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Koncesja na autostradę dla chińskiej firmy w Bośni w kontekście 

polskich projektów infrastrukturalnych 

 

1 października br. rząd autonomicznej Republiki Serbskiej wchodzącej w skład Bośni  

i Hercegowiny wydał oświadczenie o przyznaniu chińskiej firmie koncesji na budowę  

i zarządzanie planowaną autostradą Banja Luka-Prijedor1. Udzielona China Shandong 

International Economic and Technical Cooperation Corp (CSIETC) na 33 lata koncesja jest 

pierwszą tego typu przyznaną chińskiemu przedsiębiorstwu na Bałkanach2. Wartość 

inwestycji to 297 mln euro. Chińska firma zobowiązała się do zaprojektowania  

i wybudowania odcinka o długości 42 km oraz do zapewnienia finansowania inwestycji.  

W zamian uzyskuje prawo do pobierania opłat za korzystanie z autostrady i zatrzymania  

5 proc. przychodów. Republika Serbska ma również zapłacić 4,4 mln euro jednorazowej 

opłaty wstępnej3. 

 

Zakres działalności Shandong Hi-Speed Group 

 

CSIETC jest przedsiębiorstwem państwowym wchodzącym w skład Shandong Hi-Speed 

Group4. Grupa zajmuje się przede wszystkim budową infrastruktury, w tym autostrad, linii 

kolejowych i mostów oraz zarządzaniem ukończonymi inwestycjami. W 2018 r. grupa miała 

ukończyć budowę sześciu autostrad w Chinach o wartości prawie 13 mld rmb (prawie 7 mld 

pln, 1,7 mld euro) oraz innye projekty drogowe i kolejowe o wartości 22 mld rmb (ok. 12 mld 

pln, 2,9 mld euro)5. Według oficjalnych informacji grupa miała uczestniczyć w różnych 

projektach zagranicznych zlokalizowanych w 106 państwach, jednak liczba i skala 

poważniejszych przedsięwzięć jest znacznie mniejsza niż wielu krajowych konkurentów, 

którzy operują na zagranicznych rynkach6. W 2017 r. grupa realizowała projekty 

zlokalizowane głównie w następujących państwach: Nepalu, Pakistanie, Timorze 

Wschodnim, Algierii, Angoli i Wietnamie7. W Serbii grupa z opóźnieniami realizuje ponad 50 

km odcinków autostrad Obrenovac-Ub i Lajkovac-Ljig8. 
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Zasadność budowy autostrady 

 

Autostrada między Banja Luką a Prijedorem była planowana od dawna. Obecnie oba miasta 

są połączone dwupasmową drogą M4. W 2010 r. modernizacja dróg M4 i M16 na odcinku 

Prijedor-Karanowac była bardzo wysoko oceniana z punktu widzenia kryteriów 

ekonomicznych9. W 2014 r. w planach inwestycyjnych autostrada była uwzględniona jako 

element sieci autostrad Prijedor-Banja Luka-Doboj-Šamac-Bijeljina w pobliżu granicy  

z Serbią10. Jej budowa była uwzględniona w planie reform gospodarczych Republiki 

Serbskiej na lata 2016-201811. Nie jest to autostrada o tak dużym znaczeniu i wysokim 

priorytecie jak drogi wchodzące w skład głównej osi europejskiego korytarza 5C (VC)12. 

Chińska firma wykonała studium wykonalności i najwyraźniej również wysoko oceniła jej 

potencjał, skoro zdecydowała się na podjęcie szerszych obowiązków i wyższego ryzyka niż 

zazwyczaj podejmują chińscy wykonawcy w zagranicznych projektach infrastrukturalnych. 

Budowa tej autostrady i udział chińskiej firmy nie budzi również takich kontrowersji jak np. 

budowana przez China Road and Bridge Corporation (CRBC) autostrada w Czarnogórze13 

czy budowana przez Sinohydro autostrada Ochryda-Kiczewo14  

 

Porozumienie efektem wieloletnich kontaktów chińskiej firmy z serbskimi władzami 

 

Przyznanie koncesji CSIETC jest efektem kilkuletnich negocjacji i budowania współpracy 

między władzami w Banja Luce a chińską grupą. W 2014 r. delegacja urzędników Republiki 

Serbskiej z ministrem transportu i konsulem Bośni w Chinach złożyła wizytę w siedzibie 

grupy15. W kwietniu 2015 r. obie strony podpisały MoU. Dla władz Republiki Serbskiej 

chiński inwestor był rozwiązaniem problemu niedoboru środków na sfinansowanie 

inwestycji16. W listopadzie ub.r. obie strony przy okazji szczytu 16+1 w Budapeszcie 

podpisały porozumienie o współpracy przy budowie autostrady Banja Luka-Prijedor-Novi 

Grad oraz modernizacji linii kolejowej z Novi Gradu do granicy chorwackiej. Wartość 

inwestycji podano na 640 mln usd17. Po stronie serbskiej umowę o dotyczącą autostrady 

podpisał państwowy zarządca dróg Autoputevi RS18. W lutym 2018 r. władze Republiki 

Serbskiej podjęły szczegółowe negocjacje z chińską firmą w sprawie warunków koncesji na 

pierwszy odcinek Banja Luka-Prijedor. Przewidywany wówczas okres koncesji to 25-30 lat, 
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planowany termin ukończenia 2023, a dopuszczalna prędkość na tym odcinku to 120 

km/h19. 

 

Zakres zobowiązań i rozkład ryzyka inwestycyjnego 

 

Ujawnione do tej pory informacje nie pozwalają na precyzyjne określenie zakresu ryzyka, 

jakie ponosi chiński inwestor, a jakie ponosi Republika Serbska. Podobnie nie pozwalają 

określić, w jakim zakresie podział ryzyka i obowiązków jest standardowy dla koncesji na 

budowę i eksploatację drogi płatnej, jak np. według wytycznych Banku Światowego20. 

Informacje te dają jednak ogólny obraz charakteru transakcji. Jeśli treść oświadczenia rządu 

Republiki Serbskiej oraz doniesienia medialne potwierdzą się w praktyce, chiński udział  

w projekcie infrastrukturalnym w Bośni będzie przykładem inwestycji na zasadzie zbliżonej 

do BOT (Build-operate-transfer: buduj-eksploatuj-przekaż) z pewnymi modyfikacjami 

wynikającymi z eksploatacji autostrady przez chińską firmę na zasadzie koncesji jak np. 

pobieranie przychodów od użytkowników i państwowa własność autostrady21. Model ten 

wydaje się również być podobny do stosowanego w Polsce np. przy nadaniu Autostradom 

Wielkopolskim koncesji na budowę i eksploatację płatnej autostrady A2 na odcinkach 

Konin-Nowy Tomyśl  oraz Nowy Tomyśl-Świecko22, a ogólnie do modelu koncesji na roboty 

budowlane23.  

 

Według doniesień medialnych Republika Serbska miała nie udzielać żadnych gwarancji 

związanych z inwestycją24, jednak nie podano również zasad ustalania wysokości opłat za 

przejazd autostradą. Brak także jednoznacznych informacji wskazujących na to, że chińska 

spółka nie otrzyma subsydiów lub innej formy rekompensaty w sytuacji gdy wpływy z tytułu 

opłat byłyby niższe niż koszty zarządzania, koszty obsługi zadłużenia związanego  

z inwestycją lub kwota zwrotu nakładów na inwestycję poniesionych przez chińską spółkę. 

Do obowiązków władz serbskich należy przeprowadzenie wywłaszczeń nieruchomości25. 
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CSIETC w Bośni a standardowy modus operandi chińskich firm 

 

Chińskie przedsiębiorstwa biorą udział w licznych przetargach infrastrukturalnych  

w Polsce26. Chińska propaganda przedstawia je jako inwestycje, podczas gdy  

w rzeczywistości chińska firma ogranicza się zazwyczaj do roli wykonawcy robót lub 

dodatkowo wykonawcy projektu27. W wielu państwach, również częściowo w europejskich, 

chińscy wykonawcy wykorzystują w projektach materiały i wyposażenie importowane  

z Chin oraz – jeśli to możliwe – chińskich pracowników. W efekcie środki publiczne 

przeznaczone na projekty infrastrukturalne w niewielkiej tylko części pozostają w państwie, 

które ponosi koszty inwestycji.  

 

Inwestycja CSIETC w Bośni nie musi oznaczać, że chińskie przedsiębiorstwa będą en masse 

podejmowały projekty infrastrukturalne bardziej w charakterze inwestorów aniżeli 

wykonawców. Chińskie firmy jednak coraz aktywniej szukają możliwości uzyskania 

zamówień zagranicznych. Przykład CSIETC pokazuje również, że niektóre z nich, w tym 

państwowe, są skłonne do podjęcia szerszego zakresu obowiązków i być może większego 

ryzyka w projekcie.  

 

Chińskie firmy w przetargach w Polsce 

 

W aktualnym reżimie prawnym zamówień publicznych chińskie przedsiębiorstwa mają 

otwarty dostęp do przetargów w Polsce. Zamawiający ma formalnie ograniczone 

możliwości wyłączenia lub ograniczenia udziału chińskiej firmy w większości przetargów, 

poza sytuacjami określonymi w przepisach ogólnych dotyczących zamówień publicznych  

i w przepisach szczególnych związanych z zamówieniami z zakresu obronności, 

infrastruktury krytycznej itp28. Zainteresowanie chińskich firm udziałem w zamówieniach 

publicznych w Polsce wzrasta i szukają one możliwości wejścia w projekty infrastrukturalne 

razem z polskimi firmami. Dotyczy to zwłaszcza firm średnich i małych, które wobec 

wzrostu kosztów i problemów z waloryzacją umów mają problemy finansowe29. Współpraca  

z polskimi firmami np. poprzez przejmowanie ich lub tworzenie z nimi konsorcjów dałyby 

chińskim przedsiębiorstwom niezbędny know how30. Systemowe rozwiązanie problemu 
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waloryzacji wynagrodzeń i płynności finansowej polskich firm jest istotne dla przetrwania 

lub utrzymania konkurencyjności wielu z nich wobec firm zagranicznych, w tym chińskich31. 

 

Kształtowanie udziału chińskich firm w polskich projektach infrastrukturalnych 

 

W branży budowlanej ma jednak również obecnie miejsce wzrost liczby i wartości 

zamówień publicznych32 przy ograniczonych możliwościach rodzimych firm lub polskich 

oddziałów europejskich firm podjęcia się realizacji wszystkich projektów33. W sytuacji 

znaczącego wzrostu liczby i skali projektów infrastrukturalnych – zwłaszcza gdyby nie 

zostały wprowadzone systemowe rozwiązania problemów polskich przedsiębiorstw34 – 

może narastać niedobór rodzimych generalnych wykonawców, którzy w przetargach 

otwartych złożą oferty atrakcyjniejsze niż chińscy wykonawcy. Chińscy wykonawcy wzmogli 

aktywność w projektach w Polsce. Przy otwartości polskiego rynku zamówień publicznych 

dla chińskich firm może dojść do wzrostu liczby przetargów wygrywanych przez chińskie 

firmy, należy więc podjąć próby skierowania tej aktywności w obszary najbardziej korzystne 

z punktu widzenia państwa i z uwzględnieniem interesów polskich firm i pożytku 

społecznego. 

 

Zgłaszające się do przetargów chińskie spółki prezentują bardzo różny poziom wiedzy, 

możliwości i standardów ładu korporacyjnego, co – podobnie jak interesy polskich 

rodzimych przedsiębiorstw – należy mieć na uwadze przy przygotowaniu przetargów na 

zamówienia publiczne, w których spodziewany jest udział chińskich firm. Bośniacki przykład 

pokazuje, że niektóre z nich mogą mieć większą skłonność do podejmowania projektów  

o szerszym zakresie zaangażowania finansowego i być może do przyjęcia wyższego ryzyka,  

w tym również obejmującego zarządzanie operacyjne inwestycją po jej zakończeniu  

i zapewnienie rentowności projektu. Współpraca z firmami skłonnymi do akceptacji takich 

warunków mogłaby być korzystna przy realizacji niektórych zamówień publicznych. Może 

ona dotyczyć nie tylko krajowych projektów drogowych i innych znacznych rozmiarów 

projektów infrastrukturalnych, ale również na niższym szczeblu – wojewódzkim lub 

powiatowym – w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Procedurę zamówienia 

publicznego w takich sytuacjach można realizować w formie przetargów ograniczonych  
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i innych form, które pozwolą na zgodny z prawem dobór najbardziej odpowiedniego 

wykonawcy. Wybór odpowiedniej formy zamówienia publicznego daje większą możliwość 

kształtowania warunków umowy np. w zakresie przeniesienia większego ciężaru ryzyka lub 

zakresu zadań na wykonawcę, do czego mogą być skłonne niektóre chińskie firmy. Należy 

również zachęcać chińskie firmy do możliwie jak najszerszego wykorzystania polskich 

podwykonawców i dostawców materiałów i wyposażenia tak, by możliwie jak największa 

część środków35. Współpraca z chińskimi firmami nie powinna dotyczyć projektów, których 

przedmiotem jest szeroko rozumiana infrastruktura krytyczna lub projektów z innych 

powodów traktowanych jako istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa państwa.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Por. także Jerzy Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2017, dostęp przez serwis Legalis, 
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30

 Niektóre chińskie przedsiębiorstwa zdobyły już pewien know how i wygrywały przetargi oraz realizują 
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Por. Brak pracowników hamuje budownictwo. Staną inwestycje?, pulsHR.pl, 19.07.2018, 
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/brak-pracownikow-hamuje-budownictwo-stana-inwestycje,55909.html 
[dostęp: 15.10.2018]. 
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