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Automatyzacja chińskiego sektora produkcyjnego 

 

Wieloletnia polityka planowania i wspierania rozwoju automatyzacji produkcji  

w Chinach 

 

W średnio i długoterminowym planie rozwoju naukowego na lata 2006-2020 wskazywano 

na konieczność automatyzacji i informatyzacji produkcji oraz wprowadzania inteligentnych 

procesów produkcyjnych1. Inteligentna produkcja, której robotyzacja jest kluczowym 

elementem, była jednym ze specjalnych programów dwunastej pięciolatki2. W grudniu 2013 

r. Ministerstwo Przemysłu i Cyfryzacji (MIIT) ogłosiło plan rozwoju robotyki przemysłowej, 

który zakładał, że do 2020 r. 3-5 kluczowych przedsiębiorstw wspartych przez 8-10 klastrów 

branżowych będzie konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych, a urządzenia  

o wyższym poziomie zaawansowania będą stanowiły do 2020 r. 45 proc. krajowego rynku. 

Liczba robotów przemysłowych na 10 000 zatrudnionych miała przekroczyć 1003. W 2014 r. 

Xi Jinping ogłosił „rewolucję robotów”4, a następnie branża robotów przemysłowych została 

wskazana jako jeden z 10 kluczowych obszarów w sztandarowym programie 

unowocześnienia i rozwoju chińskiego sektora produkcyjnego: China Manufacturing 20255.  

 

 W marcu 2016 r. ogłoszono plan rozwoju chińskiej robotyki, który zakładał wzrost liczby 

robotów krajowych marek, znaczne zwiększenie lokalizacji produkcji części zamiennych 

oraz wskaźnika gęstości robotów6. W maju 2016 r. Rada Państwa ogłosiła wytyczne 

dotyczące celów, działań i wsparcia państwowego w zakresie integracji sektora 

przemysłowego z siecią informatyczną7. Na niedawnym posiedzeniu grupy ekspertów 

zwołanym w MIIT wskazano na potrzebę integracji rozwoju technologii SI i 5G oraz 

inteligentnej produkcji8. W kwietniu br. Ministerstwo Przemysłu i Cyfryzacji opublikowało 

białą księgę rozwoju inteligentnej produkcji, której automatyzacja jest kluczowym 

komponentem9. Wpływ robotyzacji i automatyzacji może być wzmocniony przez wdrożenie 

i zintegrowanie z technologiami sztucznej inteligencji10.  
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Za założeniami szły realne kroki wspierające chińskich producentów bezpośrednio  

i pośrednio, z których kluczowymi były subsydia11. W 2016 r. dotacje stanowiły ok. 30 proc. 

dochodu netto czterech największych chińskich producentów robotów12. Konkretne 

wsparcie finansowe przedsiębiorstwa otrzymywały nie tylko z budżetu centralnego, ale 

przede wszystkim od rządów lokalnych, które zarówno dotowały zakupy robotów (np. 20-30 

proc. w Liuzhou), jak również badania i rozwój (Foshan oferowało 8 mln rmb dla 

przedsiębiorstwa, które opracowałoby przełomową technologię)13. Dotacje otrzymywały 

również firmy, które zajmowały się integracją systemów automatyzacji produkcji  

i szkoleniami oraz firmy, które wprowadzały kluczowe udoskonalenia systemu pozwalające 

na przełamanie wąskich gardeł14. System subsydiów był jednak krytykowany jako mało 

efektywny i utrzymujący przy życiu słabe przedsiębiorstwa, które upadłyby bez wsparcia15. 

 

Chiński rynek robotów przemysłowych  

 

Wobec rosnących kosztów siły roboczej i perspektyw kurczenia się jej zasobów w związku  

z niskim poziomem dzietności w Chinach16 oraz licząc na podniesienie wydajności i jakości 

produkcji chińscy przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na automatyzację17. Rosnący 

popyt sprawił, że latach 2015-2016 rynek robotów przemysłowych w Chinach rósł w tempie 

ponad 30 proc. W 2018 r. w Chinach zainstalowano 154 tys. sztuk. W następnej w kolejności 

Japonii 55 tys., w USA nieco ponad 40 tys., w Korei Południowej prawie 38 tys.,  

a w Niemczech niespełna 27 tys.18 W 2019 r. wartość rynku robotów przemysłowych  

w Chinach wynosiła ok. 5,7 mld usd, czyli o prawie 46 proc. więcej niż w 2016 r.19 W 2018 r. 

gęstość pracujących robotów w wynosiła 140 szt. na 10 000 pracowników było, czyli  

o 5 sztuk więcej niż w Czechach, o prawie 200 sztuk mniej niż w Niemczech, ale o ponad 40 

szt. więcej niż średnia światowa. Na koniec 2013 r. przed ogłoszeniem „rewolucji robotów” 

było to 25 szt.20 Epidemia koronawirusa stała się kolejnym istotnym czynnikiem 

skłaniającym przedsiębiorstwa do zastępowania ludzi maszynami21.  

 

Prawie 1/3 robotów pracuje w przemyśle motoryzacyjnym, 21,5 proc. w branży elektrycznej  

i elektronicznej, 11 proc. w przetwórstwie spożywczym, 10,5 proc. w przemyśle metalowym, 

9,5 proc. w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, a 15,5 proc. w pozostałych. Według 
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kryterium zakresu zastosowania 44,4 proc. to urządzenia logistyczne do transportu, 

przenoszenia i ustawiania, 25,2 spawalnicze, 23 proc. do pakowania, a 7,4 proc.  

– pozostałe22.  

 

Wzrost produkcji zlokalizowanej w Chinach  

 

W 2014 r. według danych rządowych w Chinach działało około 700 przedsiębiorstw w branży 

robotów przemysłowych23. Zachęcone przez politykę rządu centralnego lokalne władze 

podjęły projekty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw produkujących roboty przemysłowe. Na 

efekty nie trzeba było długo czekać. W 2015 r. roczna produkcja robotów przemysłowych  

w Chinach wynosiła 33 tys. szt. W kolejnych dwóch latach pod wpływem zachęt ze strony 

państwa i popytu rosła dynamicznie: 72,5 tys. w 2016, 131 tys. w 2017.  

W 2018 tempo wzrostu zwolniło i roczna produkcja wyniosła 148,5 tys. sztuk. W 2019 

ponownie przyspieszyła do 187 tys. sztuk, a w pierwszej połowie br. pomimo 

spowodowanego epidemią koronawirusa gwałtownego spowolnienia gospodarczego  

w Chinach w pierwszych miesiącach, spadku PKB i produkcji przemysłowej wyniosła niemal 

94 tys. szt. (czyli o ponad 25 proc. więcej rdr)24. Istotną rolę w zwiększeniu znaczenia 

automatyzacji i inteligentnych procesów produkcyjnych będzie odgrywał rozwój sieci 5G25.  

Założenia poszczególnych planów i programów realizowane były z różnym skutkiem. 

Sukcesem jest wzrost produkcji robotów. Wciąż jednak istotny jest udział zagranicznych 

marek. Dla robotów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym wynosi on ok. 80 proc. 

Zagraniczne koncerny lokują w Chinach swoje zakłady, żeby być bliżej klienta i lepiej 

dostosować się do potrzeb rynkowych26. Założenie znacznego udziału rodzimych 

przedsiębiorstw i ekspansja międzynarodowa nie zostały w pełni zrealizowane. Również 

eksport z Chin realizują przede wszystkim zagraniczne koncerny ze swoich zakładów 

zlokalizowanych w ChRL27. Zrealizowany został natomiast cel gęstości zastosowania 

robotów w sektorze produkcyjnym. W 2019 r. było ich 140 na 10 000 pracowników.  
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Automatyzacja produkcji w Polsce  

 

Robotyzacja produkcji przynosiła w poprzednich latach polskim firmom wymierne korzyści. 

Według zaprezentowanych w 2015 r. badań „83 proc. firm korzystających z pracy robotów 

zwiększyło skalę produkcji, 67 proc. zauważyło spadek kosztów produkcji, 54 proc. 

podniosło rentowność, 33 proc. firm zaczęło zwiększać sprzedaż za granicę, 80 proc. 

zadeklarowało, że roboty pozwoliły utrzymać stały poziom zatrudnienia, a 73 proc. planuje 

kolejne zakupy”28. Polskie przedsiębiorstwa konkurują z chińskimi firmami nie tylko na 

polskim rynku, ale również na rynkach europejskich. Borykają się również i będą borykały 

się w przyszłości z rosnącymi kosztami siły roboczej związanymi również z kurczeniem się 

jej zasobów. Automatyzacja produkcji jest jednym z istotnych elementów podnoszenia 

konkurencyjności bazy produkcyjnej, gdyż podnosi ona wydajność produkcji. Ulgi 

podatkowe i innego rodzaju zwolnienia finansowe są bardzo ograniczone29.  

 

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreślano znaczenie rozwoju rodzimej 

branży automatyzacji i robotyzacji. Została ona zaliczona do tzw. Programów Pierwszej 

Prędkości30. Wsparcie państwa dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie 

wydaje się być jednak mocno ograniczone i w znacznej części wciąż pozostaje w sferze 

deklaratywnej. Realne zaplecze dla badań i rozwoju oraz wsparcia wdrażania rozwiązań  

z zakresu automatyki i robotyki według stanu z 2019 r. stanowiły 4 parki technologiczne  

i jeden inkubator31. Ocena efektów powołania grupy roboczej dla tej specjalizacji jest 

utrudniona ze względu na brak informacji o podjętych przez nią konkretnych propozycjach, 

projektach lub innych działaniach32. Według zleconego przez ministerstwo rozwoju badania 

procedury udzielania dotacji założenia projektów składanych dla projektów objętych 

ramami krajowej specjalizacji nie uwzględniały znaczenia rozwoju systemów IT, co 

skutkowało tym, że współczynnik podpisywanych umów był dla tej specjalizacji najniższy do 

składanych wniosków i co za tym idzie niska liczba udzielonych dotacji33. Również pod 

względem zmniejszania dystansu do liderów polskie przedsiębiorstwa w tej specjalizacji 

wypadają najsłabiej w porównaniu do innych34. Polski nie stać na powielanie dalekiego od 

pełnej efektywności chińskiego systemu dotacji, ale odpowiednio skonstruowany system 

wsparcia najbardziej obiecujących projektów badawczych lub wdrożeniowych powiązany  
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z wykorzystaniem funduszy europejskich mógłby być pomocny. Jak na razie rozwój tej 

specjalizacji nie daje wymiernych efektów. Według raportu Centrum Badań i Analiza Rynku 

dla ministerstwa rozwoju KIS 12 pod względem aktywności innowacyjnej firm, która może 

być postrzegana jako istotny element dojrzałości technologicznej firm, nie została zaliczona 

do specjalizacji, które mają istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki35. 

 

Pomimo bardzo ograniczonego wsparcia ze strony państwa, zapotrzebowanie na roboty 

przemysłowe rośnie, co wskazuje, że część przedsiębiorców docenia zalety automatyzacji. 

W 2018 r. w Polce zainstalowano ponad 2,6 tys. robotów przemysłowych, co stanowi wzrost 

o 40 proc. w porównaniu do 2017 r.36 Na koniec 2018 r. w Polsce pracowały 13 632 roboty. 

Najwięcej robotów pracuje w przemyśle przetwórczym – 81,5 proc. ogólnej liczby robotów 

przemysłowych (38,6 proc. w motoryzacji, 18,9 proc. w przemyśle chemicznym, metalowym 

12,8 proc.)37. IFR prognozuje wzrost liczby instalacji na poziomie 15-20 proc. rocznie  

w latach 2019-2022. Chociaż byłoby to szybkie tempo wzrostu, byłoby ono 

niewystarczające, by w najbliższych latach osiągnąć poziom gęstości nie tylko taki jak  

w Chinach, ale również średniej europejskiej (w 2018 r. wynosiła ona 114)38. Wciąż 

stosunkowo niska jest świadomość korzyści płynących z automatyzacji produkcji i brak 

planów wprowadzenia robotów do przedsiębiorstw39. W Czechach jest 135 robotów na 10 

tys. pracowników, a na Słowacji 16540. Bez kompleksowych rozwiązań wspierających 

robotyzację oraz działań promujących i edukacyjnych dotrzymanie kroku chińskiej i nie 

tylko chińskiej konkurencji może być utrudnione. Polscy producenci robotów 

przemysłowych są nieliczni, a na rynku dominują zagraniczne marki. Polskie firmy zarabiają 

obecnie przede wszystkim jako integratorzy systemów41. Dysponują już know how i być 

może odpowiednie zachęty mogłyby skłonić je do zwiększenia skali działalności lub wejścia 

w segment produkcji urządzeń.  

 

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