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REGION AUTONOMICZNY KUANGSI-CZUANG 

Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang jest jednym z pięciu etnicznych autonomicznych 

regionów w Chinach i może poszczycić się najbardziej urokliwymi krajobrazami górskimi, 

rzecznymi oraz nadmorskimi kurortami. Pod jurysdykcją regionu znajduje się 14 prefektur  

i 109 powiatów zajmujących 236.700 km² powierzchni lądowej oraz 129.300 km² powierzchni 

wodnej. Stolicą regionu jest miasto Nanning, znane jako „Zielone miasto Chin”. 

Region położony jest w południowej części Chin i sąsiaduje z krajami Azji Południowo-

Wschodniej. Kuangsi jest jedynym regionem w Chinach, który łączy ASEAN (Stowarzyszenie 

Narodów Azji Południowo – Wschodniej) z Chinami, zarówno drogą lądową jak i morską, 

pełni jednocześnie rolę pierwszoplanową w otwarciu Chin na współpracę z ASEAN. Ma to 

szczególne znaczenie w obliczu nowych i niespotykanych dotąd możliwości dla przyszłego 

rozwoju, przede wszystkim od 2004 r., kiedy to po raz pierwszy  zorganizowano w Nanning,  

stolicy prowincji Kuangsi, doroczne Expo Chiny - ASEAN (CAEXPO). 

Ponadto, dzięki wspólnym staraniom 10 krajów należących do ASEAN oraz Chin, dokonano 

znaczących zmian w strukturach strefy wolnego handlu Chiny – ASEAN (CAFTA). Na koniec 

2010 r., była największą Strefą Wolnego Handlu (FTA; Fere Trade Area) na świecie pod 

względem populacji oraz trzecią co do wielkości Strefą Wolnego Handlu, zaraz po UE  

i NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu), w zakresie rozwoju gospodarczego 

co bez wątpienia przyniosło wiele możliwości Kuangsi.  

Populacja i tożsamość etniczna  

Od pokoleń 12 grup etnicznych włączając w to m.in.  Zhuang, Han, Yao, Miao, Dong itp. 

zamieszkuje region Kuangsi. Na koniec 2010 r. liczbę ludności Kuangsi szacowano na około 

51.520.000 z czego 32,8% to mniejszość etniczna Zhuang. 

Unikalne położenie geograficzne 

Region położony w południowej części Chin, na styku południowochińskiego okręgu 

gospodarczego i południowozachodniego okręgu gospodarczego Chin i ASEAN.  Kuangsi 

jest jedynym regionem w Chinach, który posiada dostęp do ASEAN zarówno drogą lądową 

jak morską. Służy jednocześnie jako najdogodniejszy międzynarodowy korytarz prowadzący 

przez kraje Chin do ASEAN. Dysponuje ponadto dogodnym dostępem do morza od strony 

południowo-zachodnich Chin. Stanowi istotny węzeł komunikacyjny łączący rynki 

gospodarcze w ASEAN i Chinach.  

Długość granic Regionu Kuangsi wynosi 969 km zaś linii brzegowej 1595 km.  

8 powiatów graniczy z Wietnamem. W regionie znajduje się 17 portów pierwszej klasy i 8 

portów drugiej klasy na szczeblu krajowym.  
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Bogactwo zasobów naturalnych 

Kuangsi jest regionem obfitującym w minerały, energię wodną, rolnictwo, leśnictwo, rośliny 

lecznicze, zasoby morskie i porty żeglugi oraz posiada bogatą bazę turystyczną. Jest to 

region w którym wydobywa się 10 głównych kolorowych metali nieszlachetnych w Chinach. 

Znajdują się tu główne chińskie złoża aluminium, manganu, cyny, antymonu i indu.  

Konkurencyjność przemysłu 

Kuangsi jest regionem dość konkurencyjnym jeśli chodzi o produkcję cukru, artykułów 

spożywczych, metali kolorowych, petrochemii, żelaza i stali, manganu i energii elektrycznej. 

Udział w rynku cukierniczym, mini samochodów i ładowarek kołowych plasuje się na 

wysokim miejscu. Produkty z trzciny cukrowej, jedwabników, manioki, terpentyny, anyżu  

i szybko rosnących drzew uzyskują w rankingach pierwsze miejsce w Chinach. 

Kuangsi  kładzie nacisk na siedem głównych sektorów, takich jak: przemysł spożywczy - 

produkcja cukru, przemysł metali kolorowych - przetwórstwo aluminium, przemysł 

samochodowy - produkcja średnich limuzyn, przemysł petrochemiczny - rafinerie ropy 

naftowej, przemysł hutniczy - żelazo i stal oraz przemysł maszynowy - konstrukcja maszyn. 

Ponadto można wskazać siedem kluczowych gałęzi przemysłu, mianowicie: produkcja 

materiałów budowlanych, produkcja papieru, budowa statków, przemysł włókienniczy, 

odzieżowy i skórzany, produkcja przyrządów pomiarowych w tym zegarków, a także 

produkcja farmaceutyczna zostały również umieszczono wysoko na liście priorytetów. 

Największe przedsiębiorstwa w Kuangsi   

Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. 

Guangxi LiuGong Group zostało założone w 1958 roku w Liuzhou, Kuangsi, Chiny. Od tego 

czasu LiuGong zostało jedną z najbardziej znanych i cenionych  firm, produkujących sprzęt 

ciężki. Spółka zależna Guangxi Liugong Machinery jako pierwsza firma budowlana i 

pierwsza firma z prowincji Kuangsi była notowana na giełdzie. LiuGong jest w światowej „50” 

firm z branży, zajmującej się produkcją maszyn budowlanych (18. miejsce w 2010 roku). Z 

ponad 16 tysiącami pracowników, aktywami netto na poziomie 10 miliardów juanów, 

sprzedażą ponad 58 tysięcy maszyn rocznie oraz przychodami w granicach 18 miliardów 

juanów LiuGong należy do ścisłej światowej czołówki firm.  

Guangxi Yuchai Group 

Guangxi Yuchai Group, oficjalnie znana jako Yulin Quantang Industrial Club została 

założona w 1951 w Yulin (prowincja Kuangsi). Obecnie posiada ponad 30. spółek, 

akcjonariuszy oraz spółek zależnych, zatrudniających blisko 27 tysięcy pracowników z 

aktywami netto na poziomie 31 miliardów juanów. Yuchai zwana jest „chińską stolicą zielonej 

energii”. Stanowi bazę produkcji pełnej gamy modeli silników spalinowych i koparek. Yuchai 
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należy do ścisłej „500” chińskich przedsiębiorstw. W ostatnich latach notuje średni wzrost 

roczny na poziomie 30%. 

Pingguo Aluminum Company 

Pingguo Aluminum Company z siedzibą w okręgu Pingguo jest ogromną rafinerią aluminium, 

będącą własnością byłej China Non-ferrous Metals Industry Corporation oraz władz Regionu 

Kuangsi. Fabryka posiada zdolności produkcyjne na poziomie 300 tys. ton koncentratu 

aluminium oraz 100. tysięcy ton aluminium elektrolitycznego.  Projekt został dofinansowany 

ogromną kwotą ponad 4 miliardów juanów, będąc największą inwestycją w Chinach od 1949 

roku.  

Nanning Sugar Industry Co., Ltd 

Nanning Sugar Industry zostało założone w lipcu 1996 roku. Jest to największa spółka 

państwowa, zajmująca się produkcją cukru poprzez różnorodne metody. Obecnie firma 

posiada siedem fabryk oraz dziewięć holdingowych spółek zależnych, działających w 

branżach takich jak produkcja maszyn cukrowych, papierów biurowych, chusteczek, alkoholu 

oraz nawozów wieloskładnikowych. Posiada zdolności produkcyjne na poziomie 35 tysięcy 

ton cukru (otrzymywanego maszynowo), 200 tys. ton papieru oraz 30 tysięcy ton alkoholu. 

Roczna produkcja cukru stanowi 10% ogólnej produkcji w regionie Guangxi oraz 5% w skali 

kraju.  

Liuzhou Wuling Automobile INDUSTRY CO., LTD. 

Liuzhou Wuling Automobile to olbrzymie przedsiębiorstwo, działające na zasadzie 

wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) Wuling Group oraz Wuling Motors Holdings 

Limited, które powstało w 2007 roku, osiągając aktywa netto na poziomie 4,5 miliarda 

juanów. Liuzhou Wuling Automobile posiada trzy główne gałęzie produkcji: silniki, części 

samochodowe oraz pojazdy specjalnego przeznaczenia. Jako partner strategiczny 

największej firmy, produkującej pojazdy mechaniczne, SGMW, osiąga przychody na 

poziomie 12 miliardów juanów.  

PetroChina Guangxi Tiandong Petrochemical Plant Co., Ltd. 

PetroChina Guangxi Tiandong Petrochemical zajmuje powierzchnię 74 hektarów. Siedziba 

firmy znajduje się w Tiandong. Ze względu na bogate zasoby, takie jak ropa naftowa, węgiel, 

aluminium i rozbudowaną infrastrukturę firma posiada świetne warunki inwestycyjne.  

Głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie oraz eksploatacja złóż ropy  

i gazu, procesy przerobu ropy naftowej, petrochemia oraz budowa i eksploatacja stacji 

benzynowych.  
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Guangxi Investment Group Co., Ltd. 

Guangxi Investment Group Co., Ltd. (GIG) została założona w czerwcu 1998 roku  

z kapitałem zakładowym w wysokości ponad 4 miliardów juanów. GIG jest podmiotem 

zarządzającym majątkiem państwowym oraz ważną, finansową oraz inwestycyjną instytucją 

rządu Regionu Autonomicznego Guangxi. Firma odpowiedzialna jest za budowę 

najważniejszych przedsięwzięć w Guangxi, rozwijając główne źródła przemysłu, zwiększając 

kapitał państwowy oraz gromadząc dobra i służąc rozwojowi regionu. Pod koniec 2010 roku, 

firma zainwestowała w 45 spółek, stając się większościowym udziałowcem w 26 z nich. GIG 

zatrudnia 17 tysięcy pracowników, prowadząc działalność w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej, aluminium oraz papierów wartościowych. GIG osiągnęła przychody  

w wysokości 22 miliardów juanów i zysk ponad 3 miliardów juanów. Od 2008 roku firma jest 

w czołowej „500” najlepszych przedsiębiorstw w Chinach.  

Guangxi Liuzhou Iron and Steel (Group) Company 

Guangxi Liuzhou Iron and Steel (Group) Company (zwana również Liugang)  

z siedzibą w Liuzhou posiada bardzo dobre połączenie lądowe oraz wodne, zajmując 

powierzchnię 13 kilometrów kwadratowych. Liugang jest przedsiębiorstwem, zajmującym się 

na wielką skalę produkcją żelaza i stali, stając się tym samym jedną z największych firm  

w Południowych Chinach. Liugang zadebiutowało na giełdzie w Szanghaju w 2007 roku. 

Dochody przedsiębiorstwa przekraczają 50 miliardów juanów, a aktywa trwałe szacuje się na 

33 miliardy.  

Guangxi Non-ferrous Metals Group Co., Ltd 

Guangxi Non-ferrous Metals Group Co., Ltd rozpoczęło działalność w 2008 roku. Firma  

w całości należy do skarbu państwa. Guangxi Non-ferrous Group specjalizuje się  

w eksploracji, eksploatacji, wzbogacaniu oraz wytopie minerałów metali nieżelaznych, 

wytwarzając produkty z cyny, ołowiu, cynku i lutowanego indu. Firma notuje przychody na 

poziomie 12 miliardów juanów. Co więcej, należy do ścisłej „30” najlepszych firm w swojej 

branży oraz „500” najlepszych przedsiębiorstw w Chinach.  

Gospodarka 

Według statystyk PKB Kuangsi w 2010 r. wyniósł 95.02 bilionów RMB (yuan), ponad 14.2% 

więcej  niż w roku poprzednim; dochody podatkowe wyniosły 12.29 bilionów RMB, co 

stanowi ponad 27.1 % więcej niż w roku poprzednim. Całość inwestycji ogółem w aktywach 

trwałych wyniosła 78.59 bilionów RMB, co z kolei stanowiło wzrost ponad 37.7 %; całość 

obrotu handlu zagranicznego wyniosło 17.71 bilionów USD co stanowiło wzrost o 24.3 %. 

W 2011 r. PKB Kuangsi wyniósł 1.17 tryliona RMB (yuan), co stanowi 13% więcej  

w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody finansowe osiągnęły kwotę 154.249 
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miliardów RMB (o 25,5 % więcej) wśród których lokalne przychody finansowe osiągnęły 

94,759 miliarda RMB (wzrost o 22,7 %). Inwestycje w miejskie aktywa trwałe osiągnęły 

poziom 1.02 tryliona RMB, co z kolei stanowi wzrost o 30%. Całkowita wartość produkcji 

przemysłowej wyniosła 1.56 tryliona RMB (wzrost o 34 %). Obroty handlu zagranicznego 

wyniosły 22,7 miliardy USD (skok o 28,2 %). Dochód netto na jednego rolnika osiągnął 

wielkość 5,100 RMB (wzrost 12 %), a dochód netto na jednego mieszkańca miasta 18,855 

RMB (wzrost 10,5 %). 

EXPO Chiny - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej 

(CAEXPO). 

Zainicjowane przez Premiera Chin Wen Jiabao podczas VII Szczytu Stowarzyszenie 

Narodów Azji Południowo-Wschodniej – Chiny (10+1) w październiku 2003 r., CAEXPO jest 

międzynarodowym wydarzeniem współfinansowanym przez Ministerstwo Handlu Chin, 

departamenty biznesowe 10 państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej 

(ASEAN) oraz Sekretariat tego Stowarzyszenia. Organizatorem jest rząd ludowy 

Czuańskiego Regionu Autonomicznego Kuangsi. Od 2004 r. siedem sesji CAEXPO zostało 

skutecznie zorganizowanych w stolicy Czuańskiego Regionu Autonomicznego Kuangsi – 

Nanning. Poprzez skoncentrowanie się na handlu towarem, współpracy przy inwestycjach 

oraz handlu w usługach, CAEXPO służy jako platforma dla Chin oraz ASEAN mająca na celu 

rozwój współpracy biznesowej.  

Strefa Ekonomiczna Kuangsi Beibu Gulf (BGEZ) 

W 2008 r. Chińska Rada Państwa zatwierdziła wdrożenie Planu Strefy Ekonomicznej 

Kuangsi Beibu Gulf, który wskazał, iż aspekty utworzenia i rozwoju BGEZ zostały 

przeniesione do strategii narodowej. Kuangsi BGEZ pokrywa Nanning, Beihai, Qinzhou oraz 

Fangchenggang co stanowi obszar 42,500 km2. Liczba ludności wynosi natomiast 12.99 

milionów. 

Plan jasno wskazuje, że Kunagsi BGEZ ma stworzyć bazę logistyczną, bazę biznesową  

i handlową, bazę produkcyjną i fabryczną oraz centrum wymiany informacji mające na celu 

rozwój współpracy ASEAN oraz Chin. Szacuje się, że BGEZ stanie się ważną 

międzynarodową strefą ekonomiczną o wysokim stopniu otwartości, silnym wpływie, dobrej 

koniunkturze gospodarczej oraz  harmonii społecznej. BGEZ ma być strategicznym punktem 

wspierającym rozwój regionu oraz ma stać się nowym obszarem dla chińskiej gospodarki 

przybrzeżnej.  

 


