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W 2018 r. udział Chin w łącznym polskim imporcie wyniósł 

11,61 proc., a w imporcie z Azji (bez Bliskiego Wschodu) 

prawie 56 proc. Według danych za okres do listopada br.  

te wartości są jeszcze wyższe. Pod względem wartości  

polski eksport do Azji jest wciąż niewielki, ale rynek chiński 

w 2018 r. miał w nim ponad 31 proc. udział. Wiele firm  

inwestuje środki w wejście przede wszystkim do Chin, nie 

dbając o dywersyfikację portfolio azjatyckich odbiorców.  

Negatywne konsekwencje „wirusa wuhańskiego” dla opera-

cji przedsiębiorstw mogą być impulsem do analizy portfolio 

azjatyckich partnerów, jednak nie powinny być głównym 

czynnikiem do wprowadzenia zmian. Epidemia jest zjawi-

skiem okresowym, które pokazuje w praktyce stopień uza-

leżnienia firm od Chin.  

Zmiana poziomu ekspozycji na Chiny w przypadku wielu 

przedsiębiorstw wymaga czasu i może być dokonana  

w perspektywie średnio- lub długoterminowej, a przy  

ocenie Chin i alternatywnych rynków należy wziąć pod uwa-

gę wiele kluczowych czynników. Wśród najważniejszych 

należy wymienić: ustrój polityczno-gospodarczy, sposób 

traktowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, 

potencjał wzrostu rynku w konkretnych segmentach  

produktów, konkurencję zagraniczną i krajową i bariery 

wejścia na rynek. W krótkim terminie polskie MŚP muszą 

zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przed nimi postawiła epi-

demia wirusa.  

Epidemia koronawirusa COVID-19 może przynieść polskim  przedsiębior-
stwom straty, a kierownikom i pracownikom działów importu przyspo-
rzyć zmartwień i siwych włosów. Polskie firmy są bowiem w dużym 
stopniu uzależnione od chińskich dostawców. 

ŁUKASZ SAREK 

Przymusowo przedłużone święta  

i wznowienie produkcji 

 

W celu zahamowania powstawania nowych ognisk wirusa 

chińskie władze centralne przedłużyły dni wolne od pracy  

z okazji Chińskiego Nowego Roku, a następnie wiele władz 

lokalnych wprowadziło ogólny tymczasowy zakaz wznawia-

nia produkcji.  

Przedsiębiorcy mogli się ubiegać o prawo do utrzymania lub 

wznowienia produkcji tylko na podstawie ważnych przesła-

nek, jak np.  znaczenie przedsiębiorstwa dla interesu pań-

stwa, gospodarki chińskiej, wielkości zatrudnienia itp., co 

dotyczyło tylko niewielkiego kręgu firm. Sektor produkcyjny 

praktycznie stanął.  

Chińskie władze doskonale zdają sobie jednak sprawę  

z konsekwencji zastoju. Obecnie, po wstępnym opanowaniu 

epidemii kolejne chińskie centra eksportowe, jak np. Fos-

han, Zhongshan, Hangzhou, Ningbo odwołują tymczasowe 

regulacje i zachęcają do wznawiania produkcji. W niektó-

rych prowincjach, jak np. Zhejiang i Guangdong lokalne 

władze częściowo dotują firmom koszta przewozu pracowni-

ków spoza prowincji koleją, a nawet samolotami.  

Chińskie ministerstwo transportu szacuje, że do końca lute-

go do pracy ma wrócić ok. 120 mln pracowników zamiejsco-

wych, a do połowy marca kolejne 100 mln. Również anality-

cy w międzynarodowych instytucjach finansowych i think 

Czy koronawirus 
zagraża polskim MSP? 
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tankach wskazują na połowę marca jako umiarkowanie  

optymistyczny i realny termin normalizacji sytuacji w chiń-

skiej gospodarce.  

Kluczowym pytaniem jest, czy władze chińskie rzeczywiście 

poradzą sobie z epidemią. Zniesienie ograniczeń w ruchu 

osób zwiększa ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Miały 

już miejsce przypadki zachorowań wśród przyjezdnych pra-

cowników w zakładach, które podjęły działalność. Może się 

okazać, że za kilka tygodni masowy ruch dziesiątek milio-

nów pracowników poskutkuje powstaniem nowych ognisk 

choroby, co może opóźnić restart gospodarki o kolejne  

tygodnie lub miesiące.  

Polskie firmy powinny monitorować rozwój sytuacji nie tylko 

na poziomie ogólnokrajowym, ale przede wszystkim w miej-

scach, gdzie zlokalizowani są ich partnerzy handlowi. Różni-

ce w sytuacji poszczególnych prowincji i miast są ogromne  

i bazowanie na informacjach ogólnokrajowych i zagregowa-

nych danych może być  zwodnicze. W wielu regionach nadal 

obowiązują administracyjne ograniczenia, a chińscy przed-

siębiorcy spodziewają się ich zniesienia dopiero w pierwszej 

połowie marca.  

 

Opóźnione zamówienia 

 

Dla polskich importerów najbardziej widocznym skutkiem 

epidemii COVID-19 w Chinach będą opóźnienia w realizacji 

zamówień. Chińskie władze podają optymistyczne wiadomo-

ści o szybko wzrastającej liczbie firm wznawiających pracę, 

jednak dotyczą one głównie firm większych rozmiarów.  

Według szacunków mediów biznesowych i analityków pracę 

w ostatnim tygodniu lutego wznowiła zaledwie 1/3 chińskich 

MŚP i to nie na pełnych mocach. Kolejna 1/3 firm działa  

w systemie pracy zdalnej lub telepracy, co jednak nie ma 

zastosowania w sektorze produkcyjnym.  

Konsekwencje opóźnień we wznowieniu pracy mogą szcze-

gólnie odczuć mali i średni polscy importerzy. Chińscy  

producenci będą dążyli przede wszystkim do zapewnienia 

jak najlepszej obsługi swoim obecnym kluczowym klientom. 

Realizacja zamówień dla mniejszych odbiorców może prze-

sunąć się w czasie.  

Wskazane jest dokonanie realistycznej oceny przez polską 

firmą, w jakim stopniu jest ona istotnym elementem w port-

folio chińskiego dostawcy, jakie są formy płatności i inne 

postanowienia umowy oraz czy inne czynniki jak np. relacje 

osobiste wpływają na poprawę pozycji. Pozwoli to na ocenę, 

jak bardzo presja wywierana na chińskim dostawcy na szyb-

ką realizację zamówienia będzie skuteczna, a na ile koniecz-

ne będzie przygotowanie się na większe opóźnienie i podję-

cie działań w celu minimalizacji następstw.  

 

Opóźnienia w transporcie i wyższe koszty transportu 

 

Dla polskich importerów najbardziej widocznym skutkiem 

epidemii COVID-19 w Chinach będą opóźnienia w realizacji 

zamówień. Chińskie władze podają optymistyczne wiadomo-

ści o szybko wzrastającej liczbie firm wznawiających pracę, 

jednak dotyczą one głównie firm większych rozmiarów. 

Według szacunków mediów biznesowych i analityków pracę 

w ostatnim tygodniu lutego wznowiła zaledwie 1/3 chińskich 

MŚP i to nie na pełnych mocach. Kolejna 1/3 firm działa  

w systemie pracy zdalnej lub telepracy, co jednak nie ma 

zastosowania w sektorze produkcyjnym. 

Konsekwencje opóźnień we wznowieniu pracy mogą szcze-

gólnie odczuć mali i średni polscy importerzy. Chińscy pro-

ducenci będą dążyli przede wszystkim do zapewnienia jak 

najlepszej obsługi swoim obecnym kluczowym klientom. 

Realizacja zamówień dla mniejszych odbiorców może prze-

sunąć się w czasie. 

Działalność portów morskich i lotniczych wraca do normy, 

jakkolwiek według informacji firm logistycznych na dzień  
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25 lutego wciąż nie osiągnęły pełnej mocy operacyjnej  

ze względu na niedobory siły roboczej. Było to przyczyną 

opóźnień w przyjmowaniu i rozładunku statków, nawet tak 

pilnych, jak przewożących kontenery chłodnicze z żywnością 

w Szanghaju i w Tianjinie. Trudna sytuacja panuje również 

w porcie Ningbo-Zhoushan. 

Wąskim gardłem logistyki wciąż pozostają przewozy między 

chińskimi zakładami a portami oraz transport między prowin-

cjami, co skutkuje zaleganiem kontenerów w magazynach 

portowych i opóźnienia w obsłudze kolejnych statków. Jedną 

z głównych przyczyn są administracyjnie ograniczenia  

w ruchu pojazdów i przewozie towarów. W zestawieniu firmy 

Agility zaktualizowanym na dzień 25 lutego wskazano dość 

istotne ograniczenia w transporcie towarów do portów Xin-

gang (Tianjin), Qingdao, Dalian, Szanghaj, Ningbo-Zhoushan, 

a nieco mniejsze dla Shenzhen, Kantonu i Xiamenu. 

Istotnym problemem są braki kierowców w firmach przewo-

zowych. Przykładowo, według danych podanych przez Sofre-

ight, przewozy towarów z Ningbo normalnie obsługuje 1.660 

firm przewozowych zatrudniających około 25 tys. kierowców, 

spośród których 95 proc. stanowią pracownicy zamiejscowi. 

22 lutego pracę podjęło niespełna 7500 kierowców. Również 

firmy obsługujące największy na świecie port kontenerowy – 

szanghajski terminal pełnomorski Yangshan, cierpią na  

poważne niedobory kierowców, z których, według nieoficjal-

nych branżowych szacunków, około 20 lutego pracowało 

nieco ponad 10 proc. pełnego stanu osobowego. 

Zarówno eksporterzy, jak i importerzy chińscy, którzy już 

wznowili pracę, nie mogą szybko realizować wysyłek. Jeśli 

zakłady produkcyjne w miarę szybko wznowią pracę, to 

będą starały się nadrobić opóźnienia w realizacji już złożo-

nych zamówień, co może spowodować spiętrzenie zleceń 

spedycyjnych. Może to w krótkim terminie wpłynąć na 

wzrost cen kosztów transportu zarówno wewnętrznego, jak 

i międzynarodowego.  

 

Możliwy wzrost bankructw  

wśród chińskich firm z sektora MŚP  

 

Chińskie przedsiębiorstwa produkujące na eksport i kierują-

ce ofertę do klienta biznesowego opierają swoją współpracę 

na formach płatności, z których zdecydowana większość 

wymaga zaangażowania finansowego chińskiego eksporte-

ra, a całość lub część należności awpływa na jego konto  

w kilka tygodni, lub nawet kilka miesięcy po wysyłce. Opóź-

nienia w podjęciu produkcji i co za tym idzie opóźnienia  

w dostawach, oznaczają opóźnienia w otrzymaniu płatności. 

Ograniczenia w ruchu lotniczym powodują brak wizyt zagra-

nicznych kontrahentów i, co za tym idzie, spadek liczba  

i wartości zamówień. Mimo rozwoju elektronicznych metod 

komunikacji wiele umów wciąż jest zawieranych podczas 

bezpośrednich spotkań i negocjacji. Brak zaliczek albo kon-

traktów, pod które można zaciągnąć kredyty, powoduje 

rosnące ryzyko utraty płynności finansowej, które może 

doprowadzić do bankructw. 

Również dla polskich eksporterów wzrasta ryzyko współpra-

cy z chińskimi partnerami, zwłaszcza jeśli prowadzą sprze-

daż eksportową na zasadzie kredytu kupieckiego lub innych 

odroczonych form płatności. Bloomberg podaje, że 1/3 

chińskich MŚP ma zasoby gotówki wystarczające na pokry-

cie zaledwie miesięcznych kosztów. A kolejna 1/3 na dwa 

miesiące. Prywatne firmy, szczególnie małe i średnie mają 

trudności z uzyskaniem kredytów i innych form pomocy 

finansowej. Według stanu na 24 lutego zaledwie 5 proc.  

Liczba zakażonych wg stanu na 25 lutego 2020 r. 
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z nich uzyskało jakąkolwiek pomoc jak np. pożyczki na pre-

ferencyjnych stopach oprocentowania. 

Biorąc pod uwagę skalę trudności, jeśli gospodarka nie  

ruszy w połowie marca albo rząd nie udzieli firmom wydat-

niejszego wsparcia, może dojść do fali bankructw, a co za 

tym idzie strat dla zagranicznych kontrahentów. Problemy,  

z jakimi borykają się chińskie firmy, przekładają się na po-

pyt na dobra i usługi w tym również importowane. Cięcia  

w zatrudnieniu i redukcja wysokości wypłat, choć często 

wdrażane nie do końca zgonie z chińskim prawem są czyn-

nikami, które skłaniają chińskich konsumentów do zmniej-

szenia poziomu konsumpcji na rzecz oszczędności. 

Trudno jeszcze ocenić, w jakim stopniu i w jakim czasie 

wpłynie to na wielkość importu do Chin, jednak polscy eks-

porterzy powinni się liczyć z możliwością zmniejszenia lub 

skasowania zamówień przez chińskich odbiorców. Nie doty-

czy to wszystkich branż, np. w niektórych grupach produk-

tów żywnościowych epidemia spowodowała obniżenie poda-

ży przez producentów krajowych, co otwiera możliwości dla 

zagranicznych firm. 

 

COVID-19 jako siła wyższa  

 

Zarówno polscy eksporterzy, jak i importerzy powinni mieć 

na uwadze uznanie przez rząd chiński epidemii wirusa za 

działanie siły wyższej, co znacząco utrudni, a w wielu przy-

padkach uniemożliwi, dochodzenie przed chińskim sądem 

roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań 

przez chińskiego kontrahenta. 

Podlegająca chińskiemu ministerstwu handlu China Council 

for The Promotion of International Trade (CCPIT) ogłosiła, że 

będzie chińskim przedsiębiorstwom wystawiała odpowiednie 

zaświadczenia umożliwiające całkowite lub częściowe zwol-

nienie chińskiej firmy od odpowiedzialności za opóźnienia  

w spełnieniu świadczeń uzasadnione działaniem wirusa. 

W 2003 r. Najwyższy Sąd Ludowy ChRL (NSL) opublikował 

komunikat, w którym uznał SARS za siłę wyższą. Możliwe, 

że podobne stanowisko zajmie w związku z COVID-19.  

Nawet jeśli nie zostanie wydany formalny komunikat, sądy 

chińskie mogą wykorzystać poprzedni komunikat w orzeka-

niu na zasadzie analogii. 

Jeśli nie zachodzą przesłanki określone w komunikacie dla 

uznania, że działała siła wyższa, chiński sąd może również 

zastosować ugruntowaną w orzecznictwie NSL zasadę 

„zmiany okoliczności”, która obejmuje inne niż siła wyższa 

przyczyny nienależytego wykonania zobowiązania, a które 

nie mogły być przewidziane przez strony w chwili zawierania 

umowy i których nie można uznać za objęte ryzykiem pro-

wadzenia działalności gospodarczej. 

Te kwestie mogą być istotne dla tych firm, których wartość 

transakcji z chińskim partnerem oraz wysokość strat uzasad-

niają ryzyko podjęcia działań prawnych, oraz poniesienia 

związanych z tym kosztów w sytuacji, gdy uznają, że niewy-

konanie przez chińskiego dostawcę umowy nie było spowo-

dowane działaniem koronawirusa lub było nim spowodowane 

w znacznie mniejszym stopniu, niż podnosi to strona chińska. 

Zasady te nie mają zastosowania do orzeczeń sądów arbi-

trażowych. Orzeczenie arbitrażowe, żeby było faktycznie 

skuteczne wobec chińskiej firmy, wymaga jednak uznania 

przez sąd chiński i nadania mu klauzuli wykonalności, czego 

sąd może odmówić, jeśli uzna orzeczenie za niezgodne  

z interesem publicznym obejmującym m.in. powszechne 

zasady moralne czy podstawowe zasady prawa. 

Dopiero praktyka orzecznicza pokaże, jak sądy chińskie  

potraktują ewentualne orzeczenia niekorzystne dla firm 

chińskich, jeśli sąd arbitrażowy inaczej zinterpretuje znacze-

nie wirusa dla wykonania zobowiązań, niż jest przyjęte  

w chińskiej praktyce prawnej.                                         ◼ 
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