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Streszczenie: Chiny i Australia to ważne państwa regionu Indo-Pacyfiku. Ich relacje głównie 

skupiają się na kwestiach ekonomicznych. Jest to możliwe dzięki dużej wzajemnej 

komplementarności gospodarek. Ponadto, kraje te współpracują na rzecz pogłębiania relacji 

gospodarczych. Chiny i Australia tworząc umowę o wolnym handlu usprawniły dwustronny 

handel i inwestycje. Chiny są największym australijskim partnerem handlowym pod względem 

importu oraz eksportu, a także ogromną szansą dla Australii na biznes. 

 

Summary: China and Australia are important countries in the Indo-Pacific region. Their 

relations mainly focus on economic issues. It is possible due to the large mutual 

complementarity of economies. In addition, these countries cooperate to deepen their economic 

relations. China and Australia have created a free trade agreement to improve bilateral trade 

and investment. Moreover, China is Australia’s largest trading partner in terms of both exports 

and imports, as well as a great opportunity for business. 
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I. Wstęp 

 

Australia oraz Chiny to jedne z największych państw, znajdujących się w regionie Azji 

i Pacyfiku. Oba państwa mają podobny potencjał terytorialny, jednakże geograficzny jest mniej 

korzystny dla Chin ze względu na fakt, że Państwo Środka graniczy z czternastoma krajami. 

Analizując zarówno potencjał demograficzny, gospodarczy, jak i militarny zauważymy znaczą 

przewagę Chin nad Australią. Ponadto, Państwo Środka uważane jest za potęgę nuklearną oraz 



dysponuje miejscem stałego członka w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

Ważny w kontekście relacji między Australią a Chinami jest alians pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a Australią. Sformalizowano go w latach pięćdziesiątych XX wieku, powołując 

Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku (ANZUS), który miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa w 

regionie oraz wspólnej współpracy między Australią, Nową Zelandią a Stanami 

Zjednoczonymi. Ponadto, w 1954 roku powstała Organizacja Paktu Azji Południowo-

Wschodniej (SEATO), w ramach której sojusz pomiędzy Canberrą a Waszyngtonem był 

realizowany1. Oba państwa opierają swoje relacje na wartościach demokratycznych oraz silnej 

przynależności do zachodniego kręgu kulturowego. Od czasu I wojny światowej Stany 

Zjednoczone oraz Australia współpracują ze sobą podczas najważniejszych konfliktów. Ich 

sojusz zapewnia stabilność i pokój w regionie Indo-Pacyfiku2. 

W przeciwieństwie do relacji australijsko-amerykańskich w głównej mierze opartych na 

stosunkach politycznych, australijsko-chińska współpraca ma wymiar gospodarczy. Stosunki z 

Chińską Republiką Ludową bardzo szybko się rozwijają z czego wynika fakt, że mogą być 

rozpatrywane jako potencjalne zagrożenie lub ogromna szansa. Pomiędzy  państwami 

występują duże rozbieżności w kwestiach politycznych wynikające z odmiennych przekonań, 

wartości oraz różnic kulturowych.  

Dynamiczny wzrost Chin implikuje zwiększającą się złożoność stosunków obu państw, 

ponadto Państwo Środka odgrywa coraz większą rolę w polityce Australii. Australijski rząd 

stara się balansować wpływy chińsko-amerykańskie. Rozwija relacje gospodarcze z Chinami 

przy zachowaniu własnej tożsamości oraz wartości Zachodnich, takich jak respektowanie praw 

człowieka3. 

 

II. Australia w regionie 

 

Australia jest państwem posiadającym jedną z najmocniejszych gospodarek świata, ponadto 

jest jedynym krajem, który zarządza całym kontynentem oraz szóstym co do wielkości 

powierzchni państwem na świecie. W Australii występuje bardzo niskie bezrobocie ponadto 

 
1 T. Okraska, Stosunki australijsko-chińskie. Historia, stan obecny, perspektywy., w: Australia w XX i XXI 
wieku. Polityka, historia i kultura, A. Kandzia-Poździał, J. Siekiera (red.), Wydawnictwo i-Press, Katowice 
2017, s. 1-3. 
2 Bureau of East Asian and Pacific Affairs, U.S. Relations With Australia, U.S. Department of State. Diplomacy 
in Action., 2018, https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2698.htm (dostęp 23.04.2019). 

3 T. Okraska, dz. cyt., s. 4-5. 



siła robocza jest dobrze wykwalifikowana. Co więcej, Australia jest silnie powiązana z 

regionem Indo-Pacyfiku, który uchodzi za najszybciej rozwijający się.  

Bezpieczeństwo, stabilność regionalna oraz dobrobyt to najważniejsze kwestie dla 

australijskiej polityki zarówno zagranicznej, jak i handlowej. Długa historia zaangażowania 

Australii w budowanie bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego, świadczy o byciu dobrym 

obywatelem oraz wsparciu rozwoju regionu. 

Na świecie Australia jest znanym producentem w sektorach górniczym, rolnym oraz 

energetycznym. Silną gospodarkę tworzą powiązania handlowe Australii z gospodarkami 

szczególnie Azjatyckimi, a także przejrzystość środowiska handlowego. Główną część 

gospodarki stanowią usługi, które obejmują znaczną część produktu krajowego brutto oraz 

większość miejsc pracy. 

Australia współpracuje nie tylko z państwami w swoim regionie ale także na świecie. 

Więzi z krajami pogłębia poprzez relacje międzyludzkie, wspólny handel oraz interesy 

strategiczne. Co więcej, aktywnie działa w środowisku międzynarodowym dzięki instytucjom 

o charakterze globalnym oraz regionalnym.  W celu osiągnięcia dobrobytu na świecie, Australia 

wspiera działania, które służą ożywieniu wzrostu gospodarczego, liberalizacji handlu oraz 

zachęcają do inwestycji i do tworzenia biznesu poprzez dyplomację gospodarczą.  

Australijska polityka skupia się na wzmacnianiu więzi i zaangażowania w krajach 

regionu Indo-Pacyfiku. Budowa instytucji regionalnych wspierających bezpieczeństwo, 

stabilność oraz dobrobyt możliwa jest również dzięki aktywnemu zaangażowaniu Australii 

będącej członkiem założycielem  Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Australia 

ma stosunki z wieloma krajami, w tym Indonezją, krajami ASEAN, Chinami, Koreą 

Południową, Japonią i Indiami.  

Obecnie głównymi partnerami handlowymi Australii są Chiny, Japonia, Stany 

Zjednoczone oraz Republika Korei. Obserwowalne obecnie jest przesunięcie handlu z Wielkiej 

Brytanii i Stanów Zjednoczonych, które do lat sześćdziesiątych XX wieku były największymi 

partnerami handlowymi Australii, na kraje Azjatyckie. Wpływ na dynamikę i elastyczność 

gospodarczą, a także na pobudzenie wzrostu i wydajności handlowej Australii ma fakt, że jej 

rynek jest otwarty, a ograniczenia w imporcie usług i towarów są minimalne. Usługi oraz 

towary australijskie, od zaawansowanych technologicznie sprzętów naukowych oraz 

medycznych, po żywność i wino bardzo wysokiej jakości, są konkurencyjne . Do głównych 

eksportowanych przez Australię usług należą turystyka, edukacja oraz profesjonalne usługi o 

charakterze finansowym. Wnoszą one duży wkład w australijską gospodarkę. Ponadto, 

Australia w sposób wielostronny, dwustronny oraz jednostronny podejmuje wysiłki w celu 



liberalizacji handlu, która ma za zadanie przyspieszyć wzrost gospodarczy na świecie, poprawić 

współpracę pomiędzy państwami oraz zredukuje ryzyko będące częścią gospodarki światowej. 

Australia również aktywnie angażuje się w fora dotyczące handlu, takie jak Światowa 

Organizacja Handlu (WTO), APEC czy G20. 

W kontekście usprawniania handlu i inwestycji na arenie międzynarodowej, Australia 

wynegocjowała wiele dwustronnych, jak i regionalnych umów o wolnym handlu (FTA)4. Dla 

Australii umowy o wolnym handlu są integralną częścią rozwoju gospodarczego. Traktaty te 

pomiędzy państwami mają wzmocnić powiązania handlowe oraz usuwać lub redukować 

bariery inwestycyjne i handlowe 5 . Umowy o wolnym handlu przynoszą wiele korzyści 

ekonomicznych. Działają na korzyść swobodnych przepływów inwestycyjnych i handlowych, 

skłaniają do zwiększenia produktywności innowacji i przedsiębiorstw, ponadto, zmniejszają 

lub całkowicie eliminują taryfy, a także ograniczają bariery za granicą, które sprawiają, że 

przepływ usług i towarów pomiędzy stronami jest znacznie utrudniony. Co więcej, rozwiązują 

problemy związane z handlem elektronicznym, własnością intelektualną i zamówieniami 

publicznymi oraz zacieśniają współpracę. Co ważne, umowy o wolnym handlu korzystnie 

wpływają na integrację regionalną, przyciągają inwestycje zagraniczne, poprawiają 

konkurencyjność, a także umożliwiają napływ inwestycji do krajów rozwijających się 6 . 

Australia obecnie ma podpisanych kilka umów o wolnym handlu m.in. z Nową Zelandią, 

Tajlandią, Singapurem, Japonią, Koreą Południową i Chinami. Handel z tymi państwami 

stanowi około 70% całkowitego australijskiego handlu dwustronnego.  

Liderem w światowym przemyśle wydobywczym Australia została dzięki nowoczesnej 

technologii, wysokim zasobom surowcowym oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów. 

Australia jest głównym producentem rud żelaza, boksytu, niklu, cynku, złota, a także energii 

m. in. gazu ziemnego, węgla i uranu. Dużą część australijskiego eksportu obejmują paliwa oraz 

minerały. Dzięki pozycji lidera w przemyśle surowcowym, Australia przoduje na świecie w 

sektorze związanym z produkcją i rozwojem technologii, sprzętu i usług dla górnictwa. 

Konkurencyjność firm z Australii na świecie jest bardzo duża.  

Gospodarka Australii opiera się także na inwestycjach zagranicznych, które dla kraju 

mają kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwiają rozwój i dywersyfikację gospodarki, 

 
4  Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Australia in Brief, 51st edition, 

Australia, 2016, s. 7-31. 
5  Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, About free trade agreements, 

https://dfat.gov.au/trade/about-ftas/Pages/about-free-trade-agreements.aspx (dostęp 14.05.2019). 
6  Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, The benefits of free trade agreements, 

https://dfat.gov.au/trade/about-ftas/Pages/the-benefits-of-free-trade-agreements.aspx (dostęp 14.05.19). 



zwiększają konkurencję, wydajność, ale także skłaniają do inwestowania w innowacyjność. 

Ponadto, inwestycje zagraniczne pozwalają na utworzenie większej ilości miejsc pracy, a także 

pozwalają na udział w rynkach globalnych i regionalnych w większej skali. Inwestorzy zza 

granicy przyciągani są przez Australię jej solidną gospodarką, wykwalifikowanymi kadrami, 

godnym zaufania prawem oraz stabilnym społeczeństwem. Wiele firm zagranicznych działa na 

terenie Australii, ponadto niektóre z nich współpracują z rodzimymi firmami. Poprzez wspólną 

kooperacje firm możliwe są wspólne badania w różnych dziedzinach nauki oraz walka z 

problemami, które dotyczą ogółu. 

Szczególnie dla krajów azjatyckich Australia jest idealnym miejscem, w którym można 

prowadzić działalność gospodarczą. Wynika to z faktu, że Australia jest bliskim sąsiadem 

krajów Azji, ma doświadczenie we współpracy z krajami azjatyckimi, ponadto, jej wyniki 

gospodarcze są silne. Australia tworzy bezpieczne środowisko dla biznesu, które 

charakteryzuje się dużą stopą wzrostu oraz odpornością gospodarczą. Co więcej, Australia 

chętnie współpracuje z innymi firmami w różnych sektorach m. in. usług, agrobiznesu czy 

surowców7. 

 

III. Stosunki chińsko – australijskie 

 

W 1972 roku Australia wraz z Chińską Republiką Ludową nawiązały stosunki 

dyplomatyczne. Relacje obu państw polegają na współpracy, bazują także na gospodarczej i 

handlowej komplementarności oraz na wizytach wysokiego szczebla. Związek pomiędzy 

państwami został w 2014 roku opisany przez prezydenta Chin i premiera Australii jako 

„kompleksowe partnerstwo strategiczne”.  Australia i Chiny posiadają różne społeczeństwa, 

historie, systemy polityczne oraz niekiedy także poglądy polityczne, jednakże pomimo to oba 

państwa angażują się dwustronne relacje polityczne. Ponadto, Australia uznaje politykę 

jednych Chin, oznacza to, że nie uznaje ona Tajwanu jako państwa. 

W Chinach rośnie sieć australijskich placówek dyplomatycznych, zajmujących się  

pomocą firmom z Australii zaistnieć na rynku chińskim. Stosunki dyplomatyczne obu państw 

polegają także na dwustronnych konsultacjach w celu szerszej współpracy oraz zarządzania 

różnicami. Co roku, premierzy Chin i Australii spotykają się na wspólnym spotkaniu.. Ponadto,  

prowadzony dialog pomiędzy państwami dotyczy handlu, strategicznych i zagranicznych 

 
7 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Australia in Brief, dz. cyt., s. 32-41. 



stosunków, praw człowieka, zmian klimatycznych, współpracy na rzecz rozwoju, współpracy 

gospodarczej, bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Chiny i Australia poprzez wspólne zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa starają się 

umacniać współpracę, wspierać komunikację oraz poprawiać wzajemne zrozumienie. Dzięki 

spotkaniom na wysokim szczeblu, pomocy humanitarnej, wzajemnych wizytach okrętów 

marynarki wojennej oraz wymianom edukacyjnym, państwo udało się poprawić relacje 

obronne.  

Co więcej, oba państwa zaangażowane są w kwestie dotyczące cybernetyki, wspólną 

walkę z terroryzmem. Wzrost zaangażowania rośnie wraz z wymianą międzyludzką i 

gospodarczą pomiędzy Chinami a Australią. 

Dla strony australijskiej bardzo ważną kwestią są prawa człowieka. Australia poprzez 

dialog z Chinami stara się pomóc wdrożyć Chinom praw człowieka o międzynarodowych 

standardach. Kwestie poruszane z Chinami to m. in. traktowanie mniejszości etnicznych i 

więźniów politycznych, wolność słowa i wyznania, prawa kobiet i dzieci. 

Kolejnym ważnym punktem w rozmowach dwustronnych są zmiany klimatyczne. Na 

tym polu oba państwa współpracują oraz prowadzą partnerstwo mające na celu przeciwdziałać 

zmianom klimatycznym8. 

 

IV. Australijsko – chińskie relacje gospodarcze 

 

W latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczął się intensywny rozwój Chin, który 

spowodował, że zapotrzebowanie państwa na energię, surowce czy materiały budowlane rosło. 

Popyt na te towary była w stanie zaspokoić Australia, a ponadto była rynkiem zbytu dla 

chińskich produktów9.  

Obecnie dla Australii to Chiny są największym partnerem handlowym, zarówno biorąc 

pod uwagę import jak i eksport. Australijski eksport do Chin wynosi ponad 30% całego 

eksportu Australii, natomiast import z Państwa Środka wynosi około 20%.  

Stosunki handlowe między Australią a Chinami opierają się w głównej mierze na 

eksporcie surowców naturalnych do Chin, w tym największą ilość stanowią rudy żelaza oraz 

węgiel. Ponadto, ważną pozycję w eksporcie mają również usługi. Z roku na rok, import usług 

 
8  Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, China country brief, 

https://dfat.gov.au/geo/china/Pages/china-country-brief.aspx (dostęp 15.05.19). 
9  A. Holmes, Australia’s economic relationship with China, Parliament of Australia, 

https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/briefingb
ook44p/china (dostęp 24.04.2019). 



biznesowych oraz w obszarach takich jak edukacja i turystyka, z Australii do Chin wzrasta. 

Turyści podróżujący z Chin do Australii w 2017 roku stanowili 1,4 miliona. Zwiększono liczbę 

linii lotniczych obsługujących loty między Australią a Chinami z czterech w 2009 roku do 15 

w roku 2017. Lotów bezpośrednich pomiędzy państwami było ponad 15 tysięcy. Na przemysł 

turystyczny znacznie wpływa fakt, że Chińczycy w porównaniu z innymi odwiedzającymi 

wydają więcej pieniędzy.  

Ważna w kontekście usług jest edukacja, ze względu na fakt, że około 200 tysięcy 

chińskich studentów studiuje w Australii. Eksport edukacji do Chin wynosi około jedną trzecią 

całego australijskiego eksportu edukacji, ponadto ciągle wzrasta. Chińczycy nie tylko studiują 

na australijskich uczelniach wyższych, ale także dokształcają się dzięki różnym programom 

zawodowym. Chińscy studenci w głównej mierze wybierają kierunki związane z handlem, 

biznesem czy zarządzaniem. Dla wielu uczelni napływ studentów zagranicznych wiąże się z 

zarobkami, ponieważ płacą oni więcej za studia niż studenci z kraju. 

Poza usługami, Chiny są największym rynkiem zbytu dla australijskich produktów 

spożywczych. Importują one z Australii zarówno artykuły spożywcze w tym produkty mleczne, 

ale także napoje alkoholowe oraz farmaceutyki i produkty związane z nauką i telekomunikacją. 

Australia może zanotować pogłębienie relacji z Chinami po stronie finansowej.  

Stopniowo zwiększa się ilość chińskich inwestycji w Australii. Największy wzrost w sektorze 

zasobów zaobserwowano podczas ożywienia gospodarczego w obszarze wydobywczym. 

Jednakże chińskie inwestycje występują także w innych obszarach, takich jak: infrastruktura 

czy komercyjne nieruchomości, lecz z powodu restrykcji zostały one znacznie spowolnione. 

Pomoc w tego rodzaju inwestycjach niosą chińskie banki na terenie Australii, które świadczą 

usługi także australijskim przedsiębiorcom. 

W 2012 roku Reserve Bank of Australia, czyli centralny bank Australii wraz z  jego 

chińskim odpowiednikiem - Chińskim Bankiem Ludowym, zawarli umowę dotyczącą swapu 

walutowego aby zapewnić uczestników rynku, że chińska waluta będzie dostępna dla różnych 

zobowiązań płatniczych. Natomiast w 2014 roku, Bank of China został bankiem 

rozliczeniowym w Australii. 

Co roku, wzrasta także ilość chińskich migrantów w Australii, którzy stanowią około 2%  

całej australijskiej populacji. Ponadto, chiński stał się drugim najpopularniejszym językiem w 

Australii10. 

 

 
10 P. Lowe, Australia’s Deepening Economic Relationship with China: Opportunities and Risks. Speech., 

Reserve Bank of Australia, 2018, s. 2-9. 



V. Umowa o wolnym handlu pomiędzy Chinami a Australią 

 

Australijsko-chińska mowa o wolnym handlu (ChAFTA) weszła w życie 20 grudnia 

2015 roku. Umowa na celu ma wzmacniać stosunki handlowe i inwestycyjne między 

gospodarkami, które wykazują się wysoką komplementarnością. Ponadto, ma ona także 

przyciągać coraz większą liczbę chińskich inwestycji do Australii, zabezpieczać 

konkurencyjność dostawców usług oraz przemysłu wytwórczego i rolnego11.  

ChAFTA ma za zadanie wyeliminować cła na znaczą część handlu towarami, działanie 

to ma przynosić korzyści zarówno australijskim eksporterom, jak i chińskim importerom. W 

roku, w którym umowa o wolnym handlu weszła w życie 85% australijskiego eksportu 

wjechało do Chin po preferencyjnych stawkach celnych lub bezcłowo. Po całkowitym wejściu 

w życie ChAFTA ma to być 98% australijskiego eksportu. Z kolei, strona australijska ustaliła, 

że eliminacja taryf na 100% towarów eksportowanych z Chin do Australii nastąpi na początku 

2019 roku12. 

Wyniki umowy o wolnym handlu pomiędzy Chinami a Australią pokazują, że dla 

przyszłego dobrobytu Australii to właśnie Chiny mają kluczowe znaczenie. W 2017 roku 

australijski eksport do Chin wyniósł 116 miliardów dolarów, co wynosi ponad 25% 

całkowitego australijskiego eksportu. Rynek chiński jest ogromny, dzięki czemu jest też 

największym rynkiem dla australijskiego rolnictwa, usług i zasobów. Ponadto, chińskie 

inwestycje na terenie Australii wyniosły 65 miliardów dolarów pod koniec 2017 roku. 

ChAFTA umożliwia dostęp do chińskiego rynku australijskim przedsiębiorcom i 

inwestorom, którzy w łatwiejszy sposób mogą realizować interesy biznesowe w zakresie usług, 

towarów i inwestycji.  

Produkty rolne z Australii są importowane w głównej mierze przez Chiny. Wartość tego 

rynku wyniosła 13 miliardów dolarów w 2017 roku. Dzięki umowie o wolnym handlu Australia 

ma dużą przewagę konkurencyjną nad państwami, które również zajmują się rolnictwem, w 

tym nad Stanami Zjednoczonymi, Kanadą czy Unią Europejską. ChAFTA stopniowo eliminuje 

cła na produkty rolne m. in. mięso baranie czy owoce morza. Ponadto, także na nabiał, 

wołowinę, wino, wełnę mają zostać obniżone taryfy. 

 
11  Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, China country brief, 

https://dfat.gov.au/geo/china/Pages/china-country-brief.aspx (dostęp 15.05.19). 
12 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Guide to using ChAFTA to export 

or import, https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/doing-business-with-china/Pages/guide-to-
using-chafta-to-export-or-import.aspx (dostęp 15.05.19). 



Chiny są także największym importerem produktów energetycznych i zasobów. W 2017 

roku eksport ten wyniósł 85 miliardów dolarów. W 2029 roku, kiedy to nastąpi pełne wdrożenie 

chińsko-australijskiej umowy o wolnym handlu, eksport zasobów, energii oraz produktów 

przetworzonych z Australii do Chin będzie odbywał się bezcłowo. 

Ponadto, w kwestii świadczenia usług, Australia otrzymała od Chin ofertę najlepszych 

w historii umów o wolnym handlu zobowiązań. Umożliwiają one dostęp do rynku chińskiego, 

dla australijskich ubezpieczycieli, banków, spółek kontraktów terminowych i papierów 

wartościowych, dostawców usług profesjonalnych, kancelarii prawnych, firm, które świadczą 

usługi zdrowotne, edukacyjne, a także usług telekomunikacyjnych i budownictwa. 

ChAFTA posiada również klauzulę najwyższego uprzywilejowania (MNF). Oznacza to, 

że Australia pozostanie na pozycji konkurencyjnej w stosunku do przyszłych potencjalnych 

partnerów handlowych Chin. MNF obejmuje sektor usług, obejmujących turystykę, edukacje, 

budownictwo, papiery wartościowe, inżynierię, usługi komputerowe, leśne, a także 

konsultacyjne i naukowe13. 

Zarówno dla  Chin, jak i dla Australii ChAFTA tworzy nowe możliwości inwestycji, 

ponadto Australia dzięki tej umowie ma zabezpieczoną pozycję konkurencyjną w Chinach na 

przyszłość. Wartość chińskich inwestycji w Australii osiągnęła 65 miliardów dolarów pod 

koniec 2017 roku.  Natomiast, australijskie inwestycje w Chinach wyniosły 77,1 miliardów 

dolarów. Umowa o handlu ulepszyła i ułatwiła środowisko inwestycyjne dla inwestorów z 

Australii zajmujących się świadczeniem usług, które obejmują sektory transportu morskiego, 

architektury i urbanistyki, opieki nad osobami starszymi, zdrowia, usług górniczych, prawnych 

oraz finansowych14.  

 

VI. Chiny szansą na biznes? 

 

Chiny były, są i będą ogromną szansą na biznes dla Australii. Już od kilku lat są one 

największym australijskim partnerem handlowym oraz państwem, z którym, stosunki są bardzo 

ważne dla Australii.  Australijski wzrost poziomu życia oraz gospodarczy jest silnie związany 

 
13 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, ChAFTA outcomes at a glance, 

https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/fact-sheets/Pages/chafta-outcomes-at-a-glance.aspx 
(dostęp 15.05.19). 

14 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, ChAFTA fact sheet: Investment and 
investor state dispute settlement (ISDS), https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/fact-
sheets/Pages/chafta-fact-sheet-investment.aspx (dostęp 15.05.19). 



z chińskim sukcesem gospodarczym. Rozwój i dywersyfikacja chińsko – australijskich 

stosunków gospodarczych  przynoszą korzyści obu państwom.  

Obecnie w Chinach następuje zmiana czynników wzrostu z przemysłu ciężkiego, 

eksportu i inwestycji na usługi, konsumpcje i innowacje. Zmiana ta spowoduje, że nastąpi 

wzrost australijsko-chińskiego handlu usługami, które są znaczące w eksporcie z Australii do 

Chin. Jednakże, dla stosunków obu państw nadal będzie ważna komplementarność polegająca 

na ciągłej industrializacji Chin oraz  australijskim bogactwie zasobów i energii15. 

Duże znaczenie dla środowisk biznesowych ma również umowa o wolnym handlu 

pomiędzy Chinami a Australią.  Ważny w tym kontekście jest wyżej wspomniany australijski 

eksport usług, który obecnie jest największy dla Chin. Przyjmują one ponad  połowę 

całkowitego australijskiego eksportu edukacji. Ponadto, Chiny są dla Australii największym 

źródłem dochodów z turystyki. W 2017 roku Australię odwiedziło ponad  milion turystów z 

Chin. Było to możliwe za sprawą kampanii na rzecz chińsko – australijskiej turystyki, która 

dzięki poczynionym przez strony ustaleniom ułatwiła przepisy odnoszące się do wiz i lotnictwa. 

Umowa ta wpływa także pozytywnie na rozszerzanie się australijskich inwestycji i 

handlu, a także sprawiła, że konkurencyjność przedsiębiorstw z Australii w Chinach znacznie 

wzrosła. Co więcej, ChAFTA sprawiła, że handel towarami stał się dla australijskich firm dużo 

łatwiejszy i bardziej opłacalnym, dzięki redukcji ceł i taryf. Wraz ze stopniową eliminacją ceł 

oraz taryf, przewiduje się, że będzie wzrastał eksport australijskich produktów mlecznych, wina, 

wołowiny, węgla koksującego, a także farmaceutyków, produktów zdrowotnych, whisky czy 

witamin. 

W kontekście biznesu, bardzo ważna jest także klauzula najbardziej uprzywilejowanego 

państwa ChAFTA, ze względu na fakt, że to dzięki niej Australia ma zapewnioną ochronę 

pozycji konkurencyjnej w sektorze usług. Co daje wiele możliwości dla przyszłych inwestorów 

i przedsiębiorców związanych z turystyką, edukacją, inżynierią ochroną środowiska, papierami 

wartościowymi, a także usługami dworactwa technicznego oraz naukowego i komputerowymi.  

Co ważne, wśród inwestorów z Australii Chiny plasują się na piątym miejscu pod 

względem liczby australijskich inwestycji finansowych. W 2016 roku ich wartość wyniosła 

66,3 miliarda dolarów.  Wiele australijskich firm odnotowuje coroczny wzrost zysków, 

natomiast inna część firm przewiduje osiągnie zysk. W aspekcie obejmującym inwestycje 

 
15 East Asian Bureau of Economic Research and China Center for International Economic Exchanges, 

Partnership for Change, ANU Press, 2016, s. 14-15. 



zagraniczne, można dodać, że dzięki umowie o wolnym handlu, dostawcy usług medycznych 

z Australii mogą zakładać szpitale, które są całkowicie własnością Australii16. 

Chiny to kraj wielu możliwości, w stosunkach obustronnych nadal istnieją 

niewykorzystane szanse dotyczące zwiększenia inwestycji, finansów i handlu pomiędzy 

państwami, co wiąże się z jeszcze większym potencjałem biznesowym. Jednakże, chcąc 

wykorzystać szansę na dalszy rozwój relacji handlowych i inwestycyjnych, trzeba mieć na 

uwadze, a także umieć zarządzać z trzema istotnymi typami ryzyka, w tym ryzykiem 

makroekonomicznym, ryzykiem handlowym oraz ryzykiem różnic systemowych. Ryzyko 

makroekonomiczne jest powszechne dla partnerstw gospodarczych, można je ograniczyć lub 

wyeliminować poprzez implikację skutecznej strategii politycznej. Ryzyko handlowe często 

występuje podczas standardowych  strategii biznesowych. Natomiast ryzyko różnic 

systemowych występuje gdy państwa mają różne od siebie systemy polityczne i instytucjonalne. 

Jednakże,  istnieje wiele mechanizmów, które umożliwiają radzenie sobie z tego typu różnicami 

celem złagodzenia tych zagrożeń w relacjach chińsko-australijskich. 

Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie są pomiędzy Chinami a Australią oraz 

by lepiej zapobiegać ryzykom, państwa muszą współpracować na wysokim szczeblu oraz być 

zaangażowanym w promocję norm zachowań oraz wzajemnego zrozumienia, a także we 

wspólny rozwój interesów.  Kluczem do wyeksponowania ryzyka systemowego, ale również 

do zagwarantowania zaufania zachęcającego do wszelakich prywatnych inicjatyw jest 

wysokiego szczebla zaangażowanie polityczne oraz wspólna wizja. 

Kompleksowe Strategiczne Partnerstwo Australii i Chin na rzecz zmian 

zagwarantowałoby polityczne zaangażowanie stron na wysokim szczeblu, które kreuje 

współpracę i zaufanie, dzięki czemu możliwa jest transformacja gospodarcza w obu krajach. 

Ponadto, relacje chińsko-australijskie oparte na współpracy, powinny być przykładem realizacji 

celów wielostronnych, regionalnych i krajowych, pomimo różnych poziomów rozwoju 

gospodarczego. Natomiast, ulepszone partnerstwo będzie opierało się na współpracy 

strategicznej pomiędzy państwami. Możliwa ona będzie za sprawą ustanowienia przez 

przywódców wszelakich „ grup roboczych do spraw reform dwustronnych”. Dzięki niej, dialog 

między państwami powinien zostać zwiększony17. 

 
16  D. Wong, China-Australia: Opportunities for Trade and Investment, China Briefing, 2018,  

https://www.china-briefing.com/news/china-australia-opportunities-for-trade-and-investment/ (dostęp 
15.05.19). 

17 East Asian Bureau of Economic Research and China Center for International Economic Exchanges, dz. 
cyt., s. 277-278. 



Ważne w kontekście biznesu w Chinach są także wyzwania jakie mają przez sobą 

australijskie firmy. Jedną z największych trudności dla firm z Australii jest wejście na rynek w 

momencie najbardziej odpowiednim. Często zdarza się tak, że wewnętrzne  procesy decyzyjne 

spowalniają australijskie firmy. Powoduje to, że w momencie wejścia danego przedsiębiorstwa 

na rynek jest on już w jakimś stopniu nasycony, co zmniejsza możliwości firm. Ponadto, duże 

różnice w chińskim środowisku biznesowym i regulacyjnym są zaskakujące dla inwestorów z 

Australii. Poprzez, brak zapoznania się z rynkiem chińskim, przedsiębiorcy mogą znaleźć się 

tam nieodpowiednio przygotowani. 

Jednakże, dużym ułatwieniem oraz pozytywem dla inwestorów australijskich jest 

wejście w życie ChAFTA, która daje więcej możliwości inwestorom. Ciągle rosnący rynek w 

Chinach jest szansą dla wielu obecnych i przyszłych australijskich przedsiębiorców. Handel i 

inwestycje pomiędzy krajami są bardzo zróżnicowane. Co ważne, australijskie firmy odnoszą 

duże sukcesy w Chinach. 

Fakt, że gospodarki obu państw uzupełniają się sprawia, że australijski biznes w 

Chinach będzie nadal kwitł oraz rozwijał się. Natomiast, w celu zwiększenia możliwości 

inwestycyjnych i handlowych, firmy z Australii będą musiały skorzystać z usług 

profesjonalistów zajmujących się pomocą w wejściu na chiński rynek oraz przede wszystkim 

dokonać własnej analizy środowiska biznesowego w Chinach. 
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