczyków 
zostały w tym czasie w sposób brutalny i traumatyczny podzielone na dwa państwa14. 14 sierpnia  
1947 r. swoją niepodległość ogłosił Pakistan, dzień później Indie, choć początkowo oba kraje obchodzi-
ły swoje święto 15 sierpnia, czego dowodem są pozostałe z 1948 r. znaczki pocztowe upamiętniające tę 
rocznicę15. 

Trwający do dziś konflikt przewlekły, którego stronami pozostają Indie i Pakistan nie rokuje ja-
kichkolwiek szans na pomyślne rozwiązanie16. Istnieje wiele spraw spornych między krajami, a do jednej 
z najpoważniejszych zaliczyć można chociażby konflikt o Kaszmir. W skutek kształtującej się sytuacji 
geopolitycznej w Azji Południowej cierpią także inne państwa regionu, obawiające się dominacji dwóch 
państw nuklearnych i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Indie nękane od lat problemami wewnętrznymi, 
konfliktami narodowościowymi i atakami ze strony pakistańskiej, doskonale rozumiały sytuację Polski, 
która także walczyła o swoją niepodległość i wyzwolenie spod agresji najpierw niemieckiej, a później 
radzieckiej. Względy historyczne niewątpliwie bardzo zbliżyły te dwa z jednej strony odmienne kraje pod 
względem obyczajowości i kultury. Oba państwa doświadczyły tragicznego podziału, a także skutków 
zbrojnych konfliktów. Indie poprzez nieprzemyślane i brutalne wyznaczenie granic subkontynentu przez 
Brytyjczyków, natomiast Polska najpierw w skutek rozbiorów, a później inwazji niemieckiej i radzieckiej 
podczas I i II wojny światowej. Zarówno Indie, jak i Polska przeszły także przez proces gwałtownej trans-
formacji struktur gospodarczych, odchodząc i całkowicie odrzucając socjalistyczne koncepcje. 

Inną kwestią był także porządek międzynarodowy, jaki ukształtował się wówczas na świecie. Okres zim-
nowojenny, czas dominacji i walki o wpływy dwóch wiodących mocarstw tego okresu: Stanów Zjednoczonych 
i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Polska Rzeczpospolita Ludowa wówczas zmuszona  

10 Zob.: J. Kasprowicz, Nad przepaściami. Nie było bytu, ani też niebytu…,[w:] Dzieła Poetyckie. Tom 4. Liryki II, 
Towarzystwo Wydawnicze; E. Wende i Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), Lwów 1912, s. 241–242.; K. Przerwa–Tetmajer,  
Hymn do Nirwany, [w:] Poezje–Wybór. Seria druga 1894, Tower Press, Gdańsk 2000, s. 20–21.

11 Embassy of the Republic of Poland in New Delhi, Polish–Indian Relations, https://newdelhi.mfa.gov.pl/en/bilateral_co-
operation/bilateral;jsessionid=38777A9FA831D13E23E86FFEFCB1A51B.cmsap1p (dostęp:18.02.2019 r.).

12 M.Winternitz, A History of Indian Literature. Vol. I., Oriental Books Reprint Corporation Publisher,  
New Delhi 1977, s. 425. 

13 E. Dębicka–Borek, I am Aware of the Difficulties and I Do Not Get Disheartened: Wanda Dynowska’s  
Papers about India Collected in Tadeusz Pobożniak’s Archive,[w:] Cracow Indological Studies. Vol. XX, No. 2,  
Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University in Cracow, Cracow 2018, s. 97.

14 A. Jalal, The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan,  
Cambridge University Press, Cambridge 1994, s.1.

15 J. M. Zahedi, Fifty Years of Pakistan Stamps, Sanna Publications, Karachi 1997, s. 17.
16 Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania…– op. cit., s. 279.
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była opowiedzieć się po stronie bloku wschodniego, ze względu na wpływy radzieckie, utrzymujące się 
na terenach naszego kraju. Wywarło to istotny wpływ na prowadzoną politykę zagraniczną i konieczność 
doboru odpowiednich partnerów do współpracy tak, by pozostawali oni zgodni z interesem Moskwy. 

Indie wówczas były w bliskich relacjach ze Związkiem Radzieckim, co zdecydowanie ułatwi-
ło nawiązanie współpracy z Polską. Oba kraje łączyły też wspólne wartości takie jak: sprzeciw wo-
bec kolonializmu, rasizmu czy imperializmu, które także pozytywnie oddziaływały na relacje między 
krajami i zbliżyły je do siebie17. Powiązania historyczne, a także wspólny kierunek interesów poli-
tycznych doprowadziły do oficjalnego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy krajami. 
Miało to miejsce 30 marca 1954 r.18. Na stanowisko polskiego ambasadora powołano wówczas Jerzego 
Grudzińskiego. Siedzibą placówki dyplomatycznej został hotel Imperial w Nowym Delhi. Z kolei in-
dyjska ambasada została otwarta w warszawskim hotelu Bristol, a pieczę nad nią sprawował indyjski 
ambasador urzędujący w Moskwie19. Związane było to z faktem, iż Polska Rzeczpospolita Ludowa 
była wówczas państwem satelickim, w znacznym stopniu uzależnionym od Związku Socjalistycznych  
Republik Radzieckich, które chciało sprawować kontrolę także nad polityką zagraniczną kraju, stąd za-
kres państw, za które miał odpowiadać ambasador został poszerzony, ze względu na powiązane interesy. 
Warto podkreślić, iż współpracę gospodarczą zainicjowano już przed zawiązaniem oficjalnych stosun-
ków. W 1949 r. podpisano pierwsze porozumienie handlowe20. W 1957 r. rozwinięto też współpracę kul-
turalną i otworzono pierwszą indyjską ambasadę w Warszawie. Trzy lata później powołano dwie polskie 
placówki konsularne w Indiach. Jedna z nich znajdowała się w Kalkucie, natomiast druga w Mumbaju. 
Warto wspomnieć, iż w okresie międzywojennym, a dokładniej od 1933 roku, na terenie istniejących 
jeszcze wówczas Indii Brytyjskich istniał już polski konsulat w Mumbaju, który w czasie wybuchu  
II wojny światowej pełnił rolę Konsulatu Generalnego i udzielał w Indiach pomocy polskim uchodźcom21. 

Wciągu 13 lat Polskę aż dwukrotnie odwiedzili premierzy Indii. Po raz pierwszy, po upływie roku 
od nawiązania współpracy między krajami, wizytę w naszym kraju złożył premier Jawaharlal Nehru. 
W 1967 r. do Polski przyjechała także jego córka, premier Indira Gandhi22. Wizyty przedstawicieli tak 
wysokiego szczebla kraju partnerskiego dawały bardzo duże szanse na pomyślny rozwój bilateralnej 
współpracy. Wyrażały poparcie, ale także szacunek dla Polski i rosnące zainteresowanie tym krajem  
w Indiach. Stały się swoistym dowodem na to, iż Indie traktowały i myślały o Polsce bardzo poważnie. 
Przedstawiciele polskiego rządu także składali w Indiach swoje wizyty. Do najbardziej istotnych zali-
czyć można pobyt premiera Józefa Cyrankiewicza w 1957 r. oraz Piotra Jaroszewicza w 1973 r. Ostatnia 
wizyta polskiego premiera w Indiach miała miejsce w roku 2010. Szefem Rady Ministrów był wówczas 
Donald Tusk. Wszystkie wizyty złożone przez przedstawicieli wysokiego szczebla obu krajów zosta-
ły przedstawione w tabeli 4. Na podstawie zamieszczonych w niej danych można odnotować wyraźną 
przewagę wizyt odbytych przez polskich przedstawicieli najwyższych stanowisk zajmowanych w kraju  
w Indiach.

17 Ministry of Foreign Affairs, India–Poland Relations, Political Relations, New Delhi 2014, s.1.,https://www.mea.gov.in/
Portal/ForeignRelation/Poland_February_2014.pdf (dostęp: 18.02.2019 r.).

18 A. Kuszewska, StosunkiPolski z IndiamiiPakistanemwXXIwieku.Szanseiprognozynaprzyszłość, [w:]StosunkiPolskizmocar
stwamiwdrugiejdekadzieXXIwieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk,  Wyd. Uniwersytetu Śląskiego,  
Katowice 2016, s. 342.

19 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju, Historia nawiązania stosunków dyplomatycznych,https://
newdelhi.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/historia_nawiazania_stosunkow_dyplomatycznych_z_indiami_  
(dostęp: 18.02.2019 r.).

20 Embassy of the Republic of Poland in New Delhi, Polish–IndianRelations, https://newdelhi.mfa.gov.pl/en/bilateral_ 
cooperation/bilateral;jsessionid=38777A9FA831D13E23E86FFEFCB1A51B.cmsap1p  
(dostęp: 18.02.2019 r.).

21 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mubaju, Historia nawiązania stosunków dyplomatycznych    
z Indiami,https://newdelhi.msz.gov.pl/pl/p/mumbaj_in_k_pl/ (dostęp: 18.02. 2019 r.).

22 Ministry of Foreign Affairs, India–Poland Relations, Head of State/Government Level Visits, New Delhi 2014, s.1., 
https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Poland_February_2014.pdf (dostęp: 18.02.2019 r.).

49



Tabela 4  Wizyty przedstawicieli wysokiego szczebla Indii i Polski 

Źródło: Embassy of the Republic of Poland in New Delhi, Polish Indian Relations, The Most Important High LVsits,https://
newdelhi.mfa.gov.pl/en/bilateral_cooperation/bilateral;jsessionid=38777A9FA831D13E23E86FFEFCB1A51B.cmsap1p  
(dostęp: 18.02.2019 r.).

Współpraca krajów nadal jest podtrzymywana, jednak obecnie odbywa się ona na niższych szcze-
blach. Indyjscy premierzy nie odwiedzili Polski już od 1979 r., natomiast prezydenci od 2009 r. W przypad-
ku Polski ostatnia wizyta premiera miała miejsce w 2010 roku, a prezydenta w 2004.Na obecnych spotka-
niach, oba kraje reprezentowane są głównie przez ministrów odpowiedzialnych za poszczególne resorty.

Rozkwit stosunków gospodarczych między krajami przypadał na lata 60. i 70. XX wieku. Polska tech-
nologia cieszyła się w Indiach dużą popularnością. Polacy natomiast szczególnie zainteresowani byli wów-
czas współpracą militarną23. Oba kraje poddawały swoich żołnierzy licznym szkoleniom. Organizowano 
także dla nich wspólne misje wojskowe i obozy, w czasie trwania których mogli wymieniać oni swoje 
doświadczenia i uczyć się od siebie nawzajem nowych rozwiązań militarnych. Współpraca między kraja-
mi zapowiadała się bardzo obiecująco. W tym okresie kraje podpisały wiele porozumień. Najważniejsze  
z nich wymienione zostały w tabeli 5.

Tabela 5  Najważniejsze umowy i porozumienia zawarte między Indiami a Polską

23 Indie. Od kolonii do mocarstwa… – op. cit., s.442.
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Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Delhi, Dwustronna współpraca gospodarcza,  
https://www.msz.gov.pl/pl/p/newdelhi_in_a_pl/wspolpraca_dwustronna/gospodarka_indii/ind_relacje/ 
(dostęp: 19.02.2019 r.).

Mimo szeregu ratyfikowanych porozumień i umów, pozytywne aspekty relacji z biegiem lat 
ulegały stopniowemu pogorszeniu. Szansą na przełamanie złej passy było zaakceptowanie i wyraże-
nie poparcia przez Indie dla dokonanej w Polsce transformacji z 1989 r. oraz zainicjowanie w 1992 r.  
w Warszawie przez Ministrów Spraw Zagranicznych obu krajów nowego rozdziału w bilateralnych 
stosunkach, czego owocem było podpisanie dwóch kolejnych umów w zakresie współpracy naukowo 
technicznej oraz inwestycji. Niestety nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Na osłabienie relacji 
Polski i Indii wyraźnie wskazuje także ograniczona liczba wspomnianych już wizyt przedstawicieli 
rządu indyjskiego w Polsce. Warto jeszcze raz podkreślić, iż od 1979 r. żaden premier Indii nie odwie-
dził już naszego kraju. Ostatnim, który złożył w Polsce wizytę był premier Morarji Desai24. Świadczy 
to niestety o tym, że Indie przestały poważnie traktować nasz kraj i z jakiś powodów nie dostrzegają 
już w nim potencjału do dalszej współpracy, rozwijającej się tak dynamicznie i pomyślnie jak w latach 
70. XX wieku. Nie do końca wiadomo, jaki dokładnie jest powód tak dużej zmiany kierunku indyjskiej 
polityki. Polskę i Indie wiele bowiem łączy i gdyby kraje potrafiły wykorzystać te wartości, z pewnością 
mogłyby przywrócić pomyślność wzajemnej współpracy i rozwoju interesów, tak jak miało to miejsce 
ponad cztery dekady temu.

Początek bieżącego stulecia otworzył przed krajami nowe szanse na rozwój współpracy. Polska po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. otrzymała możliwość nawiązania kontaktów z innymi 
państwami, także spoza ugrupowania. Dostęp do obcych rynków stał się o wiele prostszy, a dostrzegalne 
wówczas rosnące zaangażowanie innych państw europejskich w Azji skłoniło nasz kraj do ponowne-
go zwrócenia swoich interesów w kierunku Półwyspu Indyjskiego. Polska i Indie wznowiły relacje. 
Podpisały kolejne umowy, najpierw dotyczące obronności, później turystyki. Polscy przedsiębiorcy co-
raz bardziej zainteresowani są ekspansją swoich firm na rynki indyjskie. Indusi także wyrażają chęć do 
współpracy. Warto podkreślić, że społeczeństwo indyjskie bardzo rozwinęło się przez minione dekady 
zarówno pod względem kulturowym, jak i w dostępie do technologii. 

Coraz więcej osób biegle posługuje się językiem angielskim, który obok hindi jest drugim urzę-
dowym językiem w Indiach25. O rosnącej tendencji do nauki języka angielskiego świadczą chociażby 
dane udostępnione w corocznie przygotowywanym raporcie English Proficiency Index, zestawiającym 
kraje, których mieszkańcy najlepiej posługują się tym językiem. W 2018 r. Indie na 88 uwzględnio-

24 Stosunki Polski z Indiami…– op.cit., s.343.
25 Department of Official Language, Government of India, Constitutional Provisions, Official Language  

Related Part– 17 of the Constitution of India, http://rajbhasha.nic.in/en/constitutional-provisions  
(dostęp: 11.03.2019 r.).
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nych krajów zajęły 28. pozycję, otwierając listę państw o umiarkowanej znajomości angielskiego26. 
Warto jednak zaznaczyć, iż biorąc pod uwagę poszczególne miasta, aż dwa miasta indyjskie znalazły się  
w grupie o najbardziej zaawansowanym użyciu języka: Nowe Delhi (które zajęło 3. pozycję) i Mumbaj 
(7. pozycja)27. Wielu Indusów kończy swoje studia za granicą i wraca do kraju, by tam wykorzystywać 
swoją wiedzę nabytą w innych państwach. W 2017 r. za granicą studiowało ponad 500 tys. Indusów łącz-
nie w 86 krajach. Najbardziej popularnym kierunkiem były Stany Zjednoczone (studiowało tam ponad 
50% indyjskich studentów). Drugie miejsce zajęła Kanada, a trzecie Australia. W Polsce przebywało 
wówczas 2,5 tysiąca Indusów28. 

Indie rozwinęły się także w znacznym stopniu pod względem sektora usług i technologii. Oferują 
coraz bardziej zaawansowane, innowacyjne rozwiązania. Zwiększają także środki przeznaczone na 
inwestycje i badania, co stanowi swego rodzaju zachętę dla zagranicznych inwestorów. Wskazują na 
to dane z opublikowanego przez fDi Intelligence w 2018 roku raportu dotyczącego inwestycji zagra-
nicznych i realizowanych w ich ramach projektów. Indie ulokowane zostały na 7. pozycji w rankingu 
dla krajów regionu Azji i Pacyfiku. Do Indii napłynęło łącznie 9,4 mld USD w formie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, a liczba zrealizowanych przez przedsiębiorstwa projektów wyniosła 262, co 
dało państwu 3. miejsce29. Indie także są zainteresowane zawiązywaniem współpracy z nowymi partne-
rami, chociażby z Europy, która staje się dla nich coraz bardziej korzystnym i opłacalnym kierunkiem. 
Stanowi też swego rodzaju alternatywę dla Indii wobec takich graczy jak: Chiny, Rosja, kraje Bliskiego 
Wschodu czy Zachód. Istotną kwestią i zarazem wyzwaniem dla państw europejskich, w tym Polski, 
pozostaje więc opracować nową i skuteczną strategię współpracy z tym krajem tak, by stała się ona 
maksymalnie korzystna dla obu stron, na miarę tej sprzed kilku dekad i potrafiła właściwie wykorzystać 
istniejący między krajami potencjał zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym.

W 2014 roku obchodziliśmy sześćdziesiątą rocznicę nawiązania kontaktów dyplomatycznych 
między Polską a Indiami. W trakcie obchodów Ajay Bisaria (ówczesny ambasador Indii w Polsce) mó-
wił o istocie bilateralnej współpracy między krajami. Oba kraje uroczyście upamiętniły to wydarzenie. 
Zarówno w Polsce, jak i w Indiach zorganizowano wiele festiwali kulturalnych, co miało promować 
dalszą współpracę i wzmocnić integrację. W 2015 roku doszło także do spotkania wicepremiera Polski 
Janusza Piechocińskiego z Premierem Narendrą Modim w Gandhinagarze podczas szczytu Vibrant 
Gujarat30.

Przełomowy dla kontaktów między Polską a Indiami może okazać się rok 2019. 4 lutego bieżącego 
roku nasz kraj podpisał z Nowym Delhi porozumienie dotyczące współpracy w sektorze górniczym31. 
Indie zainteresowane są nawiązaniem i wzmocnieniem stosunków z polskimi przedsiębiorstwami ener-
getycznymi, które cieszą się coraz większą popularnością na świecie i stanowią dla nich alternatyw-
ne źródło dostaw takich surowców jak chociażby węgiel koksujący, który do tej pory sprowadzano  
z Australii32. 

Coraz głośniej mówi się także o możliwej wizycie Prezydenta Andrzej Dudy w Indiach. Otrzymał 
on zaproszenie od indyjskiego rządu. Warto wspomnieć, iż w kwietniu 2017 roku doszło do spotkania 

26 EF English Proficiency Index. 8th Edition, Education First Ltd, Zürich 2018, s. 6.
27 Ibidem, s. 8.
28 Government of India, Ministry of External Affairs, Indian Students Studying Abroad, http://164.100.47.190/ 

loksabhaquestions/annex/12/AS337.pdf (dostęp: 11.03.2019 r.).
29 The fDi Report 2018. Global Greenfield Investment Trends, Financial Times Ltd., London 2018, s. 7.
30 Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK, Analiza Make in India, Centrum Stosunków Międzynarodowych,  

Indyjsko–Polska Izba Przemysłowo–Handlowa, Warszawa 2015, s. 5.
31 Foreign Investors of India, India–Poland MoU for Clean Coal Technologies, India–Poland Work on Mining,  

http://www.fiinews.com/india-poland-mou-clean-coal-technologies/ (dostęp: 19.02.2019 r.).
32 Ministerstwo Energii, Górnictwo szansą na polsko–indyjski biznes,https://www.gov.pl/web/energia/gornictwo- 

szansa-na-polsko-indyjski-biznes1 (dostęp: 20.02.2019 r.).
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Prezydenta Dudy z wiceprezydentem Indii Mohammadem Hamidem Ansarim w Warszawie33. Podstawy 
do wznowienia współpracy są, czas jednak pokaże jak zostaną one wykorzystane34.  

3.2 Struktura wymiany handlowej Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką  
Indii w XXI wieku

Polska od początku bieżącego stulecia dąży do wzmocnienia i odnowienia współpracyz Indiami, 
biorąc przykład z innych krajów członkowskich, którym udało osiągnąć się sukces na Półwyspie 
Indyjskim. Historia stosunków między Polską a Indiami pokazała, że kraje mają ze sobą wiele wspólne-
go. Na razie nasz kraj nie odgrywa dla Indii tak znaczącej roli jak wiodące mocarstwa Unii Europejskiej, 
do których zaliczyć możemy m.in.: Wielką Brytanię, Niemcy czy Francję. Polska nie może równać 
się z potęgami europejskimi, chociażby ze względu na okres, jaki upłynął od momentu jej akcesji do 
struktur państw Wspólnoty. 1 maja 2019 r. obchodziliśmy dopiero 15. rocznicę przystąpienia do Unii 
Europejskiej. Wspomniane już Niemcy czy Francja to dwa z 6 krajów założycielskich, które należą do 
struktur unijnych od momentu ich powstania, czyli od 1957 roku, a więc już od 62 lat. W przypadku 
Wielkiej Brytanii jest to 46 lat (jej akcesja nastąpiła w 1973 r.). Okres przynależności tych państw jest 
więc dłuższy niż Polski, poza tym ich możliwości gospodarcze i pozycja międzynarodowa na świecie są 
o wiele większe. Niemcy są 4., a Wielka Brytania 5. gospodarką pod względem wielkości PKB. Polska 
zajmuje dopiero 22. miejsce35.Nie wiadomo jednak, czy ugruntowana pozycja Wielkiej Brytanii utrzy-
ma się w Indiach po planowanym na 2019 rok Brexicie. Jeżeli dojdzie on do skutku, dostęp do rynku 
brytyjskiego dla innych krajów, nie tylko z Unii Europejskiej, znacznie się utrudni, co związane będzie  
z zerwaniem licznych porozumień gospodarczych, koniecznością przywrócenia kontroli na granicach 
czy opłat celnych. Odejście Wielkiej Brytanii z Unii może też negatywnie wpłynąć na relacje handlowe 
tego kraju z Indiami czy Pakistanem, z którymi Unia także posiada umowy o współpracy gospodarczej. 
Taki scenariusz byłby bardzo niekorzystny dla Brytyjczyków, ze względu na silne więzi historyczne, 
które łączą ich z tymi państwami. Poza tym relacje te do dziś mają swoje odzwierciedlenie w wy-
mianie gospodarczej. Wielka Brytania pozostaje ważnym partnerem handlowym zarówno dla Indii, jak  
i Pakistanu, stąd przyszłe decyzje handlowe podjęte przez brytyjski rząd mogą wywrzeć istotny wpływ 
na stan tych gospodarek.

Polska, mimo krótszej obecności w Unii miała swoją szansę na rynku indyjskim jeszcze na wiele 
lat przed dołączeniem do ugrupowania. Nie została ona jednak w pełni wykorzystana. Polski rząd zmie-
nił kierunek swojej polityki, skupiając się przede wszystkim na rynkach europejskich, kosztem relacji  
z krajami azjatyckimi. 

Być może na niepowodzenie naszego kraju na rynku indyjskim wpływ miał też fakt, iż firmy nie 
mogły poradzić sobie z istniejącymi różnicami kulturowymi, bądź nie do końca zrozumiały sposób, 
w jaki powinny funkcjonować na rynku indyjskim, przez co nie udało im się do tej pory wypracować 
swojej marki. Warto przyjrzeć się bliżej tym różnicom, bowiem ich znajomość jest pewnego rodzaju 
wskazówką dla polskich przedsiębiorców i szansą na powodzenie w interesach z tym krajem. 

33 Prezydent.pl, Min. Szczerski: W tym roku możliwa wizyta Prezydenta w Indiach, https://www.prezydent.pl/kancelaria/
aktywnosc-ministrow/art,1501,min-szczerski-w-tym-roku-mozliwa-wizyta-prezydenta-w-indiach.html  
(dostęp: 19.02.2019 r.).

34 Szerzej na temat możliwości rozwoju tych relacji, a także przyszłych prognoz na kolejne lata  
w podrozdziale 3.3 Perspektywy i kierunki dalszej współpracy, s. 86.

35 International Monetary Fund, World Economic Database, Nominal GDP List of Countries, 2018,  
https://www.imf.org (dostęp 11.03.2019 r.).
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Wykres 23 Różnice kulturowe między Polską a Indiami wg wskaźników Geerta Hofstede

Źródło: Hofstede Insights, Country Comparison: India, Poland, https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
india,poland/ (dostęp: 12.03.2019 r.).

Omówieniu poszczególnych różnic kulturowych między krajami posłużą przedstawione wyżej 
dane, które są oparte na badaniach prowadzonych przez cenionego badacza kultury organizacyjnej 
Geerta Hofstede. Ich interpretacji dokonuje się w oparciu o 6 głównych wskaźników, których skróty po-
chodzą od angielskich nazw i oznaczają kolejno: dystans władzy (PDI), indywidualizm vs kolektywizm 
(IDV), męskość vs kobiecość (MAS),unikanie niepewności (UAI), orientację długo lub krótkookresową 
(LTO), pobłażliwość vs restrykcyjność (IND)36. Do 50 punktów mówi się o społeczeństwach o niskim 
dystansie władzy, kolektywizmie, kobiecości, restrykcyjności, niskim poziomie unikania niepewności 
oraz orientacji długoterminowej. Powyżej 50 tendencje są odwrotne. (IND)37.Do 50 punktów mówi się  
o społeczeństwach o niskim dystansie władzy, kolektywizmie, kobiecości, restrykcyjności, niskim po-
ziomie unikania niepewności oraz orientacji długoterminowej. Powyżej 50 tendencje są odwrotne. 

Dokonując analizy powyższych wskaźników można wywnioskować, iż największa różnica odno-
towana została w poziomie unikania niepewności. Polska osiągnęła tutaj bardzo wysoki wynik, który 
wskazuje na to, że jesteśmy społeczeństwem, które boi się zmian, niechętnie akceptuje odmienności, jest 
mało tolerancyjne, bardzo przywiązane do przepisów i harmonogramów, ceni sobie punktualność oraz 
perfekcyjność. Indie tutaj znacząco różnią się od Polski. Przedsiębiorcy często nie dotrzymują terminów, 
są niepunktualni, ale za to bardzo elastyczni. Biorąc pod uwagę dystans władzy, zarówno dla Polski, 
jak i Indii ważna jest hierarchia w społeczeństwie i organizacjach. W Indiach jest to jednak bardziej 
zauważalne, o czym świadczy istnienie kast. Każdy obywatel zna swoją rolę i miejsce. Społeczeństwo 
indyjskie cechuje także kolektywizm. Bardzo ważne są tutaj relacje międzyludzkie i dbanie o interes 
wspólny. Polska w przeciwieństwie do Indii jest bardziej indywidualistyczna. Liczy się dla nas przede 
wszystkim dobro własne. Większość Polaków nie przywiązuje także wagi do budowania długotrwałych 
więzi czy relacji, co niestety jest błędem, gdyż czas odgrywa bardzo istotną rolę w stosunkach z każ-
dym państwem azjatyckim. Uwarunkowania kulturowe tam panujące wymuszają na Europejczykach 
wieloletnie podtrzymywanie kontaktów opartych na wzajemnym zaufaniu oraz przyjaźni. Nie da się 

36 G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation 
and Its Importance for Survival.3rd Edition, Mc Graw Hill, New York 2010, s. 55., s. 90., s. 138., 
s. 188., s. 240., s. 280., s. 293.

37 G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural  
Cooperation and Its Importance for Survival.3rd Edition, Mc Graw Hill, New York 2010, s. 55., s. 90., s. 138., 
s. 188., s. 240., s. 280., s. 293.
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pozyskać azjatyckich sojuszników bez wypracowania takich relacji, co też stanowi pewnego rodzaju 
barierę dla Polski, której do tej pory nie udało się wykreować w tych krajach wizerunku wiarygodnego 
partnera. Zarówno Polska, jak i Indie są społeczeństwem męskim, gdzie widoczny jest podział ról ze 
względu na płeć. Ważny jest sukces zawodowy, ale także zarobki. Oba społeczeństwa są także określane 
jako restrykcyjne. Wyraża się to w istnieniu norm społecznych i przepisów, które obowiązują w pań-
stwach i których należy przestrzegać.  Wreszcie Indie są państwem o orientacji krótkoterminowej, nato-
miast Polska długoterminowej, co ma swoje odzwierciedlenie w odmiennym nastawieniu społeczeństw  
w kontekście przyszłych działań. Mimo to, istotnym dla obu państw pozostaje szacunek do religii  
i tradycji. Jeżeli chodzi o Indie, ważnym aspektem jest także istniejąca kultura prezentów, która jest tam 
bardzo popularna. Indusi cenią też stabilność i równowagę. W relacjach biznesowych między krajami 
poważne utrudnienie stanowi brak przywiązania Indusów do czasu i terminów. Dla Polaków nie do koń-
ca jest to zrozumiałe i często odbiera się to jako wyraz braku szacunku. 

Powyższa analiza udowadnia więc, iż mimo istniejących różnic, między krajami są też pewne 
podobieństwa, które dotyczą głównie przywiązania do tradycji oraz religii. Polskie firmy mają wiele do 
zaoferowania indyjskim przedsiębiorcom, a dowodem na to jest bardzo zróżnicowany wachlarz produk-
tów będących przedmiotem wzajemnej wymiany omówiony w dalszej części pracy. 

Jeżeli tylko polskie firmy zrozumieją istotę funkcjonowania na rynkach azjatyckich, a nasz rząd 
podejmie więcej działań zmierzających do ocieplenia relacji z Indami, pozycja Polski może w dalekiej 
perspektywie ulec znacznej poprawie w tej części świata.

Znając już ramy współpracy Polski i Indii, które zostały przedstawione w poprzednim podrozdzia-
le warto przejść do omówienia struktury handlowej między Indiami a Polską począwszy od rozpoczęcia 
bieżącego stulecia aż do roku 2018. 

Tabela 6 Dane dotyczące eksportu i importu polsko–indyjskiego w latach 2000–2018  
(w mln USD)
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* Wartości zostały zaokrąglone do liczb całkowitych 
** W stosunku do roku poprzedzającego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny GUS, http://www.stat.gov.pl  
i Internetowy System Informacji Gospodarczej Insigos, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 20.02.2019 r.).

Wykres 24  Zmiany eksportu i importu polsko indyjskiego w latach 2000–2018 (w mln USD*)

*Wartości zostały zaokrąglone do liczb całkowitych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny GUS, http://www.stat.gov.pl  
i Internetowy System Informacji Gospodarczej Insigos, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 20.02.2019 r.).

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli i na wykresie można odnotować stopniowy wzrost 
polskiego eksportu do Indii. Na przestrzeni pierwszej dekady bieżącego stulecia wzrósł on aż o ok. 
542%, zwiększając swoją wartość z 52 mln USD w roku 2000 do 334 mln USD w roku 2010. W per-
spektywie 18 lat odnotował on wzrost o ok. 1477%, przekraczając granicę 820 mln USD w 2018 roku. 
Stanowi to swoisty dowód na to, iż polskie towary cieszą się coraz większą popularnością w Indiach 
i mimo osłabionych przez ostatnie lata relacji gospodarczych między krajami jest potencjał do dalszej 
współpracy i poprawy jej wyników.

Podobnie jak w przypadku polskiego eksportu, import towarów indyjskich do Polski także stop-
niowo rośnie. Jego poziom wciąż przewyższa jednak polski eksport. Powoduje to stale utrzymujący się 
ujemny bilans handlowy z Indiami(przeważa wartość dóbr przywożonych, nad tymi, które transporto-
wane są do Indii). W latach 2000–2010 import indyjskich dóbr wzrósł o 550% z wartości 152 mln USD 
w roku 2000 do 988 mln USD w roku 2010. W ciągu 18 lat poziom importu indyjskiego odnotował 
wzrost rzędu 1297%, osiągając wartość ponad 2,1 mld USD w roku 2018. 

Analizując procentową zmianę wielkości obrotów między Polską a Indiami, zauważyć można, 
iż nie w każdym roku odnotowywała ona wzrost. Aż sześciokrotnie poziom tej wymiany w stosunku 
do analizowanego roku poprzedniego osiągał mniejszą wartość i było to w następujących latach: 2001, 
2002, 2003, 2009, 2015 oraz 2018. 

Największy wzrost obrotów odnotowany został w perspektywie lat 2004–2005 i wyniósł aż 85%. 
W pierwszej dekadzie XXI wieku zmiana obrotów handlowych między Polską a Indiami zwiększyła się 
aż o 548%, z poziomu ok. 204 mln USD w roku 2000, do ok. 1,3 mld USD w 2010. Na przestrzeni 18 
lat odnotowała ona wzrost o 134%38, osiągając ponad 2,9 mld USD w 2018 roku. 

38 Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny GUS, http://www.stat.gov.pl  i Internetowy 
System Informacji Gospodarczej Insigos, https://insigos.mpit.gov.pl/ (dostęp: 20.02.2019 r.).
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Mimo utrzymującego się ujemnego bilansu handlowego, który w roku 2018 wyniósł ok. –1,3 mld 
USD, w relacjach polsko indyjskich istnieje szereg dziedzin i obszarów współpracy, w których oba kraje 
mogłyby się rozwijać i osiągać obopólne korzyści. Do takich sektorów z pewnością zaliczyć można 
wspomnianą energetykę i źródła energii odnawialnej, które stanowią istotne pole interesów dla obu 
państw. Innym obszarem, w którym kraje mogłyby rozwinąć wspólne działania może być informatyka 
i nowoczesne technologie czy przemysł zbrojeniowy lub rolno spożywczy. Ma to także związek z pod-
pisanymi porozumieniami gospodarczymi, które zostały już przeanalizowane w poprzednim rozdziale  
i otwierają dla obu państw szerokie możliwości kooperacji w tych sektorach. Na pomyślność współpra-
cy między krajami w wymienionych dziedzinach wskazywać może też struktura importowanych i eks-
portowanych towarów, która przedstawiona została w tabeli 7. Są to główne towary sprowadzane z Indii  
i wywożone z Polski do tego kraju, najczęściej występujące w statystykach pochodzących z Bazy Danych 
Handlu Zagranicznego Głównego Urzędu Statystycznego, których analizy autorka dokonała począwszy 
od roku 2000 aż do 2018. W dalszej części pracy zostanie przedstawiona ich dokładna struktura, a także 
ich zmiany w poziomie bilateralnej wymiany między krajami na przestrzeni omawianego okresu.

Tabela 7  Główne towary eksportowe i importowe w wymianie gospodarczej między  
Polską  a Indiami
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Baza Danych Handlu Zagranicznego Głównego Urzędu Statystycznego, 
http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx (dostęp: 19.02.2019 r.).;  A. Kuszewska, Stosunki Polski z Indiami i Pakistanem  
w XXI wieku. Szanse i prognozy na przyszłość,[w:]Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku,  
red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 353–354.
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Wymienione wyżej towary zakwalifikowane zostały w Bazie Danych Handlu Zagranicznego od-
powiednio do 21 sekcji. Na podstawie dostępnych informacji możemy teraz przeanalizować jak zmie-
niały się wartości importu i eksportu każdej kategorii sprowadzanych i wywożonych produktów od 
początku XXI wieku do roku 2018. Dane zebrane w tabeli 8 pomogą nam także zobrazować, które 
sekcje towarowe cieszą się największą popularnością, udział których grup produktów na przestrzeni 
omawianych lat uległ zwiększeniu, a których zmniejszeniu, a także jaki jest procentowy udział tych 
zmian. Dla uproszczenia i zachowania czytelności danych, analizy dokonano co dwa lata począwszy od 
2000 do 2018 roku. 

Tabela 8 Zmiany polsko indyjskiego eksportu i importu towarów według sekcji  
w latach 2000–2018 (w mln USD*)
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  – wzrost w stosunku do roku poprzedzającego;        – spadek w stosunku do roku poprzedzającego 
*Wartości importu i eksportu w poszczególnych sekcjach zostały zaokrąglone do części dziesiętnych, natomiast różnice procen-
towe do liczb całkowitych.  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2001, s. 365–366., Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2005, s. 371– 372 (za lata 2000–2003);  
Baza Danych Handlu Zagranicznego Głównego Urzędu Statystycznego GUS (za lata 2004– 2018).
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Na podstawie powyższych danych można wymienić kilka sektorów, które na przestrzeni omawia-
nego okresu stale odnotowują wzrost w eksporcie czy imporcie towarów do nich zaliczanych. Biorąc 
pod uwagę dobra sprowadzane z Indii od 2000 r. pojawia się rosnący trend w nabywaniu artykułów 
spożywczych, w tym napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W 2018 r. wartość importu w tym 
sektorze odniosła najwyższy dotychczas poziom i wynosiła ponad 91 mln USD. Od 2004 r. zaobserwo-
wać można także wzrost sprowadzanych z Indii skór i wyrobów ją imitujących. W 2018 r. ich wartość 
przekroczyła 52 mln USD. Od 2012 r. wzrasta także systematycznie wartość zakupywanego w Indiach 
obuwia i nakryć głowy. W 2018 r. odnotowała ona wartość ok. 147,3 mln USD.Od 2014 r. rośnie też 
poziom sprowadzanych z Indii do Polski materiałów włókienniczych. Bardzo istotny sektor w polskim 
imporcie z Indii stanowią także maszyny i urządzenia. Od 2006 r. Polska nabywa ich coraz więcej.  
W 2018 r. ich wartość wyniosła ponad 241 mln USD. Do produktów, których udział w polskim imporcie  
z Indii odnotowuje spadek należą przede wszystkim artykuły pochodzenia roślinnego. W latach 2014–
2018 ich wartość zmniejszyła się o 18%. W perspektywie lat 2016–2018 r. importowaliśmy z Indii także 
mniej przyrządów optycznych (spadek 41%), dzieł sztuki i antyków (spadek o 50%), chemikaliów (spadek  
o 67%) oraz produktów mineralnych (spadek o 5%). 

Jeżeli chodzi o wiodące sektory eksportowe, od 2012 obserwować można postępujący wzrost 
sprzedaży do Indii produktów pochodzenia roślinnego. W 2018 r. jej poziom przekroczył 4 mln USD. 
Wśród nich bardzo ważną grupę stanowią jabłka i gruszki. Od 2014 r. rośnie także liczba eksporto-
wanych artykułów spożywczych oraz obuwia i nakryć głowy. Jest ona jednak znacznie mniejsza niż  
w przypadku importu tych towarów z Indii. W 2018 r. wyniosła ona kolejno 4,8 mln USD i 1,1 mln USD. 
Od  2016 r. rośnie udział sprzedaży artykułów przemysłowych różnych, wśród których bardzo liczną 
grupę stanowią maszynki do golenia. Od 2016 r. zwiększa się także wartość eksportowanych przyrządów 
optycznych i aparatury, a także materiałów włókienniczych. W 2018 r. przekroczyły one odpowiednio 
poziom 18 mln USD i 4 mln USD. Wiodącą rolę w polskim eksporcie do Indii zaczęły odgrywać maszy-
ny i urządzenia mechaniczne. Wartość ich sprzedaży w latach 2016–2018 wzrosła o 14%, przekraczając 
212 mln USD w 2018 r. Kolejnymi istotnymi grupami są minerały i metale szlachetne, których eksport 
w 2018 r. osiągnął kolejno 212 mln USD i 109 mln USD. Biorąc pod uwagę spadek sprzedaży polskich 
towarów do Indii,w latach 2016–2018 nastąpiło obniżenie wartości eksportu produktów pochodzenia 
zwierzęcego (o 70%), tłuszczy i olei roślinnych (100%), artykułów z drewna (48%), pojazdów (80%), 
pereł i kamieni szlachetnych (99%), artykułów z kamienia (47%), a także broni i amunicji (100%).

Poniższe dane potwierdzają bardzo zdywersyfikowany charakter towarów będących przedmiotem 
wymiany między Polską a Indiami. Istnieje wiele sektorów, w których kraje mogłyby rozwijać bilate-
ralną współpracę i czerpać z niej obopólne korzyści. Zaliczyć do nich możemy przede wszystkim sektor 
spożywczy, rolniczy, energetyczny czy przemysłowy, nastawiony głównie na produkcję maszyn i pojaz-
dów. Mimo to poziom wzajemnej wymiany na razie nie odgrywa dla krajów znaczącej roli. Niemniej 
jednak stawia przed nimi szerokie możliwości na pogłębienie współpracy.

3.3 Perspektywy i kierunki dalszej współpracy 

Polska i Indie wbrew znaczącej odległości geograficznej, posiadają wiele wspólnych wartości i moż-
liwości na wznowienie współpracy na miarę tej sprzed kilku dekad. Poprawę relacji handlowych między 
krajami może zapewnić bardzo różnorodna struktura obrotu towarowego odbywającego się między pań-
stwami, omówiona w poprzednim podrozdziale. Istnieje bardzo dużo istotnych dziedzin, w których kraje 
mogłyby z sukcesem współdziałać i wzajemnie się uzupełniać. Do najważniejszych obszarów zdecydo-
wanie należy wskazany już przemysł energetyczny, maszynowy, a także rolno spożywczy. 

Mimo ogromnego potencjału, relacje między krajami od lat 80. Przestały się rozwijać. Stosunki 
z Polską zapowiadały się bardzo obiecująco. Ich rozkwit nastąpił w latach 60. XX wieku, kiedy współ-
praca obu krajów przeżywała swój najlepszy jak dotąd okres. Niestety przez malejące zaangażowanie 
rządu polskiego i zmianę kierunku obranej polityki, nasz kraj nie odgrywa już dla Indii tak ważnej roli. 
Biorąc pod uwagę poziom całkowitej struktury handlowej z krajami Azji według danych za 2018 rok, 
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Indie są 6. partnerem importowym Polski z krajów azjatyckich i 4. partnerem eksportowym39. Taki wy-
nik jest uwarunkowany przede wszystkim wciąż istniejącymi ogromnymi barierami handlowymi, które 
dla większości polskich przedsiębiorców pozostają nie do przezwyciężenia. Bank Światowy co roku 
przygotowuje raport Doing Business, zestawiający najbardziej przyjazne i otwarte kraje na prowadzenie 
interesów i przyjmowanie zagranicznych inwestorów. W roku 2018 Polska zajęła 27. miejsce, Indie zna-
lazły się dopiero na 100.pozycji40. Biorąc pod uwagę liczbę krajów uwzględnionych w rankingu (190), 
nie jest to zbyt zadawalający wynik, który tylko potwierdza trudności w dostępie do indyjskiego rynku.

Mówiąco perspektywach rozwoju gospodarczych stosunków między Polską a Indiami, warto po-
kusić się o dokonanie analizy SWOT. Jest to analiza głównych mocnych i słabych stron, a także szans 
i zagrożeń, jakie warunkować mogą kierunek przyszłych relacji gospodarczych. Skrót pochodzi od an-
gielskich słów: strengths (S), weaknesses (W), opportunities (O), threats (T). 

Rysunek 1  Analiza SWOT dla stosunków handlowych Polski i Indi    
         

Źródło: Opracowanie własne

Powyższa analiza potwierdza istnienie wielu wspólnych punktów współpracy i szans dla jej polep-
szenia między krajami, a także poszczególnymi przedsiębiorstwami działającymi w ich obrębie. Mocną 
stroną stosunków polsko indyjskich jest przede wszystkim wieloletni okres współpracy krajów, a także 
wspólne wartości historyczne. Dzięki zawartym umowom dwustronnym istnieje wiele perspektyw na 
rozwój współpracy w obszarach, których one dotyczą. Warto odnieść się tutaj chociażby do podpisanej 
w 2018 r. dwustronnej umowy o współpracy w obszarach rolnych oraz porozumienia z 2019 r. w zakre-
sie górnictwa. Indie szukają alternatywnych źródeł dostaw węgla, a polski sektor energetyczny zaczy-
na być coraz bardziej doceniany na świecie. Energetyka, rolnictwo i przemysł pozostają więc bardzo 
istotnymi polami dla współpracy dla obydwu krajów. Szansą na zwiększenie produkcji towarów rolno 

39 Szerzej na ten temat była już mowa w podrozdziale 2.4Struktura obrotów handlowych Rzeczpospolitej  
Polskiej z krajami azjatyckimi w XXI wieku, s. 57–58.

40 The World Bank Group, Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. Comparing Business Regulation for Domestic 
Firms in 190 Economies. 15th Edition, Washington 2018, s. 4.
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spożywczych do Indii są niewątpliwie wprowadzane nowe rozwiązania w zakresie metod chłodzenia 
sprowadzanych towarów, tak by utrzymywały one świeżość na długich odległościach. Dzięki temu po-
pularny eksport polskich jabłek czy gruszek do Indii mógłby ulec zwiększeniu w dalszej perspektywie. 
Odnosi się to także do produktów mlecznych czy ryb, które także cieszą się w Indiach coraz większą 
popularnością. Indie poczyniły kolejny krok w kierunku możliwego zwiększenia dostaw tych grup pro-
duktów, uznając polskie certyfikaty. Bardzo ważnym aspektem dalszej współpracy jest szeroko rozu-
miana branża IT, która w Indiach cały czas się rozwija, przez co zagraniczne koncerny są coraz bardziej 
zainteresowane inwestowaniem na tych terenach. Istotnym dla poprawy relacji gospodarczych między 
krajami pozostaje też zainteresowanie indyjską kulturą i językiem wśród Polaków. Rośnie popularność 
kierunków, na których wykłada się języki takie jak: hindi, urdu czy sanskryt. Polskie uczelnie organizują 
też wiele festiwali i wydarzeń promujących wzajemną kulturę, co pozytywnie wpływa na rozwój stosun-
ków, także gospodarczych oraz ocieplenie wizerunków między krajami. Przykładem może być chociaż-
by organizowany co roku przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie Festiwal Studiów Azjatyckich, który jest świetną okazją do wysłuchania ciekawych prelek-
cji, obejrzenia tradycyjnych strojów z różnych regionów azjatyckich czy nawet spróbowania lokalnych 
potraw. Polska zdecydowanie powinna zwiększyć liczbę takich wydarzeń. 

Mimo mocnych stron i szans dla rozwoju współpracy, nie można zapomnieć o szeregu słabych 
stron i kilku kluczowych zagrożeniach, które mocno ograniczają charakter współpracy między krajami. 
Zaliczyć tutaj można przede wszystkim dużą konkurencję na rynku indyjskim, z którą Polska musiałaby 
się zmierzyć. Mowa tu oczywiście o takich krajach jak: Niemcy, Wielka Brytania i Francja, które na 
Półwyspie Indyjskim mają już wypracowaną pozycję. Negatywnie na relacje między państwami wpływa 
także utrzymujący się brak wizyt przedstawicieli dyplomatycznych wysokiego szczebla w obu krajach. 
Polska jak najszybciej powinna zainicjować takie spotkanie. Być może planowana na 2019 rok wizyta 
Prezydenta Dudy przełamie istniejący zastój. Oprócz tego warto pamiętać też o zagrożeniu terrorystycz-
nym, które jest zauważalne w tej części świata, poprzez istnienie wielu ugrupowań radykalnych.

Ważnym aspektem ograniczającym współpracę jest też omówiony już wcześniej w pracy problem 
istnienia pewnych różnic kulturowych, który wymusza na firmach zmianyi opracowywanie konkretnych 
strategii nastawionych na działanie na indyjskim rynku. Firmy muszą dokonywać stałej adaptacji swoich 
produktów do wymagań indyjskich. Różnice kulturowe wiążą się także z koniecznością wypracowywa-
nia długotrwałych relacji, co znacząco opóźnia i ogranicza nawiązanie szybkiej i efektownej współpracy. 
Taki charakter relacji wymusza na firmach ponoszenie dodatkowych, czasem dosyć wysokich kosztów, 
przez które większość z nich przedwcześnie rezygnuje i wycofuje swoje oddziały z rynku. W relacjach 
handlowych z Indiami istotnym punktem jest także istnienie szeregu barier w dostępie do tamtejszego 
rynku. Do najważniejszych ograniczeń zdecydowanie zaliczyć należy41: 

•	 wysoki poziom ceł 
•	 utrudnienia na rynku walutowym
•	 konieczność pozyskiwania licencji na eksport towarów i usług
•	 niezrozumiały system regulacji przepisów prawnych i procedur celnych 
•	 postępowania antydumpingowe
•	 nadmierne wspieranie lokalnych przedsiębiorców
•	 częste zmiany przepisów utrudniające funkcjonowanie na rynku zagranicznym  

 przedsiębiorcom
•	 brak zaufania do obcych partnerów
•	 długotrwały proces budowania relacji gospodarczych

41 Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Indie. Dostęp do rynku,  
https://informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/indie/ (dostęp: 20.02.2019 r.).
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•	 wysokie koszty operacji 
•	 niekonsekwentny proces decyzyjny w indyjskich urzędach.
Wbrew istniejącym barierom coraz więcej polskich firm decyduje się rozpocząć swoją działalność 

na rynku indyjskim. Nadal przeważa jednak liczba indyjskich oddziałów w Polsce. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. w naszym kraju funkcjonowało aż 100 firm z indyjskim 
kapitałem zagranicznym42. Autorka do analizy wybrała największe spośród nich, uwzględnione m.in.  
w zestawieniach sporządzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, a także publikacjach po-
szczególnych ambasad. Ich nazwy oraz obszar działalności przedstawione zostały w tabeli 9 i 10. 

Tabela 9  Lista wybranych indyjskich firm działających na polskim rynku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, List of Major Foreign Investors in 
Poland. December 2017, Warszawa 2017, s. 21–22.; Embassy of India in Poland & Lithuania, Indian Companies in Poland, 
http://www.indianembassywarsaw.gov.in (dostęp: 24.02.2019 r.).

42 Główny Urząd Statystyczny, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 r.  
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 29.
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Na podstawie dostarczonych danych możemy odnotować, iż największą popularnością spośród 
analizowanych w pracy firm cieszy się branża technologiczna i komunikacyjna (specjalizuje się w niej 
blisko 36% indyjskich przedsiębiorstw działających na rynku polskim), drugie miejsce zajęła branża 
farmaceutyczna oraz outsourcingowa (BPO) z wynikiem 14%. Potwierdza to wspomniany już istniejący 
potencjał do rozwoju współpracy w tych obszarach między krajami. Innymi gałęziami gospodarczymi, 
którymi zainteresowani są w Polsce Indusi są takie sektory jak: budownictwo, energetyka, elektronika 
czy produkcja opakowań spożywczych i tekstyliów.

Biorąc pod uwagę wybór miejsca na siedzibę indyjskich firm w Polsce, najwięcej przedsiębior-
ców (32%) zdecydowało się otworzyć swoje zakłady w stolicy naszego kraju. Drugim popularnym mia-
stem jest Wrocław, gdzie znajdują się cztery indyjskie firmy, co stanowi 18% wszystkich analizowanych  
w pracy oddziałów funkcjonujących w Polsce. Warto podkreślić, iż oprócz dużych miast, Indusi decydują 
się otwierać swoje zakłady czy zawierać spółki także z firmami, które znajdują się w mniejszych polskich 
miastach takich jak: Żywiec, Września oraz Janki.

Większość indyjskich firm funkcjonuje na rynku polskim poprzez scharakteryzowane już w teo-
retycznej części pracy bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które stanowią najbardziej powszechną 
formę wejścia zagranicznych przedsiębiorstw na obce rynki. Analogicznej analizy możemy dokonać dla 
głównych polskich firm działających w Indiach.

Tabela 10 Lista wybranych polskich firm działających na indyjskim rynku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: PIIG, Polsko–Indyjska Izba Gospodarcza,  
http://piig-poland.org (dostęp: 24.02.2019 r.). Dane nie zostały jednak zaktualizowane po 2014 roku.

Na rynku indyjskim działa obecnie wciąż niewiele polskich firm. Oferują one zróżnicowane usługi 
od energetyki, przez produkcję części mechanicznych, puszek, opatrunków po systemy wodociągowe. 
Duży potencjał wykazuje GEOFIZYKA Toruń, której udało się już podpisać kilka istotnych kontraktów 
z indyjskimi koncernami energetycznymi tj.: Gujarat State Petroleum Corporation, Cairn Energy India 
oraz Oli India43. 

Polskie przedsiębiorstwa jako formę ekspansji na rynek indyjski także wybierają głównie bez-
pośrednie inwestycje zagraniczne. Inną popularną formą jest założenie spółki joint venture z indyj-
skim partnerem. Przykładem zakładu, który zdecydował się na taki charakter współpracy są Toruńskie 
Zakłady Materiałów Opatrunkowych.  

Polskie firmy wciąż nie odgrywają jeszcze dużego znaczenia na rynku indyjskim, o czym świad-
czyć chociażby mogą dane z raportu dotyczącego bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach 
z 2017 r.– FDI Annual Issue 2017, który w zestawieniu 25 wiodących zagranicznych przedsiębiorstw 

43 Impuls. Pismo pracowników Geofizyki Toruń S.A., red. T. Solecki, Nr 3 (153), Toruń 2012, s. 4– 6.
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z Europy w Indiach wymienia tylko jedną polską firmę Can Pack44. Niemniej jednak współpraca jest 
zawiązywana i coraz więcej firm polskich jest zainteresowanych wejściem na indyjski rynek ze swo-
imi produktami. Wskazują na to chociażby popularne misje biznesowe, które odbywają się zarówno 
w Polsce, jak i w Indiach oraz inne ważne wydarzenia gospodarcze, w których kraje partnerskie biorą 
czynny udział. W styczniu 2019 r. miało miejsce jedno z nich, mianowicie Vibrant Gujarat Global 
Summit 2019, bardzo istotny szczyt, w czasie którego spotykają się przedstawiciele świata biznesu i po-
lityki. Uczestniczyło w niej pięć przedsiębiorstw z naszego kraju (Billennium, Fitnesswell, PPH–Ewa–
Bis, Transfer i TZMO Group)45, które w czasie trwania wydarzenia miały okazje dokonać prezentacji 
swoich przedsiębiorstw i sprzedawanych przez nie produktów czy świadczonych usług. Takie spotkania 
są bardzo istotne dla nawiązania i rozwoju współpracy między krajami i zdecydowanie powinno ich być 
organizowanych więcej zarówno w naszym kraju, jak i w Indiach. Istotne są także wydarzenia o podłożu 
kulturowym, które bardzo korzystnie wpływają na relacje między krajami ocieplając wzajemny wizeru-
nek, co w przypadku kontaktów z krajem wysoce pro partnerskim i kolektywistycznym, jakim są Indie 
pozostaje niezwykle istotne. Polska powinna też dołożyć wszelkich starań, by wzmocnić współpracę  
w sektorze badawczo– rozwojowym, poprzez realizację wspólnych projektów naukowych, jak również 
organizowanie różnego typu seminariów i spotkań między uczelniami partnerskimi. 

Potencjał dla rozwoju stosunków polsko–indyjskich istnieje i ma bardzo bogate podłoże, niestety 
nadal nie jest w pełni wykorzystany. Przeprowadzone w pracy analizy wskazują na to, iż Polska mogłaby 
zainwestować w Indiach chociażby w budowę nowych kopalń, zwiększyć dostawy usług sektora energe-
tycznego, transferu technologii oraz maszyn do przetwórstwa artykułów spożywczych i przemysłowych. 
Tempo wymiany między krajami stale rośnie, a dokonane przez HSBC prognozy wskazują, iż do 2020 
roku to handel z Indami będzie ogrywać dla Polski kluczową rolę. Polski eksport do Indii ma do tego 
czasu wzrosnąć aż o 16%, natomiast import z Indii o 17%46. Kluczowe dla współpracy okażą się więc 
kolejne lata. Być może w dalekiej perspektywie Polsce uda się rozwinąć partnerskie relacje z Indiami  
i nadać im nową jakość, bazując na dobrych doświadczeniach historycznych. 

44 FDI Annual Issue 2017.FDI Synopsis on Country European Union, Ministry of Commerce and Industry,  
Department for Promotion of Industry and Internal Trade, New Delhi 2017, s. 4–5.

45 Portal Promocji Eksportu, Zaproszenie: Polskie firmy wraz z PAIH na Vibrant Gujarat 2019,  
https://www.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/290420,vibrant-gujarat-2019-invitation.html (dostęp: 24.02.2019 r.).

46 Szerzej na ten temat była już mowa w podrozdziale 2.4Struktura obrotów handlowych Rzeczpospolitej Polskiej  
z krajami azjatyckimi  w XXI wieku, s. 62.
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ROZDZIAŁ IV

POLSKA WYMIANA HANDLOWA Z CHIŃSKĄ REPUBLIKĄ 
LUDOWĄ W XXI WIEKU 
 4.1 Rys historyczny stosunków polsko–chińskich

Chiny, podobnie jak Indie od dawnych czasów także stanowiły obiekt zainteresowań polskich 
duchownych czy badaczy. Pierwsze misje jezuitów w Państwie Środka miały jednak miejsce dopiero 
w wieku XVII, czyli później niż w Indiach. Istotną rolę odegrał w tym czasie wspomniany już w pracy 
Michał Boym, który dostarczył Polakom wielu istotnych informacji w przypadku obu analizowanych 
krajów. W kontekście Chin warto dodać, iż był on pierwszym Europejczykiem, który szczegółowo scha-
rakteryzował warunki panujące na wyspie Hajnan. Badał też środowisko naturalne. Jednym z jego najbar-
dziej znaczących dzieł była „Flora Sinesis”. Dokonał w niej analizy ekosystemów w krajach Dalekiego 
Wschodu1. Innym ważnym duchownym, o którym należy wspomnieć był Mikołaj Smogulecki, który 
podczas odbywanych misji w Chinach nauczał lokalnych mieszkańców matematyki, przekazując nabytą 
w Polsce wiedzę2. 

Polska rozpoczęła współpracę z Chinami pięć lat wcześniej niż z Indiami. Za oficjalną datę uzna-
je się 7 października 1949 r.3. Pierwszym polskim ambasadorem został pułkownik Juliusz Burgin, nato-
miast chińskim generał Pen Mingzhi. Zarówno ambasada w Pekinie, jak i w Warszawie rozpoczęła swoją 
działalność w 1950 r.4. Warto jednak podkreślić, iż wcześniej, jeszcze przed proklamowaniem Chińskiej 
Republiki Ludowej, oba kraje posiadały już swoje konsulaty i poselstwa, m.in. w Szanghaju, Harbinie, 
Nankinie czy w Warszawie5. Mimo to stosunki między krajami przeżyły krótkie załamanie, do czego przy-
czyniło się m.in. uznanie przez nasz kraj państwa Mandżukuo, co uraziło Chińczyków, dla których decyzja 
ta pozostawała niezrozumiała6. 

Postawa polskiego rządu w mojej ocenie nie była do końca przemyślana. Niosła ze sobą zbyt 
duże ryzyko pogorszenia dobrze kształtujących się relacji z Państwem Środka. Chińczycy przywiązują 
ogromną rolę do spraw państwowych, mają silne poczucie własnej tożsamości. Decyzja Polaków uraziła 
więc ich narodową dumę. Uważam, że angażowanie się w kwestię Mandżukuo nie było warte podjętego 
przez Polaków ryzyka, tym bardziej, iż nasz kraj nie odniósł z tego tytułu żadnych znaczących korzyści. 

1 H. Walravens, Michael Boym und die Flora Sinesis, Hartmut Fischer Verlag, Rasdete 2002, s. 5– 6.
2 M. Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, Interpress, Warszawa 1981, s. 79. 
3 S. Rongmin, Przedmowa ambasadora Chin, [w:]Polska–Chiny. Wczoraj, dziś, jutro, red. B. Góralczyk,  

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 5.
4 Ibidem, s. 19–20.
5 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, Historia stosunków polsko–chińskich,  https://www.msz.gov.pl/pl/ 

p/pekin_cn_a_pl/wspolpraca_dwustronna/polityka/historia_stosunkow_polskochinskich/(dostęp: 19.03.2019 r.).
6 Mandżukuo było tzw. państwem marionetkowym pozostającym pod bezpośrednimi wpływami japońskimi. Do jego  

powstania doszło w 1932 r. w okolicach dzisiejszego Changchun. W Chinach toczyła się wówczas wojna domowa mię-
dzy dwoma głównymi obozami: komunistycznymi i nacjonalistycznymi.  
Od 1911 r. sytuacja w kraju była bardzo trudna. Najpierw rewolucja doprowadziła do zmiany ustroju i obalenia ostat-
niej dynastii Qing panującej w kraju, później przez kilka lat krajem rządzili war lordowie. W państwie panował cha-
os. Rywalizujące ze sobą obozy doprowadziły do wybuchu wojny, która trwała aż do 1950 r. Sytuację wykorzystali 
Japończycy, którym zależało na zdobyciu terenów ówczesnej Mandżurii ze względu na znajdujące się tam złoża  
surowców naturalnych. W 1931 r. zajęli oni główne prowincje, z których utworzyli podległe im państwo, istniejące  
aż do 1945 r. Szerzej na ten temat: J. Polit, Chiny, Wydawnictwo Trio,  
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 145–149. 
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Lata 50. otwarły przed krajami nowe możliwości na wzmocnienie i odbudowę relacji. Pozytywnie 
z pewnością wpłynął na to fakt, iż Polska była jednym z pierwszych krajów, które po Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich uznało proklamowaną 1 października 1949 r. Chińską Republikę 
Ludową7. 

Po rozpoczęciu oficjalnych stosunków dyplomatycznych, zaczęto inicjować wizyty przedstawi-
cieli wysokiego szczebla obu państw, podczas których decydowano o podpisywaniu ważnych umów 
oraz porozumień umożliwiających owocną współpracę w zakresie takich dziedzin jak: gospodarka, tu-
rystyka, transport, energetyka, górnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska czy infrastruktura. Poniżej 
przedstawione zostały odbyte przez przedstawicieli krajów wizyty, a także formalne ramy współpracy. 

Tabela 11  Wizyty przedstawicieli wysokiego szczebla Chin i Polski 

Źródło: Embassy of the Republic of Poland in Beijing, Polish–Chinese Political Relations  
https://pekin.msz.gov.pl/en/bilateral_cooperation/politics/ (dostęp: 13.03.2019 r.).

Pierwsza zainicjowana między krajami wizyta miała miejsce w 1954 r. Złożył ją ówczesny premier 
Chińskiej Republiki Ludowej Zhou Enlai. Warto podkreślić, iż przebywał on w naszym kraju dwukrotnie. 
Polską rewizytę odbył Bolesław Bierut, który uczestniczył w 1954 roku w obchodach piątej rocznicy pro-
klamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Mimo panujących wówczas uwarunkowań geopolitycznych  
i niezbyt pomyślnej sytuacji wewnętrznej w obu krajach, lata 50. XX wieku to bardzo dobry czas dla sto-
sunków polsko chińskich, porównywalny z tym z lat 60. z Indiami. Decydujący wpływ miało na to podo-
bieństwo kierunku obranej przez kraje polityki i ustrój socjalistyczny, a także silne relacje ze Związkiem 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ważnymi czynnikami, które przyczyniły się do zbliżenia Polski  
i Chin, okazały się także być, jak w przypadku Indii, problemy wewnętrzne krajów związane z wielolet-
nimi dążeniami niepodległościowymi oraz traumatycznymi doświadczeniami wojen i konfliktów. Chiny 
doskonale rozumiały sytuację Polski, która po zakończeniu II wojny światowej musiała na nowo odbudo-
wać swój kraj. Same przez wiele lat zmagały się z problemami wewnętrznymi, a także brutalnymi atakami 
ze strony innych państw tj. Japonia.

Warto wspomnieć, że w latach 50. Indie i Chiny także utrzymywały bardzo dobre relacje. Istniała 
nawet wówczas popularna koncepcja braterstwa między krajami(Hindi Chini Bhai Bhai)8. Niestety nie-
zaspokojone aspiracje Chin w stosunku do należnych im ich zdaniem terenów granicznych i niedotrzy-
manie wcześniej zawartych umów doprowadziły do drastycznego pogorszenia się relacji, czego kulmi-
nacją okazał się rok 1962, kiedy doszło do konfliktu zbrojnego między krajami. Wówczas pokonane 
Indie zmuszone zostały oddać Chinom sporny teren Aksai Chin9. Relacje osłabiło też stanowisko Chin 
wobec konfliktu kaszmirskiego, w którym wyraźnie zaczęły wspierać stronę pakistańską, dostrzegając 

7 Ibidem, s. 192.
8 J. N. Dixit, India’s Foreign Policy 1947–2003, Picus Books, New Delhi 2003, s. 36.
9 N. Maxwell, India’s China War, Pantheon Books, New York 1970, s.21.
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w nim nowego sojusznika i tzw. „państwa klienta”10. Indie i Chiny do dziś rywalizują ze sobą o wpływy 
nie tylko w regionie Azji Południowej, ale też w innych częściach świata. Przykładem może być cho-
ciażby idea chińskiego Nowego jedwabnego szlaku, którego główne trasy transportowe mają łączyć kraj 
z państwami europejskimi, co umożliwia Chinom pozyskiwanie kolejnych sojuszników. Indie, które nie 
chcą dopuścić do dominacji Chin zaczynają pogłębiać współpracę z innymi krajami. Istotny pozostaje 
tutaj indyjski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi oraz rozwijająca się współpraca z Japonią, które mają 
stanowić swego rodzaju przeciwwagę dla chińskich wpływów, a w dalszej perspektywie także dopro-
wadzić do osłabienia pozycji Państwa Środka na świecie11. Relacje między Chinami a Indiami cały czas 
pozostają napięte, czego przykładem może być chociażby konflikt o Płaskowyż Doklamz 2017 roku12.

Analizując liczbę wizyt polskich przedstawicieli wysokiego szczebla w Chinach można stwier-
dzić, iż było ich więcej niż w przypadku Indii. Ich częstotliwość także się różniła. Pierwsza oficjalna 
wizyta odbyła się w 1954 r., czyli 3 lata wcześniej niż w Indiach. Przedstawiciel rządu chińskiego nato-
miast udał się do Polski rok wcześniej niż premier Indii. Istotnym pozostaje fakt, iż nie można tutaj mó-
wić (jak w przypadku Indii) o tymczasowym zaprzestaniu wizyt między państwami. Warto jeszcze raz 
tutaj podkreślić, iż indyjski premier po raz ostatni przebywał w Polsce w 1979 r., a prezydent w 2009 r. 

Wyraźne załamanie relacji polsko chińskich przypada na lata 60. XX wieku. Wówczas kraje repre-
zentowały odmienne interesy, a prowadzona przez nie polityka zaczęła obierać coraz bardziej przeciwne 
kierunki. Mająca wówczas miejsce w Chinach rewolucja kulturalna zamknęła na wiele lat państwu moż-
liwość rozwoju stosunków zagranicznych. 

Kraj skupiony pozostawał na sprawach wewnętrznych i narastających problemach. Otwarcie 
chińskiej gospodarki zainicjował dopiero w latach 70. Deng Xiaoping, poprzez wprowadzenie klu-
czowych reform rolnych, przemysłowych, naukowo technicznych oraz wojskowych, zgodnych z ide-
ologią tzw. socjalizmu o chińskiej specyfice13. 

Chiny poprzez zmiany kierunków swojej polityki zagranicznej, stopniowo zaczęły wyrażać za-
interesowanie krajami europejskimi. Bardzo ważnym dla relacji polsko chińskich był początek lat 80.  
XX wieku, kiedy Chiny wyraźnie potępiły dążenia Moskwy do wywierania istotnego nacisku na sytuację  
w Polsce. Swoje stanowisko uargumentowały koniecznością posiadania przez nasz kraj prawa do moż-
liwości samodzielnego rozwiązania problemów wewnętrznych14. 

10 Początek sojuszu chińsko pakistańskiego sięga lat 50. ubiegłego stulecia. Wpływ na nawiązanie współpracy między 
krajami miała kształtująca się wówczas sytuacja geopolityczna na świecie. Umacniająca się współpraca ZSRR z Indiami 
przyczyniła się do konieczności poszukiwania przez Chiny innego sprzymierzeńca w regionie, którym został Pakistan. 
Taki wybór uwarunkowany był przede wszystkim jego strategicznym położeniem, które umożliwiłoby Państwu Środka 
łatwiejszy dostęp do zasobnych w surowce naturalne terenów. Szczególne zainteresowanie Chin wzbudzał region Gilgit 
Baltistan, przez który przebiegać miały chińskie projekty. Chiny natomiast stanowiły dla Pakistanu szansę na stopniowe 
uniezależnienie się od wpływów amerykańskich i pomoc finansową. Chińska obecność w Pakistanie jest dziś coraz bar-
dziej zauważalna, co ma związek z realizowanymi na jego terenie inwestycjami, m.in. korytarza ekonomicznego CPEC. 
Pakistan,  jako o wiele słabsze państwo, w coraz większym stopniu zaczyna być jednak uzależnionym od chińskiej 
pomocy. Szerzej na temat tego sojuszu: A. Kuszewska, Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 295–302.

11 S. Niedziela, Rywalizacja czy współpraca? Chiny i Indie we współczesnych stosunkach międzynarodowych,  
[w:] Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW. Kwartalnik,  nr 2 (26), Gdynia 2017,                     
s. 91– 92.

12 India Today, India-China Standoff: All You Need to Know about Doklam Dispute, https://www.indiatoday.in/magazine/
cover-story/story/20170717-india-china-bhutan-border-dispute-doklam-beijing-siliguri-corridor-1022690-2017-07-07 
(dostęp: 13.03.2019 r.).

13 D.Wen–Wei Chang, China under Deng Xiaoping: Political and Economic Reform, Palgrave Macmillan UK, Year,  
New York 1988, s. 47–48.

14 J. Rowiński, Wahadło: czyli stosunki polityczne PRL–ChRL,[w:] Polska–Chiny. Wczoraj, dziś, jutro,                           
red. B. Góralczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009,s. 46–49. 
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Mimo to, coraz większe różnice między systemami politycznymi Polski i Chin sprawiły, iż krajom 
nie udało się już przywrócić pomyślnych relacji na miarę tych z lat 50. ubiegłego stulecia. Chiny nie do 
końca rozumiały istotę przeobrażeń polskiej gospodarki i odejścia od systemu komunistycznego, który 
do dziś jest integralną częścią ich państwa. Na osłabienie relacji miały też wpływ tragiczne wydarzenia 
z Tiananmen w latach 90. XX wieku, które potępiła większość społeczności międzynarodowej. 

Nowe stulecie otwarło jednak przed krajami szanse na wznowienie współpracy. Istotnym dla roz-
woju gospodarczego stał się fakt przystąpienia Chin w 2001 r. w struktury WTO (Światowej Organizacji 
Handlu). W celu promocji inwestycji powołano kilka stref ekonomicznych. Zachód stopniowo zaczął wy-
rażać coraz większe zainteresowanie chińskim rynkiem, głównie przemysłem15. 

Potwierdzeniem zapowiadającego się ocieplenia stosunków Polski i Chin miała być ogłoszona w 2012 
roku przez ówczesnego premiera Chińskiej Republiki Ludowej Wen Jiabao inicjatywa 16+1. Zakładała ona 
wzrost aktywności Państwa Środka w Europie Środkowo– Wschodniej, poprzez rozwój współpracy z szes-
nastoma głównymi krajami regionu. Obok Polski w omawianej grupie znalazło się trzech naszych sąsiadów: 
Czechy, Litwa oraz Słowacja. 

Wśród państw należących do inicjatywy są także kraje bałkańskie tj.: Albania, Bułgaria, Bośnia  
i Hercegowina, Czarnogóra, Chorwacja, Macedonia Północna i Serbia. Pozostałe kraje należące do 16+1 to: 
Estonia, Łotwa, Rumunia, Słowenia i Węgry. 

Inicjatywa skupia więc kraje z różnych regionów, od bałkańskich po bałtyckie16. Wszystkie państwa 
zaliczone zostały do jednej grupy, co nie do końca okazało się być dobrym pomysłem, ze względu na 
różny poziom ich rozwoju i znaczenia na arenie międzynarodowej. W ramach inicjatywy utworzono trzy 
główne biura w Warszawie realizujące zadania w zakresie promocji, infrastruktury i przemysłu morskie-
go. Założeniem inicjatywy 16+1 oprócz zwiększenia wpływów Chin w regionie i realizowania głównych 
inwestycji, do których zaliczyć możemy m.in.: most w Belgradzie, energetykę konwencjonalną w Serbii 
czy linię kolejową przebiegającą przez Czarnogórę, jest przede wszystkim promocja Chin oraz dalsza po-
pularyzacja innego kluczowego chińskiego projektu, który od 2013 r. stanowi nieodłączną część polityki 
zagranicznej Chin, mianowicie tzw. BRI (ang. „The Belt and Road Initiative”). Jest to projekt jednego pasa 
i drogi, mający stanowić współczesną rozszerzoną wersję dawnego Jedwabnego Szlaku. Zaproponowana 
sześć lat temu przez lidera Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga inicjatywa obejmuje rozbudowaną 
koncepcję skupiającą w sobie zarówno projekty o charakterze infrastrukturalnym, jak i kulturalnym oraz 
naukowym. Trudno jest ostatecznie ocenić zasięg realizowanych w ramach BRI projektów, gdyż chiński 
rząd nigdy nie przedstawił pełnej listy dokonanych i planowanych inwestycji. Szacuje się, że ich całkowity 
koszt mieści się w przedziale 1–8 bilionów dolarów17. 

Ostatnie wizyty polskich i chińskich przedstawicieli z 2015, 2016 i 2017 r. miały bezpośredni 
związek z omawianymi wyżej inicjatywami. W ramach współpracy Polska i Chiny podniosły poziom 
wzajemnych relacji do wszechstronnego strategicznego partnerstwa i zawarły szereg nowych porozu-
mień, przedstawionych w tabeli poniżej.

15 E. Chilimoniuk–Przeździecka, Umiędzynarodowienie produkcji w czasie kryzysu gospodarczego – offshoring w Chinach  
i Indiach, [w:] Azja w gospodarce światowej– inwestycje, produkcja, handel, red. K. Rybiński,  
Wydawnictwo Uczelni Vistula, Warszawa 2012,  s. 34.

16 China–CEEC, Cooperation between China and Central and Eastern European Countries,  
http://www.china-ceec.org/eng/ldrhw_1/2012hs/ (dostęp: 01.04.2019 r.).

17 E. Masood, How China Is Redrawing the Map of World Science,  
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-01124-7/index.html (dostęp: 03.05.2019 r.).
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Tabela 12  Najważniejsze umowy i porozumienia zawarte między Chinami a Polską
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Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, Podstawy traktatowe współpracy gospodarczej, https://pekin.msz.gov.
pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpracagospodarcza/dwustronnawspolpracagospodarcza/ (dostęp: 17.03.2019 r.).

Liczba i zdywersyfikowany charakter zawartych umów dowodzą, iż początki relacji z Chinami zapo-
wiadały się równie obiecująco jak te z Indiami. Podpisanych zostało jednak znacznie więcej porozumień 
niż w przypadku Indii. Ma to związek z tym, iż Chiny pozostają pierwszym i największym azjatyckim 
partnerem Polski18. 

Mimo zawartych umów i zapowiadającego się przełomu w relacjach, na który zdecydowanie li-
czyła Polska, początek 2019 roku ochłodził stosunki polityczne między krajami. W styczniu 2019 r. 
aresztowano w Polsce podejrzanego o szpiegostwo pracownika firmy Huawei. Niepokojąca okazała się 
także wypowiedź prezydenta Dudy, który wyraził poparcie dla kontynuowania współpracy w zakresie 
technologii i komunikacji z firmami europejskimi lub amerykańskimi na rzecz rezygnacji z sieci 5G, 
którą planowała wybudować w naszym kraju chińska firma19. Taka postawa naszego rządu związana 
jest z kierunkiem obranej przez niego polityki, która w znacznym stopniu stawia na rozwój kontaktów  
z takimi krajami jak np. Stany Zjednoczone, postrzeganymi jako ważny partner nie tylko dla współpracy 
gospodarczej, ale także militarnej. 

Niesprzyjająca sytuacja polityczna między Polską a Chinami nie jest jednoznaczna z całkowitą nie-
możliwością wejścia i funkcjonowania polskich firm na rynku chińskim. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
są obecnie w uprzywilejowanej pozycji i nadal mają szansę, bez ingerencji państwowej i odnoszenia się 
do kwestii politycznych we własnym zakresie realizować interesy w Państwie Środka. Kwestią pozostaje 
tylko wypracowanie odpowiednich strategii i rozpoznawalnej marki dla naszego kraju.

4.2 Struktura wymiany handlowej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską  
Republiką Ludową w XXI wieku

Mimo napiętych stosunków politycznych, handel z Państwem Środka pozostaje ważny dla naszego 
kraju. Udział chińskiego importu w strukturze handlu zagranicznego Polski stale rośnie począwszy od roku 
201020. Polski eksport wciąż niestety nie odnosi na tym rynku zadawalających wyników. Polacy jak na razie 
nie wykorzystali swojej szansy w Chinach, co jest też związane z charakterem stosunków między kraja-
mi. Przełomowy dla polskich przedsiębiorstw okazać miał się wspomniany już rok 2012, który zapowiadał 
znaczącą poprawę relacji gospodarczych między krajami w ramach powstałej wówczas inicjatywy 16+1. 
Złożone obietnice na razie nie mają jednak pokrycia.

Dla Chin kluczowym partnerem gospodarczym z Europy pozostają Niemcy i w dalszej perspektywie 
nic nie wskazuje, by sytuacja miała ulec zmianie21. Niemcy przez długie lata wypracowały silną pozycję 

18 Szerzej na ten temat była już mowa w podrozdziale 2.4 Struktura obrotów handlowych Rzeczpospolitej Polskiej  
z krajami azjatyckimi w XXI wieku, s. 57–58.

19 Reuters, Poland Set to Exclude China’s Huawei from 5G Plans,  
https://www.reuters.com/article/us-poland-security-idUSKCN1PI2B7 (dostęp: 01.04.2019 r.).

20 Szerzej na ten temat była już mowa w podrozdziale 2.2 Główne kierunki i struktura polskiej wymiany handlowej  
w XXI wieku, s. 44.

21 T. Sporek, Analiza stosunków handlowych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Unią Europejską, [w:] Studia 
Ekonomiczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie nr 123, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s.35.
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nie tylko w Chinach, ale także w innych krajach azjatyckich, tj.: Indie, Iran, Arabia Saudyjska oraz Korea 
Południowa22. Oprócz struktury niemieckiego importu świadczyć o tym może także liczba wizyt odby-
wanych przez kanclerz Angele Merkel w tej części świata. W czasie swoich kadencji, Chiny odwiedziła 
już łącznie jedenaście razy. Za każdym razem, kiedy Merkel spotyka się z przedstawicielami chińskich 
władz, mimo ugruntowanej już pozycji Niemiec, nadal dąży do rozwoju wzajemnej współpracy handlo-
wej. Podczas ostatniej wizyty w maju 2018 r., poruszała między innymi kwestie przetargów, jak również 
konieczności równego traktowania firm zagranicznych na chińskim rynku. Państwo Środka według Merkel 
nie zapewnia obcokrajowcom takich warunków, jakich żąda prowadząc swoje interesy zagranicą23. Równe 
i sprawiedliwe traktowanie firm lokalnych oraz zagranicznych jest kluczowe dla rozwoju stosunków,  
a ciągłe utrudnianie im dostępu do rynku znacznie ogranicza współpracę. Zaangażowanie kanclerz Niemiec 
w rozwój kontaktów z Chinami jest ogromne. Powinno to stanowić dobry przykład dla Polaków, których 
wizyty w Chinach nadal pozostają jednak rzadkością. Biorąc pod uwagę pobyt polskich przedstawicieli 
wysokiego szczebla w tym kraju, nigdy nie zdarzyła się sytuacja, żeby ta sama osoba odwiedziła Chiny 
ponownie, co znacząco ogranicza możliwość budowania wzajemnych więzi i zaufania.

Polska, podobnie jak w przypadku Indii, także miała szansę zbudować z Chinami mocny sojusz. 
Początkowe dobre relacje w obu państwach determinowane były podobnymi doświadczeniami histo-
rycznymi oraz bliskością systemów politycznych i uzależnieniem od Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Z biegiem czasu, na skutek postępujących zmian gospodarczych, Polska coraz bardziej za-
częła oddalać się od Chin, które nie wykazywały zrozumienia dla dokonywanych w Polsce reform, znacz-
nie odbiegających od wyznawanych przez nich koncepcji komunistycznych. Nowa wizja Polski stała się 
Chinom odległa i przestały dostrzegać one istotność tych kontaktów. 

Pewną rolę, tak jak w przypadku Indii odgrywają także różnice kulturowe, jednak należy być przy 
tym ostrożnym, gdyż nie stanowią one wyłącznej bariery w kontaktach między krajami. Analogicznie mo-
żemy dokonać analizy porównawczej Polski i Chin w oparciu o dane wspomnianego już badacza kultury 
organizacyjnej Geerta Hofstede, które zostały przedstawione na wykresie poniżej.

Wykres 25  Różnice kulturowe między Polską a Chinami wg wskaźników Geerta Hofstede

Źródło: Hofstede Insights, Country Comparison: China, Poland,https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
china,poland/ (dostęp: 31.03.2019 r.).

22 CIA, The World Factbook, Imports–Partners,  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/403.html (dostęp: 11.11.2018 r.).

23 Deutsche Welle, China– Reise der Bundeskanzlerin. Merkel in China– die Wirtschaft fährt mit,  
https://www.dw.com/de/merkel-in-china-die-wirtschaft-fährt-mit/a-43895740 (dostęp: 04.03.2019 r.).
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Ich interpretacja jest oparta o przedstawione już w podrozdziale 3.2 wskaźniki. Dla przypomnienia 
próg poniżej 50 punktów świadczy o społeczeństwach o niskim dystansie władzy, kolektywizmie, kobie-
cości, restrykcyjności, niskim poziomie unikania niepewności oraz orientacji długoterminowej. Powyżej 
50 tendencje są odwrotne. 

Dokonując analizy powyższych danych można wywnioskować, iż największa różnica podobnie 
jak w zestawieniu naszego kraju z Indiami, odnotowana została w poziomie unikania niepewności. 
Chiny posiadają jednak ten wskaźnik jeszcze niższy niż Indie. Chińczycy potrafią zachować elastycz-
ność w swoich działaniach, ale jednocześnie przestrzegać i respektować podstawowe zasady oraz prawa. 

Istotną różnicę między krajami można także odnotować w charakterze społeczności i mieszkań-
ców. Polska, jak już zostało to opisane, jest krajem wysoce indywidualistycznym. Chiny, podobnie jak 
Indie to przykład kraju kolektywistycznego, o jeszcze silniejszym niż w Indiach poczuciu przynależno-
ści do grupy i odpowiedzialności za jej członków. Chińczycy zawsze podróżują w skupiskach. Decyzje 
podejmują w oparciu o pozostałe jednostki, nie kierując się wyłącznie dobrem własnym. Są też bardzo 
opiekuńczy w stosunku do obcokrajowców. Okazują przez to pewnego rodzaju poczucie wyższości 
wobec innej rasy, którą ze względu na własne uwarunkowania historyczne i ponad 5000–letnią tradycję 
kraju, uważają za gorszą. Bardzo dużym zaskoczeniem jest dla nich, gdy słyszą obcokrajowca potrafią-
cego mówić w ich języku. Silne poczucie kolektywizmu jest też widoczne w przyjmowaniu gości i chęci 
podtrzymywania stałych stosunków z partnerami. Gdy po długotrwałym procesie poznawania, relacje 
przejdą już na oczekiwany wyższy poziom, bardzo istotnym punktem wizyt, chociażby delegacji, stano-
wią wspólne bankiety i kolacje, w czasie których Chińczycy, okazując swoją gościnność i podkreślając 
zamożność zamawiają bardzo wiele potraw, chcąc należycie ugościć obcokrajowców. 

Chiny, podobnie jak Indie są państwem o orientacji krótkoterminowej, natomiast Polska długotermi-
nowej, posiadają więc odmienne nastawienie społeczeństw w kontekście przyszłych działań. Chińczycy 
są także bardzo pragmatycznym społeczeństwem. Wykazują ogromne przywiązanie do tradycji i war-
tości konfucjańskich, które są nieodłączną częścią ich kultury. W przeciwieństwie do Polaków, zależy 
im na długotrwałych relacjach i efektach współpracy, stąd proces podejmowania decyzji w tym kraju, 
podobnie jak w Indiach jest bardzo długi. 

Jeżeli chodzi o podobieństwa, obie kultury określane są mianem społeczeństw męskich. Widoczny 
jest podział ról ze względu na płeć, choć rola kobiet w Chinach wyraźnie ulega zmianom. Ze względu 
na daleko idące skutki polityki 2+1, w Chinach zaczęło brakować rąk do pracy, co poniekąd wymusiło 
na kobietach jej rozpoczęcie. 

Nie są już one odsuwane od spraw biznesowych i coraz więcej z nich jest zauważalnych w prze-
strzeni publicznej. W 2018 r. w Chinach zatrudnionych było ok. 43,5 % kobiet24. 

Ważny pozostaje także sukces zawodowy, ale przede wszystkim zarobki. Szczególnie w Chinach 
jest to bardzo widoczne. Pieniądze są dla Chińczyków wyznacznikiem sukcesu. Nawet jeżeli dana osoba 
posiada wyższe wykształcenie i ma wysoki dorobek naukowy, ale jej zarobki są niskie, będzie uznawana 
za gorszą od osoby bez studiów, która posiada bardzo dobrą pracę i zarobki. Pieniądze są wyrazem pre-
stiżu i podkreśleniem zamożności, która w Chinach jest wyjątkowo ważna. 

Oba społeczeństwa są także określane jako restrykcyjne oraz charakteryzują się dużym dystansem 
władzy. Wyraża się to w istnieniu norm społecznych i przepisów, które obowiązują w państwach i których 
należy przestrzegać, a także w obecnej we wszystkich strukturach wyraźnej hierarchiczności. Ma to 
swoje odzwierciedlenie chociażby w prowadzonych między firmami negocjacjach. Każdy pracownik 
powinien mieć w Chinach odpowiedniego rangą partnera. Mile widziana jest także osoba starsza i do-
świadczona, która wprowadzi pozostałych negocjatorów. Warto pamiętać, iż decyzje w Chinach zawsze 
podejmowane są na najwyższym szczeblu, a sam proces decyzyjny, podobnie jak w Indiach, może być 

24 The World Bank Group, Labor Force, Female (% of Total Labor Force,  
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=CN (dostęp: 01.04. 2019 r.).
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bardzo rozległy w czasie, stąd polscy przedsiębiorcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Wynik negocja-
cji może okazać się negatywny, nawet jeżeli w czasie ich trwania odnosi się wrażenie, iż mogą przynieść 
one pozytywne rezultaty. Chińczycy nie są bezpośredni i wiele rzeczy nie mówią wprost. Język chiński 
jest wysokokontekstowy, niejednoznaczny, co często sprawia dla tzw. „lao waiów” (obcokrajowców) 
trudności w komunikowaniu się, ze względu na brak zrozumienia ukrytych kontekstów zdań, których 
bardzo często nie tłumaczy się dosłownie. Bardzo ważnym elementem pozostają tzw. „guanxi”, ozna-
czające budowane przez wiele lat relacje i wzajemne kontakty, które w przyszłości mogą okazać się nie-
zbędne do załatwienia poszczególnych spraw oraz zadecydować o pomyślności wzajemnych interesów. 
Chiny podobnie jak Indie, cenią kulturę prezentów. Należy je wręczać każdemu z partnerów, nie tylko 
przedstawicielowi najwyższego szczebla, co jest częstym błędem wśród zachodnich przedsiębiorców. 

Powyższe dane potwierdzają istniejące pewne różnice kulturowe między krajami. Warto je znać, 
decydując się na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej Chinach. Nie powinny one jednak stano-
wić głównej bariery i obaw dla polskich przedsiębiorców, a także wytłumaczenia dla ich niepowodzeń 
na tym rynku. Różnice kulturowe da się przezwyciężyć, jeżeli tylko posiada się odpowiednią wiedzę  
i motywację. Niemniej jednak najważniejsza pozostaje tutaj cierpliwość, której wciąż brakuje Polakom, 
co sprawia, że nawet jeżeli ich produkty dostają się na rynek chiński, po jakimś czasie są wycofywane. 
Polacy oczekują szybkich sukcesów i rezultatów, a rynki azjatyckie są rynkami trudnymi, wymaga-
jącymi dużego zaangażowania. Dlatego wiele firm po prostu rezygnuje, przedwcześnie się poddając  
i skupiając na łatwiejszych, opanowanych już doskonale rynkach europejskich. Prowadzi to niestety 
do tego, że Polska nie jest w stanie w dalszym ciągu wypracować sobie dobrej i rozpoznawalnej marki  
w Chinach.

Mimo niewielkiego zaangażowania polskich firm w Chinach, od początku bieżącego stulecia moż-
na odnotować wzrost poziomu wymiany handlowej między krajami. Strukturę polsko chińskiej wymia-
ny handlowej od 2000 r. obrazuje tabela 13 i wykres 26.

Tabela 13 Dane dotyczące eksportu i importu polsko–chińskiego w latach 2000–2018                            
(w mln USD) 
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* Wartości zostały zaokrąglone do liczb całkowitych 
** W stosunku do roku poprzedzającego 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny GUS, http://www.stat.gov.pl; Internetowy 
System Informacji Gospodarczej Insigos, https://insigos.mpit.gov.pl/oraz The World Bank Group, World Integrated Trade 
Solution,  https://wits.worldbank.org (dostęp: 20.02.2019 r.).

Od 2000 r. do 2018 r. obroty gospodarcze między Polską a Chinami zwiększyły się aż o 2208%,  
z poziomu 1,45 mld USD, do ok. 33,5 mld USD. Mimo rosnących obrotów między krajami, prawdą po-
zostaje fakt, iż podobnie do wymiany z analizowanymi już w pracy Indiami, bilans gospodarczy Polski 
z Chinami także jest ujemny. W 2018 r. odnotowaliśmy deficyt wynoszący ponad 28 mld USD.  

Wykres 26 Zmiany eksportu i importu polsko–chińskiego w latach 2000–2018 (w mln USD*)

* Wartości zostały zaokrąglone do liczb całkowitych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny GUS, http://www.stat.gov.pl; Internetowy 
System Informacji Gospodarczej Insigos, https://insigos.mpit.gov.pl/oraz The World Bank Group, World Integrated Trade 
Solution,  https://wits.worldbank.org (dostęp: 20.02.2019 r.).

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli i na wykresie można odnotować jednak stopniowy 
wzrost polskiego eksportu do Chin. W ciągu pierwszej dekady bieżącego stulecia wzrósł on o ok. 1631%, 
zwiększając swoją wartość z 94 mln USD w roku 2000 do ok. 1,6 mld USD w roku 2010. W perspekty-
wie 18 lat odnotował on wzrost o ok. 2561%, przekraczając granicę 2,5 mld USD w 2018 roku. Zmiany 
te jednak pozostają nieproporcjonalne do wielkości sprowadzanych z Chin do Polski towarów. Chiny są 
głównym i zarazem największym importerem azjatyckim dla Polski i ma to wyraźne odzwierciedlenie  
w strukturze handlowej z tym krajem.

W latach 2000–2010 import chińskich towarów wzrósł o 1118% z wartości ok. 1,4 mld USD w roku 
2000 do 16,5 mld USD w roku 2010. W ciągu 18 lat poziom importu chińskiego odnotował wzrost rzędu 
2184%, osiągając wartość ok. 31 mld USD w roku 2018. 

Analizując procentową zmianę wielkości obrotów między Polską a Chinami, zauważyć można, 
iż nie w każdym roku odnotowywała ona wzrost. Poziom tej wymiany od początku bieżącego stulecia  
w stosunku do analizowanego roku poprzedniego trzykrotnie osiągał mniejszą wartość i było to w latach: 
2009, 2012 oraz 2015. 

Mimo utrzymującego się ujemnego bilansu handlowego, Polska i Chiny wykazują kilka wspól-
nych obszarów do rozwoju relacji gospodarczych. Zaliczyć można do nich z pewnością sektor wydo-
bywczy (głównie miedzi), energetykę, ochronę środowiska, nowoczesne technologie, przemysł rolno 
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spożywczy, medyczny i maszynowy. Celem rozwoju współpracy we wspomnianych obszarach podpisa-
no szereg omówionych już porozumień gospodarczych. 

Najchętniej importowane z Polski przez Chińczyków towary, a także najczęściej przywożone 
stamtąd do naszego kraju dobra uwzględnione zostały w tabeli 14. Informacje dotyczące wymienio-
nych towarów są najczęściej występującymi w statystykach sporządzanych przez Głównych Urząd 
Statystyczny (GUS) i pochodzą z ogólnodostępnej Bazy Danych Handlu Zagranicznego. W dalszej czę-
ści pracy zostanie przedstawiona ich dokładna struktura oraz ich zmiany w wymianie między krajami 
w ciągu 18 lat.

Tabela 14  Główne towary eksportowe i importowe w wymianie gospodarczej między  
Polską a Chinami
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Baza Danych Handlu Zagranicznego Głównego Urzędu Statystycznego, 
GUS, http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx (dostęp: 30.03.2019 r.). 

Wśród towarów wywożonych z Polski do Chin największą popularnością cieszy się miedź. Jej war-
tość stale rośnie w poziomie wzajemnej wymiany i jest bardzo istotną jej częścią. Obok miedzi ważną 
pozycję zajmują części i urządzenia mechaniczne, a także reaktory jądrowe. Nie można nie wspomnieć 
także o wyrobach rolno spożywczych, które zaczynają coraz bardziej interesować Chińczyków. Chodzi 
głównie o polskie jabłka, ale także o mięso drobiowe oraz nabiał. Problemem i ciągłym utrudnieniem dla 
polskich firm zajmujących się branżą spożywczą pozostaje jednak sposób dostawy produktów do Chin. 
Droga jest bardzo daleka, a polskie produkty mleczarskie posiadają zbyt krótkie na to terminy przydatno-
ści do spożycia. Ich zakup dla chińskich firm okazuje się zatem niezbyt opłacalny. Oprócz tego trudności  
w dostępie do rynku chińskiego mają też polscy producenci wieprzowiny i wołowiny ze względu  
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na istniejące ograniczenia sanitarne. Polsce nie udało się jeszcze w Chinach wypracować swojej marki. 
W dalszym ciągu pozostaje ona nierozpoznawalna, a nasz kraj kojarzony jest bardziej z Rosją. Wielu 
Chińczyków do dziś nie wie, gdzie położona jest Polska. Często, gdy chce się im opowiedzieć o naszym 
kraju, jako stały punkt odniesienia trzeba przyjąć bardzo dobrze rozpoznawalne w Chinach Niemcy. 

Analizując główne towary sprowadzane do Polski z Chin największą popularnością cieszą się 
produkty z branży IT, czy różnego rodzaju sprzęty i urządzenia zarówno elektryczne, jak i mechaniczne, 
wysoko przetworzone.

Podobnie jak w przypadku wymiany handlowej z Indiami, zawarte w tabeli towary zakwalifikowa-
ne zostały w Bazie Danych Handlu Zagranicznego odpowiednio do 21 sekcji. Analogicznie do poprzed-
niego rozdziału pracy dokonamy teraz analizy zmian wartości importu i eksportu każdej kategorii spro-
wadzanych i wywożonych produktów od początku XXI wieku do roku 2018. Podobnie, aby zachować 
czytelność danych, została ona przeprowadzona co dwa lata począwszy od 2000 do 2018 roku.  

Tabela 15 Zmiany polsko chińskiego eksportu i importu towarów według sekcji  
w latach 2000–2018 (w mln USD*)
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– wzrost w stosunku do roku poprzedzającego;        – spadek w stosunku do roku poprzedzającego 
*Wartości importu i eksportu w poszczególnych sekcjach zostały zaokrąglone do części dziesiętnych, natomiast różnice  
procentowe do liczb całkowitych.  
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z: Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2001, s. 365–367., Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003, 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2003, s. 377–380. (za lata 2000–2002).; Baza Danych Handlu Zagranicznego 
Głównego Urzędu Statystycznego GUS (za lata 2004–2018).
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Dokonując analizy towarów sprowadzanych z Chin, od 2000 r. pojawia się rosnący trend  
w nabywaniu maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektrycznego. Jest to jeden z wiodących obszarów 
w handlu z Chinami dla Polski. W 2018 r. wartość importu w tym sektorze odniosła najwyższy 
dotychczas poziom i wynosiła ponad 15,5 mld USD. Od początku bieżącego stulecia sukcesyw-
nie wzrasta też udział sprowadzanych przyrządów optycznych, który w 2018 r. przekroczył 1 mld 
USD. Ważnym sektorem importowym dla Polski pozostają także tekstylia, metale nieszlachetne 
oraz środki transportu i ich części. Ich wartość w 2018 r. wyniosła odpowiednio ok. 3 mld USD,  
2 mld USD i 0,8 mld USD.

Do produktów, których udział w polskim imporcie z Chin odnotowuje spadek należą przede 
wszystkim dzieła sztuki oraz broń i amunicja. W latach 2016–2018 ich wartość w imporcie zmalała 
odpowiednio o 22% i 36%. 

Niewielką rolę w wymianie odgrywają też tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego, których łączna 
suma w 2018 r. wynosiła ok. 2 mln USD. 

Jeżeli chodzi o główne sektory eksportowe w wymianie, od początku bieżącego stulecia można 
odnotować wzrost eksportu maszyn i urządzeń do Chin. Osiąga on jednak w dalszym ciągu mniejszy 
poziom od tych sprowadzanych do Polski z Państwa Środka. W 2018 r. jego wartość wyniosła ok. 738 
mln USD. Innym istotnym produktem wymiany pozostają metale nieszlachetne. Ich wartość w 2018 r. 
przekroczyła 670 mln USD. Do towarów, z którymi Polska najgorzej radzi sobie jeżeli chodzi o sprzedaż 
do Chin, należą tłuszcze i oleje roślinne oraz dzieła sztuki. Nie sprzedajemy też broni i amunicji oraz 
sprzętu wojskowego.

Nie trudno zauważyć, iż handel z Chinami nabiera z biegiem lat coraz bardziej zdywersyfiko-
wanego charakteru. Polska nie sprzedaje już tylko i wyłącznie miedzi, która do niedawna najbardziej 
kojarzona było z naszą wymianą handlową. Polscy przedsiębiorcy stopniowo zaczynają oferować inne 
rodzaje produktów, takie jak  m.in.: artykuły spożywcze, kosmetyki, urządzenia mechaniczne czy sprzęt 
medyczny. Ze względu na istniejące trudności w wymianie i brak wypracowanych strategii ich wyniki 
pozostają jednak niezbyt satysfakcjonujące. Relacje handlowe utrudnia też charakter stosunków poli-
tycznych między krajami, co nie sprzyja zacieśnianiu relacji.

Niemniej jednak porównując dokonaną analizę handlową z wymianą polsko– indyjską, Chiny po-
zostają dla nas głównym azjatyckim partnerem handlowym, co nie jest zaskoczeniem. Obroty towarowe 
Polski z obojgiem wiodących graczy regionu Azji mają zróżnicowany charakter. Są sektory, które odnoto-
wują wzrosty zarówno w eksporcie jak i imporcie, co stanowi pewnego rodzaju szansę na przyszłość dla 
naszego kraju. W przypadku wymiany z Indiami należą do nich: artykuły spożywcze, materiały ze skóry, 
obuwie, tekstylia oraz maszyny i urządzenia, natomiast jeżeli chodzi o Chiny, zaliczymy tutaj jeszcze 
wspomniane metale nieszlachetne, środki transportu oraz aparaturę optyczną i sprzęt wyposażenia szpitali.

4.3  Perspektywy i kierunki dalszej współpracy 

Początkowo relacje polsko chińskie zapowiadały się równie pomyślnie jak stosunki naszego kra-
ju z Indiami. Dobry charakter tej współpracy był uwarunkowany bliskością systemów politycznych  
i gospodarczych, podobnymi doświadczeniami historycznymi oraz utrzymującymi się wówczas wpły-
wami Moskwy na omawianych terenach.

Załamanie relacji nastąpiło na skutek nieprzemyślanego przez Polskę uznania dla marionetkowego 
państwa Mandżukuo, co uraziło godność Chińczyków i ich poczucie niepodległości, czego skutki były 
odczuwalne w relacjach kraju przez długie lata.

Mimo to, w historii odnotowaliśmy kilka pozytywnych epizodów w naszych relacjach zarówno  
w wymiarze gospodarczym, jak i kulturowym. To właśnie polska firma Chipolbrok, która funkcjonuje 
do dziś i zajmuje się transportem morskim oraz logistyką, była pierwszym przedsiębiorstwem typu 



joint venture z kapitałem zagranicznym w Chinach w latach 50. XX wieku25. W Chinach wielokrotnie 
występował też polski zespół Mazowsze, który cieszył się tam ogromną popularnością. Rynek chiński 
próbował też podbić wykonujący muzykę disco polo zespół Bayer Full, który przetłumaczył kilka swoich 
piosenek na ten język.

Chiny, podobnie jak Indie dzieli od Polski znaczna odległość geograficzna, co w pewnym stopniu 
utrudnia nasze kontakty. Mimo to kraje posiadają kilka wspólnych wartości takich jak: przywiązanie 
do tradycji, historii, kultury oraz rodziny.

Specyfika produktów będących obiektem wymiany Polski z Chinami jest dosyć zróżnicowana,  
co otwiera przed naszymi przedsiębiorcami możliwości ekspansji z szerokim wachlarzem produktów. 
Rynek chiński jest otwarty na wiele możliwości współpracy. Szczególnie pożądane są w Państwie Środka 
artykuły i sprzęt budowlany. Ma to związek z rosnącym udziałem realizowanych tam projektów i inwe-
stycji. Warto tutaj odwołać się do raportu opublikowanego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych 
ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)w 2018 r., zgodnie z którym Chiny znalazły się na drugim miejscu, 
zaraz po Stanach Zjednoczonych pod względem wielkości napływu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych. Wynik, jaki uzyskały Chiny to 136 mld USD26, co tylko podkreśla ogromne zainteresowanie 
przedsiębiorców zagranicznych do lokowania swojego kapitału w tym kraju i podejmowaniu nowych 
inwestycji. Inną szansą na biznes w Chinach jest branża kosmetyczna i biżuteria.

W Państwie Środka coraz bardziej ceni się bursztyn, z którego przecież słynie wybrzeże Morza 
Bałtyckiego27. Polskie firmy jubilerskie mogłyby wykorzystać tą sytuację i przygotować nowe oferty 
specjalnie dostosowane do oczekiwań chińskich klientów.

Szereg umów handlowych zawartych między krajami także oferuje szerokie możliwości współpra-
cy dla polskich i chińskich firm. Do głównych dziedzin należy m.in.: ochrona środowiska, przemysł rolno 
spożywczy, maszynowy, motoryzacyjny, medyczny, energetyczny, farmaceutyczny oraz wydobywczy28. 

Chiny cały czas pozostają głównym azjatyckim partnerem Polski. Sprowadzane z Chin towary sta-
nową ok. 48,7% całości importu z państw azjatyckich do Polski, natomiast ok. 11,6% biorąc pod uwagę 
partnerów z pozostałej części świata, co stawia Państwo Środka na drugim miejscu zaraz po Niemcach. 
Biorąc pod uwagę eksport z krajów azjatyckich Chiny zajmują drugą pozycję po Turcji29.

Dostęp do chińskiego rynku, podobnie jak do innych rynków azjatyckich, w tym analizowanych 
w pracy Indii w dalszym ciągu pozostaje utrudniony dla przedsiębiorców europejskich. Wspomniany 
już przy okazji analizy rynku indyjskiego raport Doing Business, ulokował Chiny na 78. pozycji, czyli 
pomiędzy Polską (27. miejsce) a Indiami (100. miejsce)30. Oznacza to, iż rynek ten uchodzi za nieco 
bardziej przyjazny dla zagranicznych inwestorów od indyjskiego. Mimo to istnieją bariery w dostępie 
do tego rynku, a do najbardziej istotnych zaliczyć należy31:

25 Chinese–Polish Joint Stock Shipping Company Chipolbrok, A Reliable Carrier of Heavy Lift, Project  
and Break–bulk Cargoes, http://www.chipolbrok.com.pl/article/1/general-info (dostęp:01.04.2019 r.).

26 United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2018. 
Investment and New Industrial Policies. Key Messages and Overview, United Nations, Geneva 2018, s. 3.

27 K. Wawrzyniak, Nowy Jedwabny Szlak i szanse dla polskiej gospodarki, [w:] Chiny– biznes, gospodarka,  
zarządzanie. Współczesne wyzwania, red. L. Karczewski, Politechnika Opolska, Opole 2016, s. 109. 

28 Ibidem, s. 107.
29 Szerzej na ten temat była już mowa w podrozdziałach: 2.2Główne kierunki i struktura polskiej wymiany  

handlowej w XXI wieku, s. 44.; 2.4 Struktura obrotów handlowych Rzeczpospolitej Polskiej z krajami azjatyckimi  
w XXI wieku, s. 57–58.

30 Doing Business 2018... – op. cit.,s. 4.
31 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, Poradnik inwestora i eksportera 

do Chińskiej Republiki Ludowej. Wydanie VI, Pekin 2015, s. 29–30.; Polska–Chiny. Ocena współpracy gospodarczej 
polskich przedsiębiorstw z Chinami. Raport z badania, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, KMPG,  
Warszawa 2013, s. 35–36.
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•	 restrykcyjne wymogi sanitarne dla eksportu żywności

•	 duże zróżnicowanie stawek celnych

•	 problemy z uzyskiwaniem licencji 

•	 nierówne traktowanie firm zagranicznych i lokalnych

•	 utrudniony dostęp do przetargów lub całkowity ich zakaz

•	 skomplikowany system prawny i zawiłe umowy

•	 wysokie koszty działalności gospodarczej

•	 trudności w pozyskiwaniu chińskich partnerów

•	 konieczność budowania długotrwałych relacji

•	 niezrozumiałość języka

•	 ograniczone zaufanie w relacjach biznesowych

•	 narzucenie formy ekspansji na rynek w niektórych sektorach (najczęściej  
  poprzez założenie spółki joint venture z chińskim partnerem).

Kolejnym istotnym krokiem z perspektywy przyszłych szans polskich przedsiębiorstw na rynku 
chińskim, będzie analogiczne dokonanie analizy SWOT względem naszych relacji handlowych i poli-
tycznych, tak jak miało to miejsce w przypadku Indii. 

Rysunek 2  Analiza SWOT dla stosunków handlowych Polski i Chin

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższa analiza potwierdza istnienie wielu wspólnych punktów współpracy i szans dla jej polep-
szenia między krajami, a także poszczególnymi przedsiębiorstwami działającymi w ich obrębie. Mocną 
stroną stosunków polsko chińskich jest przede wszystkim wieloletni okres współpracy krajów, a także 
wspólne wartości historyczne. W 2019 r. obchodzić będziemy siedemdziesiątą rocznicę nawiązania sto-
sunków dyplomatycznych. Z tego tytułu organizowanych jest wiele inicjatyw o charakterze kulturalnym. 
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Przykładem mogą być chociażby polskie kampanie: „Wspólna historia Polski i Chin” oraz „100 powodów, by 
odwiedzić Polskę” realizowane w mediach społecznościowych przez Instytut Polski, który swoją siedzibę  
ma w Pekinie32.W listopadzie 2018 r. Uniwersytet Jagielloński gościł także Ambasadora Chińskiej 
Republiki Ludowej w Polsce Liu Guangyuana, który podczas spotkania z władzami uczelni, ale także 
studentami wygłosił wystąpienie dotyczące stosunków polsko chińskich i zmian, jakie dokonały się w obu 
krajach na przestrzeni ostatnich 40 lat. 2018 rok był bowiem istotny dla obu krajów. Polska obchodziła 
100–lecie odzyskania niepodległości, a Chiny 40–lecie wejścia w życie reform gospodarczych. 

Mocną stroną stosunków z Chinami jest także uczestnictwo Polski w Inicjatywie 16+1, w ramach 
której udało się podpisać wiele umów umożliwiających rozwój współpracy w takich dziedzinach jak: 
górnictwo, przemysł maszynowy, rolno spożywczy, transportowy oraz ochrona środowiska. Gdyby nie 
ciągłe trudności stawiane przez Chiny polskim dostawcom produktów mięsnych, prawdopodobnie tutaj 
także mielibyśmy wysokie pole do działania. Niestety na razie udało się uzyskać jedynie częściowe 
pozwolenia w zakresie transportu drobiu. Eksport wołowiny i wieprzowiny nadal nie spełnia chińskich 
wymogów sanitarnych. Chiński rynek zdecydowanie potrzebuje także nowych źródeł dostaw produktów 
rolnych, przemysłu chemicznego czy surowców energetycznych, a także części do produkcji maszyn  
i urządzeń. Ważnym sektorem jest też branża medyczna i sprzęt do wyposażenia szpitali33.Istotnym dla 
rozwoju relacji gospodarczych między krajami pozostaje rosnące zainteresowanie kulturą i językiem 
wśród Polaków. Promocją kultury chińskiej w Polsce zajmują się nadzorowane przez Hanban Instytuty 
Konfucjusza. Pierwszy z nich powstał w naszym kraju w 2006 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. 

O rosnącej popularności chińskiego języka w Polsce świadczyć może chociażby zainteresowa-
nie egzaminami HSK, które dokumentują poziom znajomości języka chińskiego. Ich zdanie umożliwia 
ubieganie się o stypendia konfucjańskie oraz rządowe na wyjazd do Chin. 

Ważną rolę w relacjach między krajami odegrać miał także Nowy Jedwabny Szlak, którego projekt 
został ogłoszony przez Xi Jinpinga w Kazachstanie w 2013 r.34. Polacy zdecydowanie liczyli tutaj na roz-
wój stosunków i duże wspólne projekty. W Łodzi miał powstać bardzo ważny hub przeładunkowy, który 
umożliwiłby Chinom dostęp do innych krajów Europy. Od października 2013 r. funkcjonuje już połącze-
nie kolejowe z Chengdu do Łodzi oraz z Suzhou do Warszawy35. W 2015 r. po odbytej przez prezydenta 
Dudę wizycie w Chinach powstała narracja w polskich mediach, zgodnie z którą Polska miałaby speł-
niać w Nowym Jedwabnym Szlaku bardzo istotną rolę, ze względu na jej położenie w centrum Europy. 
Mówiono wówczas o poważnych przedsięwzięciach logistycznych i gospodarczych między krajami. 
Czas jednak pokazał, że to inne kraje europejskie spełniają w inicjatywie ważniejsze role. Z grupy kra-
jów 16+1 wiodącą rolę odgrywają np. Węgry, które mocno postawiły na rozwój współpracy z Chinami. 
Problem Polski w dużym stopniu związany jest z samym finansowaniem projektów. Nasz kraj, zgodnie 
z tym co zostało już opisane w pracy, pozostaje głównym beneficjentem unijnej Polityki Spójności,  
a proponowane przez Chińczyków projekty nie mogły zostać sfinansowane z tych funduszy. Chiny re-
alizując swoje inwestycje udzielają bowiem poszczególnym państwom wieloletnich kredytów, na które 
Polska nie chciała się zgodzić, by nie pozostawać od nich uzależniona tak jak inne kraje, które akceptują 
chińskie inwestycje, np. Pakistan. Niechęć w stosunku do realizowania chińskich projektów w naszym 
kraju spotęgowały także przykre doświadczenia związane ze współpracą z chińską firmą COVEC, która 
miała być odpowiedzialna za budowę jednej z autostrad przed EURO 2012. Przedsiębiorstwo niestety 
nie wywiązało się z umowy i wycofało się, unikając jakiejkolwiek odpowiedzialności. Te kwestie stały 
się przyczyną niepowodzeń w tak bardzo oczekiwanym rozwoju relacji polsko chińskich i negatywnie 
wpłynęły na percepcję chińskich firm budowlanych.

32 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, Kalendarz wydarzeń Instytutu Polskiego w Pekinie,  
https://pekin.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/kalendarz_wydarzen/11_2018/ (dostęp: 02.04.2019 r.).

33 Poradnik inwestora i eksportera do Chińskiej Republiki Ludowej… – op. cit., s.21.
34 M. Kaczmarski, Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki, [w:] Komentarze, nr 161,  

Ośrodek Studiów Wschodnich OSW, Warszawa 2015, s.1
35 Chiny– biznes, gospodarka, zarządzanie… – op. cit., s. 96.
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Rynek chiński charakteryzuje się bardzo dużą konkurencją, co często stanowi dla polskich 
przedsiębiorców zbyt trudną do przezwyciężenia przeszkodę. Najmocniejszą pozycję w Chinach zaj-
mują Niemcy. Popularni są także Rosjanie. Polsce jak dotąd nie udało się wypracować swojej marki  
w Chinach i niestety w dalszym ciągu nie jest tam z niczym kojarzona. Winni tutaj pozostają sami 
Polacy, którzy często nie potrafią zrozumieć specyfiki rynku, a poprzez swoje aspiracje do szybkie-
go osiągania celów wolą stawiać na pewne i dobrze znane im rynki europejskie, zamiast inwestować  
w Chinach, ze względu na zbyt duże ryzyko utraty znaczących środków finansowych. Wiąże się to też  
z problemem istnienia pewnych różnic kulturowych, które omówione zostały już we wcześniejszej czę-
ści pracy. 

Na rynku chińskim działa obecnie wciąż niewiele polskich firm. W Polsce natomiast funkcjo-
nuje coraz więcej oddziałów z chińskim kapitałem zagranicznym. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego w roku 2017 było ich 52436. Podobnie jak w przypadku firm indyjskich, autorka do 
analizy wybrała największe z nich, najczęściej wskazywane w rankingach i powszechnie dostępnych 
publikacjach. Ich nazwy, a także obszar działalności przedstawione zostały w tabeli 16 i 17. 

Tabela 16  Lista wybranych chińskich firm działających na polskim rynku 

36  Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym …– op.cit.,s.29.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: List of Major Foreign Investors in Poland. December 2017,  
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Warszawa 2017, s. 21–22.

Na podstawie dostarczonych danych możemy odnotować, iż największą popularnością cieszy 
się przemysł, elektronika oraz branża IT. Innymi gałęziami gospodarczymi, którymi zainteresowani 
są w Polsce Chińczycy są takie sektory jak: budownictwo, branża chemiczna, a także spożywcza. 
Potwierdza to zdywersyfikowany charakter współpracy gospodarczej między krajami i możliwości 
rozwoju w różnych dziedzinach.

Biorąc pod uwagę wybór miejsca na siedzibę wymienionych w pracy chińskich firm w Polsce, naj-
więcej przedsiębiorców (29%) zdecydowało się otworzyć swoje zakłady w stolicy naszego kraju, podobnie 
jak było to w przypadku firm indyjskich. Drugim popularnym miastem jest z kolei Gorzów Wielkopolski 
(12%). Tutaj znajdują się dwie chińskie spółki. Ważnymi ośrodkami handlowymi jest także Gdańsk i Łódź. 
Podobnie jak Indusi, Chińczycy także decydują się inwestować w mniejszych polskich miastach takich jak: 
Wólka Kosowska, Tczew, Skawina, Kędzierzyn–Koźle czy Ostróda.

Chińczycy w relacjach z partnerami zagranicznymi podobnie jak Indusi, bardzo często jako formę 
ekspansji wybierają bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Większość firm stawia jednak na zakup udziałów 
lub przejęcia już istniejących placówek (inwestycje brownfield), niż budowy zakładów od podstaw (inwe-
stycje greenfield). Popularne jest także nabywanie obligacji oraz przetargi.

Analogicznej analizy możemy dokonać dla głównych polskich firm, którym udało się odnieść sukces 
w Chinach. Ich liczba jest jednak nieporównywalnie mniejsza od tych, które działają w naszym kraju.

Tabela 17  Lista wybranych polskich firm działających na chińskim rynku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Go China, Polskie firmy, które odniosły sukces w Chinach,  
https://www.gochina.gov.pl/dla_inwestorow/dlaczego_chiny/polskie_firmy_w_chinach (dostęp: 01.04.2019 r.).;  
M. Kabaszyn, Polsko–Chińska współpraca gospodarcza,[w:] Chiny – biznes, gospodarka, zarządzanie.  
Współczesne wyzwania, red. L. Karczewski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016, s. 122– 123.



Poddane analizie polskie firmy funkcjonujące na rynku chińskim świadczą usługi z branży trans-
portowej, logistycznej, wydobywczej, medycznej oraz chemii budowlanej. Bardzo istotną rolę odegrała 
spółka Chipolbrok, która stanowiła pierwszą spółkę typu joint venture Chin z partnerem zagranicznym 
i do dziś prowadzi działalność gospodarczą na tym rynku. Wskazane w pracy polskie przedsiębiorstwa 
jako formę ekspansji najczęściej decydują się na bezpośrednie inwestycje, głównie w formie otwierania 
swoich filii zagranicznych. 

Dostęp do rynku chińskiego jest bardzo trudny dla firm z innych krajów. Chińczycy często z góry 
narzucają im możliwość wejścia na ten rynek za pośrednictwem utworzenia spółki typu joint venture  
z chińskim partnerem. Jego pozyskanie często okazuje się dla polskich firm zbyt trudne do zrealizowania. 
Oprócz wskazanych w tabeli firm, na rynku chińskim swoją obecność zaznaczyły także przedsiębiorstwa 
mleczarskie takie jak m.in.: Bakoma, OSM Łowicz czy Mlekovita, które podjęły próbę eksportu swoich 
produktów. Niestety póki co nie udało im się odnieść znaczącego sukcesu. Zdecydowanie zabrakło im 
pomysłu na sprzedanie polskich produktów i odpowiedniego zareklamowania ich w Chinach. Polskie 
towary mają w Chinach w dalszym ciągu bardzo słabą rozpoznawalność i nie są z niczym konkretnym 
kojarzone. Nasi przedsiębiorcy zbyt szybko się poddają i wycofują swoje produkty, argumentując to 
nieopłacalnością i dużymi kosztami. Europa stanowi dla nich o wiele korzystniejszy i przede wszystkim 
sprawdzony rynek zbytu. Eksportując swoje towary do krajów europejskich, polscy przedsiębiorcy nie 
muszą ponosić aż tak dużego ryzyka niepowodzenia działalności gospodarczej jak w przypadku krajów 
azjatyckich.

Obecnie trudno jest ocenić jak w kolejnych latach ukształtuje się współpraca między polskimi  
i chińskimi firmami. Niewątpliwie posiadamy potencjał dla rozwoju relacji w wielu branżach, o czym 
świadczy zdywersyfikowany charakter naszej wymiany i liczne podpisane porozumienia między kraja-
mi. Mimo cały czas istniejącego znaczącego deficytu w bilansie handlowym po stronie polskiej, Chiny 
pozostają bardzo ważnym nie tylko azjatyckim, ale także globalnym partnerem naszego kraju. Dużą 
szansą na rozwój tych relacji byłoby zwiększenie liczby polskich instytucji, które wspierałyby i bardziej 
uświadamiały decydujących się rozpocząć swoją działalność na chińskich rynkach przedsiębiorców. 
Istotnym elementem jest także dbanie o utrzymanie pozytywnych relacji politycznych między krajami  
i wykazanie większego zaangażowania ze strony polskiego rządu do współpracy z Chinami. 

Narastające z początkiem 2019 roku obawy o przyszłość polsko chińskich relacji uległy stop-
niowemu zmniejszeniu za sprawą spotkania premiera Morawieckiego z premierem Li Keqiangiem  
w kwietniu bieżącego roku podczas szczytu państw 16+1 w Dubrowniku37. Rozmowa premierów przy-
niosła nadzieję na poprawę relacji między krajami. Jeśli jednak do niej nie dojdzie, polscy przedsiębior-
cy nie powinni obawiać się całkowitego niepowodzenia na chińskim rynku. W dalszym ciągu mogą sta-
rać się we własnym zakresie opracowywać strategię wejścia na rynki chińskie i swoimi siłami poszerzać 
kontakty handlowe oraz poszukiwać dogodnych partnerów. Bez wsparcia politycznego może jednak 
okazać się to trudniejsze. Niemniej jednak istotnym jest, aby Polacy przede wszystkim zmienili swoje 
podejście w kontekście handlu z krajami azjatyckimi i postarali się zrozumieć specyfikę tych rynków. 
Zamiast przedwcześnie się poddawać i rezygnować, powinni postarać się zachować cierpliwość do koń-
ca. Chińscy partnerzy na pewno z czasem to docenią. 

37 Xinhua, China, Poland Eye Closer Economic Ties,  
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/12/c_137972547.htm (dostęp: 10.04.2019 r.).
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ZAKOŃCZENIE

Handel zagraniczny to bardzo szerokie pojęcie, które nie odnosi się jedynie do wymiany towarów 
i usług w skali międzynarodowej. Na efektywność tego zjawiska wpływ ma wiele czynników, od wskaź-
ników gospodarczych (tj. PKB, wartość i stopa eksportu oraz importu, tempo wzrostu gospodarczego 
poszczególnych krajów czy terms of trade), przez uwarunkowania geograficzne państw i ich zasobność 
w surowce, a także kapitał i siłę roboczą, aż po poprawność stosunków politycznych między poszczegól-
nymi krajami. O ile zasobność w surowce i położenie geograficzne pozostaje niezależne od woli państw, 
tak podtrzymywanie i dbanie o dobre kontakty z krajami partnerskimi powinno być integralną częścią 
polityki każdego państwa. Jest to niezwykle istotne dla poprawy wyników gospodarczych czy poziomu 
wymiany handlowej danego kraju, a także ocieplenia jego wizerunku względem państwa, z którym chce 
rozwinąć współpracę. 

Dokonane przez autorkę analizy obrotów handlowych oraz innych czynników wpływających 
na rozwój stosunków tj. m.in.: wizyty przedstawicieli wysokiego szczebla, a także zawierane poro-
zumienia handlowe, wskazują, iż początkowe kontakty zarówno z Chinami, jak i Indiami układały się 
bardzo korzystnie, i dawały duże prawdopodobieństwo rozwoju owocnej współpracy między krajami. 
Niestety istniejący w latach 50. XX wieku potencjał dla rozwoju stosunków Polski na rynkach azjatyc-
kich nie został wykorzystany. Polska cały czas zbyt mocno stawia na kraje europejskie. Wyniki badań 
tylko częściowo potwierdziły założone przez autorkę pracy hipotezy, mówiące o wpływie doświadczeń  
historycznych i istniejących w okresie zimnowojennym podobieństw w strukturach gospodarczych na 
rozwój relacji pomiędzy krajami. Należy pamiętać, iż zarówno z Indami jak i Chinami odnotowaliśmy 
w historii naszych stosunków wiele pozytywnych epizodów. To właśnie polska spółka Chipolbrok była 
pierwszą spółką z kapitałem zagranicznym w Chinach w latach 50. XX wieku. Chińczycy cenili także 
polski zespół Mazowsze, który wielokrotnie występował w tym państwie w ramach odbywanych tras 
koncertowych. Ważnym obszarem współpracy między krajami pozostawało wydobycie miedzi, którą do 
dziś Państwo Środka jest mocno zainteresowane. Z Indiami na przełomie lat 60. i 70. XX wieku z kolei 
rozwijaliśmy bardzo istotną współpracę militarną i technologiczną. Polskie i indyjskie wojska odbywa-
ły wspólne szkolenia. Tylko w ciągu 13 lat nasz kraj dwukrotnie odwiedzili ówcześni premierzy Indii 
najpierw w latach 50. Jawaharlal Nehru, a później jego córka Indira Gandhi. Było to dla Polski ogrom-
nym wyróżnieniem, a także wstępem do rozwoju i pogłębienia bilateralnych relacji. Przedstawiciele 
Chińskiej Republiki Ludowej także wielokrotnie odwiedzili Polskę. 

Początkowe wizyty zainicjował premier Zhou Enlai. Mimo to w kolejnych latach stosunki między 
krajami wyraźnie się ochłodziły. Zdecydowanie wpływ na to miały przekształcenia gospodarcze, jakie 
dokonały się w Polsce w latach 90. XX wieku. Odejście od komunizmu i zmiany w kierunku gospo-
darki wolnorynkowej sprawiły, że Polska wyraźnie oddaliła się od Chin i przestała być dla nich istotna. 
Przeobrażenia polskich struktur państwowych były wysoce niezrozumiałe dla Chińczyków i niezgodne 
z ich doktryną państwową. Chiny są autorytarnym państwem, a zachodzące wówczas w naszym kraju 
przemiany demokratyczne były krokiem w całkowicie przeciwnym do chińskich idei kierunku. Polska 
nie wykazywała także żadnych dalekoidących inicjatyw, by dbać o podtrzymywanie tych relacji, tak 
samo w przypadku Indii. Polska dyplomacja zdecydowanie zaraz po zakończonych w Indiach wyborach 
powinna zacząć zabiegać o zorganizowanie wizyty na najwyższym szczeblu, tym bardziej, iż ostatni 
indyjski premier odwiedził nasz kraj w 1979 roku. 

Pełne potwierdzenie znalazła natomiast hipoteza odnosząca się do istnienia wielu obszarów dla 
rozwoju współpracy Polski zarówno z Indiami i Chinami, na co wskazały zgromadzone przez autorkę 
dane dotyczące zdywersyfikowanego charakteru wymiany, a także licznych zawartych umów gospodar-
czych między krajami, nieograniczających się wyłącznie do jednego sektora. 
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Elementem rozwoju bilateralnych relacji z Indiami w polityce obecnego rządu Prawa i Spra- 
wiedliwości, może okazać się rok 2019 ze względu na zawarte w styczniu bieżącego roku porozumienie 
w zakresie górnictwa. Jest to bardzo istotny obszar współpracy między krajami, a tego typu umowa 
otwiera polskim firmom szerokie możliwości nawiązania relacji z indyjskimi firmami. Rynek wydobyw-
czy, a także żywnościowy i technologiczny to zdecydowanie kluczowe branże, w jakich Polska i Indie 
mogą rozwijać swoje relacje handlowe w dalekiej perspektywie. Wymiana handlowa między krajami, 
mimo, iż nadal nie osiąga znaczących wyników, a Polska w dalszym ciągu utrzymuje w tych stosunkach 
deficyt, z roku na rok jednak wzrasta. Znaczący jest także charakter wymiany, który jest wysoce zdywer-
syfikowany, co nie zawęża możliwości kooperacji tylko w jednej płaszczyźnie. Optymistyczne wydają 
się tutaj także prognozy dokonane przez grupę HSBC, które szacują, iż w perspektywie lat 2016–2020 
to właśnie wymiana z Indiami odnotuje najszybszy dla Polski wzrost. Warto raz jeszcze podkreślić,  
iż w perspektywie wspomnianych w raporcie lat import z Indii do Polski ma wzrosnąć o 17%, natomiast 
eksport o 16%1. By jednak udało się poprawić te relacje, polski rząd zdecydowanie w najbliższym cza-
sie powinien podjąć próby organizacji wizyty na wysokim szczeblu z tym krajem i przełamać trwającą 
gorszą passę w stosunkach.

W kontekście relacji polsko chińskich istotnym okazać miał się rok 2012, kiedy wizytę w naszym 
kraju złożył premier Wen Jiabao. Dołączenie Polski do Inicjatywy 16+1 miało przynieść znaczące ko-
rzyści. Wybudowano dwie trasy kolejowe z Warszawy do Suzhou i z Łodzi do Chengdu. Po kolejnych 
wizytach, które nastąpiły w roku 2015 i 2016 odbytych kolejno przez prezydenta Andrzeja Dudę i prze-
wodniczącego ChRL Xi Jinpinga coraz głośniej mówiono w mediach o istotnej roli Polski w projekcie 
Nowego Jedwabnego Szlaku. Liczono na wielkie inwestycje, które jak na razie nie zostały zrealizowane. 
Niezmiennym pozostaje jednak fakt, iż położenie naszego kraju jest bardzo istotne z punktu widzenia 
lokowania chińskich inwestycji i projektów. Poprzez Polskę, która znajduje się w środku Europy, Chiny 
mogłyby uzyskać łatwiejszy dostęp do pozostałych krajów europejskich. Jeżeli jednak polski rząd nie 
będzie wykazywać inicjatyw do rozwoju bilateralnych kontaktów, miejsce Polski szybko może zostać 
zastąpione przez inny kraj środkowoeuropejski, na przykład Węgry, które coraz bardziej zbliżają się do 
Chin i dbają o wzmocnienie relacji. Polska cały czas obawia się uzależnienia od chińskich kredytów  
i nie chce stać się kolejnym „państwem–klientem”. Obawy te są całkiem zrozumiałe, gdyż obserwując 
sytuację innych krajów, w których Chińczycy dokonują swoich inwestycji np. w Pakistanie, odnotować 
można coraz większe uzależnienie tego państwa od chińskiej pomocy, dlatego Polska powinna opraco-
wać bardziej przemyślaną strategię współpracy z Chinami, tak by była korzystna dla obydwóch stron. 
Oprócz tego nasz kraj pozostaje głównym beneficjentem unijnych funduszy, z których nie można byłoby 
dofinansowywać chińskich projektów, co także jest istotnym argumentem z punktu widzenia polityki 
naszego rządu. Węgry jednak potrafiły podjąć ryzyko i zgodzić się na chińskie inwestycje, sprzeciwiając 
się decyzjom Brukseli. Czas jednak pokaże, czy była to właściwa droga i czy Polska mogłaby wziąć  
z tego kraju przykład w przyszłości.

Polacy w dalszym ciągu wolą jednak inwestować na doskonale im już znanych rynkach europej-
skich i rozwijać kontakty z krajami unijnymi, bądź Amerykanami. Ekspansją na rynki azjatyckie zainte-
resowana jest wciąż niewielka liczba polskich firm, które cały czas obawiają się zbyt wysokich kosztów 
prowadzenia swojej działalności, jak również niskich zysków. Rozwojowi kontaktów handlowych nie 
sprzyja także sytuacja polityczna między krajami. 

W kwietniu bieżącego roku zorganizowano jednak kolejne spotkanie grupy państw 16+1  
w Dubrowniku, którego Polska była jedną ze stron. W czasie trwania szczytu reprezentant polskie-
go rządu premier Mateusz Morawiecki odbył rozmowę z chińskim premierem Li Keqiangiem. Mimo 
wcześniejszych spekulacji w mediach, iż Polska nie traktuje poważnie tego wydarzenia, bo do ostatniej 
chwili nie wiadomo było kto będzie reprezentować nasz kraj, polski rząd stanął na wysokości zadania, 
oddelegowując właściwą ku temu osobę, odpowiadającą randze chińskiego przedstawiciela, okazując 

1 Szerzej na ten temat w podrozdziale: 2.4 Struktura obrotów handlowych Rzeczpospolitej Polskiej z krajami azjatyckimi  
w XXI wieku, s. 62.
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mu przy tym należyty szacunek i podkreślając tym samym istotność interesów oraz relacji między kraja-
mi. Premierzy obydwóch krajów zadeklarowali chęć dalszej współpracy, a także zaprosili zagranicznych 
przedsiębiorców zarówno z Polski, jak i Chin do rozpoczęcia działalności na tych rynkach, co może 
stanowić pewnego rodzaju wsparcie dla polskich inwestorów planujących ekspansję na ten rynek.

Polska i Chiny podobnie jak Indie, posiadają wiele wspólnych obszarów do wzajemnej współ-
pracy. Zaliczyć można do nich chociażby: energetykę, przemysł technologiczny, medyczny, maszyno-
wy, wydobywczy, kosmetyczny czy rolno spożywczy. Premier Chin zapowiedział zwiększenie importu  
z Polski, aby wymiana handlowa z biegiem lat stała się dla nas bardziej korzystna2.Polscy przedsiębior-
cy powinni jednak jak najszybciej opracować odpowiednie strategie, by zdołać utrzymać się na tym 
trudnym rynku. Ocieplenie relacji politycznych zdecydowanie mogłoby zwiększyć szansę nawiązania 
kontaktów między przedsiębiorcami. Nie jest to jedyny warunek. Najważniejszym jest, aby Polsce uda-
ło się wreszcie wypracować swoją markę i stać się rozpoznawalną na rynkach azjatyckich, zarówno  
w Chinach, jak i w Indiach. Nie można zapominać, iż Chiny cały czas pozostają głównym polskim part-
nerem handlowym z Azji. W 2018 roku import z Chin stanowił blisko 50% całości nabywanych regionie 
azjatyckim towarów, eksport natomiast ok. 18%. Indie pozostają obecnie 6. importerem i 4. eksporterem 
azjatyckim dla Polski3. 

Mimo stałej obecności innych europejskich państw w Azji, w tym dominujących Niemiec, Francji 
czy Wielkiej Brytanii nie powinniśmy przedwcześnie się poddawać i wycofywać z tych rynków. Polscy 
przedsiębiorcy często argumentują swoje decyzje słabą pozycją kraju w Azji, czy zbyt wysokimi kosz-
tami prowadzenia działalności gospodarczej, przez co wolą w dalszym ciągu skupiać się na kontak-
tach z krajami europejskimi. Jest to dużym błędem, ponieważ, choć stosunki z krajami azjatyckimi 
początkowo wydają się być niezwykle trudne, w dalekiej perspektywie dają szansę na naprawdę owocną 
współpracę i osiągnięcie zysków większych niż w krajach europejskich. Kraje azjatyckie, w tym Chiny 
i Indie dysponują ogromnymi rynkami zbytu, co daje wiele możliwości zagranicznym przedsiębiorcom. 
Polska, w oparciu o dobre tradycje historyczne z analizowanymi w pracy krajami, posiada podstawy dla 
rozwoju i pogłębiania wzajemnych relacji w handlu i w innych dziedzinach, np. kulturalnych czy nauko-
wych. Szansą na poprawę stosunków między krajami z pewnością może być realizowanie przez polski 
rząd spójnej i długofalowej polityki z jasno sprecyzowanymi obszarami współpracy w dziedzinach już 
istniejących, jak również nowych, wykazujących potencjał rozwoju. 

2 TVP INFO, Polska i Chiny chcą zwiększenia wymiany handlowej. Li Keqiang spotkał się z Mateuszem Morawieckim, 
https://www.tvp.info/42179810/polska-i-chiny-chca-zwiekszenia-wymiany-handlowej-li-keqiang-spotkal-sie-z-
mateuszem-morawieckim (dostęp: 27.05.2019 r.).

3 Szerzej na ten temat: 2.4 Struktura obrotów handlowych Rzeczpospolitej Polskiej z krajami azjatyckimi  
w XXI wieku, s. 57–58.
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Handel zagraniczny stanowi nieodłączną część polityki ekonomicznej. Odnosi się do wymiany 

dóbr i usług pomiędzy partnerami zagranicznymi. W Polsce publikowanych jest coraz więcej 

źródeł opisujących zjawisko handlu zagranicznego. Głównym przedmiotem analizy pozostają 

jednak stosunki handlowe Polski z krajami europejskimi. Niewiele jest obecnie źródeł 

wykraczających tematyką poza kontynent europejski. Dokonując wcześniejszej analizy 

dostępnych na rynku materiałów, autorka pracy nie odnalazła publikacji, w której poddano 

charakterystyce stosunki Polski z Chinami i Indiami jednocześnie. Wybór tych krajów związany 

był z ich rosnącym znaczeniem na arenie międzynarodowej, a także pewnymi historycznymi i 

gospodarczymi powiązaniami z Polską, uwarunkowanymi sytuacją geopolityczną w okresie 

zimnowojennym. Czy jednak istniejące między krajami pewne podobieństwa, mogą stanowić 

dziś podstawy do rozwoju tych relacji gospodarczych i ich poprawy w przyszłości? Głównym 

celem pracy jest analiza polskich relacji handlowych z krajami azjatyckimi w XXI wieku na 

przykładzie Republiki Indii i Chińskiej Republiki Ludowej, a także wskazanie wyzwań i 

przyszłych perspektyw dla tych stosunków. Realizacji tego celu posłużyły dokonane przez 

autorkę analizy ekonomiczne oparte na artykułach naukowych, publikacjach, raportach 

statystycznych i rocznikach handlu zagranicznego Głównego Urzędu Statystycznego. 
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