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Wpływ spowolnienia gospodarczego w Chinach na polską
gospodarkę w krótkim okresie
Wprowadzone przez chińskie władze w celu powstrzymania epidemii SARS-CoV-2
(odtąd: koronawirusa) obostrzenia wpłynęły bardzo niekorzystanie na chińską
gospodarkę. Przyjęły one postać obowiązkowego wstrzymania pracy przez zakłady
produkcyjne i ﬁrmy usługowe oraz drastycznych ograniczeń w przepływie towarów
i osób. W efekcie w pierwszych dwóch miesiącach br. miał miejsce spadek produkcji,
inwestycji i wzrost bezrobocia oraz spadek eksportu i importu. Do połowy marca
sytuacja uległa poprawie. Większość przedsiębiorstw podjęła działalność, pewnemu
złagodzeniu uległy zakłócenia w procesach logistycznych, a chińskie władze wdrożyły
pakiety pomocowe dla przedsiębiorstw.
Sytuacja daleka jednak jest od pełnej stabilizacji, a bezpośrednie skutki spowolnienia
gospodarczego w Chinach wpłyną na sytuację gospodarczą w Polsce w ciągu
najbliższych 2-3 miesięcy przede wszystkim jako efekt istotnego osłabienia wymiany
handlowej, poprzez:
1. Zaburzenia w procesach logistycznych oraz wzrost cen transportu.
2. Opóźnienia w realizacji zamówień przez chińskich dostawców i możliwe niedobory
pewnych grup towarów w Polsce.
3. Spadek polskiego eksportu spowodowany spadkiem popytu na towary importowane.
4. Możliwe bankructwa chińskich przedsiębiorstw i wzrost ryzyka transakcyjnego.
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W najbliższych 2-3 miesiącach polska gospodarka będzie w ograniczonym stopniu
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Najpoważniejsze zagrożenia stanowią opóźnienia w realizacji zamówień przez chińskich
dostawców oraz zaburzenia w procesach logistycznych. Będą one najszerzej
odczuwalne w takich grupach produktowych jak: wyroby elektroniczne i optyczne,
urządzenia elektryczne, odzież, tekstylia i wyroby ze skóry.
Negatywne skutki tej sytuacji mogą jednak również mocno dotknąć przedsiębiorstwa
z innych branż. Nawet jeśli import z Chin pod względem wartości jest ograniczony, ale
importowane materiały lub surowce są niezbędne w procesie produkcyjnym, a nie mogą
być pozyskane w drodze substytucji od innych dostawców krajowych lub
zagranicznych. Te czynniki mogą sprawić, że w drugim kwartale 2020 r. w tych branżach
może dojść do wstrzymania produkcji i niedoborów towarów na rynku. Straty mogą
również ponieść importerzy, dystrybutorzy, hurtownicy i sprzedawcy detaliczni dóbr
ﬁnalnych. Są jednak realne szanse na złagodzenie ich skutków. Zaburzenia
w transporcie dotykają branży logistycznej, w której przedsiębiorstwa operują na
stosunkowo niewielkich marżach i wahania w wolumenie obsługiwanych przesyłek
mają wpływ na płynność ﬁnansową.
Ekspozycja polskich eksporterów na rynek chiński jest bardzo ograniczona i negatywne
skutki dotkną niewielkiego kręgu branż i przedsiębiorstw. Dobra inwestycyjne lub
produkty pośrednie stanowią większość grup produktowych o stosunkowo wysokim
udziale eksportu do Chin w łącznym eksporcie. Zależnie od rozwoju sytuacji spadek
eksportu w najbliższych miesiącach mogą odnotować np. KGHM, Lasy Państwowe albo
Synthos. Dla polskich przedsiębiorstw ważna będzie również sytuacja w niemieckim
sektorze produkcyjnym. Niemcy są głównym ogniwem w pośrednim polskim eksporcie
do Chin. Stąd też utrzymanie niemieckiego eksportu do Chin jest istotne dla polskiego
przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. W porównaniu z Czechami i Węgrami
Polska wydaje się być natomiast dość odporna na negatywne skutki wstrzymania
bezpośredniej wymiany handlowej z Chinami z powodu niższej ekspozycji.
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Wiele chińskich przedsiębiorstw – zarówno w sektorze produkcyjnym jak i handlowym
i usługowym – boryka się z problemami ﬁnansowymi. W celu wsparcia przedsiębiorstw
(szczególnie MŚP) w utrzymaniu płynności ﬁnansowej władze w Pekinie wdrażają
działania, które obniżają wysokość płaconych świadczeń społecznych i danin
publicznoprawnych i oferują preferencyjne kredyty z odroczonymi terminami płatności.
Jeśli wskutek słabego popytu z zagranicy lub niewielkiego odbicia popytu krajowego
chińskie przedsiębiorstwa nie będą uzyskiwały w najbliższych miesiącach przychodów
może mieć miejsce fala bankructw, co istotnie podwyższa ryzyko transakcyjne zarówno
dla polskich importerów jak i eksporterów. Wahania wartości dolara do złotówki
i prawdopodobny jej wzrost oznaczają dodatkowo zwiększone ryzyko walutowe,
szczególnie dla importerów.
Bezpośredni wpływ sytuacji w Chinach na polską gospodarkę będzie w najbliższych 2-3
miesiącach ograniczony i stosunkowo niewielki w porównaniu do:
- wpływu ograniczeń w działalności gospodarczej i mobilności społeczeństwa w Polsce,
wprowadzonych w ze względu na zagrożenie epidemiczne;
- wpływu spowolnienia w Europie, spowodowane ograniczeniami w aktywności
gospodarczej, jakie będą miały miejsce w najbliższych tygodniach lub nawet
miesiącach.
Jeśli jednak w Chinach nastąpi nawrót epidemii i ponownie zostaną wprowadzone
obostrzenia w aktywności gospodarczej lub przedłużą się lub pogłębią zaburzenia
procesów logistycznych na trasach między Polską i Chinami, skutki zakłóceń
w wymianie handlowej z Chinami będą już bardziej odczuwalne.
Wprowadzone przez chińskie władze w celu powstrzymania epidemii koronawirusa
obostrzenia wpłynęły bardzo niekorzystanie na chińską gospodarkę. Aktywność większych
przedsiębiorstw była niższa niż w czasie kryzysu ﬁnansowego w 2008 r.1 Wskaźnik
aktywności produkcyjnej przedsiębiorstw Caixin PMI, który w większym stopniu uwzględnia
sytuację małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, zanurkował do poziomu 40,32.
Również sektor usług, który miał być motorem napędowym chińskiej gospodarki, boryka się
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z problemami poważniejszymi niż sektor produkcyjny.3 Chiński eksport spadł za okres
styczeń-luty o 17,2 proc. rdr, a import o 4 proc. rdr.4 Eksperci wskazują, że rzeczywista skala
negatywnych skutków może być większa5. W chińskich mediach pojawiają się opinie, że
wzrost gospodarczy w skali roku będzie niższy niż pierwotnie zakładany przez kierownictwo
partyjne6. Spadek produkcji, inwestycji i wzrost bezrobocia sugerują 9-13 proc. spadek PKB
w pierwszych dwóch miesiącach roku7.
Zatrzymanie na kilka tygodni całej gospodarki zablokowało realizację zamówień
eksportowych, które miały być wysłane po zakończeniu świąt Chińskiego Nowego Roku8.
W pierwszych tygodniach marca stan chińskiej gospodarki uległ jednak istotnej poprawie.
Zatrzymanie wzrostu liczby zachorowań skłoniło władze do stopniowego wycofywania
ograniczeń w ruchu osób i towarów na terenie całego kraju za wyjątkiem najbardziej
dotkniętej epidemią prowincji Wuhan. Według oﬁcjalnych danych pochodzących z drugiej
połowy lutego około 70 proc. ankietowanych ﬁrm wznowiło działalność9. W końcu lutego
pracę miało podjąć ponad 80 proc. przedsiębiorstw znaczniejszych rozmiarów10,
a w połowie marca w całym kraju z wyłączeniem prowincji Hubei miało podjąć działalność
już ponad 90 proc. przedsiębiorstw11. Do rzetelności chińskich danych rządowych należy
jednak podchodzić z ostrożnością12. Nawet jeśli przedsiębiorstwa wznawiają działalność
borykają się z poważnymi niedoborami pracowników, brakami surowców i komponentów,
a w rezultacie wykorzystują zaledwie część swoich mocy produkcyjnych13. Chińskie
przedsiębiorstwa mają również do odrobienia poważne zaległości z poprzednich tygodni
zanim podejmą realizację nowych zamówień.
Trwający kilka tygodni szok po stronie podażowej przekłada się również na popyt. Nie
wszyscy pracownicy otrzymują pełne czy choćby częściowe wypłaty podczas okresu
przymusowego urlopu, co oznacza brak dochodów i konieczność korzystania z oszczędności
a zakłady pracy zapowiadają zwolnienia lub cięcia płac nawet o 1/3 lub więcej14. Wiele ﬁrm
wciąż pozostaje zamkniętych, np. tylko 60 proc. przedsiębiorstw świadczących usługi dla
ludności podjęło pracę15. W najbliższych miesiącach przewiduje się również wzrost inﬂacji16,
która dodatkowo wpłynie negatywnie na wysokość dochodu rozporządzalnego.
W partyjnych mediach podkreśla się silne fundamenty chińskiej gospodarki, której
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przejściowe problemy, takie jak epidemia, nie są w stanie podważyć i które zostaną
rozwiązane dzięki proaktywnym działaniom kierownictwa KPCh17. Działania te są
rzeczywiście prowadzone i zdają się już przynosić pewne efekty, ale ich skuteczność zależy
od skali zaangażowania państwa i głębokości kryzysu oraz braku nawrotu epidemii. Należy
jednak liczyć się z istotnym spadkiem nastrojów konsumentów i popytu18.
Bezpośrednie skutki spowolnienia w Chinach wpłyną na sytuację gospodarczą w Polsce
w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy przede wszystkim jako efekt gwałtownego osłabienia
wymiany handlowej, poprzez:
1. Zaburzenia w procesach logistycznych oraz wzrost cen transportu.
2. Opóźnienia w realizacji zamówień przez chińskich dostawców i możliwe niedobory
pewnych grup towarów w Polsce.
3. Spadek polskiego eksportu spowodowany spadkiem popytu na towary importowane.
4. Bankructwa chińskich przedsiębiorstw i wzrost ryzyka transakcyjnego.
Zakłócenia strony podażowej w Chinach mogą mieć również konsekwencje dla kształtu
polskiej współpracy gospodarczej z Chinami w dłuższej perspektywie w postaci większej
dywersyﬁkacji geograﬁcznej dostawców i związanych z tym przeobrażeń w łańcuchach
dostaw oraz zmian w organizacji produkcji i polityce magazynowej przedsiębiorstw. Mogą
również prowadzić do większej dywersyﬁkacji rynków eksportowych w Azji, co byłoby
korzystne ze względu na relatywną większa otwartość innych państw na polskie produkty19.
Nie jest wykluczone, że te zmiany doprowadzą także do większego wykorzystania
nowoczesnych kanałów eksportu do Chin przez polskie ﬁrmy; do takich należy np. ecommerce transgraniczny. Przyspieszenie robotyzacji i cyfryzacji chińskiej gospodarki
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jak sztuczna inteligencja mogą z kolei
znacząco zwiększyć jej konkurencyjność wobec polskiej20. Wysoka niepewność co do
dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej nie pozwala na określenie prawdopodobieństwa
zajścia, charakteru i zakresu tych zmian, jednak należy mieć na uwadze, że mogą one być
głębsze niż te, które będą widoczne w najbliższych miesiącach.
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Bezpośredni wpływ sytuacji w Chinach na polską gospodarkę będzie ograniczony
w porównaniu do wpływu ograniczeń w działalności gospodarczej i mobilności
społeczeństwa wprowadzonych ze względu na zagrożenie epidemiczne w Polsce oraz
w porównaniu do wpływu spowolnienia gospodarczego w Europie na polską gospodarkę21.
Zaburzenia w procesach logistycznych
Decyzja władz ChRL o zamknięciu zakładów produkcyjnych po zakończeniu świąt
Chińskiego Nowego Roku w połączeniu z drastycznymi ograniczeniami w transporcie
towarów i ruchu osób doprowadziły do zaburzeń procesów logistycznych. Wstrzymanie
wysyłek eksportowych wymusiło odwołanie wielu rejsów. Drastyczne spowolnienie
w obsłudze statków w portach wynikające głównie z niedoborów pracowników portowych
oraz kierowców w lokalnych ﬁrmach spedytorskich doprowadziło do wielodniowego
przetrzymywania statków na redach portowych, również tych przewożących kontenery
chłodnicze22. W ostatnich tygodniach sytuacja ustabilizowała się i wróciła do normy, jednak
przetrzymanie statków zaburzyło przepływ kontenerów. W efekcie ich dostępność
w portach morskich Europy jest na najniższym notowanym do tej pory poziomie, co
znacznie utrudnia eksport towarów do Chin23 i powoduje wzrost kosztów transportu, gdyż
armatorzy wprowadzili dodatkowe opłaty sezonowe24.
Skutki zaburzeń dotykają zarówno importerów jak i eksporterów. W marcu było widoczne
niewielkie odbicie w stawkach frachtowych za transport kontenerów wysyłanych
z Szanghaju oraz względna ich stabilizacja ogólnie z chińskich portów 25. Importowe stawki
frachtowe do Polski na kwiecień wzrosną w porównaniu do marca26 i będą wyższe nawet niż
stawki w maju ub.r.27 Oznacza to, że wobec normalizacji sytuacji w Chinach armatorzy liczą
na pewne zwiększenie wolumenu przewozów, częstotliwości rejsów i przychodów, co jak na
razie znajduje również potwierdzenie w wartości wskaźników frachtów morskich28. Zbieg
epidemii w Chinach ze świętami Chińskiego Nowego Roku, które pociągają za sobą
okresowe zwolnienie aktywności gospodarczej sprawił, że skutki zaburzeń w transporcie
morskim nie są jeszcze mocno odczuwalne w polskich portach, ale spedytorzy obawiają się
pogorszenia sytuacji29. Pomimo że usunięto już większość przeszkód w lokalnym przewozie
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towarów i osób, problemem wciąż są przewozy towarów między zakładami produkcyjnymi
a portami w Chinach. Jest tak ze względu na niedobory kierowców w ﬁrmach spedytorskich,
co obniża przepustowość transportu lokalnego oraz wciąż obowiązujące pewne
ograniczenia w transporcie między prowincjami30. Poważnym problemem dla polskich ﬁrm
spedycyjnych obsługujących dostawy z Chin jest przesunięcie terminów zakończenia
procesów produkcyjnych w chińskich ﬁrmach i zmniejszenie wolumenu wysyłek.
Utrudnienie to może utrzymać się przez najbliższe tygodnie. Dla Portu Gdańsk może to
oznaczać 20-30 proc. spadek obrotów w marcu i również zmniejszone obroty w kwietniu31.
Zawieszenie lotów pasażerskich ma również swoje poważne reperkusje dla transportu
lotniczego32. Połowa towarów przewożonych powietrzem jest transportowana w lukach
towarowych samolotów pasażerskich. Wobec zawieszenia wielu lotów transportowych
i jednoczesnego podjęcia produkcji przez chińskie fabryki zapotrzebowanie na transport
lotniczy znacznie wzrosło, a wobec ograniczonych dostępnych mocy przewozowych stawki
znacząco wzrosły33. Firmy spedytorskie szukają rozwiązań m.in. oferując najem samolotów
pasażerskich do przewozu cargo34, jednak nie sprawi to drastycznej ogólnej poprawy
sytuacji. Wzrost kosztu transportu lotniczego przełoży się na ceny towarów. Wielkości
wolumenu frachtów i przychody przewoźników są również poważnie zagrożone bardzo
możliwym znacznym spadkiem popytu na importu z Chin i spadkiem wolumenu eksportu
wskutek zwolnienia gospodarczego35. W pewnym stopniu rozwiązaniem problemów byłby
transport kolejowy między Chinami a Europą, którego zaburzenia dotknęły w mniejszym
stopniu36. Jednak ze względu na ograniczoną przepustowość możliwości transportu
kolejowego są i będą w porównaniu z potrzebami ograniczone, a zwiększony popyt wywiera
presję na wzrost cen transportu37. To z kolei ogranicza użyteczność korzystania z tego
kanału na skalę pozwalającą na wyrównanie w dłuższej perspektywie poważnych zatorów
w transporcie morskim.
Opóźnienia procesów produkcyjnych w Chinach i niedobory towarów z importu
Polska importuje z Chin zarówno dobra konsumpcyjne jak również dobra pośrednie
wykorzystywane w dalszej produkcji. Kilkutygodniowe przesunięcie w produkcji w Chinach
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będzie miało niekorzystny wpływ zarówno na kondycję przedsiębiorstw handlowych jak
również przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Już w początkach marca organizacje
przedsiębiorców i niektóre ﬁrmy informowały o spadku zapasów materiałów i półproduktów
importowanych z Chin38. Obserwowana w Chinach w ostatnich tygodniach stabilizacja
sytuacji w sektorze produkcyjnym jest elementem, który obniża ryzyko w dłuższej
perspektywie. W krótkim horyzoncie najbliższych 2-3 miesięcy istnieje jednak ryzyko
wstrzymania produkcji w części branż polskiego przemysłu ze względu na kilkutygodniowe
nawet przesunięcie w czasie procesów produkcyjnych w Chinach. Towary, które miały być
wysyłane w lutym zostaną były lub będą wysyłane z kilkutygodniowym opóźnieniem
w marcu lub w kwietniu. Po pozytywnej stronie należy wziąć pod uwagę, że część
przedsiębiorstw biorąc pod uwagę specyﬁkę okresu świątecznego w Chinach w tym okresie
robi większe zapasy, co wpływa na złagodzenie niekorzystnych skutków39. Zaburzenia
procesów logistycznych jednak dodatkowo zwiększają ryzyko i mogą również niekorzystnie
wpłynąć na koszty zwłaszcza w wypadku towarów transportowanych drogą lotniczą. Wiele
zakładów produkcyjnych w Chinach jeszcze nie dysponuje pełną mocą produkcyjną lub
nawet jeśli nią dysponuje to ich procesy produkcyjne mogą być opóźnione ze względu na
braki w dostawach materiałów lub komponentów od dostawców, jeśli ci borykają się
z problemami. Oznacza to, że proces realizacji zamówień składanych obecnie również
w wielu przypadkach będzie dłuższy niż zazwyczaj, co tylko w pewnym stopniu może być
złagodzone przez spadek zamówień zagranicznych i krajowych wynikający z ogólnego
spadku popytu. W efekcie działania tych czynników w najbliższych tygodniach w niektórych
branżach może dojść do wstrzymania produkcji i niedoborów towarów na rynku. Są jednak
realne szanse na złagodzenie ich skutków do końca drugiego kwartału br.40
Ogólna ekspozycja polskiej gospodarki na import z Chin jest stosunkowo wysoka, gdyż
udział Chin w łącznym polskim imporcie wynosi obecnie ponad 12,43 proc. 41, a Chiny są
drugim co do wielkości eksporterem (dane za 2019 r.). Jednak ze względu na bardzo
zróżnicowany poziom zależności w poszczególnych branżach lub grupach produktowych
wpływ zaburzeń w chińskiej gospodarce i logistyce będzie odmienny niż wynikałoby to
wprost z udziału w imporcie. Jednym ze sposobów oceny wpływu opóźnień na produkcję
w Polsce jest analiza relacji importu dóbr pośrednich z Chin w całości zużycia pośredniego

8 | Łukasz Sarek

danej branży, która pokazuje jaka część wszystkich komponentów, półproduktów,
surowców etc. zużywanych w procesie produkcji pochodzi z importu z Chin. Najbardziej
zagrożone w wyniku zaburzeń importu są zakłady zajmujące się produkcją komputerów42,
wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcji urządzeń elektrycznych oraz produkcji
ubrań, tekstyliów i wyrobów ze skóry. Te branże odpowiadają łącznie za ok. 9% całkowitej
produkcji polskiego przemysłu i za ok. 2,3% tworzonej wartości dodanej.43 Według
szacunków potencjalna strata w sprzedaży spowodowana zakłóceniami w Chinach może
sięgnąć 35,6 proc. dla komputerów i innych wyrobów elektronicznych, a 24,6 proc. dla skór
i wyrobów z nich. Jednym z kluczowych segmentów, w których zwolnienie produkcji
w Chinach i problemy w transporcie mogą być szczególnie dotkliwe są leki. Polscy
producenci są zależni od chińskich dostawców pod względem dostaw surowców i substancji
aktywnych44. Piątego marca Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków i innych
produktów medycznych potrzebnych do leczenia chorych na COVID-1945.
Ryzyko wpływu zakłóceń w wymianie handlowej na eksport do Polski można również ocenić
z punktu widzenia poziomu zależności od importu z Chin do wartości importu i ilości pozycji
produktów importowanych, co zaprezentowano w tabeli poniżej46.

Niemal absolutna zależność od importu z Chin ma miejsce w 7 pozycjach, z których
najważniejszą - o wartości niemal 90 mln USD - stanowią kwiaty sztuczne: produkt, którego
brak na rynku ma stosunkowo niewielkie znaczenie, podobnie jak parasole o wartości 29.5
mln USD. W kolejnym przedziale (80-90%) kluczowe znaczenie mają urządzenia
ciekłokrystaliczne, narzędzia optyczne i lasery o wartości niemal 386 mln USD. W znacznej
mierze są to komponenty wykorzystywane do produkcji i ich brak może mieć znaczny
negatywny wpływ. Pozostałe pozycje należą do produktów konsumenckich nie pierwszej
potrzeby jak sprzęt wędkarski, termosy, ognie sztuczne, ramy do obrazów, sztuczne futra.
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W kolejnej grupie również przeważają produkty konsumenckie, bez których można się obyć
przez dłuższy czas jak rękawiczki, statuetki, intarsje, kapelusze oraz produkty ważne lecz
nie pierwszej potrzeby jak wózki dziecięce oraz naczynia stołowe i kuchenne. W tej grupie
znajdują się natomiast dwa produkty istotne z punktu widzenia procesów produkcyjnych
i produktów potrzebnych na rynku: glikozydy oraz graﬁt sztuczny i graﬁt naturalny.
W przedziale o 60-70 proc. poziomie zależności od importu z Chin są trzy grupy produktów
o kluczowym znaczeniu dla współczesnej gospodarki, telefony i części do telefonów
o wartości 1 mld 785 mln USD, obwody drukowane o wartości 269 mln USD oraz lampy
oświetleniowe i żarówki do użytku indywidualnego i przemysłowe. Przy wysokiej zależności
od chińskich dostawców brak jest jednocześnie możliwości szybkiej i wystarczające
substytucji (nie dotyczy to tylko telefonów), co stawia te produkty w grupie wysokiego
ryzyka. Jeśli chodzi o telefony komórkowe na rynku polskim dominują marki chińskie oraz
Samsung i Apple, z których tylko Samsung jest w znacznym stopniu uniezależniony od
chińskich poddostawców47. W kolejnym przedziale produktami o najwyższej wartości są
części i akcesoria do komputerów i innych podobnych urządzeń o wartości 1 mld 127 mln,
z których wiele jest niezbędne do ich działania lub korzystania z niezbędnych
funkcjonalności. W kolejnym przedziale o zależności od Chin na poziomie 50-60 proc.
znajdują się komputery i inne tym podobne urządzenia o wartości 1 mld 725 mln USD,
sprzęt telekomunikacyjny do komunikacji przewodowej o wartości 2 mld 230 mln USD oraz
telewizory, odbiorniki radiowe o wartości 831 mln USD. Są to grupy kluczowe i choć tylko
nieco połowa tych produktów pochodzi z Chin, to jednak trzeba mieć na uwadze, że
w przypadku telewizorów alternatywnym źródłem może być Korea Południowa, która
znajduje się obecnie w podobnej sytuacji jak Chiny. Jest zaś chodzi o komputery, niektóre
podzespoły są produkowane głównie w Chinach, co oznacza, że nawet jeśli dla wielu innych
będą źródła alternatywne to nie jest to wystarczające rozwiązanie. W tym przedziale
znajdują się również rowery (o wartości 523 mln USD).
Problemy z opóźnieniami realizacji eksportowych w Chinach mogą dotknąć polską
gospodarkę również pośrednio. Nabywane w Chinach surowce, komponenty i inne dobra
pośrednie są wykorzystywane w procesach produkcyjnych w innych państwach, które
eksportują następnie do Polski dobra ﬁnalne lub wyżej przetworze dobra pośrednie. Skala
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możliwych zaburzeń z tego tytułu jest trudna do oszacowania. Pewnym barometrem może
być dynamika importu z Chin innych istotnych polskich partnerów handlowych jak
szczególnie Niemcy, ale również Wielka Brytania, Włochy, Holandia i Francja. Pierwsze
dane za marzec, które mogą rzucić światło na tą kwestię będą dostępne na początku
kwietnia. Należy również mieć na uwadze, że w wypadku skomplikowanych produktów
brak nawet nielicznych komponentów o niewielkiej wartości może prowadzić do
zablokowania całego procesu produkcyjnego. Wskazanie takich produktów na podstawie
danych statystycznych jest niemal niemożliwe, co utrudnia jednoznaczną ocenę zakresu
wpływu ekspozycji importowej na Chiny na polski sektor produkcyjny.
O ile z punktu widzenia procesów produkcyjnych znaczne ograniczenia lub nawet
wstrzymanie importu z Chin mają stosunkowo niewielkie znaczenie w krótkim terminie to
braki dostaw produktów konsumenckich oznaczają dla wielu importerów dystrybutorów,
hurtowników i sprzedawców detalicznych utratę przychodów. Należy jednak mieć na
uwadze, że w sytuacji znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności handlowej
wprowadzonych ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce te ostatnie mają
w krótkim okresie 2-3 miesięcy o wiele bardziej negatywny wpływ niż częściowe problemy
z dostawami z Chin.
Należy podkreślić, że na tle państw Europy-Środkowowschodniej Polska wydaje się być
stosunkowo odporna na negatywne skutki wstrzymania bezpośredniej wymiany handlowej
z Chinami. Wstrzymanie produkcji w branżach, w których udział importu z Chin wynosi
ponad 10 proc. zużycia pośredniego może spowodować w sali roku na Węgrzech spadek
tempa wzrostu PKB o 3,6 pkt. proc., w Czechach o 3,1 pkt proc. i 1,5 pkt. proc. w Rumunii 48.
Przy założeniu, że wstrzymanie dostaw trwałoby przez 3 miesiące przy braku substytucji
zagranicznej i zapasów i dotyczyłoby tylko połowy wszystkich produktów, spadek rocznego
PKB mógłby wynieść ok. 0,2 proc.49

Wpływ pandemii koronawirusa na eksport do Chin
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Bezpośrednia zależność polskiej gospodarki od eksportu do Chin jest stosunkowo niewielka.
Udział Chin w bezpośrednim polskim eksporcie wynosi zaledwie 1,12 proc.50 i zaburzenia
mogą mieć znaczenie w niektórych tylko grupach produktowych. Zakładając niezwykle
mało prawdopodobny scenariusz, że spowolnienie w Chinach przyczyniłoby się do
całkowitego wstrzymania importu towarów z Polski przez okres jednego roku, mogłoby to
spowodować maksymalny spadek dynamiki polskiego PKB o ok. 0,4 pkt. proc. w skali
całego roku51.
Grupa produktów, w których zależność polskiego eksportu od Chin jest niemal całkowita
(pow. 80 proc) obejmuje zaledwie trzy pozycje, z których znaczniejsza wartość eksportu jest
w rudach i koncentratach ołowiu (prawie 26 mln USD) oraz graﬁcie naturalnym (ok. 2,5 mln
USD). W grupie bardzo wysokiej zależności (między 60 a 80 proc.) znajdują się również
tylko trzy pozycje obejmujące fosforki, tlenki i wodorotlenki żelaza oraz kamienie
miedziowe i miedź wytrąconą o łącznej wartości nieco ponad 31 mln USD. Największy
wpływ spowolnienia w Chinach może odczuć KGHM, który jest mocno uzależniony od
chińskich odbiorców z ponad 36 proc. eksportem miedzi raﬁnowanej o wartości niemal 640
mln USD, aczkolwiek wpływ ten może być wytłumiony w zależności od warunków
podpisanych umów długoterminowych52. Negatywne skutki mogą również odczuć Lasy
Państwowe. Ponad 30 proc. eksportu polskiego drewna o wartości ponad 121 mln USD było
skierowane do Chin. W tym zakresie znajdują się również elektryczne piece przemysłowe.
Nie powinien natomiast być zagrożony eksport heparyny (o wartości ponad 12 mln USD).
W grupie produktów o zależności od eksportu do Chin między 10 a 20 proc. udziału eksportu
do Chin znajdują się głównie maszyny i inne dobra inwestycyjne oraz produkty pośrednie
o wartości 330 mln USD, które w krótkim terminie będą nieco mniej podatne na spadek
popytu niż dobra konsumpcyjne między innymi części do maszyn liczących i biurowych
o (wartość ok. 104 mln USD) oraz produkty z kamieni i innych minerałów. W tej grupie jest
również kauczuk syntetyczny o wartości ponad 66 mln USD, którego głównym eksporterem
jest Synthos53. Z produktów rolno-spożywczych: serwatka (28,5 mln USD) oraz żywy drób
(ok 11,5 mln USD), z udziałem w rynku chińskim na poziomie ok. 13 proc. Dla żywego drobiu
jednak rynek chiński jest już zamknięty z powodu wystąpienia w Polsce ptasiej grypy54.
Z produktów, których ekspozycja na chiński rynek jest niższa niż 10 proc. można wskazać
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mleko (o wartości 47 mln USD) i pierze (ponad 10 mln USD). Stosunkowo wysoki jest
również eksport sprzętu medycznego o wartości ponad 52 mln USD i transformatorów
ponad 71 mln USD, ale te grupy wydają się dużo mniej podatne na skutki zwolnienia 55.
Należy również mieć na uwadze, że niemożność sprzedaży do Chin będzie bardziej dotkliwa
w tych segmentach, w których Polska ma nadwyżkę. W grupach produktowych, w których
występuje deﬁcyt w handlu przy ograniczeniu importu z Chin z powodu zaburzeń
producenci mogą przekierować produkcję na rynek krajowy56.
Dla polskich przedsiębiorstw szczególnie istotna jest sytuacja w niemieckim sektorze
produkcyjnym. Niemcy wskazywane są jako główne ogniwo w pośrednim polskim eksporcie
do Chin, co jest uzasadnione ze względu na silne powiązania gospodarcze i umiejscowienie
Polski w ramach niemieckich łańcuchów dostaw i tworzenia wartości57. Wyprodukowane
w Polsce towary na różnym poziomie przetworzenia są eksportowane do Chin pośrednio
przez podmioty niemieckie albo jako materiały lub komponenty wykorzystane w procesie
produkcyjnym albo jako produkty zmontowane lub poddane w nieznacznym stopniu
modyﬁkacjom i przepakowaniu. Chiny są kluczowym rynkiem eksportowym dla
niemieckiego przemysłu. Dotyczy to głównie przemysłu

motoryzacyjnego oraz

maszynowego. Może mieć to przełożenie na kondycję niemieckiej gospodarki oraz może
mieć wpływ na polski eksport do Niemiec. Jednocześnie spowolnienie gospodarcze na rynku
chińskim może utrudnić próby konkurowania przedsiębiorstw polskich z niemieckimi o
chińskie zamówienia, w takich branżach jak przemysł maszynowy czy elektromaszynowy,
ale również urządzeń do pomiarów precyzyjnych, mebli czy produktów przemysłu
chemicznego i kosmetycznego58. Przy wysokim stanie niepewności co do rozwoju sytuacji
nie jest możliwe prognozowanie dokładnych możliwych strat polskiego eksportu z tego
tytułu w najbliższych miesiącach. W bardzo mało prawdopodobnym scenariuszu
całkowitego

wstrzymania

eksportu

wyłącznie

niemieckich produktów

przemysłu

motoryzacyjnego do Chin w 2020 r. spadek całkowitego eksportu z Polski mógłby wynieść
0,3% w skali całego roku przy obniżeniu dynamiki PKB o 0,1 pkt. proc.59
Już w lutym br. obserwowano spadek zamówień eksportowych w streﬁe euro, jednak nie
było możliwe jednoznaczne stwierdzenie, na ile jest to efekt spadku zamówień z Chin
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spowodowanych epidemią koronawirusa, a na ile słabością wymiany handlowej w obrębie
strefy euro60. Niemiecki eksport od lat stanowi około połowy całego unijnego eksportu do
ChRL. W tym samym okresie odnotowano opóźnienia w terminach dostaw, a część
niemieckich ﬁrm była zmuszona ograniczyć produkcję ze względu na niewystarczające
zasoby komponentów używanych w procesie produkcyjnym. Jeśli zakłócenia w dostawach
między Chinami a strefą euro (w szczególności Niemcami) będą się nasilać w najbliższych
miesiącach, może to spowodować spowolnienie w sektorze przetwórczym, a co za tym idzie
spadek zapotrzebowania na wytwarzane w Polsce dobra pośrednie wykorzystywane
w niemieckim sektorze przetwórczym61. Ogromne znaczenie będzie również miała skala
kryzysu gospodarczego w Niemczech i to, jakie Berlin podejmie środki zaradcze62.
Wzrost ryzyka transakcyjnego
Przed chińskimi producentami stoją też nowe problemy – rozprzestrzenianie się wirusa na
świecie, szczególnie w gospodarkach rozwiniętych, może spowodować gwałtowne
zwolnienie gospodarcze i drastyczny spadek zamówień63. Jedna trzecia chińskich MŚP ma
zasoby gotówki wystarczające na pokrycie zaledwie miesięcznych kosztów, a kolejna jedna
trzecia na dwa miesiące64. Chińskie przedsiębiorstwa produkujące na eksport i kierujące
ofertę do klienta biznesowego pracują na formach płatności, które wymagają często ich
zaangażowania ﬁnansowego, podczas gdy całość lub część należności wpływa na ich konto
w kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy po wysyłce. Opóźnienia w podjęciu produkcji
i wynikające z nich opóźnienia w dostawach oznaczają opóźnienia w otrzymaniu należności.
Mimo rozwoju elektronicznych metod komunikacji wiele umów wciąż jest zawieranych
podczas bezpośrednich spotkań i negocjacji, a w sytuacji wstrzymania lotów
międzynarodowych nie można liczyć na przybycie klientów. Brak zaliczek albo kontraktów,
pod które można zaciągnąć kredyty powoduje rosnące ryzyko utraty płynności ﬁnansowej.
Prywatne ﬁrmy, szczególnie małe i średnie, mają trudności z uzyskaniem kredytów i innych
form pomocy ﬁnansowej, żeby przetrwać okres trudności gospodarczych. Połowie chińskich
sprzedawców detalicznych grozi zapaść ﬁnansowa w ciągu najbliższych kilku miesięcy do
pół roku65, co może pociągnąć za sobą falę bankructw również w sektorze produkcyjnym.
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Chińskie władze wprowadziły znaczne ulgi dla przedsiębiorstw: obniżenie świadczeń
społecznych do czerwca, zwiększenie puli kredytów, cięcia stóp procentowych oraz
zalecenia odroczenia spłaty kredytów aż do lipca, które wpływają na poprawę sytuacji66, ale
niekoniecznie okażą się wystarczające. Realizacja zamówienia trwa często kilka tygodni,
a czasem miesiące, co znacząco podnosi ryzyko transakcyjne dla polskich importerów. Jest
tak szczególnie w wypadku segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż w wypadku
pogorszenia się sytuacji lub bankructwa chińskiego partnera będą one miały bardzo
ograniczone

możliwości

skutecznej

reakcji67.

Straty

spowodowane

przepadkiem

wpłaconych zaliczek czy brakiem dostaw z Chin mogą być dodatkowym elementem, który
pogorszy sytuację ﬁnansową polskiej ﬁrmy. Dodatkowym czynnikiem, który powinny wziąć
pod uwagę większe ﬁrmy, które prowadzą z Chinami transakcje większych rozmiarów jest
traktowanie przez chińskie władze koronawirusa jako siły wyższej. Oznacza to, że chińskie
ﬁrmy będą otrzymywały specjalne zaświadczenia zwalniające je częściowo lub w całości
z odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z zobowiązań68, z których już skwapliwie
korzystają69. Chińska ﬁrma może skorzystać z tych zaświadczeń w postępowaniu przed
chińskimi sądami oraz trybunałami arbitrażowymi orzekającymi według prawa chińskiego,
ale nie tylko. Chińskie sądy mogą również skorzystać z klauzuli nadzwyczajnej zmiany
okoliczności70.
Ze względu na długotrwałość procesów produkcyjnych i logistycznych przy obrocie
handlowym polskie przedsiębiorstwa są obecnie również narażone na wzrost ryzyka
walutowego. Groźba recesji w Europie wywindowała ceny dolara i w ciągu ostatnich dwóch
tygodni kurs na parze PLN/USD wzrósł o niemal 14 proc. z 3,77 do 4,29 PLN za dolara 71.
Dalszy wzrost wartości dolara grozi wzrostem ceny produktu wyrażonej w Polsce w PLN, co
może spowodować utratę większości zysków, a w wypadku produktów niskomarżowych straty. Problem dotyczy głównie importerów, którzy nie zabezpieczyli się przed możliwym
skokiem cen walut a rozliczenia (lub większość rozliczeń) z chińskim partnerem będą
dokonywane tuż przed lub po realizacji zamówienia. Wzrost wartości dolara może być
natomiast korzystny dla eksporterów.
Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji
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