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1. CHARAKTERYSTYKA REGIONU 

1.1. INFORMACJE OGÓLNE O REPUBLICE CZESKIEJ 

Republika Czeska nazywana również Czechami to państwo śródlądowe w Europie 

Środkowej. Od północy graniczy z Polską, od południa z Austrią, od wschodu ze Słowacją, a 

od zachodu i północnego zachodu z Niemcami. Stolicą i największym miastem Czech jest 

Praga. Powierzchnia Czech wynosi 78.866 km2 , na której żyje 10,572 mln osób. Pod 

względem liczby ludności jest 78. i 114. państwem pod względem powierzchni na świecie. 

Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części 

Śląska. Walutą obowiązującą na terytorium Czech jest korona czeska (CZK), która dzieli się 

na 100 halerzy (h).   1

 

 Strona internetowa Portalu Promocji Eksportu, https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/czechy/o-kraju/1118,czeski-1

elementarz.html (dostęp 24.04.2019). 

https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/czechy/o-kraju/1118,czeski-elementarz.html
https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/czechy/o-kraju/1118,czeski-elementarz.html


Rys. 1. Mapa Republiki Czeskiej 

Źródło: Wikimedia Commons 

1.2. GOSPODARKA CZECH  

1.2.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Według danych Banku Światowego Republika Czeska jest na 31. miejscu na liście 

najbogatszych krajów świata pod względem dochodów na per capita. Gospodarka Czech jest 

uważana za jedną z najstabilniejszych i najprężniej rozwijających się spośród wszystkich 

państw postsocjalistycznych. Czeska gospodarka głównie wytwarza produkty przemysłowe, 

takie jak maszyny, elektrotechnikę i elektronikę, motoryzację, zbrojenia, materiały budowlane 

i szkło. Produkcja rolnicza i hodowla skupiają się na pszenicy, życie, burakach cukrowych i 

ziemniakach, a przemysł wydobywczy na węglu brunatnym i kamiennym oraz rudach żelaza. 

 Według danych statystycznych dotyczących ubóstwa dochodowego i nierówności w 

rozkładzie dochodów w Unii Europejskiej, Czechy są jednym z państw członkowskich, w 

których odnotowano najniższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem (9,7%).  2

1.2.2. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ REPUBLIKI CZESKIEJ W LATACH 2016 - 

2017 

 Dane statystyczne pokazują, że wzrost gospodarczy z 2016 r., był nieco wolniejszy niż 

w roku 2015 i wyniósł 2,3%, a nie 2,7% jak zakładał Czeski Bank Narodowy i Ministerstwo 

Finansów. Wzrost ten był wygenerowany przez konsumpcję gospodarstw domowych i handel 

zagraniczny. Ogólna wartość produkcji przemysłowej w stosunku do roku poprzedniego 

wzrosła o 2,9 %. Największy wzrost odnotowano w produkcji pojazdów silnikowych (o 

11%), wyrobów z tworzyw sztucznych (o 4,9%) i wyrobów metalowych (o 4,5%). 

Największy spadek odnotowano w przemyśle wydobywczym (o 9%) i produkcji wyrobów 

chemicznych (o 7%). Wzrost produkcji przemysłowej w 2016 roku wpłynął korzystnie na 

	Strona internetowa Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?2

title=Income_poverty_statistics/
pl&oldid=413324#Wska.C5.BAnik_i_pr.C3.B3g_zagro.C5.BCenia_ub.C3.B3stwem (dostęp 25.04.2019)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Income_poverty_statistics/pl&oldid=413324#Wska.C5.BAnik_i_pr.C3.B3g_zagro.C5.BCenia_ub.C3.B3stwem
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Income_poverty_statistics/pl&oldid=413324#Wska.C5.BAnik_i_pr.C3.B3g_zagro.C5.BCenia_ub.C3.B3stwem
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Income_poverty_statistics/pl&oldid=413324#Wska.C5.BAnik_i_pr.C3.B3g_zagro.C5.BCenia_ub.C3.B3stwem


poziom zatrudnienia i spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia wyniosła 5,2% (na koniec 2015 

roku – 6,2%) 

 Obroty handlu zagranicznego wzrosły o 2,1%. Eksport był wyższy o 3,2% i wyniósł 

147 mld EUR, natomiast import o 0,7% i wyniósł 128,4 mld EUR. Nadwyżka handlowa 

Republiki Czeskiej w porównianiu do roku 2015 wzrosła o 24,6% i wyniosła 18,5 mld EUR.   3

Tab. 1. Wzrost PKB Republiki Czeskiej w cenach stałych w % [r/r] 

Źródło: https://czechrepublic.trade.gov.pl/ 

Tab. 2. Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej

 

Źródło: https://czechrepublic.trade.gov.pl/ 

 Rok 2017 to szybki rozwój gospodarki Czech. W stosunku do roku poprzedniego 

gospodarka urosła o 4,7%. Większość z gałęzi przemysłu zakończyło ten rok sukcesem, 

szczególnie branża motoryzacyjna, elektryczna oraz rynek usług. Obroty handlu 

zagranicznego wzrosły o 7,7%. Eksport był wyższy o 6,2%, a import o 9,4%. 

  Strona internetowa Portalu Promocji Eksportu, https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/czechy/gospodarka/3

236671,ocena-sytuacj-gospodarczej-i-polityki-gospodarczej-republiki-czeskiej.html (dostęp 25.04.2019)

https://czechrepublic.trade.gov.pl/
https://czechrepublic.trade.gov.pl/
https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/czechy/gospodarka/236671,ocena-sytuacj-gospodarczej-i-polityki-gospodarczej-republiki-czeskiej.html
https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/czechy/gospodarka/236671,ocena-sytuacj-gospodarczej-i-polityki-gospodarczej-republiki-czeskiej.html


Tab. 3. Produkt Krajowy Brutto i wartość dodana – rok do roku 

 

Źródło: Czeski Urząd statystyczny 

Tab. 4. Handel zagraniczny Republiki Czeskiej za I kwartał 2017 r. 

 

Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 



2. WSPÓŁPRACA REPUBLIKI CZESKIEJ Z CHIŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ 

2.1. POCZĄTKI RELACJI POLITYCZNYCH I HANDLOWYCH  

Oficjalne relacje dyplomatyczne pomiędzy Republiką Chińską, a jeszcze wtedy 

Czechosłowacją miały początek w 1930 roku. W 1949 roku Czechosłowacja uznała Chińską 

Republikę Ludową, jako jedynych i oficjalnych przedstawicieli narodu chińskiego i nawiązała 

z nią kontakty dyplomatyczne. Po rozpadzie Czechosłowacji na Republikę Czeską i 

Republikę Słowacką w 1993 roku, ponownie ustanowiły oficjalne relacje dyplomatyczne i 

handlowe.  4

Do pierwszych kontaktów handlowych między Chinami, a Czechami doszło w 1928 

roku, kiedy Chiny zakupiły od czeskiej marki Skoda elektrownię wodną oraz dwa lata później 

w 1930 roku, kiedy Chiny pozyskały od Czech sprzęt przemysłowy oraz zbrojeniowy i przez 

następne lata Czechy zaopatrywały Chiny w broń. 

2.2. ANALIZA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ 

Stopniowa intensyfikacja sino-czeskich relacji rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku 

wraz z wizytą czeskiego ministra spraw zagranicznych w ChRL. Obecnie współpraca ta 

odbywa się na kilku platformach: kontaktów w ramach grupy 16+1, czyli współpracy Chin z 

państwami regionu Europy Środkowo – Wschodniej, kontaktów bilateralnych oraz na 

podstawie relacji Unia Europejska – Chiny. Mimo, że w 2015 roku chiński wzrost 

gospodarczy spadł do poziomu 6,9%  i zanotowano najwolniejsze tempo wzrostu od 25 lat, 5

prognozy na wykorzystanie czeskiego potencjału na rynku chińskim były pozytywne. Jako 

szczególnie perspektywiczne branże wymieniono transport samochodowy, sektor lotniczy, 

infrastrukturę kolejową oraz służbę zdrowia i produkcję rozwiązań ekologicznych. Do 

czeskich firm, które odnoszą sukcesy na chińskim rynku należą Skoda Auto, firma ERA 

zajmująca się produkcją systemów nawigacji samolotowej oraz spółkę Brano – producenta 

części samochodowych.   

 Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, https://www.mzv.cz/beijing/en/4

political_affairs/bilateral_relations/index.html (dostęp 27.04.2019)

 Strona internetowa Portalu Promocji Eksportu, https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/5

209931,czesko-chinskie-relacje-handlowe.html (dostęp 27.04.2019)

https://www.mzv.cz/beijing/en/political_affairs/bilateral_relations/index.html
https://www.mzv.cz/beijing/en/political_affairs/bilateral_relations/index.html
https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/209931,czesko-chinskie-relacje-handlowe.html
https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/209931,czesko-chinskie-relacje-handlowe.html


Tab.5. Produkcja samochodów Skoda w Chinach [r/r] 

 

Źródło: carsalesbase.com 

 W relacjach chińsko – czeskich kluczowe są ostatnie lata, kiedy Czechy wyrosły na 

głównego partnera gospodarczego i politycznego Chin w regionie Europy Środkowo – 

Wschodniej. Czeskie otwarcie na Chiny nastąpiło w 2016 roku wraz z oficjalną wizytą 

przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga i podpisaniu oświadczenia o 

partnerstwie strategicznym oraz zacieśnieniu współpracy w obszarach przemysłu lotniczego i 

maszynowego. Czeskie firmy zawarły z chińskimi bankami umowy na stworzenie funduszy 

inwestycyjnych na łączną kwotę 6,9 mld euro na lata 2016 – 2020.  Motorem działań sino-6

 Strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-06/6

efekty-czeskiego-otwarcia-na-chiny (dostęp 27.04.2019)

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-06/efekty-czeskiego-otwarcia-na-chiny
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-06/efekty-czeskiego-otwarcia-na-chiny


czeskich jest współpraca chińskiej spółki CEFC China Energy Co. z czeską grupą finansową 

J&T Finance Group, które chcą stworzyć wspólny fundusz inwestycyjny.  7

 W następnych latach wydłuża się lista chińskich inwestycji w Czechach. Zainwestują 

takie firmy, jak Huawei, China Eastern Airline oraz Industrial and Commercial Bank of 

China. Licencję uzyskał również Bank of China. Współpraca przybierała formę konkretnych 

projektów realizowanych w sektorze maszynowym, eneregtycznym i lotniczym. Chińscy 

przewoźnicy obsługują już trzy bezpośrednie połączenia pomiędzy Pragą, a miastami 

chińskimi. Chińską firmą, która była najbardziej aktywna na rynku chińskim było CEFC, 

które dysponowało udziałami nie tylko w holdingu J&T Finance Group, ale też zakładzie 

produkcji maszynowej Zdas, przewoźniku lotniczym Travel Service (blisko 50% udziałów), 

grupach medialnych Medea i Empresa oraz większości udziałów w browarze Lobkowicz. 

CEFC jest także właścicielem najstarszego czeskiego klubu piłkarskiego Slavia Praga. Na 

rynku chińskim niezmiennie najbardziej aktywna była Skoda Auto oraz firma z branży 

kredytów konsumenckich Home Credit należąca do najbogatszego Czecha Petra Kellnera.  8

Ekspansja CEFC oraz wielu innych inwestycji chińskich była możliwa dzięki zaangażowaniu 

prezydenta Milosa Zemana w zacieśnianie kontaktów polityczno – biznesowych. Od 2014 

roku trzykrotnie odwiedzał Chiny wraz z licznymi misjami gospodarczymi, by ułatwić rozwój 

czeskich firm na rynku chińskim oraz chińskich na czeskim.  

 Spięcia na linii Czechy – Chiny pojawiły się, kiedy koncern CEFC popadł w kłopoty 

finansowe, z czym wiąże się aresztowanie jego twórcy, Ye Jianminga, kiedy wyszło na jaw, że 

firma nie jest w stanie spłacić 450 mln euro długu zaciągniętego w spółce J&T.  Dług 9

ostatecznie został spłacony przez państwowy chiński koncern finansowy CITIC, jednak w 

Czechach powstała debata na temat wątpliwości wokół biznesowej aktywności Chin oraz 

wiarygodności na rynku. Wyszło również na jaw, że z całego budżetu klubu Slavia Praga, 

CEFC finansuje niecałe 40%. Niewypłacalność CEFC zakończyło okres spektakularnego 

wzrostu, które na przestrzeni kilku lat uzyskało status szóstej największej chińskiej spółki 

 Strona internetowa Portalu Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/124-polityka/czechy-chinska-brama-do-7

europy (dostęp 27.04.2019)

 Strona internetowa Portalu Promocji Eksportu, https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/8

250014,relacja-z-china-investment-forum-2017-w-pradze.html (dostęp 27.04.2019)

 Strona internetowa Ośrodka Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-06-06/9

chinskie-inwestycje-w-czechach-zmiana-modelu-ekspansji (dostęp 28.04.2019)

http://www.psz.pl/124-polityka/czechy-chinska-brama-do-europy
http://www.psz.pl/124-polityka/czechy-chinska-brama-do-europy
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-06-06/chinskie-inwestycje-w-czechach-zmiana-modelu-ekspansji
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-06-06/chinskie-inwestycje-w-czechach-zmiana-modelu-ekspansji
https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/250014,relacja-z-china-investment-forum-2017-w-pradze.html
https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/250014,relacja-z-china-investment-forum-2017-w-pradze.html


prywatnej. Nadmierna zagraniczna ekspansja kapitału została przerwana przez aresztowanie 

prywatnych właścicieli i objęcie aktywów państwowym zarządem.  

 Kryzys w kontaktach handlowych narastał również z powodu podziału największego 

koncernu z sektora energetycznego CEZ. 70% akcji CEZ-u należy do państwa , jednak 10

stworzono kontrakt między CEZ, a spółką China General Nuclear Power Corporation, który 

stworzył łatwe warunki do wejścia chińskiego giganta na czeski rynek. Mimo to, intencje 

Chińczyków w tym sektorze nadal nie są dla Czechów przejrzyste. Początkowo liczono na to, 

że Czechy będą dla Chin „mostem technologicznym do Europy”, tymczasem pojawiły się 

głosy, jakoby Chiny traktowały Czechy jako przyczółek do kradzieży europejskiego know-

how. 

Biorąc pod uwagę ostatnią aferę związaną z ekspansją technologii Huawei, czeskie 

obawy o kradzież mogą wydawać się realne. Petr Kellner podpisał z chińską firmą Huawei 

deklarację o wzajemnej współpracy technologicznej i budowie w Czechach nowoczesnej sieci 

internetowej 5G. Podobny kontrakt z Huawei o dostawie technologii informatycznych został 

podpisany przez CEZ. Przed inwestycjami Huawei ostrzegł w Czechach Narodowy Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego. W technologie Huawei wyposażony 

jest również Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego.  W Czechach ponownie 11

rozpoczęła się debata o wiarygodności Chin na rynku czeskim oraz o przewadze 

bezpieczeństwa nad prosperity. 

  

3. CZY CHINY SĄ SZANSĄ NA BIZNES? 

 Chiny to jedna z największych gospodarek świata, która kusi przedsiębiorców 

ogromnym potencjałem inwestycyjnym. Chińscy przedsiębiorcy szukają nie tylko wpływów 

gospodarczych, ale też politycznych. Inwestorzy powinni wywierać wpływ na rządzących, by 

za pomocą gestów politycznych otwierali im drogę do Państwa Środka. W tym przypadku 

 Strona internetowa Grupy PTWP, https://energetyka.wnp.pl/cez-do-podzialu,317228_1_0_0.html (dostęp 10

28.04.2019)

 Strona internetowa Tygodnika Polityka, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1784336,1,czeski-11

spor-o-chiny.read (dostęp 28.04.2019)

https://energetyka.wnp.pl/cez-do-podzialu,317228_1_0_0.html
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1784336,1,czeski-spor-o-chiny.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1784336,1,czeski-spor-o-chiny.read


Republika Czeska jest na dobrej pozycji, ponieważ elita polityczna z prezydentem Zemanem 

na czele, jest mocno nastawiona na Chiny.  

Chińczycy mają świadomość, że nie są samowystarczalni i aby się rozwijać, muszą 

internacjonalizować swoją gospodarkę poprzez wymiany handlowe lub umowy bilateralne. 

Stale poznają Czechy, jak i całą Europę Środkowo – Wschodnią. Poznanie powinno 

przebiegać obustronnie. Azjatycki savoir – vivre jest specyficzny. Chiny to ogromny rynek 

zbytu, do którego każdy przedsiębiorca chciałby mieć dostęp, jednak często to niuanse 

decydują o tym, czy ten dostęp uzyska. Negocjacje z chińskim partnerem to długotrwały 

proces, na który nie każdy jest przygotowany oraz nie zna jego specyfiki. Czescy 

przedsiębiorcy jeszcze przed zainwestowaniem w rynek chiński powinni być uświadamiani 

jak wygląda proces negocjacji, czego mogą się spodziewać oraz jak zachowywać przy 

Chińskim partnerze tak, by negocjacje przebiegły pomyślnie.  

Problemem może być odległość oraz nieznajomość rynku przez czeskich inwestorów. 

Należy pamiętać o tym, że powierzchnia Chin jest niemal 121 razy większa od powierzchni 

Republiki Czeskiej. Państwa Środka nie należy postrzegać jako niepodzielnej całości, ale 

celować z inwestycją w określony region. Współpraca z precyzyjnie dobranymi prowincjami  

może dać większe korzyści, niż współpraca z całym państwem. Czechy powinny utrzymywać 

dobre stosunki z Chinami i działać aktywnie na tamtejszym rynku, jednak nie powinny 

postrzegać ich jako najistotniejszego partnera gospodarczego, dzięki któremu osiągną 

dobrobyt całego społeczeństwa.  

Szansą na biznes jest także otwarcie bezpośrednich lotów z Czech do Chin, co 

zaowocowało znaczącym wzrostem turystów. Zachęcanie chińskich inwestorów do 

zapoznania się z Czechami oraz rynkiem czeskim znacząco wpływa na postrzeganie ich jako 

potencjalnych partnerów gospodarczych. O zainteresowaniu Chin Czechami świadczy 

również otwieranie placówek Instytutu Konfucjusza, które mają na celu propagowanie nauki 

języka chińskiego oraz chińskiej kultury. 

Czechy mają szansę na biznes z Chinami. Chiny są bardzo dobrze przygotowane na 

przyjmowanie inwestorów z zewnątrz i Czechy mają bardzo dużą predyspozycję, by górować 

na chińskim rynku, jako brama do regionu Europy Środkowej, biorąc pod uwagę prochińsko 

nastawioną elitę rządzącą. Powinno się nieustannie zagłębiać wiedzę o Chinach tworząc 



poradniki dla przedsiębiorców z Czech jak działać skutecznie na tamtejszym rynku. Wciąż 

brakuje ekspertów od Chin w Czechach, jednak należy analizować wcześniejsze współprace, 

badać rynek i działać taktycznie, by przyciągnąć jak najwięcej partnerów do tworzenia 

wspólnych inwestycji.  
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informacje o Czechach i gospodarce Czech oraz analizę relacji gospodarczych między oba 

państwami na przełomie 2014 – 2019 roku. Na podstawie analizy spisane zostały wnioski 

co do możliwości rozwoju inwestycji czeskich w Chinach. Szanse na biznes w Chinach są 

realne dla Republiki Czeskiej, co ukazuje ekspansja chińskich inwestycji oraz programów 

i inicjatyw w tym rejonie, a także ogólne poparcie elit rządzących dla czeskich 
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 The essay deals with the topic of the Czech Republic and its chance and possibilities at 

the Chinese market. It contains basic information about Czech Republic and the country’s 

economy as well as the analysis of economic relations between Czech Republic and China 

in between 2014 – 2019. Conclusions were written based on the analysis and they present 

that possibilities for Czech investments in China are real and feasible. It is all thanks to 

the expansion of Chinese investments, programmes and plenty of initiatives but also 

because the endorsement of Czech government for Czech traders in China and Chinese in 

the Czech Republic. 


