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• Chińska Republika Ludowa, ChRL, potocznie Chiny – państwo w Azji 
Wschodniej, obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji 
Środkowej zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Chiny to 
najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,4 mld osób, co 
stanowi 18,4% populacji świata.

• Gospodarka Chin – od 2010 druga pod względem wielkości (po USA) i 
najszybciej rozwijająca się gospodarka narodowa świata, osiągająca średnie 
tempo wzrostu 10% rocznie przez ostatnie kilkadziesiąt lat[6]. Jest również 
największym eksporterem na świecie.

• Chiny są jednym z najzasobniejszych w surowce krajów świata: węgiel, ropa 
naftowa, rudy żelaza i innych metali.

• Rolnictwo, turystyka, przetwórstwo, produkcja energii

• Najbardziej rozwinięte regiony: Hongkong, Pekin, Szanghaj

Chiny – kraj smoka 
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Chiny dzisiaj

• Chiny są dla nas 2. pod względem wielkości kierunkiem importu, lecz 
dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.

• Pomiędzy 1990 a 2020 r. udział Chin w światowym eksporcie towarów 
zwiększył się z zaledwie 1,8 proc. do 14,7 proc.

• W tym samym czasie udział Chin w światowym imporcie wzrósł z 1,5 
proc. do 11,5 proc., stając się drugim największym na świecie, po 
Stanach Zjednoczonych, importerem towarów.

• Paradoksalnie pandemia COVID-19 pomogła umocnieniu się znaczenia 
Chin w światowym handlu. Dzięki szybkiemu unormowaniu się sytuacji 
epidemicznej udziały Chin w handlu światowym w 2020 r. osiągnęły 
rekordowe wartości.

• Równolegle zwiększa się też udział chińskiej gospodarki w światowym 
PKB. Wynosił on odpowiednio 3,6 proc. w 2000 r., 9,2 proc. w 2010 r. 
oraz 17,4 proc. w 2020 r. 

• Rośnie również poziom zamożności chińskiego społeczeństwa. Czyni to z 
Chin duży i perspektywiczny rynek zbytu dla polskich dóbr.
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Co kupują Chińczycy?

• Struktura towarów importowanych przez Chiny odzwierciedla duże 

zapotrzebowanie na dobra inwestycyjne oraz surowce, co z kolei 

wynika ze wzrostu gospodarczego do tej pory ukierunkowanego na 

inwestycje oraz eksport. 

• W strukturze produktowej chińskiego importu dominują maszyny i 

urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny (33 proc. chińskiego 

importu) oraz produkty mineralne (25 proc. chińskiego importu). 

• że w perspektywie średnio- i długookresowej nastąpi wzrost znaczenia 

w strukturze chińskiego importu dóbr konsumpcyjnych przy 

jednoczesnym spowolnieniu dynamiki importu ogółem
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Wiele do zrobienia – ujemny bilans handlowy

• Chiny są 2. pod względem wielkości kierunkiem importu towarów

• Lecz dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.

• W 2020 r. Polska wyeksportowała do Chin towary o wartości 13,2 mld złotych, co 
stanowiło 1,3 proc. wartości polskiego eksportu. 

• Wartość polskiego importu towarów z Chin jest 10-krotnie wyższa niż eksportu w 
tym kierunku. 

• W 2020 r. import z Chin wyniósł 145,5 mld złotych, odpowiadając za 14,6 proc. 
wartości polskiego importu towarów.

• Niemniej intensywność wymiany handlowej systematycznie rośnie w obu 
kierunkach.

• Niestety Polska notuje trwały deficyt handlowy w wymianie towarowej z Chinami, 
który w 2020 r. osiągnął wartość 132 mld zł.
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Chiny – struktura eksportu
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• maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, 
która odpowiadała w latach 2018-2020 za 31 %

• metale nieszlachetne i wyroby zdominowane przez miedź –
24 %

• tworzywa sztuczne i wyroby 7,5 %

• różne wyroby gotowe:

- meble; 5,5 % 

- drewno i wyroby z drewna 5,1 %

- sprzęt transportowy 4,5 % 

- zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 4,5 %

- produkty przemysłu chemicznego 3,9 %



Wątpliwości?
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• COVID 19?

• Tybet?

• Google?

• Hongkong?

• Cenzura?

• Demokracja?

• Nowy Szlak Jedwabny?



Zjednoczone Emiraty Arabskie
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• Zjednoczone Emiraty Arabskie – państwo arabskie na 
Bliskim Wschodzie, położone nad Zatoką Perską i 
Omańską

• Składa się z siedmiu emiratów: Abu Zabi, Dubaj, Szardża, 
Adżman, Umm al-Kajwajn, Ras al-Chajma i Fudżajra. 
Graniczy z Arabią Saudyjską i Omanem.

• Federacja powstała w 1971 roku – ze 180 tysiącami 
mieszkańców

• Dziś liczba ludności to 9 mln 300 tyś 

• Z czego jedynie 19% to obywatele Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich



Zjednoczone Emiraty Arabskie - gospodarka
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• Kraj należy do szybko rozwijających się i najbogatszych 
państw Azji Zachodniej.

• Ropa naftowa głównie w Abu Dhabi

• Obecnie ropa naftowa daje tylko około 18% PKB

• Najważniejszym sektorem gospodarki są dziś transakcje 
finansowe

• Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca to 56 
667 USD 

• Ważną rolę w gospodarce kraju odgrywa turystyka -
DUbaj



Polski eksport do ZEA
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• Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem 
handlowym Polski wśród krajów skupionych w Radzie 
Współpracy Państw Zatoki - GCC

Głównymi dobrami eksportowanymi przez Polaków do ZEA są:

• urządzenia elektryczne,

• urządzenia elektroniczne,

• meble i części do nich,

• produkty przemysłu chemicznego,

• maszyny i urządzenia mechaniczne,

• pojazdy,

• produkty spożywcze.



Formy prowadzenia działalności w ZEA
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Rodzaje form prowadzenia działalności:

• publiczna spółka akcyjna

• prywatna spółka akcyjna

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• spółka osobowa

• spółka komandytowo-akcyjna

• spółka typu joint-venture

Strefy ekonomiczne – jest ich już prawie pięćdziesiąt Wybór zależy od specyfiki 
działalności inwestorów, a także od lokalizacji strefy, zamiarów inwestycyjnych, 
kosztów i preferencji osobistych.



Expo 2020 szansą dla polskich firm
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• Polscy przedsiębiorcy zainteresowani aktywnym udziałem w wystawie 
mogą liczyć na pomoc Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, która za 
pośrednictwem Zespołu EXPO 2020 Dubai odpowiada za Pawilon Polski 
na światowej wystawie. Oferta wsparcia obejmuje:

• dofinansowanie udziału bezpośredniego oraz działań promocyjnych,

• promowanie firmy za pośrednictwem Katalogu przedsiębiorców on-
line, który będzie prezentowany w Pawilonie Polski,

• udostępnienie pokojów spotkaniowych i salonu VIP do spotkań z 
partnerami.

• Ponadto każdy z 12 polskich regionów biorących udział w Expo 2020 
będzie realizował własny program gospodarczy. Zainteresowani 
udziałem przedsiębiorcy powinni się kontaktować z Zespołem EXPO 
2020 Dubai lub odpowiednimi urzędami marszałkowskimi.



Zapraszam
do kontaktu

Sebastian Kuśmierek
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Tel. + 48 667 022 335
E-mail: sebastian.kusmierek@exportcluster.pl


