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Pomimo niewielkiego 

osłabienia dynamiki PKB 

gospodarka Chin będzie się 

rozwijać w 2017 roku w 

znacznym tempie 6,6% r/r 

 

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Chin 

Wskaźnik Jednostka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 

PKB % r/r 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,6 

PKB per capita (PPP) USD 9252 10290 11252 12265 13327 14328 15399 16676 

Inflacja HICP % r/r 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0 2,4 

Import % r/r 23,4 11,7 5,8 9,7 3,7 -0,7 5,5 4,5 

Eksport % r/r 28,8 10,5 6,8 9,6 4,3 -2,3 1,7 3,1 

Rachunek obrotów bieżących % PKB 3,9 1,8 2,5 1,5 2,2 2,7 1,8 1,3 

Stopa bezrobocia* % 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 

Deficyt budżetu % PKB -0,4 -0,1 -0,3 -0,8 -0,9 -2,8 -3,7 -3,7 

Dług publiczny % PKB 33,7 33,6 34,3 37,0 39,9 42,6 46,2 49,3 

Źródło: MFW, PKO Bank Polski. *Stopa bezrobocia wśród mieszkańców miast 

 

Według prognoz MFW w 2017 roku tempo wzrostu PKB Chin nieznacznie się osłabi do 6,6% r/r z 

6,7% r/r w 2016 roku oraz wobec 6,9% r/r w 2015 roku, wskutek wolniejszego wzrostu inwestycji 

oraz słabszego popytu zewnętrznego ograniczającego poziom chińskiego eksportu. Przewiduje się, 

że kontynuowany będzie wzrost znaczenia sektora usług (których udział wzrósł r/r w 2016 roku do 

51,6% z 50,2%) kosztem przemysłu. 

 

Po spadku średniorocznej inflacji CPI w Chinach w 2015 roku do 1,4% r/r, w 2016 roku 

zanotowano wzrost wskaźnika CPI do 2,0% r/r, który kontynuowany będzie także w 2017 roku, w 

wyniku czego inflacja zwiększy się według prognoz MFW do 2,4% r/r (wobec celu inflacyjnego na 

poziomie 3,0% r/r), przy przewidywanym odbiciu cen surowców i żywności oraz wyższej presji 

płacowej wskutek wolniejszego tempa wzrostu liczby aktywnych zawodowo. 

 

W 2017 roku prawdopodobne jest wyhamowanie dynamiki importu do 4,5% z 5,5% w 2016 roku, 

natomiast w przypadku eksportu przewidywane jest zwiększenie dynamiki do 3,1% r/r z 1,7% r/r w 

2016 roku wobec spadków odpowiednio o -0,7% r/r i o -2,3% r/r w 2015 roku. Ogromny rozmiar 

rynku wewnętrznego i wzrost zasobności chińskiej klasy średniej wpływają na wzrost 

zapotrzebowania na import produktów konsumpcyjnych.  

 Według prognoz MFW w 2017 roku tempo wzrostu PKB Chin nieznacznie się osłabi do 

6,6% r/r z 6,7% r/r w 2016 roku oraz wobec 6,9% r/r w 2015 roku. 

 Po spadku średniorocznej inflacji CPI w Chinach w 2015 roku do 1,4% r/r, w 2016 roku 

zanotowano wzrost wskaźnika CPI do 2,0% r/r, który kontynuowany będzie także w 2017 

roku, w wyniku czego inflacja zwiększy się według prognoz MFW do 2,4% r/r. 

 W 2017 roku prawdopodobne jest wyhamowanie dynamiki importu do 4,5% z 5,5% w 

2016 roku, natomiast w przypadku eksportu przewidywane jest zwiększenie dynamiki do 

3,1% r/r z 1,7% r/r w 2016 roku. 

 W całym 2016 roku Chiny zajmowały 22. miejsce w polskim eksporcie (ponad 0,9% 

eksportu ogółem) oraz 2. miejsce w imporcie z Polski (niespełna 7,3% importu ogółem). 

 W całym 2016 roku polski eksport do Chin osiągnął poziom 1,7 mld EUR, obniżając się o  

-5,1% r/r. 

 Polski import z Chin osiągnął w całym 2016 roku blisko 13,0 mld EUR i był wyższy o 7,0% 

w skali roku. 

 W 2015 roku napływ polskich FDI do Chin był ujemny i osiągnął -13,3 mln EUR. Stan 

polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach w 2015 roku wyniósł  

71,1 mln EUR i było to 0,3% stanu polskich FDI ogółem.  

 Sytuacja na chińskim rynku pracy pozostaje stabilna i od 2010 roku poziom stopy 

bezrobocia wśród mieszkańców miast kształtuje się blisko 4%. Prognozy MFW wskazują 

na utrzymanie podobnej wartości indeksu także w 2017 roku. 

 Główna stopa procentowa chińskiego banku centralnego wynosi 4,35%, po obniżce w 

październiku 2015 roku o 25 punktów bazowych. 

 W 2017 roku oczekiwane jest utrzymanie deficytu budżetowego, który w relacji do PKB 

wyniesie -3,7% - podobnie jak szacunki na 2016 rok oraz -2,8% PKB zanotowanych w 

2015 roku. 

 Według prognoz MFW w latach 2016-2017 przewidywany jest dalszy wzrost relacji długu 

publicznego do PKB, która zwiększy się do blisko 50% PKB wobec 42,6% PKB w 2015 

roku. 
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Oczekiwane jest osłabienie nadwyżki na rachunku obrotów bieżących do 1,3% PKB w 2017 roku z 

1,8% PKB w 2016 roku i 2,7% PKB w 2015 roku.  

 

W całym 2016 roku Chiny zajmowały 22. miejsce w polskim eksporcie (ponad 0,9% eksportu 

ogółem) oraz 2. miejsce w imporcie z Polski (niespełna 7,3% importu ogółem).  

 

W całym 2016 roku polski eksport do Chin osiągnął poziom 1,7 mld EUR, obniżając się o -5,1% r/r.  

 

W strukturze towarowej polskiego eksportu do Chin w całym 2016 roku największy udział miały 

grupy towarów: maszyny i urządzenia transportowe (34,9%), towary przemysłowe klasyfikowane 

według surowca (30,0%), wyroby różne (14,2%) oraz chemikalia i produkty pochodne (7,5%).  

 

Polskimi hitami eksportowymi do Chin są: miedź, urządzenia mechaniczne i elektryczne rejestracji  

i odbioru dźwięku, tworzywa sztuczne, meble, leki, bursztyn, słodycze, produkty mleczne, drób, 

jabłka, wieprzowina.  

 

Według bazy danych Insigos Ministerstwa Rozwoju 2673 polskie firmy eksportują do Chin.  

 

Ministerstwo Rozwoju jako potencjalne dziedziny współpracy z Chinami wskazuje: 

 rynek artykułów spożywczych,  

 e-commerce,  

 bursztyn,  

 branżę meblową,  

 budownictwo,  

 inteligentne miasta,  

 zielone technologie,  

 przemysł samochodowy,  

 przemysł lotniczy. 

 

Polski import z Chin osiągnął w całym 2016 roku blisko 13,0 mld EUR i był wyższy o 7,0% w skali 

roku. 

 

W strukturze polskiego importu z Chin w 2016 roku dominowały grupy towarów: maszyny  

i urządzenia transportowe (53,3%), wyroby różne (23,8%), towary przemysłowe klasyfikowane 

według surowca (16,3%) oraz chemikalia i produkty pochodne (4,4%). 

 

W 2015 roku napływ polskich FDI do Chin był ujemny i osiągnął -13,3 mln EUR. Stan polskich 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach w 2015 roku wyniósł 71,1 mln EUR i było to 

0,3% stanu polskich FDI ogółem. Dla porównania stan chińskich bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w Polsce był wyższy i w 2015 roku osiągnął 198,5 mln EUR, wzrastając o 34,7% r/r, 

stanowiąc 0,12% stanu ogółu FDI w Polsce. 

 

Sytuacja na chińskim rynku pracy pozostaje stabilna i od 2010 roku poziom stopy bezrobocia 

wśród mieszkańców miast kształtuje się blisko 4% (indeks określany według badań wskazuje  

na nieco wyższy poziom - nieznacznie przekraczający 5%). Prognozy MFW wskazują na utrzymanie 

podobnej wartości stopy bezrobocia także w 2017 roku. 

 

Główna stopa procentowa chińskiego banku centralnego wynosi 4,35%, po obniżce w październiku 

2015 roku o 25 punktów bazowych. 

 

W 2017 roku oczekiwane jest utrzymanie deficytu budżetowego, który w relacji do PKB wyniesie  

-3,7% - podobnie jak szacunki na 2016 rok oraz -2,8% PKB zanotowanych w 2015 roku.  

 

Według prognoz MFW w latach 2016-2017 przewidywany jest dalszy wzrost relacji długu 

publicznego do PKB, która zwiększy się do blisko 50% PKB wobec 42,6% PKB w 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie: english.gov.cn, GUS, logistykamorska.pl, MFW, Ministerstwo Rozwoju, NBP, tradingeconomics.com, WPHI Pekin, WPHI Szanghaj. 

  

Struktura polskiego eksportu  

do Chin (I-XII.2016) 

 
Źródło: GUS, PKO Bank Polski. 

 

 

 

 

 

Struktura polskiego importu z Chin  

(I-XII.2016) 

 
Źródło: GUS, PKO Bank Polski.  

 

 

 

 

 

Stan polskich FDI w Chinach  

i chińskich FDI w Polsce 

 
Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 
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