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Zaburzenia w transporcie morskim  

z Chinami  

 

W ostatnich miesiącach dalszemu pogorszeniu uległo funkcjonowanie łańcuchów 

dostaw towarów z Chin do Polski drogą morską. Bardzo niekorzystny wpływ na 

stabilność przepływów towarowych z Azji, w tym Chin, miało trwające blisko tydzień 

zablokowanie w końcu marca ruchu w Kanale Sueskim z powodu kolizji statku Ever 

Given. Normalizacja sytuacji po tym wydarzeniu następowała dużo szybciej, a jego 

skutki okazały się mniej dotkliwe niż pierwotnie przypuszczano.  

Dalsza stabilizacja sytuacji w przepływach morskich z Chin okazała się jednak 

niemożliwa ze względu na wprowadzone w maju i w czerwcu ograniczenia  

w funkcjonowaniu portów w Shenzhen związane z zachorowaniami na COVID-19, 

które doprowadziły do dramatycznego spiętrzenia kontenerów w chińskich portach  

i załamania ciągłości procesów w łańcuchach dostaw. W sierpniu z powodu wykrycia 

jednego przypadku zachorowania w wariancie Delta znacząco ograniczona została 

działalność portu w Ningbo. Przekierowanie statków do Szanghaju spowodowało 

błyskawiczny wzrost liczby statków oczekujący na przeładunek i niezrealizowanych do 

wysyłki kontenerów w tamtejszym porcie.  

Drastyczne ograniczenia w działalności chińskich portów związane z sytuacją 

epidemiczną mogą się powtarzać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Chińskie 
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władze w walce z wariantem Delta koronawirusa realizują strategię „zero infekcji”  

i w wypadku wykrycia przypadków zachorowań wdrażają drakońskie środki. Skutki 

przestojów w chińskich portach miały i nadal mają większy wpływ na sytuację 

łańcuchów dostaw niż kilkudniowa blokada Kanału Sueskiego, które było 

wydarzeniem jednorazowym, podczas gdy zaburzenia w Chinach związane z sytuacją 

epidemiczną miały i mogą mieć w przyszłości charakter powtarzalny. 

Bezpośrednim efektem zaburzeń w łańcuchach dostaw jest gwałtowny wzrost stawek 

frachtowych na transport kontenerów z Azji, w tym szczególnie z Chin do Europy. 

Chiny są drugim co do wielkości eksporterem do Polski po Niemczech. Wzrost kosztów 

transportu z Chin sam w sobie przełoży się, ale w dość ograniczonym stopniu, na 

ogólny wzrost cen i wzrost presji inflacyjnej. Będzie on natomiast szczególnie dotkliwy 

w tych grupach produktowych, w których ma on istotny udział w rynku jak np. wyroby 

elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne, odzież, tekstylia, część 

komponentów dla branży motoryzacyjnej. Należy jednak mieć na uwadze, że wzrost 

kosztów transportu, do którego w ostatnich miesiącach w znacznym stopniu 

przyczyniła się sytuacja w Chinach ma charakter globalny i wpływa na koszty importu  

z innych państw, nie tylko azjatyckich.  

Alternatywne do transportu morskiego drogi importu z Chin, takie jak transport 

kolejowy, czy kołowy borykają się z podobnymi problemami związanymi ze wzrostem 

kosztów, przy jednoczesnym drastycznym wydłużeniem czasu dostaw, który  

w przypadku transportu kolejowego jest podobny do morskiego. W związku ze 

znaczną rozbieżnością między stawkami frachtowymi opartymi na kontraktach 

krótko- a długoterminowych wzrost kosztów transportu szczególnie mocno dotknie 

przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

Zaburzenia w transporcie na szlakach handlowych skłoniły importerów do 

wprowadzenia zmian w polityce zarządzania dostawami i do zwiększenia ilości 

zapasów, co przełoży się na wzrost cen lub na mniejsze marże i obniżenie rentowności 

działalności gospodarczej. Część przedsiębiorstw importujących towary z Chin już 

ograniczyła lub może w znacznym stopniu ograniczyć swoją działalność gospodarczą. 

Przedsiębiorstwa obracające towarami o niskiej wartości, dla których import z Chin był 
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podstawą działalności, mogą wskutek utraty rentowności podjąć decyzję o wyjściu  

z branży. Nasilające się problemy oraz gwałtowny wzrost kosztów związanych  

z importem z Chin podnosi skłonność przedsiębiorstw do zwiększania zamówień  

u polskich lub innych europejskich producentów.  

Z problemami borykają się nie tylko importerzy, ale również eksporterzy. Kilkukrotnie 

niższe stawki frachtowe na eksport do Chin niż na import z ChRL spowodowały, że 

armatorzy preferowali transport pustych kontenerów z portów europejskich do Chin, 

gdzie mogły być szybko oddane do dyspozycji chińskim eksporterom zaraz po 

rozładunku statku od przewozu nawet pilnych kontenerów przeznaczonych na 

eksport. Priorytetowe traktowanie chińskich nadawców i w rezultacie importu z Chin 

pogarszało sytuację europejskich, w tym polskich eksporterów. 

 

Blokada Kanału Sueskiego 

 

W ostatnich miesiącach dalszemu pogorszeniu uległo funkcjonowanie łańcuchów dostaw 

towarów z Chin do Polski. Transport morski wciąż pozostaje kluczowym kanałem dla 

wymiany handlowej z Chinami, a porty niemieckie z Hamburgiem na czele i w mniejszym 

stopniu Gdańsk są podstawowymi bramami dla przepływów towarowych w imporcie  

z Chin. Bardzo niekorzystny wpływ na stabilność przepływów towarowych z Azji miało 

trwające blisko tydzień zablokowanie ruchu w Kanale Sueskim przez Statek Ever Given1. 

Jego skutki dotknęły przede wszystkim portów europejskich. Po przywróceniu drożności 

kanału do europejskich portów w kolejnych tygodniach docierały opóźnione statki, co 

spowodowało przeciążenie ruchu w porcie i gwałtowny przyrost kontenerów w  strumieniu 

importowym. Czas przeznaczony na obsługę przybywających statków wydłużył się o około 

5-7 dni w Rotterdamie. W kolejnych tygodniach sytuacja stabilizowała się. 

Port w Gdańsku był mniej narażony na bezpośrednie skutki blokady Kanału Sueskiego ze 

względu na stosunkowo niewielką liczbę obsługiwanych połączeń kontenerowców z Chin, 

przy większości towarów z tamtego kierunku dostarczanych feederami z portów 



 

4 | Łukasz Sarek 

zachodnioeuropejskich. Poważniejszym utrudnieniem była natomiast obniżona 

operacyjność spowodowana obostrzeniami sanitarnymi2. Po krótkotrwałym znaczącym 

wydłużeniu czasu składowania kontenerów w imporcie do 9,11 dnia w tygodniu 15 oraz 

8,45 dnia w tygodniu 16, w kolejnych tygodniach te wartości wróciły do poziomu 

zbliżonych do okresu przed blokadą3. 

 

Kryzys w portach południowochińskich 

 

Normalizacja sytuacji w przepływach morskich z Chin okazała się jednak niemożliwa ze 

względu na wprowadzone w maju i w czerwcu ograniczenia w funkcjonowaniu głównych 

chińskich portów morskich związane z wykryciem przypadków zachorowań na 

koronawirusa wśród pracowników terminala Yantian portu w Shenzhen4. W pierwszych 

dniach czerwca ponad 40 statków czekało na otwartych wodach na zgodę na dokowanie5. 

Drastyczne ograniczenia w działalności operacyjnej dotknęły w kolejnych dniach również 

inne terminale: w Shekou, Chiwan, Dachan6. Port w Shenzhen jest czwartym na świecie 

pod względem wielkości przepływów kontenerowych, a Yantian jest jego największym 

terminalem pełnomorskim obsługującym transport do Europy towarów z prowincji 

Guangdong, będącej kluczową bazą produkcyjną towarów przeznaczonych na eksport. 

Szacuje się, że statki oczekiwały do ok. dwóch tygodni na załadunek ok. 160 tys. 

kontenerów oczekujących na terminalach7. 11 czerwca Maersk sygnalizował wydłużenie 

opóźnień w procesowaniu wysyłek do 16 dni8. Przekierowywanie statków do Hongkongu  

i kantońskiego portu Nansha było dalece niewystarczającym rozwiązaniem, gdyż obydwa 

miały bardzo ograniczoną możliwość przejęcia ruchu. Działalność tego ostatniego została 

wkrótce również poddana ograniczeniom podobnym do tych jakie dotknęły terminal  

w Yantian9. Zamknięcia portów związane z zachorowaniami na COVID były przyczyną 

ograniczenia ich aktywności również w innych państwach azjatyckich, co dodatkowo 

pogorszyło sytuację w skali globalnej10. W drugiej połowie czerwca sytuacja zaczęła się 

normalizować, ale był to proces powolny i długotrwały, który przeciągnął się na lipiec, ze 
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względu na system powiązań między portami i wpływ, jaki w Shenhzen miało na pozostałe 

porty w regionie11. 

Ograniczenie działalności terminala w Yantian było dość dotkliwe dla portu w Hamburgu. 

Połączenia między obydwoma portami są obsługiwane w ramach 10 serwisów przez statki 

o ładowności 4400 do 25000 TEU. W 2020 r. przepływy z Yantian stanowiły ok. 20 proc. 

wszystkich przypływów kontenerowych z Chin do Hamburga12. Chińskie porty były 

największym partnerem Hamburga z obrotem ok. 2,5 mln TEU kilkukrotnie większym od 

innych kluczowych partnerów. Zajmujące drugie miejsce porty amerykańskie odnotowały 

przepływy o wolumenie ok. 600 tys. TEU, trzeci był Singapur z 400 tys. TEU, a siódma 

Korea Południowa z ok. 200 tys. TEU13. W związku ze wspomnianymi już niewielkimi 

bezpośrednimi przepływami między portem w Gdańsku i chińskimi portami objętymi 

ograniczeniami w działalności operacyjnej wydarzenia te nie miały natomiast jak na razie 

znaczącego bezpośredniego wpływu na tempo obsługi kontenerów w kanale 

importowym14.  

 

Problemy operacyjne portów w Szanghaju i Ningbo 

 

Wpływ na zwiększenie poziomu zaburzeń w operacjach chińskich portów miały również 

warunki pogodowe. W końcu lipca przejście tajfunu In-fa dotknęło przede wszystkim 

Szanghaju i Ningbo. 24 lipca został zamknięty kluczowy dla szanghajskiego portu terminal 

Yangshan15. Port został otwarty na przyjmowanie kontenerów po południu 26 lipca. 

Przyjmowanie kontenerowców rozpoczęto tego samego dnia wieczorem. W zbliżonych 

terminach podjęły działalność terminale portu w Ningbo16. W okresie letnim tajfuny często 

wpływają na działalność portów chińskich i zazwyczaj ich znaczenie dla płynności operacji 

w łańcuchach dostaw jest ograniczone. W tym wypadku poprzedziły one jednak kolejne 

problemy operacyjne, z jakimi borykały się oba porty w związku z sytuacją epidemiczną.  

W sierpniu z powodu wykrycia jednego przypadku zakażenia wariantem Delta znacząco 

ograniczona została działalność portu w Ningbo ze względu na całkowite wyłączenie  

z operacji jednego terminala i obniżenie przepustowości na pozostałych17. Spowodowało 
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to błyskawiczny wzrost liczby niezrealizowanych do wysyłki kontenerów. Ningbo jest 

trzecim pod względem wielkości przepływów kontenerowych portem na świecie. Wiele ze 

statków mających dokować w Ningbo zostało przekierowanych do Szanghaju18. 

Spowodowało to dalszy wzrost przeciążenia operacyjnego na terminalu Yangshan, już i tak 

znacznego wskutek opóźnień związanych z działaniem tajfunu podczas gdy sytuacja  

w porcie w Ningbo wciąż jest trudna19.  

Drastyczne ograniczenia w działalności chińskich portów związane z sytuacją epidemiczną 

mogą się powtarzać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Władze ChRL w walce  

z wariantem Delta koronawirusa realizują strategię „zero infekcji”20. W całym kraju 

stosowane są drakońskie metody w walce z rozprzestrzenianiem się epidemii. Przekłada 

się to również na sektor logistyczny. W rezultacie działania czynników pogodowych  

i epidemicznych czas na zrealizowanie wysyłek dla Ningbo wzrósł z dwóch do siedmiu dni, 

a dla Szanghaju z blisko zera do sześciu21. Sytuacja w porcie Xiamen jest natomiast jak na 

razie dość stabilna, pomimo nałożonych w początkach sierpnia dodatkowych wymogów  

w działalności operacyjnej22. Skutki przestojów w chińskich portach mają większy wpływ 

na sytuację łańcuchów dostaw niż kilkudniowa blokada Kanału Sueskiego, która była 

wydarzeniem jednorazowym, podczas gdy zaburzenia w Chinach związane z sytuacją 

epidemiczną miały i mogą mieć w przyszłości charakter powtarzalny. 

 

Wzmocnienie już istniejących przyczyn problemów w transporcie morskim 

 

Wskazane wyżej czynniki spowodowały przedłużenie i pogłębienie skutków 

wcześniejszych zaburzeń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw związanych z wybuchem 

pandemii koronawirusa. Zasadniczym problemem nie jest, pomimo rosnącego popytu na 

towary, niewystarczająca liczba kontenerów już będących w obrocie tylko ich dyslokacja  

w skali globalnej. To niekorzystne zjawisko miało swój początek wiosną 2020 r., kiedy 

wskutek rozwoju pandemii gwałtownie spadł popyt i armatorzy skasowali znaczną liczbę 

rejsów, co zaburzyło przepływ kontenerów, z których znaczna część pozostała w Ameryce  

i Europie. Gwałtowne odbicie globalnego popytu na chińskie towary, związane było ze 
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zmianą wzorców konsumpcyjnych społeczeństw zachodnich. W trakcie pandemii 

zmuszone były one do drastycznego ograniczenia konsumpcji usług, ale w zamian 

zwiększyły wydatki na produkty takie jak np. sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD itp., dla 

których Chiny są główną bazą produkcyjną. Dynamiczny wzrost popytu  zbiegł się z mocno 

obniżoną sprawnością i znacznie wydłużonym czasem obsługi przepływu kontenerów  

w kanale importowym. Wynikały one z nałożonych przez władze w Stanach 

Zjednoczonych oraz Europie obostrzeń i spadku liczby pracowników z powodu 

zachorowań na COVID. Sprawiło to, że wzrosła liczba pustych kontenerów pozostająca  

w portach lub na terminalach wewnętrznych, która nie wróciła do Chin w odpowiednim 

czasie. Poskutkowało to ogromnym niedoborem kontenerów w chińskich portach  

i opóźnieniami w wysyłkach towarów przez chińskich eksporterów23. Jednocześnie 

przedsiębiorstwa prowadzące import z ChRL próbując się zabezpieczyć przed kolejnymi 

podwyżkami cen frachtów i zaburzeniami w transporcie podjęły decyzje o zwiększeniu 

stanów zapasów, co spowodowało wzrost zamówień i nałożyło się na już rosnący wzrost 

zapotrzebowania na kontenery.  

 

Zwiększanie liczby kontenerów przez armatorów 

 

Armatorzy próbują jednak rozwiązać problem dyslokacji przez zwiększenie ilości 

kontenerów w obrocie. Na przykład Hapag zamówił do kwietnia kontenery o wolumenie 

równym 150 tys. TEU. W maju zamówił kolejne 60 tys. TEU. Hapag realizuje wspomniane 

zamówienia u chińskich producentów, a wartość programu nowych inwestycji na część 

zamówioną do kwietnia oszacowana została na 550 mln USD24. Również majowe 

zamówienia są realizowane w Chinach25. Korzystają na tym przede wszystkim chińscy 

producenci, w większości przedsiębiorstwa kontrolowane przez aparat partyjno-

państwowy, którzy niemal całkowicie przejęli światową produkcję w tym segmencie26. 

Budzi to niepokój takich uczestników rynku jak armatorzy, dostawcy rozwiązań 

intermodalnych, eksporterzy. Amerykańska Federal Maritime Commission, po 

przeprowadzeniu roboczego dochodzenia stwierdziła, że nie dysponuje dowodami 
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manipulowania wielkością produkcji kontenerów przez chińskich producentów, w celu 

poniesienia cen. FMC od wielu miesięcy wskazuje jednak jednocześnie na zagrożenie jakie 

stanowi chińska dominacja w tej branży27. Produkcja w latach 2019 i 2020 ledwie 

wystarczyła na zapewnienie odpowiedniej liczby nowych kontenerów dla zastąpienia 

zużytych, podlegających wymianie28. Władze ChRL w końcu czerwca podkreśliły 

natomiast, że chińscy producenci zwiększyli w tym roku znacząco produkcję29. Na ocenę 

skuteczności tych działań trzeba nieco poczekać. Wyraźnej poprawy sytuacji związanej ze 

wzrostem liczby kontenerów w obrocie można oczekiwać najwcześniej pod koniec 

ostatniego kwartału tego roku i w roku przyszłym.  

 

Wpływ zaburzeń w transporcie morskim na sytuację polskich przedsiębiorstw  

i konsumentów 

 

Bezpośrednim efektem zaburzeń w łańcuchach dostaw jest gwałtowny wzrost stawek 

frachtowych na transport kontenerów z Azji, w tym szczególnie z Chin do Europy. Od 

końca października do końca ub.r. miał miejsce wzrost stawek importowych z Azji na rynku 

kontraktów krótkoterminowych średnio z ok. 2000 USD/FEU do ponad 8000 USD/FEU. Od 

marca do maja stawki utrzymywały się na zbliżonym poziomie, pomimo blokady Kanału 

Sueskiego. Dynamiczny trwający do chwili obecnej wzrost miał natomiast miejsce od 

czerwca. Stawki podniosły się do ponad 13000 USD/FEU, czyli o ponad 60 proc. w ciągu 

zaledwie dwóch miesięcy. Nieco odmiennie przedstawiała się sytuacja na rynku 

kontraktów długoterminowych, gdzie do końca ubiegłego roku utrzymywały się stawki na 

poziomie 1400 USD/FEU. Różnica między stawkami krótko- i długoterminowymi była więc 

stosunkowo niewielka na średnim poziomie ok 600 USD/FEU. Na początku br. stawki 

długoterminowe wzrosły do ok 3400USD/FEU, a w kwietniu do około 4000 USD/FEU, czyli 

niemal trzykrotnie w porównaniu do początku roku. Na tym poziomie utrzymały się do 

kwietnia. Ze względu jednak na niższą wartość bazową dla wzrostów na kontraktach 

długoterminowych zwiększyła się różnica między stawkami krótko- i długoterminowymi. 

Osiągając pod koniec czerwca blisko 4000 USD/FEU. Pomimo wzrostu stawek 
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długoterminowych w ostatnich tygodniach do ponad 6000 USD/FEU różnica względem 

stawek krótkoterminowych wzrosł do 7000USD/FEU30. Stawki dla frachtów z Chin do 

Europy były bardzo zbliżone do stawek dla Azji ogółem. Pod koniec kwietnia stawki na 

fracht z Szanghaju do Rotterdamu, które są wyznacznikiem poziomu stawek dla głównych 

portów europejskich wynosiły ponad 7800 USD/FEU według Drewry World Container 

Index31. Wzrost stawek dla Chin przyspieszył jednak nieco wcześniej i już pod koniec maja 

przekroczyły one 10 100 USD/FEU32. W połowie sierpnia sięgnęły poziomu 13 600 

USD/FEU33.  

Chiny są drugim co do wielkości eksporterem do Polski po Niemczech . Wartość całego 

importu z Chin wynosi obecnie około 6 proc. polskiego PKB. Wzrost kosztów transportu  

z ChRL sam w sobie przełoży się, ale w dość ograniczonym stopniu, na ogólny wzrost cen  

i wzrost presji inflacyjnej. Będzie miał natomiast istotne znaczenie w tych grupach 

produktowych, w których import z Chin ma znaczący udział w rynku jak np. wyroby 

elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne, odzież, tekstylia, część komponentów 

dla branży motoryzacyjnej34. Należy jednak mieć na uwadze, że wzrost kosztów 

transportu, do którego w ostatnich miesiącach w znacznym stopniu przyczyniła się 

sytuacja w Chinach ma charakter globalny i wpływa na koszty importu z innych państw, nie 

tylko azjatyckich. Alternatywne do transportu morskiego drogi importu z Chin, takie jak 

transport kolejowy czy kołowy, borykają się z podobnymi problemami związanymi ze 

wzrostem kosztów, przy jednoczesnym drastycznym wydłużeniem czasu dostaw, który  

w przypadku transportu kolejowego jest podobny do morskiego. Transport lotniczy ze 

względu na wysoki koszt ma zastosowanie tylko do nielicznych grup produktowych.  

W związku ze znaczną rozbieżnością między stawkami frachtowymi opartymi na 

kontraktach krótko- a długoterminowych wzrost kosztów transportu szczególnie mocno 

dotknie przedsiębiorstw z sektora MŚP, które nie mają wystarczających obrotów lub 

ustabilizowanych kanałów dostaw, żeby korzystać z kontraktów długoterminowych. Im 

mniejsza skala importu tym negatywny wpływ będzie większy. Stawki frachtowe dla 

transportu pojedynczych kontenerów były wyraźnie wyższe – o ok. 1000-2000 USD/FEU  

– od stawek średnich krótkoterminowych.  
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Zaburzenia w transporcie na szlakach handlowych skłoniły importerów do wprowadzenia 

zmian w polityce zarządzania dostawami i do zwiększenia ilości zapasów. 

Przedsiębiorstwa gotowe są obecnie ponosić wyższe koszty magazynowania  

i finansowania zwiększonych zapasów niż ryzykować niedobór dóbr produkcyjnych lub 

towarów konsumenckich. Te podwyższone koszty przełożą się na wzrost cen towarów lub 

na mniejsze marże i obniżenie rentowności działalności gospodarczej. Część 

przedsiębiorstw importujących towary z Chin już ograniczyła lub może w znacznym 

stopniu ograniczyć działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorstwa obracające 

towarami o niskiej wartości, dla których import z Chin był podstawą działalności mogą 

wskutek utraty rentowności podjąć decyzję o wyjściu z branży. Nasilające się problemy 

oraz gwałtowny wzrost kosztów związanych z importem z Chin podnoszą skłonność 

przedsiębiorstw do zwiększania zamówień u polskich lub innych europejskich 

producentów.  

Z problemami borykają się nie tylko importerzy, ale również eksporterzy. Kilkukrotnie 

niższe stawki frachtowe na eksport do Chin niż na import z tego państwa spowodowały, że 

armatorzy preferowali transport pustych kontenerów z portów europejskich do ChRL, 

gdzie mogły być szybko oddane do dyspozycji tamtejszym eksporterom zaraz po 

rozładunku statku niż przewóz nawet pilnych kontenerów przeznaczonych na eksport. 

Priorytetowe traktowanie chińskich nadawców i w rezultacie importu z Chin pogarszało 

sytuację europejskich eksporterów, w tym polskich35.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Disruptions in sea transport from China 

 

Łukasz Sarek 

 

In recent months, the situation of supply chains  based on sea transportation on routes from 

China to Poland has significantly deteriorated.  The stability of the flow of goods from Asia, 

including China, has suffered from the almost week-long obstruction of the Suez Canal at 

the end of March by the grounded vessel Ever Given. However, the normalisation was faster 

than expected, and the effects of this event turned out to be less severe than initially 

assumed.  

However, the improvement and stabilization of the situation proved to be impossible due to 

the restrictions imposed on port operations in Shenzhen and other Chinese ports in 

Guangdong province in May and June in response to COVID outbreaks. They led to  

a dramatic piling up of containers in those ports and disruptions in the processes along 

supply chains. In August, Ningbo port’s operational capacity was significantly reduced due 

to restrictions imposed after the detection of one case of Delta variant among the port staff. 

Rerouting of vessels to Shanghai resulted in a rapid increase in the number of containers 

awaiting at the terminals and in extended processing time. 

In the fight against the Delta variant of the coronavirus, the Chinese authorities have 

adopted the "zero infection" strategy and they have implemented draconian measures to 

contain the spread of the virus. The effects of the Chinese port shutdowns have had, and 

will continue to have, a far greater impact on supply chains than the obstruction of the Suez 

Canal, which was a one-time event. China's outbreak-related disruptions have been longer 

and recurring and they can still reoccur in the coming weeks or months. 
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The disruptions in the supply chains have resulted in skyrocketing freight rates for container 

shipments from Chinese ports to Europe. China is the second largest exporter to Poland 

after Germany, both in consumer and industrial goods. Sea transportation is still the 

dominant mode for conveying goods from China to Poland. Rapidly increasing freight rates 

will therefore be one of the factors adding to the growing inflationary pressure in Poland. 

Those problems will not be alleviated by using  alternative modes of transportation, such as 

rail or road, as they pose similar challenges amplified by the low throughput while crossing 

the borders.  The direct impact of rising costs of imports from China on prices will be 

limited, considering their ratio to GDP. It will be particularly strong in those product groups 

in which China has a significant market share, e.g., electronic and optical products, electrical 

appliances, clothing, textiles, some components for the automotive industry.  

However, the ripple effects of the repetitive disruptions in Chinese ports have contributed 

to increased transportation costs from other Asian countries and had a global domino effect 

influencing the freight  charges and stability of supply chains on global scale. The overall 

impact of events in China on the inflationary pressure in Poland will be therefore much 

wider and stronger as they influence the prices of goods imported from other countries.  

Disruptions in supply chains have also prompted importers to revise their supply 

management policies and to increase inventories. This can also translate into higher prices 

and growing inflationary pressure or into lower margins and reduced business profitability. 

Due to the significant gap between freight rates based on short and long-term contracts, 

the increase in transportation costs will severely hit Polish small and medium enterprises. 

Some companies importing goods from China have already reduced or may significantly 

reduce their business operations. Some companies trading in low-value goods, for which 

imports from China have been the core of the business, may decide to exit the industry due 

to loss of profitability. The growing problems in procuring goods from China can force 

Polish companies to switch to sourcing products in Poland or other European countries. 

Not only importers but also exporters have been facing growing challenges. Freight rates 

for exports to China are several times lower than for imports from the PRC. The divergence 

in freight rates caused carriers to quickly collect empty containers in European ports and 

hastily ship them to China, where they could be made available to Chinese exporters 
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immediately, after unloading from the vessel. This mode of operations was more profitable 

than processing goods destined for exports from Europe. In result, even urgent export 

shipments have been delayed or even canceled. The priority given to Chinese shippers and 

consequently to imports from China have had negative impact on the situation of Polish and 

other European exporters. 


