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Podsumowania tekstów 

 

Implikacje dyplomatycznej ofensywy Pekinu w dobie pandemii 

Alicja Bachulska 

 

Wraz z przeniesieniem ogniska choroby COVID-19 na Zachód oraz względną stabilizacją 

sytuacji w Chinach mamy obecnie do czynienia z rosnąca polityzacją pandemii w rywalizacji 

chińsko-amerykańskiej oraz stosunkach chińsko-europejskich. Wykorzystując fazę odbicia 

po pierwszej fali zarażeń, Pekin zainicjował szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną 

mającą na celu poprawę swojego wizerunku w obliczu zarzutów o błędne decyzje podjęte 

na początkowym etapie rozwoju epidemii. Ofensywa ta przybrała formę tzw. „dyplomacji 

maseczek” – w znacznej mierze komercyjnych dostaw sprzętu medycznego i sanitarnego, 

przedstawianych jako „pomoc”. Pozytywną narrację o roli ChRL w globalnej walce z COVID-

19 wzmacniają działania chińskich dyplomatów i państwowych mediów za granicą, którzy 

wychwalają rodzime rozwiązania i jednocześnie odwracają uwagę zagranicznych 

obserwatorów od błędów władz podjętych na początkowym etapie epidemii. Działania te 

nie pozostają bez wpływu na dynamikę relacji Chin z USA i UE.  

 

Pekin wykorzystuje obecny kryzys zdrowia publicznego w USA, aby przerzucić część 

odpowiedzialności za rozwój pandemii na Waszyngton i zdyskredytować zarządzanie 

kryzysowe w amerykańskim ustroju. Jednocześnie angażując się w „dyplomację maseczek” 

Pekin stara się budować swój wizerunek jako „odpowiedzialnej potęgi” gotowej na globalne 

przywództwo w duchu budowy „wspólnej przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego” – haseł 

propagandowych charakteryzujących politykę zagraniczną Pekinu pod rządami Xi Jinpinga. 

Ten przekaz ma być szczególnie silny wobec braku widocznych międzynarodowych 

inicjatyw pomocowych USA w dobie pandemii, chociaż Waszyngton w rzeczywistości 

wspiera podmioty zagraniczne zwiększając finansowanie różnorakich agend ONZ oraz 

dzięki działaniom Departamentu Stanu czy USAID. Jednakże obecna dynamika napięć na 

linii Pekin-Waszyngton jest jedynie częściowo spowodowana COVID-19 – globalny kryzys 

zdrowia publicznego to jedna kwestia, ale jej polityczne implikacje wynikają z istniejących 
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wcześniej podziałów i napięć w przestrzeni międzynarodowej. Niekontrolowane 

rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 wzmacnia je, ale nie jest ich bezpośrednią przyczyną.  

 

Kwestia chińskiej ofensywy dyplomatycznej i jej wpływu na relacje ChRL z UE jest 

wielowątkowa: państwa europejskie znajdują się w trudnym położeniu, gdyż potrzebują 

dostaw chińskiego sprzętu medycznego i sanitarnego, ale jednocześnie wiele z nich obawia 

się postępującej korozji unijnej solidarności wraz ze wzrostem chińskiej miękkiej siły na 

kontynencie. Z jednej strony narracja o rzekomej „bezczynności UE” i bezinteresowności 

chińskiej „pomocy” wydaje się coraz popularniejsza wśród środowisk eurosceptycznych,  

a działania ChRL w lokalnych mediach (np. bezkrytyczna promocja rozwiązań Pekinu  

w walce z epidemią czy wybiórcze przedstawianie faktów) wydają się współgrać  

z dezinformacją rozprzestrzenianą również przez stronę rosyjską (m.in. łączącą 

pochodzenie wirusa z amerykańskim wojskiem). Z drugiej strony coraz liczniejsze 

doniesienia o złej jakości chińskiego sprzętu zakupionego przez europejskie państwa 

sugerują, że „dyplomacja maseczek” ma charakter czysto transakcyjny i ma służyć stronie 

chińskiej do pozbycia się nadwyżki produkcyjnej powstałej w ostatnich miesiącach. Ma to 

również odzwierciedlenie w relacjach Warszawy z Pekinem, które w ostatnich latach uległy 

znacznemu ochłodzeniu: strona polska kupuje chiński sprzęt, ale bez pieczętowania 

transakcji symbolicznymi gestami politycznymi. 

 

W najbliższym czasie można spodziewać się kontynuacji chińskiej ofensywy 

dyplomatycznej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Chociaż obecnie ognisko choroby 

znajduje się na Zachodzie, ChRL zdaje sobie sprawę, że ponowny wzrost zachorowań na 

terenie kraju jest prawdopodobny. Dlatego też fundamenty obecnego triumfalizmu KPCh 

są chwiejne, a Pekin będzie modyfikował narrację wraz z rozwojem sytuacji. 
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Antykryzysowe działania władz ChRL 

Łukasz Sarek 

 

W przeciwieństwie do rządów wielu państw zachodnich, które rezerwują ogromne środki na 

walkę ze skutkami gospodarczymi SARS-CoV-2, kierownictwo KPCh prowadziło przez 

ostatnie dwa miesiące ostrożne działania w sferze gospodarczej. Stan chińskiej gospodarki  

i narastająca presja czynników zewnętrznych i wewnętrznych sprawiły jednak, że pomimo 

coraz bardziej ograniczonych zasobów Pekin podjął decyzję o podjęciu bardziej 

stanowczych kroków. Będą one wymagać zaangażowania znaczniejszych środków. Analiza 

dotychczas podjętych przez ChRL działań, ich efektów i kroków przewidzianych w kolejnym 

etapie może być przydatna dla innych państw przy doborze odpowiednich instrumentów 

dla zniwelowania niekorzystnych gospodarczych skutków epidemii. Przykład Chin pokazuje 

również, że nadmierne ograniczanie działalności gospodarczej i niedostatecznie szybkie  

i szerokie skorzystanie z narzędzi, jakimi dysponują państwa może doprowadzić do 

poważnych problemów gospodarczych.  

 

Kierownictwo KPCh korzystało zarówno z narzędzi polityki monetarnej, jak i fiskalnej. 

Operacje otwartego rynku, obniżki stóp procentowych i obniżki stopy rezerw 

obowiązkowych zwiększyły płynność w sektorze finansowym i pozwoliły na udzielanie przez 

banki niskooprocentowanych kredytów. Przedsiębiorcy uzyskali również możliwość 

odroczenia spłaty kredytów i wstrzymania kwalifikacji zaległości jako niespłaconych 

pożyczek. Od strony fiskalnej ważnym elementem programu wsparcia strony podażowej są 

ulgi podatkowe i zwolnienie od całości lub części danin z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

Po stronie popytowej miało miejsce przyspieszenie realizacji projektów infrastrukturalnych 

z perspektywą zwiększenia ich liczby i wartości w perspektywie najbliższych miesięcy. 

Bardzo ograniczone były natomiast działania mające na celu pobudzenie konsumpcji 

gospodarstw domowych. Zasadniczym elementem i osią polityki państwa było jednak 

dążenie do jak najszybszego wznowienia pełnej działalności przez możliwie najszerszą 

grupę podmiotów gospodarczych po tym, jak drastyczne ograniczenia w przepływie osób  

i towarów oraz operacji przedsiębiorstw – szczególnie w sektorze usługowym  

– doprowadziły do gwałtownego spadku aktywności gospodarczej.  
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Dotychczas podjęte działania okazały się jednak dalece niewystarczające. Większość 

przedsiębiorstw wznowiła pracę, jednak sektor usługowy wciąż boryka się z problemami. 

Wskaźniki gospodarcze za marzec, jakkolwiek znacznie lepsze niż za luty, wskazują, że 

dynamika odbicia gospodarczego jest wciąż niska, co w połączeniu ze spadkiem popytu 

zagranicznego oraz wciąż słabym popytem wewnętrznym oznacza konieczność operowania 

w nieprzyjaznym środowisku i zwiększa presję na chińskie przedsiębiorstwa. Kierownictwo 

KPCh jest zmuszone do podjęcia w najbliższych miesiącach bardziej stanowczych działań. 

Ogólne założenia nowego planu antykryzysowego obejmują szersze wykorzystanie 

dotychczas zastosowanych narzędzi polityki monetarnej w celu zwiększenia wartości 

dostępnych kredytów i zapewnienia płynności w systemie finansowym oraz zwiększenie roli 

państwa jako gwaranta zobowiązań przedsiębiorstw. Zapowiadana jest intensyfikacja 

projektów infrastrukturalnych dzięki zwiększeniu deficytu i emisji specjalnych obligacji. 

Dość ograniczone pozostanie natomiast wsparcie konsumpcji gospodarstw domowych, 

sprowadzone głównie do zwiększenia transferów społecznych dla najuboższych i możliwych 

rozszerzeń programu bonów towarowych.  

 

Wobec skali wyzwań, jakie stoją przed chińską gospodarką można mieć wątpliwości, czy 

planowane obecnie działania okażą się wystarczające. Zakres przewidywanej ekspansji 

fiskalnej wciąż jest dużo słabszy niż zrealizowany w dobie światowego kryzysu 

finansowego. Bardziej aktywna polityka fiskalna może okazać się ryzykowna ze względu na 

strukturalne słabości chińskiego systemu finansowego oraz systemu ubezpieczeń 

społecznych jak również immanentne niedomagania chińskiego modelu gospodarczego. 

Wadą przyjętych rozwiązań, poza wciąż ograniczonym wsparciem dla przedsiębiorstw, 

wydaje się być skoncentrowanie działań niemal wyłącznie na stronie podażowej przy 

sięganiu, do pobudzania popytu za pomocą projektów infrastrukturalnych, choć dokonuje 

się to w dużo mniejszym zakresie niż dawniej. Brak zdecydowanych działań, które 

spowodują wzrost stopnia zaufania konsumentów i poziomu konsumpcji gospodarstw 

domowych może sprawić, że gdy przez kilka miesięcy część społeczeństwa będzie 

pozbawiona pracy lub będzie miała znacznie obniżone dochody, a jednocześnie wzrośnie 

skłonność do oszczędzania, konsumpcja nie będzie motorem stabilizacji gospodarki. 
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Substancje czynne, eksport nieczynny. Ograniczenia w eksporcie substancji aktywnych 

z Indii i ich implikacje 

Krzysztof Iwanek 

 

3 marca 2020 r. rząd w Nowym Delhi ograniczył eksport niektórych substancji czynnych w 

lekach (odtąd: API). Powodem była konieczność zabezpieczenia wystarczającej ilości tych 

środków na użytek wewnętrzny ze względu na (1) ich tymczasowo ograniczony import z 

Chin i (2) sytuację „zamknięcia” Indii wynikającego ze zwalczania pandemii SARS-CoV-2. 

Stan ten, choć zapewne tymczasowy, dotknął również rynku polskiego i unaocznił 

uzależnienie sektora farmaceutycznego naszego państwa od importu API z ChRL. Nie tylko 

bowiem (1) Chiny stanowią dla Polski większe źródło API niż Indie, ale także, jak widać 

obecnie, (2) nagłe i znaczne ograniczenia chińskiego eksportu API na rynki światowe 

dotykają również rynku indyjskiego, co również w przyszłości może przekładać się na 

eksport tych substancji z Indii do państw trzecich, takich jak Polska. 

 

Większość API na świecie produkowana jest przede wszystkim w Chinach, a także w 

mniejszym stopniu w Indiach. Ponadto to drugie państwo jest również w ogromnym stopniu 

uzależnione od importu API z ChRL: w ostatnich latach blisko 70% indyjskiego importu tych 

substancji pochodziło z Chin.  

 

W ostatnich tygodniach rząd w Nowym Delhi zaczął w tej sytuacji również upatrywać 

szansy. Miał on według mediów zidentyfikować 53 substancje medyczne (w tym API), które 

Indie mogłyby teraz produkować na większą skalę, aby uzupełnić światowe braki powstałe 

tymczasowo ze względu na sytuację w ChRL, a tym samym stworzyć stałą konkurencję dla 

produkcji chińskiej. Inicjatywa ta jednak dopiero została ogłoszona i będzie trzeba dłużej 

poczekać, aby stwierdzić, na ile skutecznie zostanie ona zrealizowana.  

 

Ponadto jeśli powstaniu silnego przemysłu produkcji API w Indiach nie będzie towarzyszyć 

wzrost ich jakości, to taki proces będzie dla Polski co najwyżej neutralny. W sytuacji 

rosnących napięć na linii USA-ChRL dostępność leków w Polsce powina być na ile to 

możliwe niezależna od starć dyplomatycznych (kiedy Pekin mógłby użyć swojego eksportu 
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substancji medycznych jako broni politycznej), a nie tylko kolejnych pandemii. W tym 

kontekście możliwość niezależnego importu z Indii jawi się jako politycznie bezpieczniejsza. 

Innym priorytetem powinno być jednak także zapewnienie polskiemu rynkowi stałego 

dostępu do API dobrej jakości (na ile to jest możliwe). Tymczasem w poprzednich latach 

niejednokrotnie zwracano uwagę na problemy z jakością API importowanych do UE tak  

z Chin, jak również i z Indii . Obecnie zatem Indie nie są dla rynku polskiego ani niezależną, 

ani lepszą alternatywą od Chin. 

 

Polsce, przy jej możliwościach finansowych i gospodarczych, może być trudno zamknąć cykl 

produkcji u siebie. Przy (realistycznym) założeniu, że Indie długo nie staną się atrakcyjną i 

niezależną alternatywą dla Chin jako źródło API, RP powinna zatem przede wszystkim 

uczestniczyć w inicjatywach na rzecz wspierania tworzenia łańcuchów produkcji substancji 

aktywnych w ramach Unii Europejskiej, których częścią byłaby produkcja w Polsce. 
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Rząd Japonii zapowiada płacenie firmom za repatriację produkcji z Chin 

Konrad Rumiński 

 

8 kwietnia br. rząd Japonii oznajmił, że chce przeznaczyć 2 mld dolarów z blisko biliona 

pakietu stymulacyjnego na wsparcie dla swoich przedsiębiorstw, które zdecydują się 

przenieść produkcję kluczowych produktów z Chin do Japonii. Dodatkowo 200 milionów ma 

zostać przeznaczone na sfinansowanie przeniesienia takich inwestycji do innych niż Chiny 

państw azjatyckich. Decyzję podjęto po blisko 50-procentowym spadku importu z Chin 

spowodowanym restrykcjami wprowadzonymi w celu zwalczania pandemii SARS-CoV-2. 

Jest ona jednak częścią szerszego działania, obliczonego na przebudowę łańuchów dostaw 

na takie, które dają gospodarce Japonii większą wartość dodaną. Państwo to traciło bowiem 

miejsce w łańcuchach wartości i rynki zbytu po 1990 na rzecz państw azjatyckich, przede 

wszystkim Chin. Wydaje się, że pandemia przyspieszyła działanie, które i tak byłoby podjęte 

w tej czy innej formie.  

 

Decyzja Tokio sygnalizuje wzmocnienie większego trendu, który osłabia globalizację na 

rzecz interesów państwowych, za co prawie na pewno zapłacą konsumenci. Mimo intencji 

rządu, japońskie przedsiębiorstwa zapewne i tak będą zmuszone wytwarzać swoje produkty 

za granicą ze względu na wysokie koszty pracy w Japonii. Dlatego bardziej obiecujące od 

repatriacji wydaje się przenoszenie produkcji do państw Azji Południowo-Wschodniej oraz, 

na przykład, do Indii. Będzie to kontynuacja istniejących trendów. Być może część 

przenoszonej produkcji trafi do Europy Środkowej, w tym Polski.  

 

Zmiana łańcuchów dostaw nie jest jednak pewna – mogą zostać odtworzone po pandemii 

bez większych zmian w zależności od sektora produkcji albo całkowicie zerwane, 

szczególnie że pozbawione przychodów firmy mogą nie być skore do ponoszenia 

dodatkowych wydatków, a część z nich może zbankrutować. Ze względu na niską kwotę 

zadeklarowanego wsparcia istnieje duże prawdopodobieństwo, że działanie japońskiego 

rządu obliczone jest na wywołanie efektu wizerunkowego bardziej niż realne zmiany 

gospodarcze. Niemniej, idea utrzymywania strategicznej i trudnej do zastąpienia produkcji 

w kraju zasługuje na poparcie. 
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Rozwój epidemii SARS-CoV-2 w Iranie i jej wpływ na pozycję Teheranu w regionie 

Łukasz Przybyszewski 

 

Islamska Republika Iranu (IRI) okazała się być jednym z państw najsilniej dotkniętych 

rozprzestrzeniającą się falą zarażeń wirusem SARS-CoV-2. Do 21 kwietnia przeprowadzono 

365 723 testów i odnotowano 84 802 zarażenia, 60 965 wyzdrowień oraz 5 297 zgonów.  

3 357 osób jest w stanie krytycznym. Poziom śmiertelności wśród zdiagnozowanych 

zarażonych do niedawna był bardzo wysoki (14 proc.), a obecny spadek do 6,2 proc. wynika 

ze zwiększenia się w ciągu ostatniego miesiąca liczby zdiagnozowanych zarażonych. 

Poziom śmiertelności powinien w najbliższych tygodniach utrzymać się w granicy 6 do  

8 proc. nawet jeśli osoby w stanie krytycznym wkrótce przegrają walkę z koronawirusem. 

Pomimo starań liczba chorych wciąż utrzymuje się na poziomie ok. 20 tys. osób. Jednak 

irańskie źródła statystyczne wskazują na trend pozytywny: liczba zakażeń spada. Obecnie 

władze w IRI stopniowo „odmrażają” gospodarkę i znoszą zakaz przemieszczania się  

w miastach i między nimi (czyli tzw. „lockdown”), który trwał do 8 kwietnia. Za gwałtowny 

rozwój epidemii w Iranie odpowiadają: reakcje władz w Teheranie i irańskiego 

społeczeństwa na sygnały o nadchodzącym zagrożeniu oraz kultura organizacyjna instytucji 

państwowych i organów władzy. Te ostatnie, nawet jeśli wiedziały o skali ryzyka, nie miały 

możliwości przeforsować wykonania zaleceń ani wertykalnie, ani horyzontalnie.  

 

Wyższe i najwyższe kręgi irańskiej władzy na podstawie braku zdiagnozowanych 

przypadków postanowiły mimo wszystko uczcić imprezami masowymi 41. rocznicę 

zwycięstwa Islamskiej Rewolucji (1-11 lutego br.) i przeprowadzić pierwszą turę wyborów 

parlamentarnych (21 lutego). Na podstawie doniesień z Iranu z tamtego okresu można 

stwierdzić, że Teheran wprowadzał podobne ograniczenia do tych wdrażanych przez np. 

władze w Rzymie. Do końca lutego informacje dochodzące do społeczeństwa były jednak 

coraz bardziej sprzeczne: początkowo władze sceptycznie odnosiły się do zagrożenia SARS-

CoV-2, ale później w wyniku gwałtownie wzrastającej liczby zgonów zmuszone były 

odwracać narrację. Część społeczeństwa mimo to trywializowała ryzyko i przyczyniła się do 

dalszego wzrostu liczby zarażonych, a więc i zgonów. Należy mieć jednak na uwadze, że 
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władza nie miała dość czasu, aby przejąć inicjatywę informacyjną i działać aktywnie zamiast 

reaktywnie przed wybuchem epidemii w Iranie. 

 

Iran doświadcza teraz splotu wyjątkowo niesprzyjających okoliczności, które osłabiają jego 

pozycję: wojny cenowej na rynku ropy naftowej, pandemii oraz niesłabnącego reżimu 

sankcyjnego w połączeniu z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Złagodzenie relacji 

Waszyngton-Teheran jest wciąż jednak zdecydowanie nierealne. W oczach Waszyngtonu 

epidemia SARS-CoV-2 hipotetycznie mogłaby przyczynić się do upadku Islamskiej 

Republiki, co może uzasadniać utrzymanie reżimu sankcyjnego. Brakuje jednak 

wiarygodnych przesłanek przemawiających za rychłym załamaniem się istniejącego w IRI 

porządku politycznego.  

 

W warunkach epidemii do marca 2021 r. władzom IRI najprawdopodobniej nie uda się: 

sprowadzić poziomu inflacji do poniżej 20 proc., zredukować pogłębiającego się deficytu 

budżetowego, ani powstrzymać kurczących się rezerw walutowych. Oznacza to, że irańska 

zdolność do pośredniej projekcji siły w regionie (np. w Iraku lub Syrii) może w najbliższym 

czasie osłabnąć. Niedawna wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu w Damaszku miała 

zatem na celu zapewnić władze syryjskie o utrzymaniu dotychczasowych relacji  

i zaangażowania militarnego. Nie wiadomo jednak, czy Teheran i proirańskie bojówki nie 

zdecydują się jednak na rychlejsze działania wymierzone w siły USA i koalicji, uznawszy, że 

zagrożenie SARS-CoV-2 dodatkowo obniża morale stacjonujących w Iraku żołnierzy. 

Władze Iranu mogą także przeprowadzać jedynie pozornie groźne działania, które miałyby 

na celu wzmocnienie wizerunku IRI w regionie. Do radykalnej zmiany układu sił w regionie  

w najbliższej przyszłości najpewniej nie dojdzie, choć pandemia wywołana SARS-CoV-2 

może wiele skomplikować pod względem zaangażowania sił koalicji oraz amerykańskich  

w regionie. Jeśli jednak mutacje oraz epidemie koronawirusa będą w najbliższych latach 

nadal mieć miejsce, to jest możliwe, że irańskie elity utracą wiele znaczących osobistości ze 

świata polityki, kultury oraz religii. Skutki polityczne wynikające ze śmierci tych osób nie 

mogą być obecnie ani oszacowane, ani przesądzone. 
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KOMENTARZ NR 12/2020; DATA ZŁOŻENIA: 15.04.2020 

„Dyplomacja maseczek”. Implikacje dyplomatycznej ofensywy 
Pekinu w dobie pandemii  

 

W kilka miesięcy po wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w ChRL wydaje się, że 

chińskie władze opanowały sytuację w kraju na tyle, aby częściowo cofnąć restrykcje 

ograniczające działalność gospodarczą i kontakty międzyludzkie. Nie oznacza to, że 

nastąpił powrót do sytuacji sprzed epidemii – rozluźnienie obostrzeń jest w dużej mierze 

podyktowane potrzebą reaktywacji gospodarki i odbudowy zaburzonych łańcuchów 

dostaw. Jednocześnie rząd w Pekinie zainicjował szeroko zakrojoną ofensywę 

dyplomatyczną mającą na celu poprawę swojego wizerunku w przestrzeni 

międzynarodowej w obliczu zarzutów o błędne decyzje podjęte na początkowym etapie 

rozwoju epidemii1. Oficjalna narracja oparta jest na triumfalizmie Komunistycznej Partii 

Chin (KPCh), której przedstawiciele starają się odwrócić uwagę społeczności 

międzynarodowej od kwestii nieumiejętnego zarządzania kryzysowego w ChRL pod koniec 

ubiegłego roku, m.in. pomijając kontrowersyjne wydarzenia, takie jak uciszanie lekarzy  

z Wuhan, którzy informowali o nowej chorobie już w grudniu2.  

 

Wraz z przeniesieniem się ogniska choroby na Zachód przekaz Pekinu skupił się na krytyce 

reakcji państw demokratycznych w obliczu kryzysu, w szczególności USA oraz częściowo 

krajów UE. Jednocześnie wybiórczo wychwalane są rodzime rozwiązania w walce  

z epidemią. W kontekście wewnętrznym ma to podtrzymać tzw. „legitymizację 

wydajności”, czyli założenie, że umowa społeczna między KPCh a chińskim społeczeństwem 

opiera się na zdolności władz do utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego kosztem 

ograniczenia wolności osobistych3. Z perspektywy międzynarodowej chińska ofensywa 

dyplomatyczna ma natomiast pomóc w budowie wizerunku ChRL jako „odpowiedzialnej 

potęgi” gotowej na globalne przywództwo w duchu budowy „wspólnej przyszłości dla 

całego rodzaju ludzkiego” – haseł propagandowych charakteryzujących politykę 

zagraniczną Pekinu pod rządami Xi Jinpinga4. Gotowość do niesienia pomocy przybrała 

obecnie formę tzw. „dyplomacji maseczek”, czyli w większości komercyjnych dostaw 
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sprzętu medycznego do państw wciąż dotkniętych pierwszą falą epidemii, dzięki którym 

chiński rynek może pozbyć się nadwyżek powstałych po przebranżowieniu w ostatnich 

miesiącach wielu firm na produkcję środków ochrony osobistej5. „Dyplomację maseczek” 

wzmacnia narracja chińskich dyplomatów oraz państwowych mediów, które za granicą 

promują inicjatywy Pekinu jako bezinteresowną pomoc, często przeciwstawianą wizji 

pogrążonych w kryzysie Stanów Zjednoczonych i niezdolnych do pomocy swoim 

sojusznikom6. Działania te nie pozostają to bez wpływu na relacje ChRL z USA i EU oraz 

percepcję działań Pekinu na arenie międzynarodowej.  

 

Implikacje chińskiej ofensywy dyplomatycznej dla relacji ChRL z USA  

 

Pandemia COVID-19 zaostrzyła narastające od dłuższego czasu napięcia między Pekinem  

a Waszyngtonem i rozszerzyła chińsko-amerykańską rywalizację strategiczną  

o obszar zarządzania kryzysem zdrowia publicznego. W połowie marca, kiedy rozwój 

epidemii na terenie USA gwałtownie przyspieszył, zarówno strona amerykańska, jak  

i chińska zaangażowały się ze zdwojoną siłą we wzajemnie obwinianie o błędne decyzje. 

Tym samym kwestia walki z koronawirusem stała się narzędziem politycznym w stosunkach 

Pekinu z Waszyngtonem i elementem współzawodnictwa o dominująca narrację na temat 

globalnej odpowiedzialności za pandemię. Obecna faza odbicia po opanowaniu pierwszej 

fali zachorowań stawia w tym kontekście Chiny na uprzywilejowanej pozycji, ale 

fundamenty tej przewagi są niestabilne. Pekin obawia się drugiej fali zarażeń, ale musi 

jednocześnie równoważyć względy polityczne i gospodarcze oraz nie dopuścić do kryzysu 

wewnętrznego. Przerzucanie odpowiedzialności za pandemię na świat zewnętrzny, czyli 

głównie USA, stanowi element strategii Pekinu mającej na celu przekierowania napięcia 

społecznego w kraju na zewnętrznego przeciwnika. Retoryka prezydenta USA w dużej 

mierze ułatwia to zadanie chińskim władzom: Donald Trump wielokrotnie i pomimo 

sprzeciwu wielu nazywał SARS-CoV-2 „chińskich wirusem”, co według niego ma pomóc  

w walce z chińską dezinformacją7. Deklaracje tego rodzaju są jednak pretekstem dla strony 

chińskiej do intensyfikacji wysiłków dezinformacyjnych pod pozorem walki z rasizmem 

wobec Azjatów8, swoją drogą rzeczywiście obecnym w amerykańskiej debacie publicznej  

o pochodzeniu wirusa9. Chociaż pod koniec marca Donald Trump oświadczył, że przestanie 
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używać tego sformułowania10, to w międzynarodowej percepcji narracja ta zdążyła już 

odcisnąć swoje piętno. Tym samym Pekin może uzasadniać własne wysiłki wizerunkowe, 

czyli de facto dezinformację, walką z zachodnią dyskryminacją i niesprawiedliwym 

traktowaniem11. Trafia to na szczególnie podatny grunt w ChRL, zważywszy na wzrost 

postaw nacjonalistycznych i ksenofobicznych w tamtejszym społeczeństwie, dodatkowo 

legitymizując w kraju rządy KPCh i jej obecną linię polityki zagranicznej12. W odpowiedzi na 

zamykanie granic wielu państw reprezentanci Pekinu podkreślali wiele razy, że „wirus nie 

zna granic”13, ale w momencie przeniesienia ogniska pandemii na Zachód chińskie władze 

nie wahały się zamknąć własnych oraz unieważnić wiz i pozwoleń na pobyt dla 

obcokrajowców14. 

 

Jednocześnie można zauważyć, że reakcje Pekinu na krytykę ze strony Waszyngtonu 

wydają się ewoluować wraz ze zmianą dynamiki rozwoju pandemii. W momencie 

pogorszenia sytuacji w USA strona chińska postanowiła również zaostrzyć retorykę do 

niespotykanego wcześniej poziomu: rzecznicy prasowi MSZ ChRL Zhao Lijian i Hua 

Chunying zasugerowali kilkukrotnie w publicznych wystąpieniach, że za wybuchem 

epidemii w Wuhan może stać amerykańskie wojsko, a co za tym idzie odpowiedzialność za 

pandemię powinny ponieść Stany Zjednoczone15. Za dowód podano treści opublikowane na 

kanadyjskim portalu GlobalResearch.ca zajmującym się teoriami spiskowymi, które same  

w sobie wyglądały na skopiowane z wcześniejszego artykułu chińskiego tabloidu Global 

Times16. Co ciekawe, ambasador ChRL w USA Cui Tiankai publicznie odciął się od tego typu 

opinii, co zostało niejednoznacznie zinterpretowane przez obserwatorów17. Być może była 

to próba deeskalacji retoryki na potrzeby relacji z USA, podczas gdy deklaracje rzeczników 

chińskiego MSZ były skierowane ku odbiorcom wewnętrznym – miały na celu zasianie 

niepewności wśród chińskiego społeczeństwa i przetestowanie jego podatności na tego 

typu narracje. Anglojęzyczne chińskie media przedstawiły natomiast ten incydent jako 

dowód na „wielogłos” i „demokrację” wewnątrz KPCh18. Interpretacja ta miała odwrócić 

uwagę obserwatorów zewnętrznych od potencjalnej niezgody części chińskich dyplomatów 

na obecny radykalny kurs chińskiej polityki zagranicznej.  
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Eskalacja napięć w dobie pandemii rozlała się również na obszary pośrednio związane  

z polityką, jak np. działalność medialna zagranicznych podmiotów w ChRL i USA. 18 marca 

strona chińska cofnęła akredytacje prasowe dla korespondentów trzech amerykańskich 

gazet – New York Times’a, Washington Post i Wall Street Journal – co uniemożliwi im pracę 

zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i w Hongkongu czy Makao19. Pekin obwołał 

również pięć amerykańskich mediów tzw. zagranicznymi agentami wpływów – Voice of 

America, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post i Time będą musiały 

przedstawić raporty na temat m.in. swoich pracowników, finansów czy użytkowanych 

nieruchomości20. Działania te stanowiły odwet za decyzję Waszyngtonu z ubiegłego 

miesiąca, zgodnie z którą pięć chińskich podmiotów medialnych na terenie Stanów 

Zjednoczonych będzie traktowane jako tzw. zagraniczni agenci wpływów21. Co więcej, 

strona amerykańska ograniczyła liczbę akredytowanych dziennikarzy chińskiego 

obywatelstwa pracujących dla wyszczególnionych mediów do 100 (co oznacza redukcję 

kadr o 60 pracowników)22. W międzyczasie władze w Pekinie zadecydowały również  

o wydaleniu z Chin trzech amerykańskich dziennikarzy Wall Street Journal  

w związku z oskarżeniami o rasistowski tytuł jednego z opublikowanych artykułów (żaden  

z wydalonych dziennikarzy nie był jego autorem)23. Chociaż Pekin przedstawił swoje decyzje 

jako proporcjonalną odpowiedź na wcześniejsze ruchy Waszyngtonu, to media objęte 

restrykcjami przez chińskie władze są prywatnymi podmiotami (poza Voice of America), 

natomiast USA ograniczyło działania tylko i wyłącznie chińskich mediów państwowych 

będących przedłużeniem aparatu władzy KPCh24. To nie przypadek, że wzajemne próby 

ograniczania działań podmiotów medialnych mają miejsce teraz: strona chińska od lat 

konsekwentnie rozszerza międzynarodowe wpływy rodzimych mediów państwowych, 

które coraz aktywniej angażują się obronę interesów Pekinu w debacie publicznej poza 

granicami kraju, nierzadko uciekając się do taktyk dezinformacyjnych25. W dobie pandemii 

strona chińska wykorzystuje stworzone w ostatnich latach narzędzia (obcojęzyczne media 

państwowe) i sieci (m.in. w zachodnich mediach społecznościowych) do promocji własnych 

interesów i oficjalnej narracji na temat roli Chin w globalnej walce z COVID-19. Obecna 

dynamika napięć na linii Pekin-Waszyngton jest jedynie częściowo spowodowana przez 

pandemię – pandemia to globalny kryzys zdrowia publicznego, ale jej polityczne i społeczne 

implikacje wynikają z istniejących wcześniej podziałów i napięć w przestrzeni 
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międzynarodowej. Niekontrolowane rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 wzmacnia je, ale 

nie jest ich bezpośrednią przyczyną. 

 

W najbliższym czasie można spodziewać się dalszego zaostrzenia retoryki obu stron  

w wojnie informacyjnej dotyczącej globalnej odpowiedzialności za rozwój pandemii. Jeśli 

dojdzie do ponownego pogorszenia sytuacji w Chinach narracja o zewnętrznym 

pochodzeniu wirusa będzie w szczególności przydatna dla władz w Pekinie. Obecne reakcje 

są niejako próbami przetestowania reakcji społeczności międzynarodowej na chińską 

dezinformację – testowane są percepcje państw zachodnich i ich skłonność do dalszej 

współpracy ze stroną chińską, w szczególności w obliczu pogarszających się relacji ChRL  

z USA. Ma to również duże odniesienie w relacjach Pekinu z państwami UE.  

 

Implikacje chińskiej ofensywy dyplomatycznej dla relacji ChRL z UE 

 

2020 miał być oficjalnym rokiem stosunków Chiny-UE26, jednakże wybuch pandemii 

COVID-19 zdążył już poskutkować przeniesieniem na bliżej nieokreśloną przyszłość dwóch 

ważnych wydarzeń w tym obszarze: szczytu Chiny-UE (miał odbyć się w marcu) oraz szczytu 

formatu 17+1 (miał mieć miejsce w kwietniu). Obecnie wydaje się, że organizacja 

planowanego na wrzesień br. specjalnego spotkania reprezentantów wszystkich 27 państw 

UE ze stroną chińską w Lipsku również stoi pod znakiem zapytania. Rozwój pandemii 

COVID-19 także nie pozostaje bez wpływu na szerszą dynamikę stosunków chińsko-

europejskich. Wiele państw UE cierpi na niedobór środków medycznych i sanitarnych,  

a Chiny wydają się jedynym producentem, który jest obecnie w stanie dostarczyć te 

produkty na masową skalę. Te w większości komercyjne transakcje są jednak 

przedstawianie przez stronę chińską jako „pomoc”, co sugeruje, że wsparcie ma formę 

darowizn. Jednocześnie w wielu państwach, które przyjmują chińskie dostawy (np. 

Hiszpania27, Holandia28 czy Finlandia29) okazuje się, że jakość zakupionych produktów jest 

bardzo niska – niekiedy do tego stopnia, że niemożliwa jest ich eksploatacja. Rodzi to coraz 

szersze obawy, że wsparcie strony chińskiej ma czysto transakcyjny charakter i jest 

nastawione na pozbycie się nadwyżki powstałej w Chinach w skutek nierzadko 

niekontrolowanego przez rząd przekierowania znacznej części produkcji na sprzęt sanitarny  
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i medyczny w ostatnich miesiącach. Jednocześnie w obszarze działalności medialnej  

i wizerunkowej wysiłki Pekinu wydają się budować pozytywną percepcję społeczną 

„dyplomacji maseczek”, w szczególności w tych państwach UE, w których ma miejsce 

wzrost nastrojów eurosceptycznych30. Chińskie dostawy są tam w debacie publicznej 

nierzadko przeciwstawiane rzekomej bezczynności UE, chociaż działania pomocowe 

Brukseli w rzeczywistości nieporównywalnie przewyższają skalę wsparcia Pekinu31.  

 

Podobną dynamikę można zauważyć również w niektórych państwach europejskich 

aspirujących do członkostwa w UE: Serbia jest tego najdobitniejszym przykładem. Ze 

względu na wprowadzenie zakazu eksportu sprzętu medycznego prezydent Aleksandar 

Vučić oskarżył UE o brak solidarności w czasach kryzysu i poinformował, że w osobistym 

liście do Xi Jinpinga poprosił ChRL o pomoc32. Niedługo później do Serbii dotarły pierwsze 

transporty z chińskim sprzętem, a Vučić przywitał je na belgradzkim lotnisku ceremonialnie 

całując chińską flagę33. Ten wyjątkowy pokaz lojalności politycznej spotkał się z dużą 

aprobatą z Pekinu, a rzecznik prasowy chińskiego MSZ Geng Shuang nazwał relacje  

z Belgradem „żelazną przyjaźnią” i „ucieleśnieniem chińsko-serbskiej wspólnoty dzielonej 

przyszłości”34. Pozostaje jednak niejasne, jaką część dostaw stanowią darowizny, a jaką 

komercyjne zamówienia. Postawa serbskiego prezydenta wydawała się nakierowana na 

wywarcie presji na UE i przyniosła efekt, gdyż w drugiej połowie marca Bruksela przyznała 

Belgradowi bezpośrednie wsparcie w wysokości 7,5 miliona euro oraz ogłosiła pakiet 

pomocowy w wysokości 93 milionów euro35. Jak widać, stosunki z ChRL mogą być 

wykorzystywane instrumentalnie przez państwa trzecie zainteresowane współpracą z UE  

w celu wywierania nacisku na Brukselę. Szef unijnej dyplomacji Joseph Borell nazwał w tym 

kontekście chińskie działania „polityką hojności” i ostrzegł przed narastająca „wojną 

narracji”, w której strona chińska stara się pośrednio dyskredytować działania pomocowe 

UE36. 

 

Można również zauważyć, że to relacje bilateralne pomiędzy poszczególnymi państwami 

UE a ChRL wpływają na rodzaj i efektywność chińskiego wsparcia w dobie pandemii. 

Przykład Niemiec wydaje się tutaj znamienny: Berlin dzieli wiele obaw Waszyngtonu wobec 

Pekinu, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z wagi chińskiego rynku dla niemieckiej 
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gospodarki. Tym samym polityka rządu Angeli Merkel wobec ChRL wydaje się często 

ambiwalentna z perspektywy unijnej solidarności, a interesy niemieckich grup biznesowych 

zdają się warunkować przynajmniej część niemiecko-chińskich relacji (np. w kontekście 

nieuznania w Niemczech zaangażowania chińskiej firmy Huawei w budowę sieci 5G za 

zagrożenie bezpieczeństwa)37. Pekin zdaje sobie sprawę z dylematów Berlina i wydaje się to 

wykorzystywać również w dobie pandemii. Według niemieckich mediów Angeli Merkel  

w rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem udało się zagwarantować dostawy sprzętu 

najwyższej jakości, którego producentem będą chińskie firmy państwowe (m.in. Moheco),  

a ich sprowadzeniem z Chin zajmie się niemiecki narodowy przewoźnik Lufthansa38. 

Powinno zagwarantować to bezpieczeństwo dostaw i zminimalizować ryzyko problemów 

jakościowych, z którymi mają do czynienia obecnie inne europejskie państwa. Świadczy to 

również o wadze więzi z Berlinem dla Pekinu – chiński rząd chce zjednać sobie UE w dobie 

narastających napięć z USA, a utrzymanie dobrych relacji z Niemcami ma pomóc ChRL  

w zachowaniu dobrych stosunków z całą UE. 

 

„Dyplomacja maseczek” jest również okazją dla strony chińskiej do promocji swoich 

inicjatyw międzynarodowych w nieco zmodyfikowanej formie. Tak np. coraz częściej  

w mediach można spotkać się z pojęciem Jedwabnego Szlaku Zdrowia (chiń. 

健康丝绸之路, jiankang sichouzhilu) – retorycznego „dodatku” do Inicjatywy Pasa i Szlaku 

(Belt and Road Initiative – BRI), który koniunkturalnie stara się przedstawiać chińskie 

działania jako element szerszej strategii międzynarodowej zgodnej z interesami KPCh39. 

Promocja tego rodzaju haseł to niejako efekt uboczny wagi koncepcji BRI dla chińskiego 

przywództwa, które z powodu pandemii prawdopodobnie będzie musiało przedefiniować 

skalę i charakter tej najważniejszej zagranicznej inicjatywy ChRL. Jeśli globalny kryzys 

zdrowia publicznego utrzyma się i poskutkuje kryzysem gospodarczym, Pekin będzie 

zapewne ograniczać inwestycje zagraniczne, również w obawie przed krytyką wewnętrzną – 

w Chinach od dawna pojawiają się głosy obwiniające BRI o marnotrawienie za granicą 

funduszy, które mogłyby być zainwestowane w kraju40. Obecnie jednak Jedwabny Szlak 

Zdrowia wydaje się być hasłem nabierającym wagi w chińskiej polityce zagranicznej.  

W dobie pandemii zostało ono po raz pierwsze użyte przez stronę chińską 16 marca br.  

w rozmowie telefonicznej między Xi Jinpingiem a premierem Włoch Giuseppe Conte, 
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podczas której przewodniczący ChRL obiecał wesprzeć Włochy41. Od tego czasu pojawia się 

ono w chińskiej narracji o walce z pandemią poza granicami kraju coraz częściej i można się 

spodziewać, że zostanie ono nowym motywem przewodnim promującym chiński wkład  

w walkę z pandemią.  

 

Implikacje chińskiej ofensywy dyplomatycznej dla relacji ChRL z Polską 

 

„Dyplomacja maseczek” ma również swoje odzwierciedlenie w relacjach Warszawy  

z Pekinem. W połowie marca ambasador ChRL Liu Guangyuan zadeklarował, że Pekin 

przekaże nieodpłatnie stronie polskiej 10 tys. certyfikowanych testów; 20 tys. maseczek N-

95 (zgodnych ze standardami UE); pięć tys. kombinezonów ochronnych; pięć tys. gogli 

medycznych; 10 tys. jednorazowych rękawiczek medycznych oraz 10 tys. okryć na buty42. 

Następnie 26 marca do Warszawy przyleciały trzy samoloty (z Pekinu, Szanghaju  

i Hangzhou) z pierwszymi dostawami sprzętu zakupionego przez KGHM i chińskich 

partnerów komercyjnych, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Agencję Rozwoju 

Przemysłu43. 14 kwietnia do Warszawy na pokładzie samolotu Antonow An-225 dotarła 

kolejna dostawa zamówiona w Chinach przez KGHM i Grupę Lotos: Agencję Rezerw 

Materiałowych ma zasilić ponad milion maseczek FFP2 oraz kilkaset tysięcy kombinezonów 

i przyłbic ochronnych44. Prezes KGHM Marcin Chludziński zadeklarował, że całkowita 

wartość zamówień z Chin ma wynieść ok. 15 mln dolarów45. Reakcje strony polskiej 

ograniczyły się do zwyczajowych podziękowań bez ostentacyjnych gestów politycznych. 

Wydaje się, że coraz bardziej sceptyczne podejście strony polskiej do współpracy z ChRL ma 

również przełożenie na oficjalne reakcje Warszawy w dobie pandemii – kooperacja  

z Pekinem jest kontynuowana, ale bez okazywania zbytniego entuzjazmu znanego z lat 

2011-2017. 

 

Jednocześnie należy odnotować intensyfikację chińskich działań w obszarze informacyjnym 

(i częściowo dezinformacyjnym) w Polsce. Strona chińska jest wyjątkowo aktywna  

w lokalnych mediach (m.in. teksty autorstwa ambasadora ChRL w Warszawie dla portalu 

Onet46 oraz w Rzeczpospolitej47), również społecznościowych (Twitter i Facebook). 

Ambasada ChRL w Warszawie oraz sam ambasador od niedawna posiadają konta w obu 
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sieciach, co wpisuje się w widoczny trend rosnącego zaangażowania chińskich dyplomatów 

w promocję interesów i oficjalnej narracji Pekinu w zagranicznych mediach 

społecznościowych. Również polski profil na Facebooku Chińskiego Radia 

Międzynarodowego (China Radio International – CRI) jest wyjątkowo często aktualizowany 

w ostatnich miesiącach. Treści promowane w ten czy inny sposób odnoszą się do 

efektywności zarządzania kryzysowego, co jest bezpośrednio łączone z zaletami 

„socjalizmu o chińskiej specyfice” – odbiorcy mają więc do czynienia z artykułami  

o zabarwieniu typowo propagandowym, a przekaz sugeruje wyższość chińskiego systemu 

nad rozwiązaniami demokratycznymi. W mediach społecznościowych (w szczególności na 

Twitterze) zastanawia również wzmożona aktywność użytkowników anonimowych kont 

założonych w ostatnich miesiącach, którzy promują treści udostępniane przez profil 

ambasady ChRL w Warszawie. Część z nich wydaje się udawać polskich użytkowników 

mediów społecznościowych, lecz sposób formułowania treści sugeruje, że polski nie jest ich 

językiem ojczystym. Nie wiadomo dokładnie, jaka jest rzeczywista skala aktywności tego 

rodzaju kont w Polsce, lecz przykład Włoch sugeruje, że działania tego rodzaju mogą być 

skoordynowane: między 11 a 23 marca ponad 46% wszystkich wpisów z hasztagiem 

#forzaCinaeItalia („dalej Chiny i Włochy”) stworzyły boty48. Tymi kanałami strona chińska 

stara się budować jak najbardziej pozytywny wizerunek własnego zaangażowania w walce  

z koronawirusem na arenie międzynarodowej. Nie można wykluczyć również aktywności 

mającej budować napięcie i podsycać niepokoje społeczne na wzór rosyjskiej dezinformacji. 

Jak wskazują wstępne analizy, można zauważyć pewne podobieństwa w narracjach 

popularyzujących teorie spiskowe o amerykańskim pochodzeniu COVID-19 i krytykujących 

reakcje UE na kryzys, a pochodzących ze źródeł związanych z Rosją i ChRL49.  

 

W najbliższym czasie można spodziewać się kontynuacji chińskiej ofensywy 

dyplomatycznej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Chociaż obecnie ognisko choroby 

znajduje się na Zachodzie, ChRL zdaje sobie sprawę, że ponowny wzrost zachorowań na 

terenie kraju jest prawdopodobny. Dlatego też fundamenty obecnego triumfalizmu KPCh 

są chwiejne, a Pekin będzie modyfikował narrację wraz z rozwojem sytuacji. Niemniej 

jednak nacisk na przeniesienie odpowiedzialności za rozwój pandemii na państwa Zachodu 

będzie kontynuowany, jako że jest najbezpieczniejszym argumentem dla Pekinu  
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z perspektywy wewnętrznej. Jeśli w Chinach dojdzie do głębokiego kryzysu gospodarczego, 

jasne zdefiniowanie wroga zewnętrznego pomoże KPCh w kanalizacji niepokojów 

społecznych poza granice kraju.  

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Antykryzysowe działania władz ChRL  
 
W przeciwieństwie do rządów wielu państw zachodnich, które rezerwują ogromne środki na 

walkę ze skutkami gospodarczymi SARS-CoV-2, kierownictwo KPCh prowadziło przez 

ostatnie dwa miesiące ostrożne działania w sferze gospodarczej. Stan chińskiej gospodarki  

i narastająca presja czynników zewnętrznych i wewnętrznych sprawiły jednak, że pomimo 

coraz bardziej ograniczonych zasobów Pekin podjął decyzję o podjęciu bardziej 

stanowczych kroków1, które będą wymagać zaangażowania znaczniejszych środków. 

Analiza dotychczas podjętych przez ChRL działań, ich efektów i kroków przewidzianych  

w kolejnym etapie może być przydatna dla innych państw przy doborze odpowiednich 

instrumentów dla zniwelowania niekorzystnych gospodarczych skutków epidemii. Przykład 

Chin wskazuje również, że nadmierne ograniczanie działalności gospodarczej, jak również 

niedostatecznie szybkie i szerokie skorzystanie z narzędzi, jakimi dysponują może 

doprowadzić do poważnych problemów gospodarczych.  

 

Nacisk na wznowienie działalności przez przedsiębiorstwa 

 

Wprowadzone przez chińskie władze w celu powstrzymania epidemii koronawirusa 

obostrzenia w przepływie osób i towarów, działalności przedsiębiorstw produkcyjnych  

i usługowych, działalności szkół i przedszkoli i ograniczenie aktywności zawodowej wpłynęły 

bardzo niekorzystnie na gospodarkę. Już w drugiej połowie lutego kierownictwo KPCh 

zaczęło naciskać władze lokalne i przedsiębiorstwa, aby szybko wznowiły działalność, żeby 

umożliwić realizację zakładanych celów gospodarczych2. Zakres dopuszczenia 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności został uzależniony od kilku czynników, 

głównie od stanu zagrożenia epidemicznego. Na początku marca Rada Państwa wydała 

rozporządzenie o zasadach wznawiania pracy, w którym przyjęto wsparcie administracji dla 

koordynacji wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa z różnych regionów i na 

różnych szczeblach łańcucha produkcji, a także ograniczono biurokrację3. Znaczenie 

wznowienia pracy dla gospodarki jest wciąż podkreślane przez partyjną wierchuszkę4, która 
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zdaje sobie sprawę, jak negatywne skutki dla gospodarki w krótkim i w długim terminie ma 

ograniczanie działalności gospodarczej.  

 

Polityka monetarna 

 

Biorąc pod uwagę skalę kryzysu, chińskie władze dość ostrożnie korzystały z narzędzi 

polityki monetarnej. Działania Pekinu skoncentrowane były przede wszystkim na 

zapewnieniu płynności systemowi finansowemu oraz obniżeniu kosztów kredytowania 

przedsiębiorstw. Dla osiągnięcia pierwszego z celów Ludowy Bank Chin (PBoC) posługiwał 

się zarówno operacjami rynku otwartego połączonymi z obniżkami stóp procentowych, jak 

również z obniżeniem stopy rezerw obowiązkowych. Wartość oraz częstotliwość operacji 

wskazują na ograniczony charakter interwencji. W ramach pierwszego mechanizmu  

3 lutego bank centralny wpuścił do obiegu 1,2 bln rmb (174 mld usd)5, z czego 1,05 bln rmb 

(152 bln usd) w ramach rolowania wymagalnego zadłużenia, a 150 mld rmb (22 mld usd) 

jako zastrzyk netto6. Następnego dnia do obiegu wpuszczono 500 mld rmb (72,6 mld usd)7, 

z czego 100 mld rmb (14,5 mld usd) było rolowaniem zadłużenia, a 400 mld rmb (58,1 mld 

usd) zastrzykiem netto8. Również w kolejnych tygodniach PBoC kilkukrotnie zasilał system 

bankowy9, np. w marcu z jednoczesną obniżką oprocentowania o 20 punktów bazowych10. 

Łącznie w ostatnich dwóch miesiącach zasilenia w ramach operacji otwartego rynku 

wyniosły prawie 3,3 bln rmb (ok 470 mld usd)11. PBoC do utrzymania płynności 

wykorzystywał również mechanizm finansowania banków w średnim terminie z okresem 

wymagalności do jednego roku12, w ramach którego wprowadził do systemu 300 mld rmb 

(43 mld usd)13. 16 marca skorzystał też z obniżki stopy rezerw obowiązkowych, co uwolniło 

do systemu 550 mld rmb (78,6 mld usd)14.  

 

Ważnym elementem pomocy dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP może być możliwość 

odroczenia spłat kredytów w okresie między 25 stycznia a 25 czerwca15. Również liberalne 

podejście do kwestii zaległości w spłacie tych pożyczek, które nie zostają uznane za 

opóźnione lub niespłacone jeśli zaległości powstały w trakcie kryzysu jest istotnym 

ułatwieniem dla przedsiębiorstw. Roczne podstawowe stopy kredytowe zostały również 

obniżone o 10 puktów bazowych, co jednak miało stosunkowo niewielkie znaczenie dla 
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większości kredytobiorców16. Władze zobowiązały banki do udzielania preferencyjnych 

kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i formalnie większość z nich podjęła się 

realizacji zadania17. Jednakże pomimo wspomnianych wyżej zastrzyków do systemu 

bankowego do połowy marca udzielono tylko ponad 111 mld rmb (niespełna 16 mld usd)  

w niskooprocentowanych kredytach18.  

 

Polityka fiskalna – wsparcie strony podażowej 

 

20 lutego ogłoszono wprowadzenie ulg i zwolnień dla średnich, małych  

i mikroprzedsiębiorców od płacenia składek emerytalnych, ubezpieczenia od bezrobocia 

oraz ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Decyzję co do szczegółowych zasad 

wprowadzenia ulg pozostawiono władzom lokalnym i uzależniono od wielkości wpływu 

epidemii na kondycję lokalnych przedsiębiorstw oraz możliwości finansowych funduszy 

ubezpieczeń społecznych. Okres zwolnienia nie może przekraczać 5 miesięcy począwszy od 

lutego. Większe przedsiębiorstwa mogą uzyskać zwolnienie w wysokości połowy składek na 

okres nie przekraczający trzech miesięcy19. W kolejnych tygodniach szczegółowe zasady 

ogłaszały władze na poziomie prowincji jak np. Pekin20, Szanghaj21, Zhejiang22, a następnie 

w ramach delegacji kolejne niższe szczeble administracji lokalnej23. Szacunkowa wartość 

zwolnień w skali kraju ma wynieść 500 mld rmb (71,5 mld usd)24, w samym zaś Guandong 

ok. 120 mld rmb (18 mld usd)25. Wprowadzono również możliwość negocjowania przez 

przedsiębiorstwa z pracownikami wysokości lub zawieszenia wpłat na fundusz 

mieszkaniowy.  

  

W sferze podatkowej dla przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami epidemii 

wydłużono z 5 lat do 8 lat okres zaliczania straty poniesionej w poprzednich okresach 

rozliczeniowych. Obniżono z 3 do 1 proc. VAT dla mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych  

w Hubei. Wprowadzono również ulgi podatkowe i możliwość odliczeń w ramach CIT i VAT 

dla przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję materiałów i urządzeń używanych  

w walce z epidemią26. Kilkukrotnie wydłużano również termin na spłatę zaległych 

należności podatkowych oraz przesuwano terminy składania deklaracji podatkowych, co 

wstrzymało zmniejszanie się środków finansowych będących w dyspozycji przedsiębiorstw 
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w ostatnich dwóch miesiącach. O połowę obniżono firmom logistycznym opłatę za 

dzierżawę gruntów przeznaczonych pod magazyny logistyczne27. Wprowadzono 

obowiązującą do końca czerwca pięcioprocentową obniżkę cen energii elektrycznej28. 

 

Polityka fiskalna – pobudzanie popytu 

 

Kluczowym problemem dla chińskiej gospodarki będzie pobudzenie popytu wewnętrznego. 

Jednym ze sposobów na to jest wydawanie ludności bonów na towary i usługi. Jest to 

pilotażowy projekt uruchomiony do tej pory w około 30 miastach. Wartość wydanych do tej 

pory bonów to ok. 5 mld rmb (700 mln usd), co stanowi zaledwie 0,01% sprzedaży 

detalicznej w 2019 r. Chiński rząd nie jest skłonny do przekazywania środków pieniężnych 

ludności w obawie, że zamiast na konsumpcję realizowaną w krótkim czasie zostaną one 

przeznaczone na oszczędności, co zniweczyłoby cel programu. Wydawane bony mają krótki 

termin realizacji. Obecny sposób dystrybucji poprzez składanie wniosków online do 

wyczerpania przeznaczonej kwoty znacząco ogranicza krąg beneficjentów29. Przedłużono 

również do 2023 r. subsydia i ulgi podatkowe na zakup samochodów elektrycznych, co 

będzie jednak miało marginalne znaczenie dla całej gospodarki. 

 

Część analityków wskazuje na możliwość zastosowania przez chińskie władze wzbudzania 

popytu przez wzrost inwestycji w projekty infrastrukturalne finansowanego przez wzrost 

zadłużenia. Do końca marca władze lokalne w Chinach wyemitowały obligacje o wartości 

1,08 bln rmb (155 mld usd) na projekty obejmujące budowę sieci transportowej, parków 

przemysłowych, infrastruktury miejskiej itp. wykorzystując 84 proc. dozwolonej wysokości 

emisji obligacji30. Przewiduje się wzrost liczby nowych projektów infrastrukturalnych, co już 

pociągnęło za sobą ożywienie w branży budowlanej, jednak ich liczba i wartość będzie 

prawdopodobnie ograniczona i nieporównywalna do działań podjętych podczas kryzysu w 

2008 r.31 
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Efekty dotychczasowych działań 

 

Pełna ocena skuteczności działań podjętych przez kierownictwo KPCh będzie możliwa 

dopiero za kilka miesięcy. Na podstawie dostępnych obecnie informacji można wyciągnąć 

jednak już część wniosków. Dotychczas podjęte działania przyniosły pewne widoczne 

pozytywne efekty. Płynność sektora finansowego została zachowana. Może to być jednak 

rezultatem nie tylko działań PBoC, ale również tego, że dla wielu przedsiębiorców warunki 

kredytów nie były wystarczająco atrakcyjne albo negatywnie oceniali sensowność dalszego 

prowadzenia działalności32. Ponadto, pomimo wezwań ze strony partii do zwiększenia 

kredytów dla MMŚP i zgłoszenia gotowości do udzielania pożyczek33 banki są w praktyce 

często niechętne do finansowania mniejszych przedsiębiorstw, ze względu na większe 

ryzyko niewypłacalności, które może odbić się niekorzystnie na wartości niespłaconych 

pożyczek i kondycji finansowej banku34.  

 

Do połowy marca zdecydowana większość przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym  

i znaczna część w sektorze usługowym wznowiła pracę, jakkolwiek wiele z nich 

wykorzystywało tylko część i – to często niewielką – swoich mocy35. Szybciej podejmowały 

działalność większe przedsiębiorstwa. Na koniec marca zaledwie 72 proc. MŚP było 

operacyjnych i trudno ocenić, na ile realnie wykorzystywały moce produkcyjne36. Deklaracje 

o wznowieniu pracy były często wymuszane przez lokalne władze i przedsiębiorstwa z braku 

personelu pozorowały działalność37. Wciąż wiele przedsiębiorstw z sektora usługowego, 

szczególnie z branży turystycznej i rozrywkowej nie może prowadzić normalnej działalności.  

 

Sentyment przedsiębiorców pozostaje raczej negatywny. Wskaźnik Caixin PMI, który lepiej 

odzwierciedla sytuację prywatnych przedsiębiorstw i sektora MŚP od rządowych 

wskaźników, wzrósł za marzec dla sektora usług z 26,5 za luty do 4338. Nawet po fatalnych 

dwóch pierwszych miesiącach wskazuje to na dalsze spowolnienie. Wskaźnik dla sektora 

usług wciąż jest dużo niższy niż wskaźnik dla sektora produkcyjnego, który wzrósł do 50,1  

w marcu39. Inne wskaźniki za marzec również nie wskazują na dynamiczne odbicie. Liczba 

towarów przewożonych koleją wzrosła o zaledwie 4,5 proc. w porównaniu do lutego40. 

Spada produkcja samochodów i prognozy sprzedaży również są mało optymistyczne41. 
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Gospodarce nie pomaga słabnąca zagraniczna wymiana handlowa. W marcu eksport był 

niższy o 6,6 proc. rdr, import zaś o 0,4 proc. rdr. Są to wyniki lepsze niż za poprzednie dwa 

miesiące, kiedy spadki wyniosły odpowiednio 17 proc. i 4 proc., jednak ze względu na 

problemy gospodarcze w UE i USA trudno spodziewać się wyraźnego odbicia  

w najbliższych miesiącach42.  

 

W pierwszym kwartale działalność zakończyło ponad 460 tys. różnego rodzaju firm, z czego 

26 tys. w sektorze eksportowym. Liczba nowych rejestracji była o 29 proc. niższa niż w tym 

samym okresie w 2019 r., jednak przy liczbie 3,2 mln znacznie przekroczyła liczbę zamknięć. 

Dane te nie odzwierciedlają w pełni sytuacji, postępowanie likwidacyjne wymaga bowiem 

czasu i wiele wniosków pozostaje nierozpatrzonych. Znaczna liczba przedsiębiorstw 

balansuje na granicy bankructwa i biorąc pod uwagę słaby popyt liczba firm, które wyjdą  

z rynku może wzrosnąć znacząco w najbliższych miesiącach43. Skala bankructw na koniec 

marca nie jest jednak jeszcze lawinowa i przy odpowiednim wsparciu wiele firm może 

przetrwać trudności.  

 

Efekty przyspieszenia realizacji projektów infrastrukturalnych będą bardziej odczuwalne  

w kolejnych miesiącach. Pierwsze rezultaty już są widoczne np. w postaci rekordowej 

sprzedaży koparek44. Obserwuje się wzrost produkcji i sprzedaży cementu45. Rośnie również 

wykorzystanie mocy produkcyjnych w hutach46. Liczba i skala tych projektów jest jednak 

ograniczona. Chińskie władze deklarują podjęcie nowych inwestycji, jednak faktyczna ich 

liczba zaplanowanych do realizacji na ten rok i wysokość przeznaczonych środków nie 

uległy znacznemu zwiększeniu w porównaniu do wcześniejszych założeń. 

 

Poważnym problemem jest bezrobocie. Według oficjalnych danych stopa bezrobocia 

wzrosła do 6,2 proc., czyli najwyższego poziomu odnotowanego w oficjalnych regularnie 

prowadzonych statystykach. Jednak rzeczywista liczba osób, które utraciły pracę jest 

znacznie większa, gdyż rządowe statystyki nie obejmują pracowników zamiejscowych, 

którzy wciąż w znacznej licznie nie wrócili do pracy, a ich zatrudnienie w dotychczasowych 

miejscach nie jest stabilne47. Nie wydaje się możliwe, by intensyfikacja projektów 

infrastrukturalnych rozwiązała ten problem. Możliwość wchłonięcia przez przedsiębiorstwa 
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budowlane oraz produkcyjne nowych pracowników jest ograniczona. Branża budowlana nie 

wchłonie również bezrobotnych białych kołnierzyków czy absolwentów.  

 

W perspektywie najbliższych kilku miesięcy kluczowe będzie, czy uda się zachęcić 

społeczeństwo do powrotu do poprzednich poziomów konsumpcji. W lutym wskaźnik 

optymizmu konsumentów spadł znacząco48. W niektórych segmentach usług (jak turystyka) 

czy produktów (jak kosmetyki) w marcu widoczne jest ożywienie popytu49, jednak wskaźniki 

dla szerszej gospodarki są wciąż słabe. Sprzedaż detaliczna w styczniu i lutym spadła 

nominalnie o 20,5 proc (23,7 proc. realnie)50. Mimo ograniczeń w mobilności społecznej  

i wzrostu znaczenia sprzedaży online z dostawą, odnotowano spadek o 3 proc., przy 

niewielkim (3 proc.) wzroście sprzedaży samych dóbr materialnych. Także znane za marzec 

niektóre dane cząstkowe nie są zbyt optymistyczne. 60 proc. operatorów galerii 

handlowych wskazuje na spadek sprzedaży między 30 a 70 proc. w skali całego kwartału. 

Szansę na pewien wzrost widzą natomiast przedsiębiorstwa operujące w kanale  

e-commerce.51. Sprzedaż samochodów w marcu była niższa o ponad 40 proc. rdr, z niższym 

tempem spadku pod koniec miesiąca52. Sprzedaż telefonów pomimo wzrostu o ponad 240 

proc. w porównaniu do lutego byłą niższa o 23 proc. rdr, a znaczna część kupujących 

odłożyła plany zakupów na przyszłość53.  

 

Nowy plan działań antykryzysowych  

 

Kierownictwo partyjne zdaje sobie sprawę, że dotychczasowe działania są dalece 

niewystarczające, zwłaszcza w obliczu perspektywy przynajmniej czasowego załamania 

eksportu, zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i słabego odbicia popytu 

wewnętrznego. W związku z tym podjęto decyzję o rozszerzeniu pakietu antykryzysowego. 

Mimo deklaracji o pobudzaniu popytu uwaga władz wciąż jednak skoncentrowana jest 

bardziej na wsparcie strony podażowej, najwyraźniej przy założeniu, że sentyment 

konsumentów i konsumpcja odbiją się dzięki temu, że zostaną zachowane miejsca pracy  

i związane z tym dochody. Pozytywnym aspektem jest natomiast ukierunkowanie pakietu 

wsparcia na sektor MMŚP54. Plany proaktywnych działań w sferze zachęcania 

społeczeństwa do konsumpcji są wciąż bardzo ograniczone. Skuteczność i zakres realizacji 
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programów gospodarczych zależą od kształtu szczegółowych rozwiązań, jakie zostaną 

przejęte w najbliższych miesiącach. Obecnie przedstawione zostały ogólne zarysy 

kolejnego etapu działań.  

25 marca na posiedzeniu Komitetu Stałego Biura Politycznego KPCh i na późniejszym 

posiedzeniu Biura Politycznego za kluczowe dla chińskiej gospodarki uznano m.in.: 

– przyspieszenie podejmowania przez przedsiębiorstwa produkcyjnych działań 

operacyjnych, zminimalizowanie skutków epidemii i realizację założonych celów 

gospodarczych; 

– intensywniejsze wykorzystanie narzędzi polityki monetarnej, obniżenie stóp 

procentowych i zapewnienie płynności systemu finansowego, ułatwienie rolowania 

kredytów i odroczenie spłaty; 

– wzrost deficytu, emisję specjalnych obligacji państwowych, emisję obligacji przez władze 

lokalne, ulgi podatkowe, intensyfikację realizacji projektów infrastrukturalnych; 

– pobudzenie popytu i konsumpcji gospodarstw domowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem sklepów stacjonarnych przy jednoczesnym co najmniej utrzymaniu 

poziomu handlu w kanale e-commerce;  

– niedopuszczenie, by kryzys gospodarczy spowodował wzrost ubóstwa i zaprzepaszczenie 

dotychczasowych osiągnięć55.  

 

Na posiedzeniu Rady Państwa z 31 marca pod przewodnictwem premiera Li Keqianga 

uszczegółowiono nieco te bardzo ogólne kierunki i skoncentrowano się głównie na wsparciu 

finansowym dla sektora MMŚP i gospodarstw rolnych poprzez m.in.: 

– dalsze cięcia stóp rezerw obowiązkowych w bankach; 

– zwiększenie i przyspieszenie przez rządy lokalne emisji obligacji (do końca drugiego 

kwartału) dla sprawniejszej realizacji istotnych projektów; 

– udostępnienie średniej wielkości i małym bankom niskooprocentowanych kredytów  

w wysokości 1 bln rmb (143 mld usd) na potrzeby preferencyjnego kredytowania MMŚP  

i wsparcie emisji mikro obligacji do wysokości 300 mld rmb (43 mld usd) na potrzeby 

udzielania mikropożyczek; 

– zachęcanie przedsiębiorstw do zwiększenia emisji obligacji o 1 bln rmb (142 mld usd) rdr; 
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– wprowadzenie dla MMŚP finansowania zabezpieczanego przez dokumenty wydawane  

w obrocie handlowym na różnych etapach łańcucha produkcji (potwierdzone zamówienia, 

kwity magazynowe, potwierdzenia należności), które upoważniają do odbioru płatności; 

– obniżenie kosztów obsługi kredytów, obniżenie ryzyka transakcyjnego przez 

wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych56. 

 

W początku kwietnia zapowiedziano również dodatkowe obniżki stopy rezerw 

obowiązkowych dla małych lokalnych banków w dwóch etapach – 15 kwietnia i 15 maja – co 

ma dodatkowo uwolnić 400 mld rmb (ok 57 mld usd) na potrzeby udzielania kredytów. 

Jednocześnie obniżono oprocentowanie rezerw dodatkowych trzymanych na kontach 

banku centralnego z 0,72 proc. do 0,35, żeby zachęcić banki do udzielania kredytów57. 

Państwowe fundusze gwarancyjne mają alokować dodatkowe 400 mld rmb na udzielanie 

gwarancji MMŚP oraz gospodarstwom rolnym, a także inwestować w lokalne struktury 

udzielające gwarancji. Koszt udzielenia gwarancji ma wynosić poniżej 1 proc.58 

 

Chińskie władze zdają sobie sprawę, że popyt na import z Chin w najbliższych miesiącach 

będzie słaby. Mając niewielki wpływ na jego poziom, w celu zwiększenia szans krajowych 

firm na dotarcie do zagranicznych odbiorców władze dążą zatem do szerszego 

wykorzystania mniej tradycyjnych kanałów sprzedaży jak np. e-commerce. Do już 

istniejących 59 pilotażowych zintegrowanych stref handlu e-commerce ma dojść 46 

nowych. Wysyłki eksportowe dla klientów detalicznych będą zwolnione od VAT i podatku 

konsumpcyjnego. Firmy prowadzące import są zachęcane do zakładania magazynów 

logistycznych za granicą, co pozwoli im lepiej kontrolować łańcuchy dostaw59. Jednocześnie 

władze kładą nacisk na zwiększenie przepustowości połączeń kolejowych, które mają służyć 

zwiększeniu chińskiego eksportu60.  

 

Przy bardzo skromnym jeszcze zakresie programu bonów towarowych analitycy nie 

przewidują natomiast, żeby władze zdecydowały się natomiast na wykorzystanie  

w szerszym zakresie przekazania środków w postaci gotówki w ramach transferów 

społecznych. Wynika to z obawy, że zostaną akumulowane jako oszczędności, a nie wydane 

na konsumpcję. Zakładane wsparcie w postaci dwukrotnego podniesienia wysokości 
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świadczeń socjalnych dla osób niezamożnych oraz szerszego włączenia w ich zakres dzieci 

pozostających bez opieki oraz bezrobotnych będzie skierowane do ok. 67 mln osób (ok. 5 

proc. populacji)61. 

 

Ograniczone możliwości  

 

Zdaniem niektórych analityków ograniczone korzystanie z polityki monetarnej pozostawia 

w najbliższych miesiącach jeszcze pewne pole do manewru dla banku centralnego zależnie 

od sytuacji na rynku finansowym62. Realizacja nowego pakietu antykryzysowego będzie 

wymagała znacznych środków w ramach polityki fiskalnej, co może być utrudnione biorąc 

pod uwagę systemowe ograniczenia, z jakimi muszą się liczyć władze.  

 

Wdrożenie pakietu stymulacyjnego na taką skalę, jak miało to miejsce podczas światowego 

kryzysu finansowego przez wzrost zadłużenia nie jest obecnie możliwe. Od 2008 r. wartość 

chińskiego systemu bankowego wzrosła 4,5-krotnie do prawie 42 bln usd, podczas gdy 

wartość PKB wzrosła tylko trzykrotnie. Odsetki od zadłużenia pochłaniają ponad połowę 

nowego corocznie kreowanego zadłużenia, co znacząco obniża efektywność kredytowania. 

Chiński system bankowy prawdopodobnie już boryka się ze stosunkowo wysokim 

poziomem niespłaconych kredytów i pożyczek, znacznie wyższym niż podawany 

oficjalnie63. Wzrost kredytowania przedsiębiorstw przy jednoczesnym spadku dochodów 

banków (związanym z wprowadzaną od kilku miesięcy zmianą mechanizmu ustalania stopy 

oprocentowania kredytów) podcina dochody banków. Przy możliwym wzroście 

niespłaconych pożyczek zwiększa to ryzyko finansowe banków.64 

 

Stosowanie aktywnej polityki fiskalnej ograniczone jest również możliwościami budżetu. 

Wzrost deficytu centralnego budżetu zwiększy zadłużenie w sytuacji znacznego spadku 

przychodów. W styczniu-lutym wpływy do budżetu spadły o prawie 10 proc., co było 

spowodowane spadkiem ciągniętych w dół przez VAT wpływów podatkowych. Spadek 

wpływów z tytułu VAT wyniósł 19%, zaś łączne wpływy do budżetu z tytułu podatków 

zmniejszyły się o 11,2 proc.65 Zadłużenie rządu centralnego jest stosunkowo niewielkie, ale 

w ostatnich latach znacznie wzrosło zadłużenie rządów lokalnych66, przedsiębiorstw 
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państwowych oraz prywatnych67, które w razie niewypłacalności oczekują wsparcia z kasy 

państwowej. Rośnie również zadłużenie gospodarstw domowych. Szacuje się, że łączne 

zadłużenie wszystkich podmiotów przekroczyło w ubiegłym roku 300 proc. PKB68. 

 

Cięcia w składkach emerytalnych płaconych przez przedsiębiorstwa mogą pogłębić trudną 

sytuację wielu prowincjonalnych funduszy emerytalnych, które już teraz borykają się  

z poważnymi problemami i notują deficyt. 69 Przedłużanie zwolnień dla firm pogłębi te 

problemy, a przy ograniczonych możliwościach finansowych państwa zasilenia z budżetu 

mogą okazać się niewystarczające.  

 

W marcu odnotowano również spadek rezerw walutowych o ponad 46 mld usd do 3 bln 61 

mld. Powodem był odpływ kapitału spekulacyjnego w pierwszej połowie miesiąca  

w bezpieczniejsze aktywa oraz środki wydane na obronę kursu rmb, żeby zatrzymać 

odpływ. W drugiej połowie miesiąca miała miejsce poprawa sytuacji70. Te środki mogą 

okazać się niewystarczające na równoczesne pokrycie możliwych kosztów jak np. obrony 

wartości rmb i wsparcia obsługi zadłużenia przedsiębiorstw, w tym również 

zagranicznego71.  

 

Łukasz Sarek– analityk gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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03/27/content_5496366.htm [dostęp: 15.04.2020].  
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Substancje czynne, eksport nieczynny. Ograniczenia w eksporcie 
substancji aktywnych z Indii i ich implikacje 
 

Trzeciego marca 2020 r. rząd w Nowym Delhi ograniczył eksport niektórych substancji 

czynnych w lekach (inaczej: substancji aktywnych; odtąd: API)121. Powodem była 

konieczność zabezpieczenia wystarczającej ilości tych środków na użytek wewnętrzny ze 

względu na (1) ich tymczasowo ograniczony import z Chin i (2) sytuację „zamknięcia” Indii 

wynikającego ze zwalczania pandemii SARS-CoV-2. Stan ten, choć zapewne tymczasowy, 

dotknął również rynku polskiego i unaocznił uzależnienie sektora farmaceutycznego 

naszego państwa od importu API z ChRL122.  

 

Większość API na świecie produkowana jest przede wszystkim w Chinach, a także  

w mniejszym stopniu w Indiach. Ponadto to drugie państwo jest również w ogromnym 

stopniu uzależnione od importu API z ChRL: w ostatnich latach blisko 70% indyjskiego 

importu tych substancji pochodziło z Chin123. Sytuacja związana z epidemią SARS-CoV-2  

w ChRL – i obostrzeniami nałożonymi, by ją zwalczać – uderzyła w chiński eksport API do 

Indii124. Stało się tak tym bardziej, że wiele zakładów produkujących substancje medyczne 

usytuowanych jest właśnie w pierwotnym epicentrum epidemii: mieście Wuhan. To zmusiło 

Nowe Delhi do ograniczenia eksportu tych substancji do innych państw, aby zapewnić ich 

dostępność na rynku wewnętrznym.  

 

W chwili pisania tych słów Indie stopniowo znoszą ograniczenia dla eksportu125, a obecna 

sytuacja prędzej czy później zostanie opanowana wraz ze stopniowym wygaszaniem 

pandemii. Jednakże bez podjęcia radykalnych kroków problem uzależnienia dostępności 

API w Polsce od importu z Azji pozostanie. Ostatnie wydarzenia unaoczniają bowiem, że 

kluczowe znaczenie będzie mieć stabilność dostaw API z Chin, nie z Indii. Nie tylko bowiem 

(1) Chiny stanowią dla Polski większe źródło API niż Indie, ale także, jak widać obecnie, (2) 

nagłe i znaczne ograniczenia chińskiego eksportu API na rynki światowe dotykają również 

rynku indyjskiego, co również w przyszłości może przekładać się na eksport tych substancji 

z Indii do państw trzecich, takich jak Polska. 
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Aby zilustrować powyższe wnioski, zamieszczona poniżej tabelka zestawia API, których 

eksport Indie obecnie ograniczyły z danymi opisującymi import tych samych substancji do 

Polski w 2019i 2018 r. (według GUS). Import ten porównano również z importem tych 

samych produktów z Chin w tym samym okresie. Nie uwzględniono tu substancji czynnych,  

o których mowa była w oświadczeniu indyjskiego ministerstwa126, ale których jednocześnie  

w okresie tym nie raportowano jako importowanych przez Polskę127. Z poniższych danych 

widać wyraźnie, że większość tych API, których eksport Nowe Delhi ograniczyły, Polska 

rzeczywiście od Indii w ostatnim czasie nabywała, ale równocześnie niemal zawsze w tym 

samym okresie kupowała ich znacznie więcej od Chin. 

 

Import wybranych API do Polski z Chin i Indii 

Nazwa 

substancji 

z Indii: 2019 

 

z Indii: 2018 z Chin: 2019 z Chin: 2018 

witamina B1 i 

jej pochodne128 

3 kg; 2 961 zł ?; 42 zł 62 868 kg 6 212 933 zł 53 721 kg  9 886 205 zł 

witamina B6129 - - - - 64 630 kg 6 732 201 zł 68 516 kg 10 578 711 zł 

witamina B12 

i jej 

pochodne130 

? 11 192 zł ? 60 658 zł 18 876 kg 2 559 367 zł 23 906 kg 4 127 300 zł 

progesteron  

i jego 

 pochodne131 

? 493 zł - - 3201 kg 3 821 554 zł 6 619 kg 11 114 230 zł 

chloramfenikol 

i jego 

pochodne 

100 kg; 39 876 zł - - 612 kg 187 154 zł 987 kg 272 976 zł 

erytromycyna i 

jej pochodne, 

ich sole 

1500 kg 1 445 009 

zł 

3 315 

kg 

2 700 556 

zł 

1 169 kg 409 138 zł ? 2908 zł 

Na podstawie danych GUS według bazy: 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx [dostęp: 14.03.2020]. 
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Indie importują API z Chin na użytek produkcji własnej, a także w celu produkcji leków na 

eksport. API chińskie są na rynku indyjskim tańsze niż API tam produkowane132. Od kilku już 

lat pojawiają się pomysły i inicjatywy organizacji produkcji w Indiach tak, by zmniejszyć 

zależność od importu API z Chin (ale także Włoch i USA), chociaż na razie nie zmieniły one 

wiele133. W ostatnim, poprzedzającym jeszcze pandemię czasie dodatkowym powodem dla 

podejmowania takich działań stał się wzrost ceny importowanych chińskich API, a tym 

samym zmniejszenie się zysków indyjskich producentów leków134. 

 

O ile problemy z importem API stanowią zatem wyzwanie zarówno dla Polski jak i dla Indii,  

w ostatnich tygodniach rząd w Nowym Delhi zaczął w nich również upatrywać szansy. Miał 

on według mediów zidentyfikować 53 substancje medyczne (w tym API), które Indie 

mogłyby teraz produkować na większą skalę, aby uzupełnić światowe braki powstałe 

tymczasowo ze względu na sytuację w ChRL, a tym samym stworzyć stałą konkurencję dla 

produkcji chińskiej135. Ponadto ogłoszono rządowe transfery finansowe dla sektora 

produkcji medycznej (w wysokości 140 miliardów rupii, ok. 1,82 mld usd), aby zwiększyć 

wytwarzanie API136. 

 

Inicjatywa ta jednak dopiero została ogłoszona i będzie trzeba dłużej poczekać, aby 

stwierdzić, na ile skutecznie zostanie ona zrealizowana. Ponadto jeśli powstaniu silnego 

przemysłu produkcji API w Indiach nie będzie towarzyszyć wzrost ich jakości, to taki proces 

będzie dla Polski co najwyżej neutralny. Jego jedynym pozytywnym aspektem będzie 

możliwość kupna większej ilości API od państwa, z którym współpraca nie wiąże się  

z ryzykiem politycznym, jakim w sposób widoczny staje się współpraca z Pekinem.  

W sytuacji rosnących napięć na linii USA-ChRL dostępność leków w Polsce powina być na ile 

to możliwe niezależna od starć dyplomatycznych (kiedy Pekin mógłby użyć swojego 

eksportu substancji medycznych jako broni politycznej), a nie tylko kolejnych pandemii. 

Priorytetem powinno być jednak także zapewnienie polskiemu rynkowi stałego dostępu do 

API dobrej jakości przy akceptowalnej cenie (na ile to jest możliwe). Tymczasem  

w poprzednich latach niejednokrotnie zwracano uwagę na problemy z jakością API 

importowanych do UE tak z Chin, jak również i z Indii137. Obecnie zatem Indie nie są dla 

rynku polskiego ani niezależną, ani lepszą alternatywą od Chin. 
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Można równocześnie oczekiwać, że w najbliższym czasie coraz częściej podnoszona będzie 

koncepcja wspierania rozwoju produkcji API w Unii Europejskiej138. 19 kwietnia 

wiceprezydent Komisji Europejskiej Vera Jourová stwierdziła, że UE jest „patologicznie 

uzależniona” od importu substancji medycznych z Chin i Indii i że należy w tym względzie 

dokonać zmian, aby jak najwięcej z nich produkować wewnątrz Unii139. Koncepcje te nie są 

zresztą nowe. Jeszcze w grudniu 2019 prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu 

Farmaceutycznego Krzysztof Kopeć głosił, że „przeniesienie produkcji substancji czynnych 

do Europy staje się koniecznością”, a deklaracja była wygłoszona w kontekście 

wcześniejszych już kłopotów z jakością importowanych API140.  

 

Wnioski 

 

Należy zatem monitorować ambitne indyjskie plany rozwoju niezależnej produkcji API, jak 

również to, czy za ich sukcesem szedł będzie wzrost jakości tych produktów. Szeroka 

realizacja tej inicjatywy nie jednak pewna, a z pewnością wymagać będzie czasu. Tym 

bardziej sceptycznie należy podchodzić do założenia, że dojdzie do względnie szybkiej 

poprawy jakości. Z perspektywy bezpieczeństwa dostaw substancji medycznych (nie zaś 

perspektywy gospodarczej) jako lepsze rozwiązanie jawi się wspieranie rozwoju niezależnej 

produkcji API w Polsce. Choć jest ono coraz częściej wspominane, stoi przed nim szereg 

istotnych wyzwań: perspektwa znacznego wzrostu ceny leków, brak infrastruktury do 

szerszej produkcji API czy poziom niezależności, który można realnie uzyskać. Polsce, przy 

jej możliwościach finansowych i gospodarczych, może być trudno zamknąć cykl produkcji  

u siebie. Przy (realistycznym) założeniu, że Indie długo nie staną się atrakcyjną i niezależną 

alternatywą dla Chin jako źródło API, RP powinna zatem przede wszystkim uczestniczyć w 

inicjatywach na rzecz wspierania tworzenia łańcuchów produkcji substancji aktywnych w 

ramach Unii Europejskiej, których częścią byłaby produkcja w Polsce. 

 

Autor pragnie podziękować dr. Katarzynie Golik (GUS i ISP PAN) za konsultację niniejszego 

tekstu. 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji
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 W niektórych polskich mediach pojawiła się znacznie później informacja, że w Indiach wstrzymano 
tymczasowo produkcję substancji czynnych do leków, nie zaś eksport. Doniesienia te nie mają jednak 
potwierdzenia w źródłach indyjskich. Albo potwierdzenie takie było niedostępne albo doniesienia te były 
przeinaczeniem informacji o tym, że ograniczono eksport w połączeniu z informacją, że w państwie 
wprowadzono rozmaite obostrzenia działalności i ruchu (lockdown) w ramach walki z pandemią. 
Chociaż efekt dla polskiego rynku jest taki sam – w obu wypadkach może to powodować niedostatek 
substancji czynnych w Polsce – ograniczenia w eksporcie oznaczają, że problem jest trochę mniejszy niż gdyby 
doszło do wstrzymania produkcji. Ponadto sprostowanie to pozwala skierować uwagę na powody tej sytuacji, 
o których mowa w niniejszym tekście. 
Informacja pochodzi w zasadzie z jednego źródła – artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej: 
Jakub Styczyński, Patryk Słowik, Koronawirus w Polsce. Producenci leków przygotowują się na czarny 
scenariusz, Dziennik Gazeta Prawna, 6.04.2020, 
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykul-prasowy/6477747,koronawirus-covid-19-epidemia-
producent-lek-czarny-scenariusz.html [dostęp: 6.04.2020]. 
Tekst został następnie „przedrukowany” przez Forsal: 
Jakub Styczyński, Patryk Słowik, W Polsce zabraknie części leków? Indie przestały produkować substancje czynne 
do medykamentów, Forsal, 6.04.2020, 
https://forsal.pl/artykuly/1467025,koronawirus-indie-przestaly-produkowac-substancje-czynne-do-lekow.html 
[dostęp: 7.04.2020]. 
Informacje DGP powtórzono też w tekście na portalu Onet: 
Kamil Turecki, Czy w Polsce zabraknie leków?, Onet, 7.04.2020, 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-czy-w-polsce-zabraknie-lekow/nfpbxkx  
[dostęp: 7.04.2020]. 
I na portalu Rynek Aptek: 
Indie wstrzymują produkcję surowców. W aptekach zabraknie paracetamolu i ibuprofenu?, Rynek Aptek, 
6.04.2020, 
https://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/indie-wstrzymuja-produkcje-surowcow-w-aptekach-
zabraknie-paracetamolu-i-ibuprofenu,37156.html [dostęp: 7.04.2020]. 
Wbrew doniesieniom dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej indyjskie media jeszcze na kilka dni przed 
wygaśnięciem pierwotnego terminu zakończenia lockdownu (14 kwietnia) informowały o trwającej i rosnącej 
produkcji hydroksychlorochiny. Zwiększono także produkcję paracetamolu. 
Por. np. Sohini Das, Covid-19 impact: Pharma players join hands to ensure smooth production, Business 
Standard, 12.04.2020, 
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/covid-19-impact-pharma-players-come-
together-for-smooth-production-120041201080_1.html [dostęp: 12.04.2020] 
i Anu Raghunathan, India’s Drugmakers Ramp Up Production Of ‘Game-Changer’ Coronavirus Drug 
Hydroxychloroquine, Forbes, 9.04. 2020, 
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Rząd Japonii zapowiada płacenie firmom za repatriację produkcji 
z Chin 

 

8 kwietnia br. rząd w Tokio oznajmił, że przeznaczy 2 mld dolarów na dopłaty dla 

przedsiębiorstw, które zdecydują się przenieść produkcję z Chin do Japonii141. Dodatkowo 

200 milionów ma zostać przyznane firmom, które relokują swoje inwestycje z Chin do 

państw trzecich. Fundusze stanowią część największego w historii pakietu stymulacyjnego 

dla gospodarki, wartego blisko bilion dolarów i ogłoszonego jako wsparcie japońskiej 

gospodarki w okresie pandemii. 

 

Do czasu eskalacji epidemii COVID-19 Chiny były największym partnerem handlowym 

Japonii. Import z Chin zanotował jednak blisko 50-procentowy spadek w lutym. W wyniku 

tego japońscy wytwórcy zostali pozbawieni niezbędnych części142. Zła sytuacja dotknęła 

przedsiębiorstw elektronicznych i odzieżowych. Równocześnie japoński eksport do Chin 

spadł o 0,4 proc., do Stanów Zjednoczonych o 2,6 proc., a do Europy o 7,7 proc. W wyniku 

tego japoński bilans handlowy zanotował sztucznie największą od 2007 r. nadwyżkę 

przekraczającą 10 mld dolarów. Spadek importu z Chin do Japonii był najbardziej 

dynamiczny od 1986 roku. 

 

Kwestia uniezależnienia się od kooperacji z Chinami była tematem rządowego panelu 

dyskusyjnego na początku marca143. Właśnie wtedy pojawiły się pierwsze sygnały, że na 

repatriację produkcji kluczowych komponentów i produktów o wysokiej wartości dodanej 

mogą zostać wyasygnowane dodatkowe środki budżetowe. Panel niewątpliwie wpisywał się 

w szerszą strategię zmiany łańcuchów dostaw na bardziej korzystne dla Japonii i Stanów 

Zjednoczonych, a więc osłabiające znaczenie Chin. Dyskusja ta rozgorzała na nowo po 

rozpoczęciu amerykańsk0-chińskiej wojny handlowej oraz będącej niejako jej odpryskiem 

japońsko-koreańskiej wojny handlowej144. Trudno nie zauważyć, że pandemia przyspiesza  

i ułatwia działania w tym kierunku. Nie jest jednak główną przyczyną samego dążenia. 

Zmiana łańcuchów dostaw miałaby bowiem służyć przełamaniu aktualnego od 1990 trendu, 
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pod wpływem którego Japonia stopniowo traci miejsce w łańcuchach wartości i rynki zbytu 

na rzecz innych państw azjatyckich, przede wszystkim Korei Południowej i Chin. Może to 

mieć niebagatelne znaczenie w kontekście nadchodzącej rewolucji technologicznej 

związanej z 5G i pozycją na rynku mikrokontrolerów. 

 

W tym miesiącu z oficjalną i długo oczekiwaną wizytą w Japonii powinien przebywać chiński 

przywódca Xi Jinping. Wizyta została jednak przełożona na bliżej nieokreślony moment  

w związku z pandemią. Decyzja prawdopodobnie nie ma związku z opisywanymi 

działaniami Japonii, które jednak z pewnością nie wpłyną pozytywnie na dość złożone 

stosunki z Pekinem. Deklaracja Japonii spotkała się z poparciem strony amerykańskiej. 

Przewodniczący Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Larry Kudlow powiedział, że Stany 

Zjednoczone powinny sfinansować repatriację każdej amerykańskiej inwestycji z Chin145. 

 

Wnioski 

 

1) Zapowiedź Japonii o dotowaniu przedsiębiorstw, które przeniosą produkcję z Chin do 

kraju ilustruje jedną z możliwych wersji świata po pandemii, w którym nasila się obecny już 

wcześniej trend prymatu interesów państwowych nad globalizacją. Urzeczywistnienie 

takiego scenariusza będzie wymagać wyrzeczeń od obywateli – ostatecznie bowiem to oni 

zapłacą za ten proces w wyższych cenach towarów. Jeśli dodać do tego długofalowe 

konsekwencje ciągłego zwiększania bazy monetarnej przez Bank Japonii (chodzi wszak  

o bezprecedensowy dodruk wart niemal bilion dolarów, czyli 20 procent PKB Japonii, co  

z czasem niemal na pewno oznaczać będzie spadek siły nabywczej w wyniku inflacji) oraz 

spadek kursu jena wobec innych walut, trudno oczekiwać, by Japończycy na dłuższą metę 

byli zadowoleni z takiej polityki rządu. 

 

2) W japońskich zamierzeniach przenoszenie produkcji z Chin miałoby dotyczyć przede 

wszystkim tzw. komponentów kluczowych. Ponieważ nie wiadomo dokładnie, o jakie 

produkty i sektory może chodzić, warto założyć, że repatriacją do Japonii mogą zostać 

objęte te elementy, które świadczą o wyjątkowości i sprawności japońskich produktów na 

tle innych. Mimo to firmy japońskie prawdopodobnie będą i tak zmuszone wytwarzać swoje 
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produkty poza swoim krajem, by utrzymać ich międzynarodową konkurencyjność. Koszty 

pracy w Japonii są bowiem zbyt wysokie w porównaniu z innymi państwami Azji. 

Nastawienie japońskiej gospodarki na eksport jest zaś konieczne, bo popyt krajowy od 

dawna gwarantuje jedynie część przychodów największych japońskich firm, a poza tym 

systematycznie kurczy się z powodów demograficznych. Oprócz tego Japonia powinna 

utrzymywać dodatnie saldo w handlu zagranicznym, jeśli w przyszłości chce uniknąć 

problemów z zaopatrzeniem w surowce i tanią żywność, a także oddalić ryzyko 

niebezpiecznego wzrostu zadłużenia zagranicznego, przekraczającego obecnie 83 procent 

PKB146. Tego zadłużenia Tokio nie może regulować poprzez zwiększanie bazy monetarnej,  

a jedynie dzięki rezerwom w walutach obcych i wysoko wycenianym aktywom 

zagranicznym. Jeżeli takie aktywa, na przykład japońskie fabryki w Chinach, zostaną 

przeniesione z powrotem do Japonii, produkcja krajowa wcale nie musi okazać się 

efektywniejsza, a fabryki sprawniejsze. Produktywność pracy w Japonii jest jedną  

z najniższych w OECD i wciąż spada147. Jednak największe znaczenie dla opłacalności 

inwestycji ma zwiększenie różnicy między przychodem z pracy pracownika (lub robota)  

a jej kosztem dla konkretnego przedsiębiorcy. To właśnie rosnące koszty pracy uznano za 

największe zagrożenie dla inwestycji japońskich w państwach Azji148. Ponieważ transfer 

produkcji do Japonii prawie w każdym przypadku oznacza zwiększenie kosztów pracy (nie 

wspominając o dodatkowym koszcie inwestycji), różnica ta zmniejszy się, jeśli wzrostowi 

kosztów nie będzie towarzyszyć odpowiedni wzrost przychodów. Przychody zaś mogą nie 

wzrosnąć – z przyczyn omówionych powyżej. Innymi słowy: repatriacja nawet z dopłatami 

rządowymi wcale nie musi prowadzić do zwiększenia zysków japońskich firm, co 

ostatecznie może przełożyć się na obniżenie ich wycen, a co za tym idzie spadek wartości 

japońskich aktywów. Podobnie może być, jeśli znacznie droższe w wyniku repatriacji 

japońskie produkty nie znajdą nabywców za granicą. 

 

Trzeba jednak przyznać, że póki co takie ryzyko masowej utraty konkurencyjności jest 

niskie, bo nie wiadomo, jak na apel i zachęty rządu odpowiedzą przedsiębiorstwa. Ryzyko 

będzie jednak większe, jeśli naciski na przeniesienie produkcji będą narastać, a transfer 

inwestycji będzie dotyczył większej liczby przedsiębiorstw. Przy tym czynnikiem 

zachęcającym do natychmiastowego przeniesienia inwestycji raczej nie będzie 
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przywoływana często w takich sytuacjach robotyzacja produkcji. Japońskie fabryki  

w Chinach i innych państwach są bowiem równie nowoczesne, co w Japonii, a i tak praca 

ludzi jest w nich nieodzowna na wielu etapach produkcji. Koszt instalacji robota 

przemysłowego, wynoszący zazwyczaj od 50 do 250 tys. dolarów jest zaś większy niż 

całkowity koszt zatrudnienia robotnika w wielu państwach przez cały czas jego kariery 

zawodowej. Dodatkowo trzeba ponosić koszty serwisowania robota, wynoszące około 10 

tys. dolarów rocznie. Przeciętnie po 12 latach eksploatacji robota trzeba zastąpić innym. 

Mimo że robot jest znacznie bardziej produktywny niż pracownik, istnienie taniej siły 

roboczej istotnie wydłuża zwrot z takiej inwestycji. W 2014 roku w Chinach przeciętny robot 

przemysłowy zwracał się dopiero po dziewięciu latach. W Korei Południowej, gdzie 

wynagrodzenia są już zbliżone do japońskich i takich robotów jest najwięcej na świecie (co 

obniża też koszty ich stosowania), okres ten wynosił dwa lata149. Widać zatem, że nawet  

w epoce automatyzacji i sztucznej inteligencji łatwo dostępna tania siła robocza wciąż jest 

atutem, z którym bogate gospodarki muszą się liczyć. Świadome tego japońskie 

przedsiębiorstwa raczej nie od razu z niej zrezygnują. Nie bez znaczenia jest też lokowanie 

produkcji blisko głównych rynków zbytu, od których Japonia jest wyjątkowo odległa. 

 

3) Być może dlatego japońskie zapowiedzi dotyczą też wsparcia dla przenoszenia produkcji 

z Chin do państw trzecich. Na te cele ma zostać przeznaczone ponad 200 milionów dolarów 

z 2,2 mld ogłoszonego dofinansowania. Z powodów ekonomicznych to właśnie 

przenoszenie produkcji do państw trzecich wydaje się bardziej prawdopodobne. 

Obiecującymi kierunkami ekspansji zagranicznej japońskich przedsiębiorstw wydają się te 

państwa i obszary, w których już przed pandemią było one silnie obecne. Są to państwa 

regionu ASEAN, Tajwan, a także Indie. Szczególnie te ostatnie wydają się potencjalnie 

najatrakcyjniejsze ze względu na nieprzebrane rzesze taniej siły roboczej oraz dostęp do 

dużego i stale rosnącego rynku zbytu. Migracja produkcji do Indii była już zresztą wcześniej 

zapowiadana przez wiele firm amerykańskich150. Niewykluczone, że Japończycy pójdą 

śladem Amerykanów, a Indie staną się nową „fabryką świata”. Trend przenoszenia produkcji 

z Chin do innych państw Azji trwa już od jakiegoś czasu nie tylko z powodów strategicznych, 

ale przede wszystkim ze względu na rosnące koszty pracy w Chinach. W połowie 2019 roku 
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fabrykę komputerów z Chin do tańszego Wietnamu zdecydował się przenieść japoński 

Sharp (będący de facto w tej chwili firmą tajwańską)151. 

 

4) Jeśli zaburzone obecnie łańcuchy dostaw – na przykład w branży motoryzacyjnej –

zostaną utrzymane, można spodziewać się, że niewielka część japońskiej produkcji 

przenoszonej z Chin trafi do Europy Środkowej, w tym Polski. W Europie Środkowej istnieje 

już bowiem duży klaster produkcyjny. Ewentualne inwestycje zależeć jednak będą od 

popytu na japońskie samochody w Europie, który może spaść. Najważniejszym 

zagranicznym rynkiem zbytu dla japońskich przedsiębiorstw motoryzacyjnych jest Ameryka 

Północna, dlatego duże szanse na przyciągnięcie jeszcze większej liczby japońskich 

inwestycji wydaje się mieć chociażby Meksyk152, do którego podobne inwestycje trafiają ze 

Stanów Zjednoczonych153.  

 

5) Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele firm nie zdecyduje się przenieść produkcji  

i elementów swoich łańcuchów dostaw poza Chiny i po odmrożeniu globalnej gospodarki  

i zakończeniu pandemii łańcuchy dostaw nie zmienią się. Może być tak szczególnie dlatego, 

że osłabione utraconymi przychodami i wciąż oczekujące zwrotów z dotychczasowych 

inwestycji firmy mogą w ogóle nie być skore do zwiększania wydatków. Ze względu na 

rosnące ryzyko polityczne w krótkim i średnim terminie względnie prawdopodobne wydaje 

się natomiast odejście od planowania nowych inwestycji w Chinach przy pozostawieniu 

istniejących. Możliwe jest również, że niektóre mniejsze i bardziej osłabione firmy upadną  

i zamiast przenosić produkcję do Japonii, same zostaną przejęte przez chińskich 

inwestorów.  

 

6) Należy wspomnieć, że deindustrializacja zaszła w Japonii na mniejszą skalę niż w Stanach 

Zjednoczonych i Europie Zachodniej i przemysł wciąż wytwarza znaczną część PKB (30%,  

w porównaniu do 19% w USA i 25% w UE; średnią w UE ponadto zawyżają państwa 

postkomunistyczne)154. Japońska gospodarka cechuje się ponadto największą złożonością 

na świecie155. Efekt repatriacji produkcji dla bezpieczeństwa gospodarczego nie byłby zatem 

prawdopodobnie tak widowiskowy jak w przypadku Stanów Zjednoczonych,  
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w których obietnica reindustrializacji kraju przyczyniła się do wyboru Donalda Trumpa na 

prezydenta. 

 

7) Biorąc pod uwagę stosunkowo niską kwotę wsparcia dla repatriacji produkcji (zaledwie 

2,2 mld dolarów), należy zauważyć, że pomysł może być obliczony przede wszystkim na 

uzyskanie efektu wizerunkowego w kraju i za granicą. Notowania rządu Shinzo Abe  

i samego premiera od jakiegoś czasu spadają, a zapowiedź zwiększenia zatrudnienia  

w krajowych fabrykach może działać kojąco na tych wyborców, którzy obawiają się utraty 

pracy w wyniku recesji. Ponadto wysłany zostaje sygnał do Stanów Zjednoczonych, że 

Japonia gotowa jest własnymi działaniami popierać zapoczątkowany przez Amerykanów 

trend desinizacji globalnych łańcuchów dostaw. Kwota 2,2 mld dolarów rzeczywiście 

wydaje się bardzo niska. Na przykład jedna tylko rozbudowa fabryki Toyoty w Meksyku  

w 2016 roku pochłonęła ponad 150 milionów dolarów156. Natomiast planowana przez to 

samo przedsiębiorstwo nowa fabryka samochodów elektrycznych w chińskim Tiencinie 

miała kosztować 1,2 mld dolarów157. Oprócz tego, według danych The Economist, w 2017 

roku inwestycje w Chinach o łącznej wartości 117 miliardów dolarów posiadało ponad 30 tys. 

japońskich przedsiębiorstw158, co czyniło Japonię jednym z większych inwestorów 

zagranicznych w tym kraju. 

 

8) Idea utrzymywania na własnym terytorium (niekoniecznie przez samo państwo, ale na 

przykład przez firmy prywatne pozostające w krajowych rękach) zdolności produkcyjnych 

produktów krytycznych dla bezpieczeństwa państwa, takich jak paliwa, energia elektryczna, 

woda, uzbrojenie, sprzęt telekomunikacyjny, leki, sprzęt medyczny, a także żywność na 

pewno jest dalekowzroczna i zasługuje na uwagę i mądre naśladownictwo. Jeśli względy 

polityczne przeważą nad kwestiami ekonomicznymi i ten trend umocni się na całym 

świecie, z części państw będą odpływać w pierwszej kolejności te inwestycje, które tworzą 

produkty o największej wartości dodanej i największej złożoności technologicznej,  

a jednocześnie największym potencjale zastosowania w czasach zawirowań.  

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji  
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Rozwój epidemii SARS-CoV-2 w Iranie i jej wpływ na pozycję 
Teheranu w regionie 

 

Islamska Republika Iranu (IRI) okazała się być jednym z państw najsilniej dotkniętych 

rozprzestrzeniającą się falą zarażeń wirusem SARS-CoV-2. Do 21 kwietnia przeprowadzono 

365 723 testów i odnotowano 84 802 zarażenia, 60 965 wyzdrowień oraz 5 297 zgonów.  

3 357 osób jest w stanie krytycznym159. Poziom śmiertelności wśród zdiagnozowanych 

zarażonych do niedawna był bardzo wysoki (14 proc.), a obecny spadek do 6,2 proc. wynika 

ze zwiększenia się w ciągu ostatniego miesiąca liczby zdiagnozowanych zarażonych. 

Poziom śmiertelności powinien w najbliższych tygodniach utrzymać się w granicy 6 do 8 

proc. nawet, jeśli osoby w stanie krytycznym wkrótce przegrają walkę z koronawirusem. 

Pomimo starań liczba chorych wciąż utrzymuje się na poziomie ok. 20 tys. osób. Jednak 

irańskie źródła statystyczne wskazują na trend pozytywny: liczba zakażeń spada160. Wśród 

zarażonych i ofiar są również politycy świeccy i duchowni. Za gwałtowny rozwój epidemii  

w Iranie odpowiadają trzy czynniki. Dwa główne z nich to: reakcje władz w Teheranie oraz 

irańskiego społeczeństwa. Trzecim, dodatkowym czynnikiem jest jednak kultura 

organizacyjna instytucji państwowych i organów władzy, którą charakteryzuje irański 

autorytarno-konsultacyjny ustrój polityczny. 

 

Reakcja władz i społeczeństwa Iranu na zagrożenie epidemią SARS-CoV-2 

 

Zwłokę władz Iranu w podjęciu działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się nowego 

koronawirusa spowodowały trzy czynniki. Pierwszą przyczyną były najprawdopodobniej 

obawy polityczne oraz spekulacje i domniemania, które nie pozwalały określić skali 

zagrożenia przy tej dynamice rozwoju epidemii w Chinach. Jeszcze 31 stycznia br. szef 

irańskich służb ratowniczych oświadczył, że nie odnotowano w Iranie żadnego przypadku 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2161. Władze w Teheranie zablokowały jednak w dniu 31 

stycznia pasażerski ruch lotniczy z Iranu do Chin w obu kierunkach, poza celami 

ewakuacyjnymi i zaopatrzeniowymi. Choć pojawiły się zarzuty, że powiązane z Korpusem 
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Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) linie lotnicze Mahan kontynuowały rejsy pasażerskie 

po 31 stycznia, to w otwartych źródłach brak jest na to dowodów. Obecnie władze Iranu 

zarzekają się, że loty miały na celu sprowadzenie rodaków i sprzętu medycznego do 

ojczyzny i wszystko odbywało się zgodnie z restrykcyjnymi procedurami162. 

 

Ograniczenie lotów wskazuje, że władze Iranu były świadome zagrożenia, lecz nie 

doświadczywszy jego skali i tempa rozwoju zwlekały z wdrożeniem środków 

prewencyjnych. Z końcem stycznia i początkiem lutego świadomość sytuacyjna władz Iranu 

odnośnie rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa była oczywiście inna: pierwsze 

przypadki zarażeń odnotowywano w regionie właśnie dopiero pod koniec stycznia. 

Przynajmniej do połowy lutego kontrole na 36 przejściach granicznych nie wykazały 

przypadków zarażeń163. Diagnozy chorych, u których podejrzewano zarażenie SARS-CoV-2 

również okazywały się negatywne164. Niepewność ta mogła spowodować, że irańskie 

władze zdecydowały się nie wstrzymać obchodów zwycięstwa rewolucji i związanych z nią 

licznych zgromadzeń. Okres świętowania trwał od 1 do 11 lutego165. Mimo pojawienia się 

pierwszego zgonu w dniu 19 lutego br. nie odwołano pierwszej tury wyborów 

parlamentarnych, która miała miejsce dwa dni później (drugą turę przełożono na 12 

września br.). Liczba zakażeń wciąż była niewielka, a gwałtowna reakcja władz IRI 

obniżyłaby dramatycznie frekwencję, co z kolei miałoby negatywne skutki dla reżimu166. 

Ostatecznie jednak frekwencja okazała się i tak bardzo niska i wyniosła jedyne 42,57 proc.167 

Wynik ten nie może dziwić, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę:  

a) pesymistycznie rysujące się perspektywy gospodarcze (teraz pogłębione z powodu 

wojny cenowej i epidemii SARS-CoV-2);  

b) ograniczenie lub niemal wykluczenie z możliwości ubiegania się o mandat poselski 

zdecydowanej większości tzw. „reformistów”;  

c) zabicie przez USA w dniu 3 stycznia br. irańskiego gen. bryg. KSRI Ghassema 

Solejmaniego oraz omyłkowego zestrzelenia przez siły irańskie ukraińskiego 

samolotu PS752 w dniu 8 stycznia br. (de facto zdecydowaną większość pasażerów 

stanowili Irańczycy), co silnie uderzyło w wizerunek władz IRI168. 

Pojawienie się pierwszych przypadków zgonów, które nastąpiły w wyniku choroby 

przypominającej w objawach SARS-CoV-2, sprowokowało władze IRI do ustanowienia  
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z dniem 20 lutego ośrodka decyzyjnego ws. koronawirusa w resorcie zdrowia169. Mimo to 

wciąż zachęcano do udziału w wyborach170. Dwa dni później najwyższy przywódca Iranu 

ajatollah Ali Chamenei utrzymywał, że natłok dezinformacji miał na celu zastraszenie ludzi  

i powstrzymanie ich od oddania głosu171. Jeszcze przynajmniej do 25 lutego irańskie media 

wciąż próbowały uzasadniać słuszność organizacji wyborów, wskazując przy tym na wrogie 

działania propagandowe oraz uspokajające opinie ekspertów172. 

 

Drugą przyczyną okazała się reakcja społeczna na działania i komunikaty władz. Gdy do 29 

lutego br. liczba przypadków śmiertelnych gwałtownie wzrosła do 43, a zdiagnozowanych 

zakażonych do 593, rzecznik irańskiego ministerstwa zdrowia zaapelował do obywateli  

o pozostanie w domach oraz ogłosił zamknięcie placówek edukacyjnych i odwołanie imprez 

masowych173. Sądząc po doniesieniach z Włoch z tamtego okresu można uznać, że Iran 

postępował podobnie do władz w Rzymie174. Wydaje się, że znaczna część obywateli 

zignorowała apele władz. Wbrew narastającej liczby zgonów z powodu koronawirusa, aż 1,2 

mln Irańczyków miało udać się poza miejsca swego zamieszkania, ażeby świętować Nou 

Ruz (Nowy Rok) przypadający na 21 marca175. Choć stosunek łącznej liczby zgonów do 

łącznej liczby zarażeń jest w Iranie bardzo wysoki, władzom trudno było zdecydować się na 

wprowadzenie całkowitego zakazu przemieszczania się pomiędzy miastami (lockdown) oraz 

ograniczenie opuszczania gospodarstw domowych do absolutnego minimum176. Dopiero 

zignorowanie apeli o pozostanie w domach i nieopuszczanie miast na czas święta Nou Ruz 

przyczyniło się do wprowadzenia wspomnianego zakazu z dniem 29 marca. Lockdown 

wprowadzano etapami i trwał on do 8 kwietnia177. Obecnie, zgodnie z wypracowaną 

koncepcją inteligentnego dystansowania społecznego, częściowo „odmraża się” 

gospodarkę i przywraca się pracę niektórych sklepów oraz ośrodków naukowych, 

kulturalnych i religijnych178. 

O szerszym rozprzestrzenieniu się epidemii w Iranie zadecydowało zatem także: 

a) gwałtowne tempo rozprzestrzeniania się epidemii po wiecach politycznych  

i wyborach, które prześcignęło zdolność władz do reakcji, przez co Teheran nie był  

w stanie ograniczyć dalszego wzrostu zarażeń; 
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b) początkowy sceptycyzm co do skali zagrożenia wyrażany w komunikatach do 

obywateli, który stopniowo przechodził w ton alarmujący. Spowodowało to 

dysonans informacyjny;  

c) dezorientacja wywołana przez poczucie powszechnej cenzury i wynikający z tego 

brak społecznego zaufania do oficjalnych komunikatów rządowych i/lub informacji  

z zagranicy oraz liczne reportaże obywatelskie (usuwane, autorzy częstokroć 

aresztowani) i fake newsy; 

d) lekceważenie ostrzeżeń przez zbyt wiele osób, które nie dowierzały i trywializowały 

powiadomienia lub w wyniku demoralizacji postępowały rozmyślnie wbrew 

zaleceniom. 

 

Trzecim czynnikiem, który stał się podłożem nieadekwatnej reakcji była 

najprawdopodobniej irańska kultura organizacyjna instytucji państwowych i organów 

władzy. Jej dysfunkcjonalny wymiar został uwypuklony i utrwalony poprzez oparcie 

struktury ustrojowej w wymiarze wykonawczym na radach kolegialnych 

podporządkowanych de iure władzy najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego 

Chameneiego. Faktycznie jednak Chamenei nie cieszy się władzą absolutną, a wiele 

procesów decyzyjnych przebiega konsultatywnie i w oparciu o konkurujące mniejsze 

ośrodki władzy. Dysfunkcja ta została zatem spetryfikowana w autorytarno-konsultatywnej 

strukturze ustrojowej. Oznacza to, że rozproszone ośrodki władzy średniego i wyższego 

szczebla w Iranie nie były w stanie przeforsować swoich zaleceń w odpowiednio szybkim 

tempie ani horyzontalnie, ani wertykalnie. Funkcjonalnie i kompetencyjnie istnieje  

w irańskim ustroju politycznym wiele podobnych sobie instytucji, które są zmuszone ze 

sobą rywalizować. Taka konstrukcja wyniknęła z nieufności irańskiego duchowieństwa do 

struktur wytworzonych w duchu kultury świeckiej, a które były mimo wszystko niezbędne 

do stworzenia republiki. Dlatego kluczowym aspektem sprawowania władzy w Iranie jest 

też potrzeba ciągłej legitymizacji autorytetu politycznego najwyższych kręgów decyzyjnych 

oraz konieczność cyklicznej mobilizacji społecznej. Przez dysfunkcjonalność, którą tego 

typu struktura ustrojowa nieodzownie wytwarza, irańskie władze zareagowały zbyt późno  

i niewłaściwie. Ostrzeżenia o tempie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 zostały 
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potraktowane przez rząd jako zagrożenie psychologiczne, które może godzić w podwaliny 

władzy w Iranie.  

 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że pomimo wad irańskiego ustroju, wiele innych państw  

z zachodniego punktu widzenia bardziej lub mniej demokratycznych również postępowało 

jedynie reaktywnie. Oznacza to, że częstokroć dystans geograficzny i poboczność lokalnych 

portów lotniczych sprawiały, że skutki dla niektórych państw są mniejsze niż dla innych. 

W przypadku Iranu bliskość znaczących w wymiarze globalnym i regionalnym portów 

lotniczych (np. w Dubaju) oraz sugerowanie się działaniami innych państw sprawiły, że  

w połączeniu z obawami politycznymi skutki działań władz w Teheranie przyniosły 

odwrotny efekt. Jednocześnie należy mieć przy tej ocenie jednak na uwadze, że IRI nie 

miała dość czasu, aby przejąć inicjatywę informacyjną i działać aktywnie zamiast 

reaktywnie. Możliwe jest także, że przy analizie bieżącego zagrożenia doszło do 

nadmiernego polegania na analogii historycznej rozwoju poprzednich epidemii 

koronawirusów w regionie i na świecie. 

 

Pozycja IRI w regionie w czasie pandemii SARS-CoV-2 

 

Pomimo wzrastającego zagrożenia pandemią władze IRI w ostatnich dwóch miesiącach nie 

zaryzykowały zmiany kursu politycznego w regionie. Proirańskie bojówki w Iraku wciąż 

wywierają presję na stacjonujące w tym państwie amerykańskie wojsko, pomimo powolnie 

realizowanej zapowiedzi wycofania sił USA z tego kraju. Władze w Waszyngtonie w dalszym 

ciągu konsekwentnie realizują politykę maksymalnego nacisku na Teheran. Kolejne sankcje 

na następne podmioty i osoby są ogłaszane względnie regularnie. Nic nie wskazuje na to, by 

pomimo pandemii SARS-CoV-2 USA zamierzały ograniczyć lub znieść sankcje na Iran. 

Dodatkowym czynnikiem presji na Iran w regionie są stacjonujące przy Zatoce Perskiej dwie 

uderzeniowe grupy lotniskowcowe (Carrier Strike Group): CSG 10 z USS Dwight D. 

Eisenhower i CSG 8 z USS Harry S. Truman oraz grupa gotowości desantowej (Amphibious 

Ready Group) z USS Bataan179.  
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Waszyngton zamierza zgodnie z porozumieniami zawartymi z władzami Iraku i Afganistanu 

stopniowo wycofywać swoje siły zbrojne. Z perspektywy Iranu pozostała w regionie część sił 

USA nie będzie stanowić jednak mniejszego zagrożenia niż dotychczas. Do radykalnej 

zmiany układu sił w regionie w najbliższej przyszłości najpewniej nie dojdzie, choć pandemia 

wywołana SARS-CoV-2 może wiele skomplikować pod względem zaangażowania sił koalicji 

oraz amerykańskich w regionie. Francja wycofała swoje siły z bazy w Iraku z powodu 

mobilizacji podyktowanej zwalczaniem epidemii180. Stany Zjednoczone również zawiesiły 

szkolenia sił irackich i przenoszą część swoich żołnierzy, ażeby ograniczyć zagrożenie SARS-

CoV-2181. Operujące przy Zatoce Perskiej dwie grupy lotniskowcowe przeprowadzają 

obecnie różne ćwiczenia, ale w oczach władz w Teheranie stanowią one znaczący wrogi 

element, mający służyć zastraszeniu.  

 

Z perspektywy Stanów Zjednoczonych, które same muszą obecnie również borykać się ze 

zwalczaniem epidemii, Iran doświadcza teraz splotu wyjątkowo niesprzyjających 

okoliczności, które osłabiają pozycję Teheranu. Wynika on z wojny cenowej na rynku ropy 

naftowej, trudności w opanowaniu epidemii SARS-CoV-2 oraz niesłabnącego reżimu 

sankcyjnego w połączeniu z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Trwająca wciąż wojna 

cenowa jest skutkiem szoku podażowo-popytowego wywołanego spadkiem 

zapotrzebowania w wyniku pandemii oraz zwiększaniem produkcji i obniżaniem cen przez 

Królestwo Arabii Saudyjskiej (więcej na ten temat w przypisie)182. Dla władz IRI spadek cen 

ropy naftowej w połączeniu z amerykańskimi sankcjami oznacza przede wszystkim recesję 

gospodarczą. W warunkach epidemii najprawdopodobniej nie uda się: sprowadzić poziomu 

inflacji do poniżej 20 proc., zredukować pogłębiającego się deficytu budżetowego, ani 

powstrzymać kurczących się rezerw walutowych. Oznacza to, że irańska zdolność do 

pośredniej projekcji siły w regionie (np. w Iraku lub Syrii) może w najbliższym czasie 

osłabnąć. Niedawna wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu w Damaszku miała zatem 

na celu zapewnić władze syryjskie o utrzymaniu dotychczasowych relacji i zaangażowania 

militarnego183. Nie wiadomo jednak, czy Teheran i proirańskie bojówki nie zdecydują się 

jednak na rychlejsze działania wymierzone w siły USA i koalicji, uznawszy, że zagrożenie 

SARS-CoV-2 dodatkowo obniża morale stacjonujących w Iraku żołnierzy. 
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Władze w Waszyngtonie nie złagodziły swojej postawy wobec Iranu mimo panującej tam 

epidemii. Zasadniczo amerykańskie i europejskie sankcje na IRI nie zakazują eksportu 

produktów medycznych lub udzielenia temu państwu pomocy humanitarnej. Z pewnością 

jednak utrudniają i spowalniają zakup niezbędnych zasobów do leczenia chorych, 

szczególnie w sytuacji, gdy tak wiele narodów potrzebuje tych samych produktów184. 

Stwierdzenie Mohammada Dżawada Zarifa, ministra spraw zagranicznych Iranu, że 

Irańczycy umierają z powodu koronawirusa przez działania USA jest zatem jedynie 

częściowo prawdziwe185. Niektóre ośrodki analityczne oceniają, że w oczach Waszyngtonu 

epidemia SARS-CoV-2 mogłaby przyczynić się do upadku Islamskiej Republiki, co ma 

uzasadniać utrzymanie reżimu sankcyjnego186. Brakuje jednak wiarygodnych przesłanek 

przemawiających za rychłym załamaniem się istniejącego w IRI porządku politycznego. 

Władza w Iranie bywa brutalna w egzekwowaniu swoich postanowień, ale nie jest faktycznie 

absolutna w sposób totalitarny. Głoszone przez Waszyngton tezy, że to wyłącznie władze 

Iranu są winne przez swą postawę i odwlekanie kluczowych decyzji także były 

wypowiedziane jedynie w celach propagandowych, ponieważ irańskie społeczeństwo 

również zawiodło187.  

 

Złagodzenie relacji Waszyngton-Teheran jest wciąż zdecydowanie nierealne. Jeśli jednak 

mutacje oraz epidemie koronawirusa będą w najbliższych latach nadal mieć miejsce, to jest 

możliwe, że irańskie elity utracą wiele znaczących osobistości ze świata polityki, kultury 

oraz religii. Skutki polityczne wynikające ze śmierci tych osób nie mogą być obecnie ani 

oszacowane, ani przesądzone.  

 

Wnioski  

 

 Złagodzenie relacji Waszyngton-Teheran jest wciąż zdecydowanie nierealne. 

 Iran doświadcza teraz splotu wyjątkowo niesprzyjających okoliczności, które osłabiają 

pozycję Teheranu: wojny cenowej na rynku ropy naftowej, pandemii oraz niesłabnącego 

reżimu sankcyjnego w połączeniu z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 36 | kwiecień 2020 

68 | Łukasz Przybyszewski 

 W warunkach epidemii najprawdopodobniej nie uda się: sprowadzić poziomu inflacji do 

poniżej 20 proc., zredukować pogłębiającego się deficytu budżetowego  

i powstrzymać kurczących się rezerw walutowych. 

 Irańska zdolność do pośredniej projekcji siły w regionie (np. w Iraku lub Syrii) może  

w najbliższym czasie osłabnąć. Niedawna wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu w 

Damaszku miała zatem na celu zapewnić władze syryjskie o utrzymaniu 

dotychczasowych relacji i zaangażowania militarnego. Nie wiadomo jednak, czy 

Teheran i proirańskie bojówki nie zdecydują się jednak na rychlejsze działania 

wymierzone w siły USA i koalicji, uznawszy, że zagrożenie SARS-CoV-2 dodatkowo 

obniża morale stacjonujących w Iraku żołnierzy.  

 Władze Iranu mogą przeprowadzać jedynie pozornie groźne działania, które miałyby na 

celu wzmocnienie wizerunku IRI w regionie.  

 Radykalna zmiana układu sił w regionie jest obecnie wciąż mało prawdopodobna. 

 Skutki działań władz w Teheranie w połączeniu z obawami o reperkusje polityczne 

przyniosły odwrotny efekt przez bliskość znaczących w wymiarze globalnym  

i regionalnym portów lotniczych oraz sugerowanie się działaniami innych państw. 

 Należy mieć jednak na uwadze, że władze Iranu nie miały dość czasu, aby przejąć 

inicjatywę informacyjną i działać aktywnie zamiast reaktywnie przed wybuchem 

epidemii na swoim terytorium. 

 Do gwałtownego rozwoju epidemii w Iranie przyczyniły się masowe obchody 

zwycięstwa rewolucji w dniach 1-11 lutego oraz pierwsza tura wyborów 

parlamentarnych 21 lutego, a także brak adekwatnej reakcji społecznej na apele władz i 

napływające informacje spoza Iranu. 

 Skutki polityczne wynikające ze śmierci członków elity politycznej, kulturalnej  

i religijnej w Iranie nie mogą być obecnie przesądzone. 
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English summaries 

 

“Mask diplomacy”. Implications of Beijing’s diplomatic offensive in time of pandemic 

Alicja Bachulska 

 

As the epicentre of the COVID-19 pandemic has moved to the West, the relative 

stabilisation of the public health situation in China has resulted in Beijing’s willingness to use 

the current rebound phase to its advantage. As a result, an all-out diplomatic offensive 

aimed at improving the previously tarnished image of the Chinese authorities has been 

initiated. In the face of growing international allegations of mishandling the outbreak at its 

early stage, the Chinese Communist Party (CCP) embarked on a mission to improve the 

country’s image, primarily through the so-called “mask diplomacy” – a strategy based on 

selling large amounts of medical and sanitary equipment to the outside world while 

promoting them as “aid”. This narrative has been strengthened by Chinese diplomats and 

state media abroad, who have praised Beijing’s actions in the time of crisis. The ultimate 

goal has to been to divert the public’s attention away from China’s systemic problems and 

to create an overly positive image of the country’s contribution towards fighting the 

pandemic. In the meantime, the US as well as some of the EU countries have become the 

target of China’s criticism, which has helped Beijing to channel domestic tensions towards 

outside enemies. This way, the pandemic has become politicised, which has not been 

without consequence for China’s relations with both the US and the EU.  

 

Beijing has been using the current public health crisis in the US to shift its responsibility for 

not dealing with the pandemic sufficiently at an early stage to Washington and to discredit 

the crisis management in the American political system. Simultaneously, by engaging in 

“mask diplomacy”, Beijing has tried to boost its image as a “responsible power” ready for 

global leadership in the spirit of building a “shared future for mankind” – two propaganda 

slogans characterising Chinese foreign policy under Xi Jinping. The CCP has intended for 

this message to be particularly strong in the absence of visible American aid initiatives, 

despite the fact that Washington has actually provided support for the international 
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community by increasing funding for various UN agencies and through the State 

Department as well as USAID. The COVID-19 pandemic has exacerbated the long-existing 

tensions between Beijing and Washington. What we have recently been witnessing is  

a global public health crisis, yet its political implications have stemmed from the systemic 

problems inherent to Sino-American relations under Xi Jinping and Donald Trump.  

 

When it comes to China’s relations with the EU, Beijing’s recent charm offensive has yielded 

ambiguous results: many European states are in urgent need of medical and sanitary 

supplies, but some of them also fear China’s growing influence and its potential impact on 

the corrosion of EU solidarity. On the one hand, the narrative about the alleged “inaction” 

of the EU and the “selflessness” of China seems to be increasingly popular among some 

Eurosceptic forces. Moreover, the presence of Chinese diplomats and their voices in the 

local media (e.g. uncritical promotion of Beijing's solutions in the fight against the epidemic 

or selective presentation of facts) also seem to go hand in hand with some forms of 

disinformation spread by the Russian side (e.g. on the origin of the virus and its links to the 

US military). On the other hand, a growing number of reports on the poor quality of Chinese 

equipment purchased by European countries suggests that "mask diplomacy" is largely 

transactional, as it enables the Chinese side to get rid of the surplus materials produced in 

recent months without paying proper attention to certification and product safety.  

 

All the elements mentioned above are also visible in the current relations between Warsaw 

and Beijing. In recent years, Sino-Polish ties have moved away from all-out enthusiasm to 

growing scepticism. During the pandemic, the Polish side has been buying Chinese 

equipment, but without grand political gestures. 

 

It seems highly probable that in the nearest future the Chinese diplomatic offensive will 

continue globally. Although the epicentre of the pandemic is currently in the West, Beijing is 

preparing for the potential second wave of infections in the PRC. Therefore, the foundations 

of the CCP's current triumphalism are shaky, and Beijing will modify its official diplomatic 

narrative as the situation unfolds. 
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China's management of looming economic crisis 

Łukasz Sarek 

 

Unlike the governments of many Western countries, which are reserving huge resources to 

combat the economic impact of the SARS-CoV-2 pandemic, the CPC leadership has been so 

far cautious in its implementation of relevant economic actions. However, the state of the 

Chinese economy and the increasing pressure from external and internal factors have 

forced Beijing to take more decisive steps, despite its increasingly limited resources. The 

analysis of the type of measures taken by China, their effects and the steps envisaged for 

the next stage of the anti-crisis action plan can be useful for other countries to select 

appropriate tools needed to mitigate the adverse economic effects of the pandemic. The 

example of China also shows that excessive restrictions imposed on business activities 

combined with inadequate monetary and fiscal measures can lead to serious economic 

problems. They may also delay the return to stable growth.  

 

The CPC has used both monetary and fiscal policy tools. Open market operations, interest 

rate cuts and reductions of the required reserves’ rate have increased liquidity in the 

financial sector and allowed banks to grant low-interest loans to companies. Entrepreneurs 

have been also provided with solutions to delay the repayment of loans and interests. The 

classification of delayed repayments as bad loans has been withheld, which also helped 

companies to stay afloat. On the fiscal side, the exemptions from social security 

contributions and tax reliefs have been the key component of the support for the supply 

side. On the demand side, the implementation of infrastructural projects has been 

accelerated with the prospect of an increase in the number and value of projects in the 

coming months. The actions aimed at stimulating household consumption have been very 

limited, however. The drastic restrictions on the movement of people and goods and the 

operations of enterprises – especially in the service sector – have led to a sharp drop in 

economic activities. Chinese authorities are fully aware that prolonged restrictions on 

business life can lead to an economic collapse. As a result, state policies to revive the 

economy have been centred around the fast and full restoration of business activities by the 

widest possible group of economic entities.  
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The actions taken till now have been by far insufficient, however. Most companies have 

resumed work but the service sector is still struggling. Economic indicators for March, 

although much better than for February, still indicate that the rate of economic recovery is 

low. The troubled restart of business activities has been accompanied by falling foreign 

demand and still weak domestic demand, which means that the businesses in China have to 

operate in a hostile economic environment and under increased pressure from unfavourable 

external and internal factors. The CPC leadership will be forced to take more decisive 

actions in the coming months. The new crisis management plan includes a greater use of 

the monetary policy tools than those applied so far. The government is planning to increase 

the volume of available credits and liquidity in the financial system and to enhance the role 

of the state as a guarantor of corporate credits. It has been announced that infrastructure 

projects have been intensified and their development is being supported by the increased 

budget deficit and by special bonds issued by the central and local governments. However, 

support for household consumption will remain fairly limited, mainly reduced to an increase 

in social transfers for the poorest and possible extensions of the voucher scheme.  

 

Considering the scale of challenges facing the Chinese economy, it is doubtful whether 

these measures will prove to be fully sufficient. The scope of the envisaged fiscal expansion 

is still much smaller than the one implemented during the global financial crisis of 2008. A 

more active fiscal policy may turn out to be risky due to structural weaknesses of the 

Chinese financial system and the country’s social security system, as well as the inherent 

faults in the Chinese economic model. The main disadvantage of the adopted solutions, 

apart from the still limited support for enterprises, seems to be their focus on activities 

almost exclusively related to the supply side, combined with stimulating the demand by 

means of infrastructure projects (while these will also be implemented with much more 

limited resources than in the past). The lack of decisive actions which would increase the 

degree of consumer confidence and the level of household consumption may result in  

a situation where many social groups will be deprived of work or will have a significantly 

reduced income for several months to come. Without being provided with significant 

additional support, these groups will significantly restrict their expenditures and shore up 
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the remaining financial resources. It will lead to an increased willingness to save, while 

limited consumption will not be the engine of stabilising the economy. 

 

Active substances, inactive export. Restrictions on API exports from India and their 

implications 

Krzysztof Iwanek 

 

On March 3, the New Delhi government has restricted the exports of some active 

pharmaceutical substances (otherwise called active pharmaceutical ingredients, 

henceforth: API). The decision was caused by two factors: (1) a fall in API imports from 

China (the city of Wuhan, where the SARS-Cov-2 pandemic started, is one of the major 

hubs of pharmaceutical production) and (2) a lockdown enforced by the Indian government 

to fight the epidemic. These conditions forced India to limit its exports to make sure there 

was enough API stock on the domestic market.  

 

While this will likely prove to be a temporary situation, it has also affected the Polish 

pharmaceutical market and showcased the extent to which the country has been 

dependent on API imports from China (much more than from India). This is apparent in 

Poland’s 2018-2019 import statistics. When it comes to API recently restricted by India in 

terms of exports and at the same time imported by Poland, erythromycin (including salts its 

and formulations based on it) was the only substance purchased predominantly from India 

rather than from China. Other API on this list were mostly imported on a much bigger scale 

from the PRC (these were: vitamin B1, B6, B12, progesterone and chloramphenicol as well 

as their formulations). Thus, Poland is not only much more dependent on the API imported 

from China but, as the present situation has demonstrated, a sudden drop in Chinese 

exports of these substances may affect the Indian market, temporarily reducing Indian API 

exports to third countries, such as Poland. 

 

A large part of global production of API takes place in China but India is also one of their 

larger manufacturers. At the same time, India is highly dependent on API imports from the 

PRIC. In 2017-18, 68.38% of API imported by India came from China. In 2018-2019, the 
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number was 67.56%. This dependence was noticed much before the current pandemic. In 

2014, a committee was formed by New Delhi to search for recommendations on 

strengthening the domestic API production. These actions have not changed much, 

however. During the current pandemic, the Indian government has strengthened such 

initiatives and apparently saw the unfolding crisis as not only a threat but also an 

opportunity for its pharmaceutical production. According to the media, New Delhi has 

identified 53 medical substances (including API) that it could now produce on a much larger 

scale, both to take the advantage of the falling global Chinese exports and compete with 

the Chinese industry as well as to reduce India’s dependence on imports of these substances 

from the PRC. The Indian government has also announced that it would support its 

pharmaceutical sector with 140 billion rupees (approximately 1.84 billion USD) to enhance 

API manufacturing. As this initiative has only started, it remains to be seen how successful it 

may become. 

 

In the changing global conditions, dependence on imports from China will probably pose a 

growing political challenge for Poland as well as for some other European countries. Their 

governments must avoid a situation in which Beijing will weaponise its exports during 

diplomatic clashes, using them to blackmail weaker states. In this context, rising API 

production in India offers a political alternative to imports from China, as there have been 

no major tensions between Warsaw and New Delhi. Otherwise, however, currently API 

imports from India do not present a viable and attractive alternative. There are two reasons 

for this: (1) as mentioned above, India is also highly dependent on imports from China, and 

(2) in recent years, there have been problems with the quality of not only China-produced, 

but also India-made API exported to the European Union. 

 

It remains uncertain how much New Delhi will be able to realise its plan of creating a huge 

sector of API manufacturing, how much it can reduce its dependence on China and to what 

degree the substances produced in such way would be of better quality. As long as this does 

not happen, the Polish government should rather support the idea of establishing new API 

production chains within the European Union, with Poland becoming one of their elements. 
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Japan to pay companies for moving manufacturing out of China 

Konrad Rumiński 

 

On the 8th of April the government of Japan announced that it wants to subsidise its 

companies willing to relocate manufacturing of key components and products from China 

to Japan (or to other countries). The allocated funds amount to 2.2 billion US dollars, 

including over 200 million for investments outside of Japan. The decision has been made 

after a massive slump in Japanese imports from China amidst the pandemic. The imports 

fell by nearly 50%; this situation has also left some of the Japanese manufacturers without 

key components.  

 

The plan seems to be a part of a broader strategy aimed at reshaping international supply 

chains in a way that would be more favourable to Japan and create a greater added value 

for Japanese companies. The idea of reducing Japan’s dependence on China has earlier 

been discussed during a government panel at the beginning of March but it is by no means 

novel. The country has been losing its position in terms of global industrial output since 

1990 and many believe that the trend has to be reversed. The commencement of the US-

China trade war, and later the Japan-South Korea trade war, has rekindled Japanese 

debates on the need to move the manufacturing out of PRC. Thus, the current pandemic is 

not the reason behind this initiative although it seems it has given additional impetus to 

such actions. 

 

The plan has been announced at the time of a planned state visit by the Chinese president 

Xi Jinping which, however, has been indefinitely postponed due to the pandemic. Tokyo's 

decision underlines a growing trend towards weakening globalisation and re-focusing on 

national interests first.  

 

Despite the government plan, it is likely that most Japanese companies will be reluctant to 

relocate their manufacturing back to Japan because of high labour costs. The trend of 

weakening globalisation may benefit the governments but will likely result in a greater 

financial burden for customers, as they will be the ones who will have to suffer growing 
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prices. Moreover, instead of shifting their manufacturing, some of the weakened companies 

may decide to curb extra expenses while other ones may even face bankruptcy.  

 

It therefore remains uncertain whether a substantial change in supply chains will take place. 

Nevertheless, some jobs may be moved to ASEAN countries and India, as these nations 

have already witnessed a significant increase of Japanese economic presence in recent 

years.  

 

It should also be pointed out that the resources allocated to fund the shifting of production 

are relatively low. As mentioned above, these amount to 2.2 billion USD while, as per the 

Economist, in 2017 the total value of investment possessed by over 30,000 Japanese firms in 

China was estimated at 117 billon USD. It is therefore possible that the real intention behind 

the Tokyo government’s plan is to give a strong political signal to voters and international 

partners rather than to initiate deep economic changes. Nevertheless, the idea of 

maintaining manufacturing capability of key components within a single state seems 

worthwhile and deserves attention. 

 

SARS-CoV-2 pandemic in Iran and its impact on Tehran's regional position  

Łukasz Przybyszewski 

 

The Islamic Republic of Iran (IRI) is one of the countries most tragically affected by the 

SARS-CoV-2 pandemic. By April 21, Iran’s Health Ministry performed 365,723 tests and 

recorded 84,802 confirmed cases of infection, 60,965 recoveries and 5,297 deaths, while 

3,357 people are in critical condition. Until recently, the coronavirus-related deaths-to-

infections ratio among positively diagnosed was very high (14%), and the current decline 

to 6% is due to an increase in the number of infected. In the coming weeks the deaths-to-

infections ratio should oscillate between 6 to 8%, even if patients in critical condition 

soon lose the fight against the coronavirus. Despite the efforts, the number of the 

diagnosed sick still hovers at approx. 20,000. However, Iranian statistical sources indicate 

a positive trend: the number of infections is falling. 
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At the beginning of the epidemic, it was difficult for the authorities to introduce  

a country-wide lockdown and thus to limit intrastate traffic, as well as to prevent people 

from leaving their households to an absolute minimum. The large-scale disregard of the 

government’s pleas to stay at home and to not leave the cities for the New Year holiday 

was one of the reasons behind enforcing a lockdown on March 29. It was implemented in 

stages and lasted until April 8. Now, in line with the Iranian plan of intelligent social 

distancing, some shops and scientific, cultural and religious centres are partially 

operational and the government is slowly “de-freezing” the economy. The IRI authorities 

will be held responsible by its citizens for the staggering death toll, as they failed to 

implement timely and appropriate preventive measures to counteract the epidemic. Yet, 

blaming the government for the coronavirus spread without taking into account the pre-

epidemic conditions in Iran distorts the picture.  

 

In its decision-making process, IRI government was influenced by three factors:  

1) the measures that other affected countries have implemented (e.g. Italy);  

2) the lack of diagnostic evidence of cases in Iran, and  

3) the concern about possible negative repercussions of cancelling the 41st anniversary of 

the Islamic Revolution and the first round of parliamentary elections planned for 

February 21 (which the government eventually did not cancel). 

Iran’s inadequate response has been also probably grounded in the organisational culture 

of its state institutions and authorities. Its dysfunctional dimension has been 

consolidated by the authoritarian-consultative political structure. In other words, 

dispersed middle and senior power centres in Iran were not able to push their 

recommendations at a sufficiently fast pace, neither horizontally nor vertically. 

 

It should be borne in mind, however, that IRI did not have enough time to take the 

initiative, inform the society and act decisively before the outbreak. Compared to the 

current situation, Iran politicians’ situational awareness of the epidemiological risks 

associated with COVID-19 was significantly lower at the end of January and in the first 

week of February. At that time, it was decided that the best course of actions was to 

monitor the developments, follow other countries’ preventive measures and react once 
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first infections or death cases were confirmed. Overreacting and outperforming other 

countries did not seem to be prudent and adequate at that point. The IRI authorities were 

prepared for a controlled epidemic and ready to shut down passenger flights to and from 

China (aside from evacuation and provision of medical supplies) on January 31. Given the 

long incubation period of the virus, not all infected individuals entering Iran could be 

detected. This way, COVID-19 could have entered the country unnoticed. In effect, first 

confirmed cases of coronavirus-caused deaths emerged just days before the first round 

of parliamentary elections, which means that the Islamic Revolution’s victory 

celebrations contributed to the epidemic’s rising dynamic. The situation became even 

more uncontrollable when it turned out that a significant number of Iranians was 

reluctant to adhere to social distancing measures. It is probable that approximately  

1 million people left their homes to celebrate the Iranian New Year (Now Ruz, March 21). 

The responsibility for the epidemic is therefore a shared one – similarly to some other 

countries, IRI’s acting politicians took a wrong turn, but a significant part of the Iranian 

population ignored the restrictions, thus enabling the virus to spread. 

 

Iran currently faces a catastrophic combination of three factors: 1) the deepening 

economic crisis due to the pre-existing sanctions and the ongoing pandemic; 2) the oil 

price war and its negative effects; and 3) a potential political fallout as the virus does not 

choose its victims, taking the lives of members of all social classes, including the elites. 

Because of the epidemic, Iran’s decision-makers will most likely be unable to reduce IRR’s 

inflation below 20%. The same applies to its budget deficit and shrinking currency 

reserves. Although, as a result of the US sanctions, IRI faces some obstacles in acquiring 

necessary medical supplies, INSTEX proved to be functional, especially since delivering 

medical and humanitarian relief products to Iran is not prohibited.  

 

Despite Iran’s internal condition, the US administration has been holding up to its 

maximum-pressure policy towards Teheran. Two US carrier groups and one amphibious 

ready group currently stationed in the proximity of Iran’s borders are part of 

Washington’s efforts to prevent Iran’s proxies from taking over Iraq and to stop any 

revival of the so-called Islamic State in the region. From Tehran’s perspective, the current 
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US actions in the region still pose a threat, although the White House has decided to 

reduce its presence or maybe even leave some parts of the Middle East permanently, if 

certain conditions are met. It can be concluded that the IRI’s ability to indirectly project 

its power in the region (e.g. in Iraq or Syria) may weaken in the near future. The recent 

visit of the Iranian Foreign Minister to Damascus was therefore intended to assure the 

Syrian authorities that relations and military involvement will be maintained. However, it 

remains to be seen whether Tehran and pro-Iranian militias will decide to strike US and 

the coalition forces, recognising that the SARS-CoV-2 threat further lowers the morale of 

the soldiers stationed in Iraq. It is also probable that Iran will decide to counter the 

perception of its waning influence in the region by low-cost solutions, like more frequent 

sabre-rattling. Therefore, at this point it seems that any US-Iran rapprochement is very 

unlikely. 

 

It should be taken into account that the epidemic of SARS-CoV-2 epidemic may return 

over the course of the next few years, which means that Iran’s leading figures might also 

be under the risk of fatal infection. This does not mean that the fall of Iran's political 

order is imminent, however. SARS-CoV-2 might indeed become dangerous for the 

regime’s stability, but it is unlikely to cause a counter-revolution or the fall of hierocracy. 


