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MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWE  

W GLOBALNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW CHINY-POLSKA 

 

W artykule zaprezentowane zostały możliwości przewozowe w globalnym łańcuchu dostaw, który uwzględnia wymianę 

handlową z Chinami. Opisano specyfikę tego regionu zaopatrzeniowego, wskazano czynniki, które przyczyniły się do jego 

dynamicznego rozwoju. Ponadto odniesiono się do danych, które prognozują jego dalszy wzrost gospodarczy. W dalszej części 

szczegółowo omówiono pojęcie transportu i jego rolę w łańcuchu logistycznym. Wskazano, że determinuje on wymianę gospo-

darczą pomiędzy różnymi regionami, w tym z krajami Dalekiego Wschodu. Następnie opisano warianty przewozowe wykorzy-

stywane w korytarzu transportowym Chiny-Polska. Scharakteryzowano transport morski, kolejowy oraz lotniczy oraz pokaza-

no dane odnoszące się do poziomu ich wykorzystywania. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania. 

 

1. WSPÓŁCZESNY RYNEK CHIŃSKI  
JAKO ŹRÓDŁO DOSTAW ZAOPATRZENIOWYCH 

Współczesne przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania 
rozwiązań, które zapewnią im przewagę konkurencyjną. Jednym ze 
sposobów na jej osiągnięcie jest zmniejszenie cen oferowanych 
towarów, poprzez obniżenie kosztów produkcji [12]. Często wiąże 
się to z przenoszeniem działalności produkcyjnej do innych państw, 
bądź pozyskiwaniem materiałów od dostawców pochodzących  
z krajów o tańszej sile roboczej [28, s. 123].  

Rynkiem, który odgrywa znaczącą rolę w migracji produkcji do 
krajów rozwijających się są Chiny. Odgrywają one obecnie dominu-
jącą rolę w produkcji wyrobów przemysłowych [28, s. 124], które 
charakteryzują się niezmiennym i łatwym do przewidzenia popytem 
oraz długim terminem ważności. Można tu kupować nieskompliko-
wane, masowe produkty po bardzo korzystnych cenach [14; 15,  
s. 125-133]. Ponadto region ten jest rozwiązaniem korzystnym dla 
mniej innowacyjnych firm, które wytwarzają wyroby za pomocą 
powszechnie wykorzystywanych technologii [28, s. 126].  

Największą zaletą rynku chińskiego jest bardzo tania siła robo-
cza, która dostarcza zaawansowanym, światowym gospodarkom 
możliwości dokonania tzw. arbitrażu pracy w czystej postaci [4,  
s. 79]. Oprócz niskiego poziomu płac o konkurencyjności Chin 
decydują takie czynniki, jak: [29, s. 188] 
– minimalne obciążenie płac narzutami kosztowymi, 
– zaniżony kurs yuana, który przyczynia się do wzrostu konkuren-

cyjności cenowej w handlu międzynarodowym, 
– wysoki poziom wydajności pracy i siły roboczej, 
– przedsiębiorczość i dyscyplina, które charakteryzują chińskich 

pracowników. 
 

Dodatkowo warto podkreślić, że w przeciągu ostatnich lat na-
stąpiła znaczna poprawa w zakresie wykształcenia i kwalifikacji 
technicznych pracowników z Chin. Sukcesywnie wzrasta liczba 
osób studiujących, również na uczelniach zagranicznych. Ten 
wzrost jakości zasobów ludzkich przekłada się pozytywnie na zmia-
ny w strukturze zatrudnienia [23, s. 305-306]. 

Zainteresowanie lokowaniem zagranicznych inwestycji w Chi-
nach jest również wynikiem zmian w dziedzinie ustawodawstwa. 
Wprowadzenie przejrzystych i stabilnych regulacji spowodowało  

 
wyrównanie szans zagranicznych inwestorów z lokalnymi firmami. 
Dzięki temu rynek chiński został otwarty na nowe segmenty działal-
ności gospodarczej [20, s. 222-224]. 

Powyżej przedstawione aspekty sprawiły, że Chiny od 30 lat 
stale odnotowują wzrost gospodarczy, średnio o 10%. Jest to wynik 
niespotykany w innych gospodarkach [17, s. 147]. Rozwój opiera się 
głównie na eksporcie, zwiększaniu produktywności i nowych inwe-
stycjach. W latach 2000-2009 eksport i inwestycje odpowiadały za 
prawie 70% PKB (to około 30% więcej niż w 1979 roku) [17, s. 145]. 

Najnowsze prognozy przedstawiają dalszy rozwój i wzrost go-
spodarczy Chin, poprzez wzrost aktywności handlowej pomiędzy 
krajami Azji i Pacyfiku (zwłaszcza USA) oraz zwiększenie liczby 
inwestycji w Chinach i Indiach. W dalszym ciągu najistotniejszy 
pozostanie handel pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjedno-
czonymi, ale największy wzrost w tej dziedzinie przypadnie na 
wymianę z Azją [28, s. 127]. Według szacunków w przeciągu naj-
bliższych dziesięcioleci Chiny zbliżą się lub nawet dogonią Stany 
Zjednoczone [17, s. 147].  

Specyfika rynku chińskiego (w tym szereg jego zalet) powodu-
je, że jest on również bardzo ciekawym regionem zaopatrzeniowym 
dla polskich producentów, którzy coraz chętniej nabywają stamtąd 
różnego rodzaju asortymenty. Jednak, aby móc w pełni wykorzystać 
jego ,,dobrodziejstwa” należy racjonalnie podejść do tematu trans-
portu. Faktem jest, że Chiny leżą w znacznej odległości od Polski. 
Wpływa to bezpośrednio na bardzo długie czasy dostaw oraz koszty 
transportu. Czynniki te mogą niekorzystnie wpłynąć na efektywność 
nawiązanej współpracy z azjatyckim dostawcą. Do tematu transpor-
tu należy, zatem racjonalnie podejść i wybierać te gałęzie, które 
sprawdzają się w tak długich i specyficznych korytarzach transpor-
towych. Można tu wykorzystać transport morski, kolejowy oraz 
lotniczy. Szczegółowe charakterystyki tych gałęzi wraz z danymi 
dotyczącymi poziomu ich wykorzystania w tranzycie pomiędzy 
Polską a Chinami zostały szczegółowo opisane w dalszej części 
niniejszego artykułu. 
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2. CHARAKTERYSTYKA WERBALNA TRANSPORTU  
I JEGO ROLI W MIĘDZYNARODOWYM ŁAŃCUCHU 
DOSTAW 

Rozwój gospodarczy sprawił, że rola transportu znacząco 
wzrosła. Wynika to głównie z faktu, że stał się on łącznikiem 
wszystkich ogniw procesu produkcji, dystrybucji i konsumpcji  
w łańcuchu logistycznym. Transport odgrywa istotną rolę między 
innymi w realizacji dostaw zaopatrzenia materiałowego do produkcji 
[21, s. 176-182]. Jest on kluczowym elementem zapewniającym 
ciągłość procesu wytwórczego oraz dystrybucji. 

Zgodnie z definicją transport jest to działalność polegająca na 
odpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczanie 
osób i/lub ładunków z punktu nadania do punktu odbioru. Ponadto 
jest to świadczenie różnego rodzaju usług pomocniczych [27, s. 1], 
tj. czynności ładunkowych (załadunek, wyładunek, przeładunek) 
oraz manipulacyjnych, np. opłat [10]. W innym ujęciu transport to 
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i ładunków 
w czasie i przestrzeni, przy użyciu odpowiednich środków technicz-
nych [1, s. 1799; 24, s. 160]. Jeszcze inna definicja wskazuje, że 
transport to proces technologiczny każdego przemieszczania na 
odległość, czyli przemieszczania osób, przedmiotów lub energii [30, 
s. 11]. Z punktu widzenia ekonomiki transport określa się jako od-
płatne świadczenie usług, których rezultatem jest przemieszczanie 
osób lub ładunków [26, s. 19].  

Z powyżej przedstawionych definicji wynika, że proces trans-
portowy stanowi zamknięty ciąg czynności, które są niezbędne do 
przemieszczania osób lub ładunków [18, s. 131]. Składają się na 
niego operacje związane z procesem przewozowym (załadunek, 
przewóz, wyładunek), jak i czynności o charakterze organizacyjnym 
lub wykonawczym, które następują przed procesem przewozu lub 
po jego zakończeniu. Może to być na przykład kompletowanie, 
pakowanie i rozpakowywanie ładunku, składowanie, przekazanie 
przewoźnikowi, przygotowanie środka transportu do przewozu lub 
inne czynności organizacyjne [18, s. 131]. Połączenie procesów 
transportowych tworzy system transportowy, który jest rozumiany 
jako uporządkowany zbiór wszystkich gałęzi transportu, które dzia-
łają w danym regionie. Stanowi on zbiór elementów, relacji i proce-
sów, które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów (popyt na 
usługi) na strumień wyjścia z tego systemu [13]. System ten warun-
kuje wszelkiego rodzaju przemieszczanie, a zatem jest swoistym 
układem krwionośnym całego łańcucha logistycznego [6, s. 73].  

Na system transportowy składają się: [19, s. 517] 
– środki transportu, 
– infrastruktura transportu, 
– ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu transporto-

wego, 
– zasady i reguły na podstawie, których przebiega przemieszcza-

nie osób i ładunków z punktów nadania, poprzez potencjalne 
punkty przeładunkowe, do punktów odbioru. 

Wszystkie te elementy są niezbędne do wykonania usługi transpor-
towej. Szczególnie istotne, w ramach systemu transportowego, są 
środki przewozu. Umożliwiają one przemieszczenie ładunków,  
z uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych i podatności 
transportowej [21, s. 179]. 

Istnieje wiele różnych kryteriów podziału środków transporto-
wych. Zgodnie z jednym z nich- według gałęzi transportowych, 
wyróżnia się: [3, s. 60] 
– transport lądowy, 
– transport wodny, 
– transport powietrzny (lotniczy), 
– transport przesyłowy, 

– transport intermodalny, będący połączeniem różnych gałęzi 
transportu. 

Podział ten został zobrazowany na rysunku 1. 
 

GAŁĘZIOWY PODZIAŁ TRANSPORTU
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Rys. 1. Gałęziowy podział transportu [3, s. 61]. 
 

Każda ze wskazanych powyżej gałęzi transportu (rys. 1) ma 
odmienną charakterystykę techniczną, technologiczną, organizacyj-
ną i ekonomiczną. Ponadto mogą być one, w zależności od potrzeb, 
łączone, co daje nową kategorię tzw. transportu kombinowanego. 
Systemy tego typu zwiększają konkurencyjność rynku usług trans-
portowych, a jednocześnie umożliwiają realizację indywidualnych 
wymagań klientów [3, s. 61].  

Z punktu widzenia efektywności procesów logistycznych ważna 
jest znajomość charakterystyk techniczno-użytkowych oraz zalet  
i ograniczeń poszczególnych gałęzi transportu. Wybór środka trans-
portu jest związany z określonymi korzyściami, ale również pewnymi 
niedogodnościami czy uwarunkowaniami [3, s. 61]. Aspekt ten jest 
szczególnie ważny przy projektowaniu i realizowaniu międzynaro-
dowych systemów transportowych, które obejmują swoim zasięgiem 
cały świat, kontynent czy określoną grupę państw [6, s. 73]. Global-
ny transport dóbr od producentów do dostawców jest dość zawiły. 
Jego efektywność jest zależna przede wszystkim od wyboru odpo-
wiedniego środka transportu, który należy dostosować do charakte-
rystyki i właściwości przewożonego dobra. Istotne są przy tym 
przede wszystkim takie czynniki, jak: czas transportu, jego elastycz-
ność oraz niezawodność [32, s. 99]. Ponadto w przypadku syste-
mów międzynarodowych do pokonania są znacznie większe odle-
głości transportowe. Prowadzi to zarówno do wzrostu kosztów [5,  
s. 46-47], jak i prawdopodobieństwa zakłócenia serwisu zaopatrze-
niowego. Ryzyko to rośnie za sprawą klimatycznych i topograficz-
nych warunków oraz przez obecną w danym kraju infrastrukturę 
liniową [31, s. 36]. Aspekty te powodują, że pewne gałęzie, w ra-
mach globalnych łańcuchów dostaw, cieszą się dużo większą popu-
larnością i są wykorzystywane w dużo większym stopniu niż inne. 
Jest to widoczne na przykładzie transportu z krajów Dalekiego 
Wschodu, gdzie współczynniki zastosowania poszczególnych gałęzi 
transportu cechują się dużą różnorodnością. Przykład- zaprezento-
wany w kolejnym punkcie niniejszego artykułu- uszczegółowiono do 
korytarza transportowego pomiędzy Chinami a Polską, który stano-
wi coraz ciekawsze rozwiązanie dla krajów Europy Zachodniej. 
Ponadto Chiny, jako kraj o znacznie tańszej sile roboczej [28,  
s. 123], cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród europejskich 
producentów, którzy chętnie nabywają stamtąd różnego rodzaju 
asortymenty.  
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3. MOŻLIWE WARIANTY TRANSPORTOWE POMIĘDZY 
CHINAMI A POLSKĄ 

Chiny są jednym z największych partnerów handlowych Unii 
Europejskiej, natomiast dla Chin Unia jest największym. W 2014 
roku wartość obrotu pomiędzy tymi dwoma regionami wyniosła 467 
mld euro. Oznacza to, że codziennie przy wykorzystaniu różnych 
gałęzi transportu przewożone były materiały o wartości przekracza-
jącej miliard euro. Wartości te rosną rokrocznie o kilka procent [9]. 
W przypadku Polski widoczna jest jednakże znaczna dysproporcja 
pomiędzy importem a eksportem; do kraju importowane jest dzie-
sięć razy więcej produktów z Chin niż eksportowane. Spowodowane 
jest to znaczną różnicą wielkości gospodarek, a także tym, że pol-
scy producenci nie wytwarzają wyrobów, na które jest popyt na 
rynku chińskim [9]. Relację importu do eksportu, w przeciągu ostat-
nich lat, obrazuje rysunek 2. 

 

 
Rys. 2. Handel zagraniczny między Polską a Chinami [9]. 
 

Dane zamieszczone na rysunku 2 wskazują, że w latach 2004-
2014 wartość obrotu towarowego pomiędzy Polską a Chinami wzra-
stała, średnio o 17% rocznie. W roku 2004 wartość importu wyniosła 
15 mld zł, natomiast 10 lat później 69 mld zł. Ponadto widoczny jest 
również wzrost w wielkości eksportowanych produktów. W roku 
2005 wyniósł on 1 mld zł, natomiast w 2014- 7 mld zł. W związku ze 
zwiększeniem poziomu importu i eksportu na znaczeniu zyskały 
rozwiązania transportowe, przy wykorzystaniu których można prze-
mieszczać nabywane bądź sprzedawane asortymenty.  

Polska jest największym rynkiem w Europie Wschodniej, a tak-
że najbliżej położonym z tego regionu, co powoduje, że rośnie 
liczba przedsiębiorstw chińskich, które zaopatrują kraje Unii Euro-
pejskiej za jej pośrednictwem. Polska ma również potencjał trans-
portowy, który może zostać wykorzystany w dystrybucji chińskich 
produktów na terenie Europy [16, s. 2]. 

Do niedawna najważniejszą gałęzią transportu, wykorzystywa-
ną w wymianie gospodarczej z Chinami, był transport morski. Roz-
wiązanie to powoduje jednak bardzo dużo utrudnień w przedsiębior-
stwach, w szczególności w zakresie planowania dostaw oraz skła-
dania zamówień u dostawców. Dodatkową wadą tego systemu jest 
bardzo długi czas transportu, który wynosi ponad 30 dni. Powoduje 
to konieczność składania zamówień z kilkutygodniowym wyprze-
dzeniem, co w wielu przypadkach oznacza planowanie zapasów na 
podstawie prognoz i może spowodować zwiększenie stanów maga-
zynowych, przy jednoczesnym braku elastyczności w przypadku 
zmian popytu [8, s. 4373]. Wariant ten generuje jednakże dużo 
niższe koszty w porównaniu z innymi gałęziami, co sprawia, że 
międzynarodowy obrót towarów za pomocą transportu morskiego 
rośnie (rysunek 3). 

 
Rys. 3. Przewozy ładunków transportem morskim [25]. 
 

Alternatywę dla transportu morskiego mogą stanowić przewozy 
kolejowe, których czas trwania jest znacznie krótszy niż transportu 
drogą morską. Kolej sprawdza się w przypadkach, w których szcze-
gólnie istotny jest czas, czyli np. konieczność zrealizowania pilnej 
dostawy czy wystąpienie opóźnień w produkcji. Mimo, że gałąź ta 
jest znacznie droższa niż tranzyt morski, liczba przesyłek przez nią 
obsługiwanych stale rośnie (rysunek 4). 

 

 
Rys. 4. Przewozy ładunków transportem kolejowym [25]. 
 

Od roku 2010 liczba ładunków eksportowanych z Chin do Pol-
ski przy wykorzystaniu transportu kolejowego sukcesywnie wzrasta. 
W roku 2010 przewieziono łącznie 217 tys. ton, podczas gdy  
w 2014 roku 724 tys. ton. Najwyższy, bo prawie dwukrotny, wzrost 
można zauważyć pomiędzy 2013 a 2014 rokiem. 

Transport kolejowy cieszy się dużą popularnością wśród firm 
małych, ponieważ nie wymaga on zamrożenia kapitału na długi 
okres czasu i umożliwia przesyłanie mniejszych partii transporto-
wych. Poza tym skrócony czas tranzytu, w porównaniu z transpor-
tem morskim, pozwala na szybszy dostęp do materiałów i tym sa-
mym umożliwia nałożenie wyższej marży na produkcie [9].  

Warto również zaznaczyć, że Chiny rozpoczęły intensywną 
promocję uprzemysłowionych regionów zlokalizowanych w głębi 
kraju, głównie w jego centralnej i zachodniej części. Coraz więcej 
nowych inwestycji jest lokowanych nie na wybrzeżu, a w głębi lądu. 
Co ciekawe, niektóre z tych prowincji oddalone są o ok. 1,5 tys. km 
od portów morskich, co powoduje konieczność zastosowania trans-
portu drogowego i zwiększa koszty dostaw. Z tego też względu 
przesyłanie ładunków drogą kolejową przez Kazachstan, Rosję czy 
Białoruś ma dużo większe uzasadnienie. Dodatkową motywacją jest 
fakt, że porty morskie w Chinach są znacznie przeciążone (np. 
Szanghaj – 125% wykorzystania, Quingdao – 107% wykorzystania) 
[9]. 

Transport szynowy z Chin do Europy posiada jednak pewne 
bariery, które stanowią znaczne utrudnienie dla wymiany towarowej. 
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Podstawowym problemem technicznym jest liniowa infrastruktura 
kolejowa. Na trasie występuje różnica w szerokości torów, różne są 
także ich parametry techniczne. Uniemożliwia to zastosowanie 
jednego taboru na całej drodze przewozu. Konieczny jest przynajm-
niej dwukrotny przeładunek kontenerów, co przekłada się na koszty 
i czas transportu [8, s. 4374]. Dodatkowe utrudnienia stanowią 
kwestie administracyjne takie, jak: [8, s. 4374] 
– niewłaściwa jakość dostępnej infrastruktury, zarówno liniowej, 

jak i punktowej; 
– brak gwarancji niezawodności przewozów towarowych, zwłasz-

cza dla transportów międzynarodowych; 
– zbyt wolny proces otwierania się na rynki europejskie; 
– długi czas oczekiwania i wysokie koszty związane z przekra-

czaniem granic; 
– konieczność współpracowania z kilkoma organizacjami, zajmu-

jącymi się realizacją procedur transgranicznych; 
– skomplikowane procedury celne, obejmujące certyfikaty, pozwo-

lenia na przywóz i wywóz, kontrolę i opłaty procedur transgra-
nicznych; 

– problem z utrzymaniem na całej trasie przewozu jednakowych 
standardów bezpieczeństwa i ochrony. 

 
W Polsce problem stanowi również brak inwestycji w infrastruk-

turę punktową. Brakuje centrów przeładunkowych, które powinny 
pełnić rolę magazynów transportowych. 

Kolejnym systemem, stanowiącym alternatywę dla transportu 
morskiego i kolejowego, są przewozy lotnicze, które gwarantują 
znacznie krótszy czas dostawy niż oba poprzednie rozwiązania 
(wynoszący 2-3 dni). Jednak dla większości przedsiębiorstw prze-
wóz tą gałęzią transportu generuje zbyt wysokie koszty. Są one 
kilkanaście razy wyższe w stosunku do transportu szynowego  
i nawet kilkadziesiąt razy wyższe w odniesieniu do morskiego. Ma to 
bezpośredni wpływ na wzrost cen towarów, co skutkuje niższym 
poziomem sprzedaży lub nawet jej uniemożliwieniem w przypadku 
asortymentów o niskiej wartości [8, s. 4373]. Aspekt ten powoduje, 
że tą gałęzią transportowane są ładunki o wysokiej wartości, dla 
których różnica w cenie nie odgrywa tak dużego znaczenia, jak 
różnica w czasie [22, s. 9688]. Transport lotniczy polecany jest do 
przewozu towarów czasowo–krytycznych [2, s. 130], jak na przykład 
świeże owoce czy cięte kwiaty. Ponadto, ze względu na wysoki 
poziom pewności i niezawodności, drogą lotniczą transportuje się 
dobra wartościowe (produkty z branż budowy maszyn, przemysłu 
elektronicznego, chemicznego, samochodowego, jak np. kompute-
ry, wysoko specjalistyczne maszyny, lekarstwa) [7, s. 205]. 

Innym czynnikiem, który przemawia za transportem lotniczym 
są opakowania. Wymaga on bowiem mniej odpornych na uszko-
dzenia oraz lżejszych opakowań [22, s. 9689].  

Pomimo pewnych zalet, zastosowanie transportu lotniczego do 
przemieszczania ładunków z Chin do Polski, nie wykazuje tendencji 
rosnących (rysunek 5). Co więcej, transport towarów importowanych 
z Chin wykazuje spowolnienie, w przeciwieństwie do eksportu, 
gdzie samoloty są pełne [11].  

 
Rys. 5. Przewozy ładunków transportem lotniczym [25]. 
 

W latach 2009-2011 liczba ładunków przewożonych transpor-
tem lotniczym wzrosła o 30%, natomiast w kolejnym roku spadła  
o 11%. Do roku 2014 wartość pozostawała na podobnym poziomie. 
Rok 2015 nie przyniósł branży międzynarodowych transportów 
lotniczych znaczących wzrostów w zakresie przewozów towaro-
wych, gdzie różnice wynosiły około 2% [11]. 

Obecnie duża część polskiego lotniczego obrotu towarowego 
ma miejsce w hubach znajdujących się poza granicami kraju. Głów-
ną przyczyną takiego stanu rzeczy są wysokie koszty uruchomienia 
stałych połączeń [22, s. 9690]. 

Podsumowując warto wskazać różnice pomiędzy opisanymi 
powyżej wariantami przewozowymi (na odcinku Chiny-Polska),  
w odniesieniu do dwóch najistotniejszych parametrów, czyli kosztów 
i czasu transportu (tabela 1). 

 
Tab. 1. Porównanie kosztów i czasu transportu dla różnych gałęzi  

w korytarzu transportowym Chiny-Polska. 
 Koszt transportu Czas transportu 

Transport morski 2 tys. dol. za TEU 28-38 dni 

Transport kolejowy 4-5 tys. dol. za TEU 12-15 dni 

Transport lotniczy 15-20 tys. dol. za TEU 2-3 dni 

 
Pomiędzy transportem morskim a kolejowym jest bardzo duża 

dysproporcja w odniesieniu do możliwości przeładunkowych. Pociąg 
jadący z Chin do Europy zmieści około czterdzieści 40-stopowych 
kontenerów, podczas gdy kontenerowiec około 19 tysięcy kontene-
rów 20-stopowych. Ponadto armatorzy morscy oferują przewóz 
coraz większymi statkami, co w konsekwencji prowadzi do obniże-
nia kosztów transportu [9]. Z drugiej strony w niektórych przypad-
kach dotarcie na rynek w odpowiednim czasie, wyprzedzając konku-
rencję pozwala na zwiększenie marży. Przy krótszym czasie trans-
portu można zredukować stany magazynowe i tym samym ograni-
czyć kapitał obrotowy [11]. Aspekt ten przekłada się bezpośrednio 
na wybór transportu kolejowego. 

Pomiędzy transportem szynowym a lotniczym jest kolejna dys-
proporcja cenowa, szczególnie w przypadku, gdy przewożone są 
większe, kilkupaletowe przesyłki. Inną zaletą przewozów kolejowych 
jest fakt, że są one około 90% bardziej przyjazne dla środowiska niż 
fracht lotniczy [16, s. 3]. 

Transport morski jest najtańszy, ale najwolniejszy, lotniczy- 
najszybszy, ale najdroższy. Transport kolejowy jest rozwiązaniem 
pośrednim, jednak nie jest on w stanie w wielu sytuacjach ich za-
stąpić. Stanowi natomiast doskonałe uzupełnienie tych dwóch gałę-
zi. 
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PODSUMOWANIE 

Aby osiągnąć satysfakcjonującą wartość dla klienta konieczne 
jest efektywne zarządzanie przepływem materiałów w przedsiębior-
stwie. W związku z tym w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój 
łańcuchów dostaw, nakierowanych na międzynarodową wymianę 
gospodarczą. Ciekawym rynkiem zaopatrzeniowym stały się Chiny, 
które swoją popularność zawdzięczają głównie taniej sile roboczej. 
Ponadto są krajem określanym jako ,,fabryka świata”, z którego 
można nabywać różnego rodzaju proste, nieskomplikowane, maso-
we produkty. Lokalizacja tego regionu (konieczność pokonywania 
znacznych odległości przewozowych) wpływa jednak na zwiększone 
koszty i wydłużone czasy transportu. To z kolei zmusza przedsię-
biorców do podejmowania racjonalnych decyzji co do wyboru wa-
riantu transportowego, przy wykorzystaniu którego zostaną dostar-
czone zakupione asortymenty. W tym aspekcie właściciele firm 
mogą brać pod uwagę trzy różne systemy, uwzględniające transport 
morski, kolejowy bądź lotniczy. Każdy z nich charakteryzuje się 
pewnymi cechami, które wyróżniają go na tle innych. Czynniki te 
należy zawsze brać pod uwagę, gdyż warunkują one sukces całego 
przedsięwzięcia. Niewłaściwa organizacja dostaw, przy wykorzysta-
niu nieracjonalnie dopasowanej gałęzi transportu, może mieć bez-
pośredni wpływ na wzrost cen oferowanych dóbr, a tym samym na 
gorszą pozycję rynkową firmy. 
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Transport possibilities  
in the global supply chain China-Poland 

Paper discussed the transportation possibilities in the 

global supply chain, which takes into account trade with 

China. The specificity of this supply region was described. 

Then the factors that contributed its dynamic development 

were identified. Later in the paper are discussed the concept 

of transport and its role in the logistics chain. It was indicat-

ed that it determines the economic exchange between the 

various regions, including the Far East. In the next section 

are described the transport variants used in the transporta-

tion corridor China-Poland. Sea, rail and air transport, as 

well as data related to their level of use have been character-

ized. Finally, the conclusions are presented. 
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