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Chińskie inwestycje w polską elektromobilność 

 

Elektromobilność jest traktowana przez obecny rząd jako jeden z istotnych elementów 

tworzenia zaawansowanego technologicznie polskiego przemysłu. Rozwój tego segmentu 

wpisany jest w Strategię na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju1, a rozwinięty w Planie 

Rozwoju Elektromobilności2, który jest przygotowywany i realizowany przez Ministerstwo 

Energii. Celem programu jest stworzenie zlokalizowanego w Polsce możliwie pełnego 

łańcucha produkcyjnego samochodów elektrycznych i spozycjonowanie Polski jako lidera  

w technologiach związanych z elektromobilnością. Plany wdrożenia polskiego samochodu 

elektrycznego zakładają wyprodukowanie przez polskie firmy do 2025 r. 1 mln pojazdów3. 

Polskie władze starają się przyciągnąć inwestorów zagranicznych, którzy zbudowaliby 

podwaliny tego sektora, zwłaszcza w segmentach, w których dla rozwoju rodzimych 

przedsiębiorstw istotne znaczenie mają inwestycje zagraniczne. Pod koniec maja ub.r. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) prowadziła 14 projektów z segmentu 

elektromobilności o łącznej wartość 2,87 mld euro (ponad 12 mld zł), które mogłyby się 

według szacunków agencji przyczynić do stworzenia blisko 4,4 tys. miejsc pracy. Wśród 

krajów inwestujących w elektromobilność w Polsce dominowały państwa azjatyckie4. 

Największą inwestycją w fazie realizacji jest fabryka baterii LG5. Chińskie firmy również były 

zainteresowane lokalizacją zakładów i kilka z nich podjęło już pozytywne decyzje  

i konkretne działania.  

 

Sukcesy... 

 

Grupa Jiangsu Guotai Huarong International rozpoczęła w 2017 r. inwestycję  

w Godzikowicach pod Oławą, gdzie ma powstać fabryka elektrolitów do baterii dla 

samochodów elektrycznych6. Spółki wchodzące w skład chińskiej grupy – Jiangsu Ruitai 

New Energy Materials Co., Ltd. oraz Zhangjiagang Guotai-Huarong Chemical New Material 

Co., Ltd. – objęły po 50% udziałów w powstałej w styczniu 2018 roku spółce Guotai-Huarong 

Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wydajność polskiej fabryki przewidziana jest na 
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40 000 ton elektrolitu rocznie. Jest to liczba wystarczająca do produkcji baterii dla ok. 1 mln 

aut elektrycznych7. Wartość inwestycji może sięgnąć 47 mln dolarów. Chiński inwestor 

podjął już konkretne działania. W lutym ub.r. polska spółka zależna otrzymała zezwolenie 

na prowadzenie działalności w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” 

(WSSE) i w maju  zakupiła ostatecznie działkę pod budowę fabryki. Docelowo zatrudnienie 

w zakładzie ma znaleźć około 100 osób. Do końca 2018 lub na początku 2019 r. spółka miała 

uzyskać pozostałe konieczne do funkcjonowania zezwolenia oraz dostosować swoje 

procedury do wymagań polskiego prawa.  Pozwoliłoby to na rozpoczęcie budowy zakładu, 

która miała zostać zakończona do 2020 r.8 PAIH zaliczył inwestycję do grupy 

zrealizowanych, jednak jak na razie pozostaje ona we wstępnej fazie.  

 

Podobną inwestycję również w Godzikowicach ma zamiar ulokować inny chiński koncern –

Capchem. W marcu ub.r. wydał on komunikat giełdowy, w którym ogłosił plany budowy 

fabryki produkującej 40 tys. ton elektrolitu do baterii samochodowych (20 tys. w pierwszym 

etapie i kolejne 20 tys. po rozbudowie zakładu), 5 tys. ton NMP9 i 5 tys. ton pasty 

przewodzącej10. Realizacją inwestycji ma się zająć specjalnie do tego celu powołana 

Capchem (Poland) Co., Ltd. Sp.z.o.o .11 Powierzchnia zakładu to 80 tys. m2, a czas realizacji 

pierwszego etapu inwestycji o wartości 200 mln rmb przewidziano na dwa i pół roku. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że surowce i komponenty mają być kupowane od europejskich 

dostawców. Łączna wartość inwestycji to 360 mln rmb (ok 200 mln pln) z czego 280 mln 

rmb to inwestycje w środki trwałe. Projekt przewidziano na 10 lat z osiągnięciem pełnej 

mocy produkcyjnej w trzy lata po zakończeniu budowy. Czas zwrotu z inwestycji to 6 lat 

(włącznie z budową), co oznacza bardzo wysoką planowana stopę zwrotu. Na początku 

sierpnia rada nadzorcza WSSE zatwierdziła wyniki zamkniętego w końcu lipca wygrany 

przez Capchem przetarg na działkę pod budowę fabryki.12 W ostatnich miesiącach brak 

znaczących dalszych postępów w realizacji inwestycji.  

 

Z kolei Bafang Electric – chiński producent komponentów i kompletnych systemów do 

rowerów i skuterów elektrycznych – zapowiedział wartą 15 mln euro inwestycję w zakład we 

Wrocławiu, mający zatrudnić 50 pracowników13.  
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…i porażka  

 

Przyciągnięcie dwóch inwestycji chińskich związanych z elektromobilnością, która jest 

jednym z istotnych obszarów w planach rozwojowych obecnej ekipy rządowej, można 

uznać za sukces. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że inna chińska firma – Contemporary 

Amperex Technology (CATL), która jest producentem akumulatorów do samochodów 

elektrycznych – wybrała ostatecznie Niemcy na lokalizację swojej fabryki. W marcu ub.r. 

Polska została wskazana jako jedna z trzech potencjalnych lokalizacji, obok Węgier  

i Niemiec14. Ostatecznie jednak chiński producent podjął decyzję o budowie nowej fabryki  

w Erfurcie w Turyngii. Podpisanie wstępnych umów odbyło się na początku lipca br. podczas 

wizyty premiera Li Keqianga15. W listopadzie CATL wynajął w Erfurcie powierzchnie 

biurowe16. Początek budowy fabryki i rekrutacje pracowników planowane są już na 2019  

r. Jej wartość to ok. 240 mln euro. Do 2022 r. ma zatrudniać 600 osób oraz produkować 

rocznie akumulatory o mocy 14 GWh17. Jest to w założeniach inwestycja dużo większych 

rozmiarów i kreująca więcej miejsc pracy niż trzy lokowane w Polsce łącznie. Jednym  

z głównych odbiorców z nowego zakładu ma być BMW, które zapowiada zakupy baterii od 

CATL na łączną wartość 4 mld euro w ciągu najbliższych kilku lat. Udział fabryki w Erfurcie 

jest planowany na 1,5 mld euro. BWM miało się zobowiązać do pokrycia części kosztów 

budowy fabryki18. Innymi klientami chińskiej firmy są Daimler, Nissan, Hyundai  

i Volkswagen. Lokalizacja w Niemczech jest preferowana ze względu na bliskość  

niemieckich zakładów produkcyjnych.  

 

Korzyści dla Polski z chińskich inwestycji 

 

Uzasadnione obawy związane z udziałem chińskich firm w polskim rynku, szczególnie  

w projektach związanych z budowaniem polskiej infrastruktury krytycznej – jak to ma 

miejsce w przypadku Huawei – nie powinny przesłaniać faktu, że w niektórych obszarach 

chińskie inwestycje  mogą być pożądane i użyteczne. Inwestycje, które kreują miejsca 

pracy, wprowadzają nowe technologie lub know-how i służą dywersyfikacji portfolio 

inwestorów w danej branży – a do takich należą inwestycje GTHR i Capchem – są pożądane. 
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Władze w Pekinie od lat wspierają rozwój sektora elektromobilności. Firmy z ChRL są coraz 

bardziej konkurencyjne wobec japońskich i koreańskich w komponentach do produkcji 

samochodów elektrycznych, w szczególności akumulatorach. Chińskie marki jak BYD, 

Yutong, Nio czy Geely wchodzą lub próbują wejść na zagraniczne rynki19. Sprawia to że, 

chińskie inwestycje w tym sektorze mogą być atrakcyjne dla Polski w związku z planami 

budowy własnego przemysłu. W sektorze elektromobilności inwestycje są one jednak 

stosunkowo nieznaczne w porównaniu do wspomnianej inwestycji LG czy belgijskiego 

Umicore20. W Polsce inwestycje planują również inne firmy jak Daimler czy szwedzki 

Northvolt, a zatem nie ma perspektywy na chińską dominacją w całej branży. Taka 

dominacja jest natomiast możliwa w wypadku innych branż i firm z ChRL, np. udziału 

Huawei w budowie infrastruktury 5G21. Jak na razie nie ma również przesłanek, by sądzić, że 

w najbliższej przyszłości inwestorzy z Kraju Środka przeprowadzą integrację wertykalną, 

która pozwoli im na uzyskanie pozycji dominującej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że 

zarówno GTHR, jak i Capchem w segmencie produkcji elektrolitu będą miały bardzo mocną 

pozycję. Polskie władze liczą na efekt kuli śnieżnej i przyciąganie kolejnych inwestorów 

dzięki już istniejącym projektom, co w przypadku firm z Azji ma szczególne znaczenie. Na 

decyzje o inwestowaniu w Polsce wpływ może mieć jednak ochłodzenie stosunków między 

Warszawą a Pekinem, co również należy brać pod uwagę.22 Realizacja już zaplanowanych 

inwestycji nie jest zatem całkowicie przesądzona. Wdrożenie inwestycji nie jest jeszcze  

w zaawansowanej fazie, zatem wciąż istnieje możliwość, że chińscy inwestorzy wstrzymają 

dalsze działania. 

 

Ostrożniej natomiast należy podchodzić do wspierania chińskich inwestycji w zakłady 

produkujące samochody elektryczne. Według PAIH firmy z ChRL są zainteresowane 

inwestycjami w sektorze motoryzacyjnym w Polsce23. Przykład chińskich zakładów Great 

Wall w Bułgarii, które służyły za montownie części przywożonych z Chin powinien skłaniać 

do rozważenia, czy są to inwestycje pożądane z punktu widzenia rozwoju branży 

motoryzacyjnej zlokalizowanej w Polsce24. Dla chińskich producentów już teraz pomocna  

w eksporcie części do Polski może być inicjatywa Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 

(PIMOT), który podjął starania o uzyskanie akredytacji na wykonywanie m.in. certyfikacji 

IATF zarówno w Polsce (w Europie), jak i na terenie Chin. Jednym z celów założenia 
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przedstawicielstwa w Chinach ma być świadczenie usług badania i certyfikowania 

produkowanych w Chinach części zamiennych oraz podnoszenie wiedzy chińskich firm na 

temat obowiązujących w Unii Europejskiej standardów, żeby ułatwić ich wprowadzenie na 

rynek polski25. Z drugiej strony działanie przedstawicielstwa będzie również przydatne dla 

budowania polskiej marki i wsparcia eksportu części i akcesoriów samochodowych26. 

Pozytywnym przykładem utrzymania zlokalizowania produkcji w Polsce w pokrewnej 

branży są natomiast zakłady Liu Gong w Stalowej Woli oraz niewielka inwestycja firmy 

Tenglong27. Wsparcie i zachęty dla każdej inwestycji powinny być rozpatrywane 

jednostkowo biorąc pod uwagę sytuację konkretnych inwestorów i ich plany inwestycyjne.   

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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