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Podsumowania tekstów 

 

Polityczne implikacje epidemii koronawirusa 2019-nCoV dla ChRL 

Alicja Bachulska 

 

Rozwijająca się w przeciągu ostatnich miesięcy epidemia koronawirusa okazała się dużym 

wyzwaniem dla rządu w Pekinie. Pomimo pewnych podobieństw z wcześniejszymi 

epidemiami tego typu (jak SARS) i relatywnie niską śmiertelnością wśród chorych (ok. 2-3% 

chorych), nowy koronawirus rozprzestrzenia się dużo szybciej od swoich poprzedników. 

Skala problemu uwidacznia pewne dysfunkcje chińskiego systemu politycznego, jak np. 

brak przejrzystych procedur biurokratycznych, daleko posunięta cenzura czy nadrzędny cel 

utrzymania stabilności społecznej kosztem szybkiego przepływu wiarygodnych informacji. 

Elementy te utrudniają obiektywną ocenę kryzysu i działania prewencyjne, wydają się 

również mieć odwrotny skutek do zamierzonego: rodzą coraz więcej spekulacji i niepokojów 

na temat kryzysu. Sytuację pogarsza fakt, że epidemia wybuchła w wyjątkowo 

niekorzystnym dla Chin okresie: Pekin uwikłany jest w przeciągający się konflikt handlowy  

z Waszyngtonem, gospodarka zwalnia, a władze są coraz częściej krytykowane na arenie 

międzynarodowej w związku z coraz bardziej agresywną polityką wewnętrzną i zagraniczną. 

W tej sytuacji epidemia koronawirusa skupia uwagę społeczności międzynarodowej na 

ocenie efektywności działań rządu w Pekinie w obliczu kryzysu i tym samym testuje jego 

wiarygodność.  

Jeśli epidemia nie zostanie zatrzymana w najbliższym czasie, może ona długofalowo 

wpłynąć na pozycję ChRL w przestrzeni międzynarodowej. Z perspektywy społeczeństwa 

kryzys uwidacznia mankamenty ustroju politycznego kraju, które były mniej dostrzegalne 

w czasach prosperity. Rozprzestrzenianie się wirusa nie pozostaje również bez wpływu na 

sytuację gospodarczą Chin: już teraz wiadomo, że epidemia spowolni wzrost PKB, podniesie 

inflację i zakłóci międzynarodowe łańcuchy dostaw. Kryzys wpłynie również negatywnie na 

harmonogram wydarzeń politycznych w kraju, które są kluczowe z punktu widzenia 

zarządzania państwem przez Komunistyczną Partię Chin. Co więcej, ChRL straci 

wizerunkowo na odwołanych lub przeniesionych międzynarodowych wydarzeniach 

wysokiego szczebla planowanych na terenie kraju w nadchodzących miesiącach. Tym 
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samym widać, że kryzys epidemiologiczny przerodził się już w źródło szerszych niepokojów, 

które wpłyną na sytuację wewnętrzną ChRL oraz pozycję międzynarodową kraju  

w najbliższych miesiącach. Należy monitorować rozwój sytuacji i informować o nim polską 

opinię publiczną, w szczególności w związku z rodzimą dezinformacją w krajowych 

mediach. 

 

Wstrzymanie przez Chiny importu polskiego drobiu  

Łukasz Sarek 

 

W styczniu chińskie władze celne oficjalnie wprowadziły zakaz wwozu do Chin polskiego 

drobiu z powodu wykrycia w naszym kraju ognisk ptasiej grypy. Faktyczne otwarcie pod 

koniec 2018 r. chińskiego rynku na polski eksport drobiu zaowocowało dynamicznym 

wzrostem wartości dostaw żywych piskląt i kurczaków, mięsa kurzego, podrobów 

mrożonych i schłodzonych oraz mięsa z indyków. Otwarty z wielkim trudem i po długich 

staraniach chiński rynek został jednak ponownie zamknięty.  

 

W Chinach rośnie popyt na biało zwierzęce i wydaje się, że tendencja rosnąca zostanie 

utrzymana. W połączeniu z wysokimi obecnie cenami wieprzowiny, spadkiem krajowej 

produkcji w ostatnich miesiącach i zapowiedziami władz o zwiększeniu importu podnosi to 

atrakcyjność Chin jako rynku dla zagranicznych eksporterów. Wzrost popytu na import 

zbiega się ze wzrostem konkurencji. W eksporcie mięsa drobiowego do Chin dominuje 

Brazylia, ale szybko zwiększa się również udział Argentyny i Tajlandii. Od listopada 

ubiegłego roku Chiny otwarły rynek również dla USA, największego na świecie producenta 

drobiu. Samowystarczalność żywnościowa jest bardzo istotna dla Pekinu. W obecnej 

sytuacji chińskie władze są zmuszone do szerszego otwarcia się na import. Dokładają 

jednak starań, by maksymalnie zwiększyć produkcję krajową wspierać krajowe 

przedsiębiorstw w konkurowania z firmami zagranicznymi.  

 

ChRL jest dość atrakcyjnym rynkiem dla polskiej branży drobiarskiej z punktu widzenia 

dywersyfikacji eksportu, jednak ze względów politycznych i gospodarczych jej stabilność 

jest dużo niższa niż kluczowych obecnie rynków europejskich. Dlatego też polscy 
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producenci powinni unikać nadmiernej ekspozycji na Chiny. Wstrzymanie importu z Polski 

ma miejsce w czasie, gdy dotychczasowi liderzy zwiększają wielkość eksportu, a nowi 

gracze szybko zwiększają również udział w rynku jest niekorzystne.  

W celu uzyskania możliwie szybkiego ponownego otwarcia rynku należy zintensyfikować 

dialog z odpowiednimi organami chińskiej administracji państwowej. Dialog ten powinien 

polegać na przekazywaniu rzetelnych informacji dotyczących zwalczania ognisk 

zachorowań oraz próbie dokonania wstępnych ustaleń co do warunków  

i terminu ponownego wprowadzenia polskiego drobiu do Chin. Powinien także opierać się 

na przesłankach merytorycznych i technicznych, a także dążeniu do uzyskania uznania 

przez Pekin zasady regionalizacji, której wprowadzenie powinno przyczynić się do 

ustabilizowania polskiego eksportu. Uzyskanie zgody na otwarcie rynku nie powinno być 

związane z ustępstwami w istotnych kwestiach gospodarczych i politycznych. 

 

Kontynuacja walk o Idlib – znaczenie i perspektywy 

Łukasz Przybyszewski 

 

Porozumienie z Soczi zawarte między Turcją a Rosją w 2018 r. zakładało stworzenie  

z obszaru wokół syryjskiego Idlibu zdemilitaryzowanej strefy buforowej. Rebelianci jednak 

nie złożyli broni, przez co Syryjska Armia Arabska (SAA) wspierana przez siły rosyjskie 

rozpoczęła w maju 2019 r. serię jedynie chwilowo przerywanych ofensyw. Obecna ofensywa 

jest trzecią i najsilniejszą z dotychczas przeprowadzonych. W wyniku działań SAA doszło do 

zajęcia terenów, które oddzielały Idlib od wojsk Damaszku. W trakcie walk polegli również 

tureccy żołnierze. Odwet turecki zmusił z kolei obie strony do kontynuowania wendety, ale 

nie wiadomo jak długo będą w stanie utrzymać prowadzenie działań. Możliwy jest zatem 

scenariusz, w którym Turcja zdecyduje się zrobić większy użytek ze znajdujących się na 

terenie Idlibu rebeliantów. 

 

Prezydent Erdoğan omówił sytuację z prezydentem Putinem 5 marca. Spotkanie do 

pewnego stopnia przyniosło konsensus. Porozumienie zakłada wspólne patrole i utworzenie 

jeszcze jednej strefy deeskalacyjnej. Ma ona przebiegać wzdłuż drogi szybkiego ruchu M4. 

Korytarz bezpieczeństwa ma rozciągać się 6 km na północ i 6 km na południe od M4, ale 
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kończyć się w mieście Saraghib. Dla syryjskich sił antyrządowych oznacza to kolejne straty 

terytorialne i brak gwarancji bezpieczeństwa na wschodnim froncie Idlib. Nie ma jednak 

pewności czy Rosja i Turcja osiągną kompromis rozstrzygający również o wschodnim 

froncie Idlib. Porozumienie z 5 marca br. wskazuje, że wsparcie NATO, Stanów 

Zjednoczonych oraz UE miało dla Turcji jedynie „moralny” charakter. Ankara nie może też 

liczyć na to, że SAA zupełnie powstrzyma się od dalszych działań. Dopóki nie zacznie 

wyłaniać się szersze, porozumienie armia turecka będzie starać się spowolnić lub zatrzymać 

ofensywę SAA. Ofensywa SAA utraciła swój impet, ale siły te nie zaprzestaną swoich prób 

odbicia Idlib. Nowy korytarz bezpieczeństwa mógłby umożliwić SAA skoncentrowanie 

ofensywy niemal wyłącznie na mieście Idlib. Wówczas nie musiałaby ona prowadzić szerszej 

kampanii, przez którą ryzykowałaby kolejne starcia z siłami tureckimi i kontrataki ze strony 

rebeliantów. 

 

W chwili pisania tego komentarza wydaje się, że żadna ze stron nie chce kontynuować tej 

walki w nieskończoność, a zarazem nie chce też porzucić swoich celów. Prawdopodobnie 

walki wokół Idlib i na zachód od Aleppo nie ustaną w ciągu najbliższych miesięcy. Istnieje 

możliwość, że po osiągnięciu pewnych zdobyczy znów dojdzie do zawieszenia broni. Będzie 

to wówczas najprawdopodobniej jedynie kolejna przerwa w toczących się zmaganiach o te 

tereny.  

 

Czy Japonia zbuduje nowoczesne elektrownie węglowe, by produkować wodór? 

 

W ciągu najbliższej dekady Japonia planuje uruchomić 22 nowe bloki energetyczne zasilane 

węglem. Nowe bloki pozwolą wyprodukować dodatkowo 20 GW energii elektrycznej 

rocznie. Dotychczas z węgla Japonia uzyskiwała 46 GW. Należy dodać, że dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych technologii nowe bloki mają mieć większą sprawność i niższą 

emisję dwutlenku węgla niż konwencjonalne elektrownie węglowe. 

Po katastrofie jądrowej w Fukushimie w 2011 roku Japonia z przyczyn politycznych 

zdecydowała o wyłączeniu wszystkich 54 reaktorów jądrowych i stanęła przed 

koniecznością uzupełnienia ubytku w miksie energetycznym innymi źródłami, mimo że 

część reaktorów na powrót włączono po 2015 roku. Energia atomowa stała się jednak 
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bardzo niepopularna w społeczeństwie japońskim. Głównym powodem powrotu Japonii do 

węgla jest rozczarowanie odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna  

i wiatr, które nie dodają energii do sieci cały czas, będąc naturalnie zależne od warunków 

środowiska. Węgiel ponadto jest tańszy od skroplonego gazu ziemnego (LNG), który jest 

obecnie najważniejszym źródłem energii elektrycznej w Japonii. Innym powodem jest 

potrzeba unowocześnienia i zwiększenia sprawności japońskich elektrowni węglowych,  

z których niektóre działają już od ponad 40 lat. Oprócz tego wydaje się prawdopodobne, że 

węgiel jest również atrakcyjny dla Japonii ze względu na możliwość wytwarzania wodoru  

z gazu węglowego.  

Nie wiadomo, czy plany budowy nowych elektrowni węglowych zostaną zrealizowane  

w całości, mimo że stoi za nimi również inicjatywa prywatnych japońskich przedsiębiorstw. 

Nastawienie do energetyki atomowej może się zmienić, a japoński powrót do węgla już 

spotyka się z głosami krytyki za granicą. 

Działania Japonii pokazują, że zaopatrzenie w energię może być dla danego państwa 

ważniejsze niż przeciwdziałanie ewentualnym zmianom klimatu i nawet dominujące 

państwa mogą nie być w stanie sprostać ambitnym celom klimatycznym albo mogą 

zrezygnować z tych celów ze względu na własne bezpieczeństwo i interes gospodarczy. 

Pomimo trudności wywołanych surową energetyczno-klimatyczną polityką Unii 

Europejskiej Polska może próbować wykorzystywać w różnych negocjacjach przykład 

Japonii do obrony krajowej gospodarki, która oparta jest na węglu. Nie oznacza to jednak, 

że warto rezygnować z planów wykorzystania energetyki jądrowej (zarówno dużych 

reaktorów jak i małych reaktorów modułowych chłodzonych gazem). Warto przy tym 

kontynuować krajowe starania w celu zwiększenia produkcji wodoru w naszym kraju  

i stworzenia nowej gałęzi energetyki. Popyt na wodór bowiem najprawdopodobniej 

wzrośnie w przyszłości. 
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KOMENTARZ NR 5/2020; DATA ZŁOŻENIA: 19.02.2020 

 

Polityczne implikacje epidemii koronawirusa 2019-nCoV dla ChRL  

 

Pierwsze przypadki zachorowań na nowego koronawirusa (znanego obecnie jako 2019-

nCoV, a choroba nim spowodowana jako COVID-19) na terenie miasta Wuhan w Chińskiej 

Republice Ludowej (ChRL) zaczęto nagłaśniać w mediach w pierwszej połowie stycznia br.  

W rzeczywistości do pierwszych zarażeń doszło przynajmniej miesiąc wcześniej, lecz 

chińscy lekarze próbujący informować opinię publiczną o zagrożeniu zostali uciszeni przez 

służby bezpieczeństwa pod pretekstem walki z „szerzeniem plotek”1. Poniżej 

przedstawione są chronologicznie najważniejsze wydarzenia i informacje związane  

z dotychczasowym przebiegiem epidemii, natomiast główna część tekstu skupi się na 

wpływie kryzysu na sytuację wewnętrzną i wizerunek ChRL w przestrzeni międzynarodowej. 

 

· 31 grudnia 2019 r. strona chińska zgłosiła do Światowej Organizacji Zdrowia pierwsze 

przypadki zachorowań na nietypowe zapalenie płuc, które miały miejsce w mieście 

Wuhan między 12 a 29 grudnia. Między 31 grudnia a 3 stycznia 2020 r. odnotowano 

kolejne 44 zachorowania bez określonego źródła. 

· 7 stycznia chińscy naukowcy zidentyfikowali nowego wirusa, a 12 stycznia podzielili 

się jego sekwencją genetyczną z zagranicą w celu szybszego wypracowania metod 

diagnostycznych. 

· Począwszy od połowy stycznia koronawirus zaczął szybko rozprzestrzeniać się nie 

tylko w obrębie ChRL, ale również poza granicami kraju. Pierwszy zagraniczny 

przypadek odnotowano w Tajlandii 13 stycznia, a w kolejnych dniach również  

w Japonii i Korei Południowej. Miało to związek z przemieszczaniem się ludzi, którzy 

uprzednio przebywali w Wuhanie. 18 lutego Światowa Organizacja Zdrowia 

potwierdziła, że poza ChRL zdiagnozowano 804 przypadki zarażeń koronawirusem 

w 25 państwach, w tym trzy przypadki śmiertelne2.  

· W związku z nadzwyczajnie szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa poza granicami 

ChRL 30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan globalnego 

zagrożenia zdrowia publicznego. Tego samego dnia oficjalna liczba zachorowań 
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przekroczyła liczbę zarażeń wirusem SARS podczas kryzysu sprzed 17 lat, kiedy 

odnotowano 8096 przypadków na całym świecie. 8 lutego liczba ofiar śmiertelnych 

nowego koronawirusa (813) przekroczyła również liczbę ofiar SARS (774 w 2003 r.)3. 

· Ogniskiem choroby pozostaje Wuhan i cała prowincja Hubei, gdzie wiele miast 

objęto całkowitą kwarantanną. Sytuację pogorszył również moment wybuchu 

epidemii, czyli okres chińskiego nowego roku (tzw. Święto Wiosny). Jest to 

najważniejsze święto w ChRL i towarzyszą mu największe na świecie rokroczne 

migracje wewnętrzne związane z powrotem do domów setek milionów ludzi na 

okres świąteczny. Szacuje się, że w związku z tym tuż przed wprowadzeniem 

kwarantanny z samego Wuhanu wyjechało około pięciu milionów osób4.  

· W pierwszej połowie lutego choroba rozprzestrzeniła się po całych Chinach.  

W największych miastach jak Pekin i Szanghaj odnotowano po kilkaset przypadków 

zachorowań. Sytuacja wygląda gorzej w prowincjach Guangdong, Henan, Zhejiang  

i Hunan, gdzie w każdej z nich liczba chorych przekroczyła tysiąc. 

· Pomimo dostępności danych o chorych problemem pozostaje ich wiarygodność. Od 

samego początku epidemii podejrzewa się, że wartości publikowane przez chiński 

rząd są zaniżone. Obawy te częściowo potwierdziła oficjalna zmiana kryteriów 

diagnostycznych, wprowadzona w połowie lutego, która sprawiła, że z dnia na dzień 

według oficjalnych statystyk tylko w prowincji Hubei przybyło prawie 15 tys. nowych 

chorych (prawie dziesięciokrotny wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia)5.  

W momencie zamykania tego tekstu (19.02) oficjalne dane mówiły o ponad 75 tys. 

zachorowań (z czego prawie 62 tys. w prowincji Hubei), 2012 przypadkach 

śmiertelnych oraz prawie 15 tys. wyzdrowiałych6. 

· Jednym z powodów skali kryzysu jest niewydolność chińskiego systemu opieki 

zdrowotnej i fakt, że wielu obywateli nie posiada żadnego ubezpieczenia7. Z obawy 

przed wysokimi kosztami leczenia wielu chorych pozostało w domach bez 

postawionej diagnozy8. Jednocześnie ze względu na brak personelu  

i niewystarczającą infrastrukturę szpitale stały się ogniskami choroby, gdzie zdrowi 

ludzie są narażeni na kontakt z zainfekowanymi, co potęguje rozprzestrzenianie się 

wirusa. Pomimo wysiłków wizerunkowych władz centralnych (jak budowa nowego 

„szpitala”, a raczej ośrodka kwarantanny w Wuhanie w niecały tydzień) chiński 
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system opieki zdrowotnej nie jest gotowy, aby należycie zatroszczyć się o wszystkich 

chorych. 

· Wstępne badania wskazują, że wirus ma odzwierzęcy charakter, a jako potencjalnych 

nosicieli podaje się nietoperze, węże oraz łuskowce. Zwierzęta te są spożywane  

w Chinach w związku z przypisywanymi im przez tradycyjną chińską medycynę 

specjalnymi właściwościami. Handel niektórymi z nich jest nielegalny i odbywa się  

w niekontrolowany sposób, zwielokrotniając ryzyko rozwoju i rozprzestrzeniania 

chorób.  

· Chociaż bezpośredni związek między spożyciem tego rodzaju zwierząt  

a zachorowaniami nie został jeszcze potwierdzony, chińskie władze pod koniec 

stycznia zadecydowały o wprowadzeniu całkowitego zakaz handlu dzikimi 

zwierzętami.  

· Pomimo tego, że śmiertelność związana z nowym koronawirusem pozostaje 

relatywnie niska (ok. 2-3% zarażonych) i dotyka głównie osób starszych i o obniżonej 

odporności, kluczową kwest ią pozostaje szybkie tempo jego rozprzestrzeniania, 

niesprecyzowany okres inkubacji oraz brak wiedzy na temat jego dokładnego źródła 

i procesu transmisji.   

· Wiadomo również, że wirus podlega mutacjom, co tym bardziej utrudnia diagnozę 

(coraz częstsze przypadki zachorowań z nieswoistymi objawami) oraz prace nad 

wyprodukowaniem ewentualnej szczepionki. Obecnie trwają testy kliniczne nad 

lekami mającym zwalczać zapalenie płuc spowodowanego nowym koronawirusem.  

 

Epidemia jako potencjalne źródło osłabienia wizerunku władzy KPCh  

 

Na poziomie wewnętrznym rozprzestrzenianie się choroby stanowi nie tylko kryzys 

epidemiologiczny, ale również potencjalny przyczynek do głębszej destabilizacji ChRL, 

zarówno z perspektywy politycznej, jak i społecznej czy gospodarczej. Uciszenie lekarzy 

informujących w Wuhanie o przypadkach nieswoistych zapaleń płuc pod koniec grudnia 

2019 r. i umniejszanie skali problemu w pierwszych tygodniach epidemii poskutkowało 

obniżeniem wiarygodności oficjalnego przekazu. Częściowo uzasadnione działania władz 

mające na celu zapobieganie dezinformacji i podsycaniu paniki wśród opinii publicznej 
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przerodziły się również w represje wobec dziennikarzy i innych obserwatorów zwracających 

uwagę na dysfunkcje aparatu partyjno-państwowego w odpowiedzi na epidemię. 

Systemowe ograniczenia chińskiego ustroju sprawiają, że przepływ informacji jest 

utrudniony, a sama ich jakość i wiarygodność kwest ionowana. Biorąc pod uwagę liczbę 

połączeń transportowych łączących ChRL ze światem zewnętrznym (nawet przy 

zawieszeniu części lotów), wielkość populacji oraz stopień mobilności związany z turystyką, 

biznesem czy też ogólnymi przepływami ludzkimi (np. na chińskich lotniskach, które 

funkcjonują jako globalne i regionalne huby transportowe), całkowita izolacja ognisk 

choroby jest niemożliwa. Być może było to możliwe na samym początku rozwoju epidemii, 

lecz z powodu nieprzejrzystości procedur i błędów w kalkulacjach władz lokalnych 

przegapiono ten moment9. W związku z nieumiejętnym zarządzaniem kryzysowym 

sekretarz KPCh prowincji Hubei Jiang Chaoliang został już pozbawiony stanowiska. Zastąpić 

go ma dotychczasowy burmistrz Szanghaju Ying Yong10, któremu pomoże Chen Yixin11 

odpowiedzialny za specjalną grupę ds. walki z epidemią powołanej na poziomie centralnym. 

Obaj mężczyźni są protegowanymi Xi Jinpinga, co wskazuje na potrzebę ścisłej współpracy 

 i przepływu informacji między najbardziej dotkniętą prowincją a Pekinem. Dotychczasowy 

burmistrz Wuhanu Zhou Xianwang w wystąpieniu telewizyjnym przyznał się do błędów  

w zarządzaniu kryzysowym, w szczególności jeśli chodzi o dzielenie się bieżącymi 

informacjami na temat rozwoju sytuacji12. Pomimo świadomości rozprzestrzeniania wirusa 

Zhou zezwolił m.in. na publiczne obchody chińskiego nowego roku, w których wzięło udział 

40 tys. ludzi13. Wiadomo również, że według oficjalnych deklaracji rząd centralny  

i najwyższe władze KPCh były świadome rozwoju sytuacji już na samym początku roku  

– w przemówieniu z początku lutego Xi Jinping stwierdził, że od 7 stycznia bezpośrednio 

nadzorował prace mające na celu przeciwdziałanie epidemii14. Propagandowy wymiar tej 

deklaracji wskazuje na potrzebę całkowitej kontroli narracji na temat zarządzania 

kryzysowego w obliczu chaosu na poziomie poszczególnych prowincji.  

 

Rządy lokalne wdrażają różnorakie rozwiązania, aby ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa, 

m.in. odwołując imprezy masowe, wprowadzając przymusowe kwarantanny, nakazy pracy 

zdalnej dla pracowników biurowych czy szeroko pojęte ograniczenia dotyczące 

przemieszczania się. W wielu miejscach na prowincji, gdzie możliwości aparatu partyjno-
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rządowego są ograniczone, ludność lokalna decyduje się na wprowadzanie własnych 

regulacji, jak np. budowanie barykad uniemożliwiających ludziom spoza danej miejscowości 

wjazd na jej teren15. Dochodzi również do przypadków samosądów, aktów przemocy  

i nadużyć (również ze strony służb bezpieczeństwa i administracji16) relacjonowanych  

w mediach społecznościowych, np. wobec osób, które zataiły wcześniejszy pobyt w Wuhan, 

odmawiających noszenia maseczek w miejscach publicznych czy odmawiających 

kwarantanny (część z nich jest prawdziwa, część to tzw. fake newsy)17.  

 

Początkowo niekontrolowany rozwój sytuacji poskutkował gwałtownym obniżeniem 

zaufania wobec rządzących, wyrażanym masowo w mediach społecznościowych. W sieci 

pojawiły się liczne komentarze (liczone w milionach) świadczące o rosnącej frustracji  

i świadomości wpływu cenzury na dostęp do wiarygodnych informacji. Śmierć doktora Li 

Wenlianga (jednego z lekarzy, którzy w grudniu ostrzegali przed nową chorobą) w związku  

z zarażeniem koronawirusem wywołała falę krytyki wobec władz, która pomimo wysiłków 

cenzorów przedostała się do szerszego grona odbiorców. Aby odwrócić uwagę od 

kontrowersyjnych kwest ii, państwowe media zaczęły przedstawiać doktora Li jako 

modelowego obywatela, który stracił życie w służbie narodowi18. Również chińskie 

środowisko akademickie w obliczu śmierci Li wystosowało petycję do rządu centralnego  

z żądaniami zwiększenia swobody wypowiedzi oraz ustanowienia 6 lutego narodowym 

dniem wolności słowa19. Publiczne gesty tego rodzaju należą do rzadkości w ChRL,  

w szczególności pod rządami Xi Jinpinga i wiążą się z wysokim ryzykiem represji. Szerokim 

echem odbił się również esej Xu Zhangruna, profesora prawa z elitarnego Uniwersytetu 

Tsinghua. Intelektualista zasłynął niezwykle krytycznymi tekstami skierowanymi przeciwko 

obecnej polityce ChRL, co poskutkowało zawieszeniem jego profesury w 2018 r. i zakazem 

opuszczania kraju. Chociaż trudno wnioskować, na ile poglądy profesora Xu odzwierciedlają 

opinie chińskiego społeczeństwa, jego krytyka w dużej mierze pokrywa się ze 

spostrzeżeniami wielu zagranicznych obserwatorów co do charakteru chińskiej 

państwowości i centralizacji władzy w rękach Xi Jinpinga. Według Xu chiński ustrój 

charakteryzuje „systemowa impotencja” – element uniemożliwiający efektywne 

zarządzanie kryzysowe, co najdobitniej uwidacznia rozwój obecnej epidemii i chaotyczne 

działania władz w odpowiedzi na nią20. 
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Epidemia koronawirusa 2019-nCoV to pierwszy tego rodzaju kryzys w Chinach, który jest 

niemalże na żywo relacjonowany w mediach społecznościowych. Tym samym jego wpływ 

na kształtowanie nastrojów społecznych na terenie kraju jest dużo większy niż np. w 2003 r., 

kiedy miała miejsce epidemia SARS. Pomimo coraz bardziej rozbudowanego aparatu 

prewencyjnego, również w sieci, chińskie władze nie są w stanie ocenzurować wszystkich 

kontrowersyjnych treści związanych z wirusem. Z jednej strony chodzi tutaj o walkę  

z dezinformacją, która podsyca panikę i utrudnia zarządzanie kryzysowe. Drastycznie 

zwiększono również wymiar kar dla producentów i sprzedawców sprzętu medycznego (jak 

maseczki ochronne czy gogle) niespełniającego oficjalnych wymogów – obecnie grozi im 

nawet dożywocie21. Z drugiej strony przekonanie KPCh o potrzebie całkowitej kontroli nad 

narracją o rozwoju epidemii wskazuje, że „efekty uboczne” internetowej dyskusji o kryzysie 

(jak np. żądania zwiększenia wolności słowa) są postrzegane jako rzeczywiste zagrożenie 

dla legitymizacji władzy rządu w Pekinie. Sytuacja nie jest jednak w żaden sposób 

przesądzona: jeśli rozwój epidemii zostanie zatrzymany zanim przerodzi się  

w długoterminowy kryzys, może to zostać przedstawione przez KPCh jako sukces i przykład 

wyższości centralnych metod zarządzania w opozycji do demokratycznych procedur. 

Chińskie władze mogą również zacząć podsycać nastroje nacjonalistyczne w celu 

odwrócenia uwagi społeczeństwa od wewnętrznych przyczyn kryzysu i przekucia go na 

własną korzyść. Obecnie jednak wydaje się, że sytuacja jest daleka od stabilizacji i wpływa 

również negatywnie na pozycję ChRL na arenie międzynarodowej.  

 

Epidemia jako test wizerunkowy dla ChRL w przestrzeni międzynarodowej 

 

Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rozpoczął się w wyjątkowo 

niekorzystnym momencie dla Chin: Pekin uwikłany jest w przeciągający się konflikt 

handlowy z Waszyngtonem, gospodarka zwalnia, a władze są coraz częściej krytykowane na 

arenie międzynarodowej w związku z coraz bardziej agresywną polityką wewnętrzną  

i zagraniczną. W tej sytuacji epidemia koronawirusa skupia uwagę społeczności 

międzynarodowej na ocenie efektywności działań chińskiego rządu w obliczu kryzysu i tym 

samym testuje jego wiarygodność. Dotychczasowe rezultaty podejmowanych działań są 

mieszane, a ocena zagranicznych obserwatorów skupia się na błędach chińskich władz, 
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które wpływają również na globalną sytuację, w tym na potencjalny rozwój pandemii. Jeśli 

epidemia przedostanie się do państw rozwijających się, z którymi ChRL utrzymuje bliskie 

stosunki i znaczne przepływy ludzkie, to sytuacja może znacząco pogorszyć się ze względu 

na brak infrastruktury i środków do zarządzania tego typu kryzysem22. Przedstawiciele 

Światowej Organizacji Zdrowia deklarują pomoc dla m.in. państw afrykańskich (pod 

postacią zestawów do diagnozowania wirusa23), lecz skala lokalnych potrzeb  

i odpowiadającego im wsparcia nie zostały jeszcze dokładnie oszacowane.  

 

Jak często bywa w przypadkach globalnych kryzysów związanych ze zdrowiem publicznym, 

również i tutaj na pierwszy plan wychodzi kwest ia podmiotowości Tajwanu w Światowej 

Organizacji Zdrowia. Ze względu na naciski Pekinu wyspa nie ma oficjalnych 

reprezentantów w tej instytucji, nie posiada również dostępu do wszystkich danych  

i procedur bezpieczeństwa uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, co naraża 

mieszkańców wyspy na większe niebezpieczeństwo. Chociaż Pekin zgodził się na 

uczestnictwo tajwańskich ekspertów w specjalnej konferencji dotyczącej koronawirusa 

zorganizowanej przez Światową Organizację Zdrowia na początku lutego24, ogólna polityka 

ChRL wobec wyspy ma na celu ograniczenie udziału reprezentantów Tajwanu we 

wszelkiego rodzaju międzynarodowych formatach współpracy. W kontekście obecnej 

epidemii ma to bezpośredni wpływ na traktowanie mieszkańców wyspy przez podmioty 

międzynarodowe, np. w związku z nakładaniem na nich obostrzeń przez linie lotnicze, które 

traktują sytuację epidemiologiczną na Tajwanie tak jak tę w Chinach kontynentalnych, 

chociaż w rzeczywistości liczba zarażonych na wyspie pozostaje ograniczona (22 przypadki 

na dzień 17 lutego, w tym jeden śmiertelny)25. 

 

Epidemia nie pozostaje również bez wpływu na sytuację gospodarczą ChRL. Z danych 

Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach opublikowanych na podstawie sondażu 

przeprowadzonego na 109 przedsiębiorstwach wynika, że 78% f irm nie posiada 

wystarczającej ilości personelu do utrzymania pełnej produkcji, a 58% spodziewa się 

obniżonego popytu w nadchodzących miesiącach26. Według tego samego źródła 48% 

badanych f irm podaje braki kadrowe jako główne wyzwanie w nadchodzących tygodniach, 

a 30% stawia na problemy logistyczne. Już teraz wiadomo, że epidemia spowolni wzrost 
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PKB, podniesie inflację i zakłóci międzynarodowe łańcuchy dostaw, od których w dużym 

stopniu zależy pozycja ChRL na globalnym rynku. Chociaż początek kryzysu zbiegł się  

w czasie ze Świętem Wiosny (kiedy produkcja i tak zamiera w związku z jedynymi dłuższymi 

wakacjami w chińskim kalendarzu), rozwój epidemii poskutkował odgórnym przedłużeniem 

okresu świątecznego i dalszymi ograniczeniami produkcji (m.in. w związku z przymusową 

kwarantanną migrantów wewnętrznych, którzy pozostali w domach w wyniku obostrzeń  

w transporcie publicznym i nie są w stanie wrócić do ośrodków przemysłowych). Tak np. po 

10 lutego, czyli of icjalnej dacie wznowienia produkcji ogłoszonej przez rząd centralny, jeden 

z największych światowych producentów elektroniki Foxconn odnotował w swoich 

zakładach jedynie 10% dotychczasowej siły roboczej27. Epicentrum epidemii, czyli prowincja 

Hubei, to ważne centrum produkcyjne (m.in. w branży produktów biofarmaceutycznych, 

elektroniki i motoryzacji28), a zakłócenia spowodowane kwarantanną regionu  

i zatrzymaniem produkcji wpłyną na ciągłość dostaw zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Kryzys dotyka również sektor usług oraz ogranicza konsumpcję wewnętrzną: 

wynagrodzenia wielu pracowników w sektorze prywatnym są zmniejszane lub w ogóle nie 

są wypłacane, a ze względu na przedłużające się wolne od pracy i restrykcje w poruszaniu 

się ludzie kupują mniej, również w sieci29. Większość restauracji pozostaje zamknięta,  

a hotele nie przyjmują gości. Liczne centra handlowe, muzea czy kina również nie 

funkcjonują jak zazwyczaj. Rząd centralny obawia się potencjalnych masowych bankructw 

małych i średnich f irm, które mogą najmocniej odczuć zawirowania na rynku30. Kwest ia 

zaufania do władz jest kluczowa również w kontekście gospodarki: bez dostępu do 

wiarygodnych danych przedsiębiorstwa (również zagraniczne) nie wiedzą jakie kroki 

powinny podjąć i czy kolejne decyzje władz nie wpłyną negatywnie na ich funkcjonowanie. 

Rzeczywisty wpływ kryzysu na chińską gospodarkę pokażą dopiero dane kwartalne.  

 

Kolejną kwest ią jest wpływ epidemii na planowane w najbliższych miesiącach wydarzenia 

polityczne, które mają odbyć się na ternie Chin. Chodzi m.in. o jedno z najważniejszych 

wydarzeń w kalendarzu politycznym kraju, czyli tzw. lianghui – obrady Ogólnochińskiego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, które odbywają się w rokrocznie na początku 

marca w Pekinie. Wiadomo już, że wydarzenie zostanie przesunięte, m.in. ze względu na 

udział kadr partyjnych w walce z epidemią na poziomie poszczególnych prowincji31. Na 
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marzec i kwiecień w stolicy ChRL zaplanowano również spotkania międzynarodowe 

wysokiego szczebla, jak szczyt Chiny-UE (planowany na koniec marca) oraz szczyt formatu 

17+1 (planowany na połowę kwietnia)32. Nie wiadomo jeszcze, czy wydarzenia odbędą się 

zgodnie z planem. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą jednak zarówno utrudnieniem 

logistycznym dla wszystkich zaangażowanych stron, jak i sygnałem wskazującym na 

powagę sytuacji i niemożność chińskich władz do szybkiego poradzenia sobie z kryzysem. 

Epidemia może również ugodzić w szeroko pojętą atrakcyjność ChRL jako organizatora 

międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych. Wiele wydarzeń w tych dziedzinach 

zaplanowanych w Chinach na luty i kolejne miesiące zostało już odwołanych, przeniesionych 

w bliżej nieokreśloną przyszłość lub odbędzie się w innych państwach33.  

 

Jak widać, kryzys epidemiologiczny w krótkim czasu zdążył przerodzić się w źródło 

szerszych niepokojów, które wpłyną na sytuację wewnętrzną ChRL oraz pozycję 

międzynarodową kraju w najbliższych miesiącach. Należy monitorować rozwój sytuacji  

i informować o nim polską opinię publiczną, w szczególności w związku z rodzimą 

dezinformacją w krajowych mediach.  

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Wstrzymanie przez Chiny importu polskiego drobiu 

 

23 stycznia Główny Urząd Celny ChRL opublikował na swojej stronie datowane na 21 

stycznia obwieszczenie o wstrzymaniu wszelkiego importu z Polski drobiu oraz produktów 

drobiowych. Przyczyną zakazu importu jest wykrycie w Polsce ognisk ptasiej grypy34. 

Chińska agencja prasowa China News już w pierwszych dniach stycznia podała informację  

o wykryciu w Polsce ognisk wirusa szczepu H5N8. Wskazując na polskie media agencja 

podała również informację o dokonanym w związku z epidemią uboju 40 tys. sztuk drobiu  

i przywołała komentarz Andrzeja Danielaka (z Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców  

i Producentów Drobiu), że zagrożone jest kolejne 350 tys. szt.35 Informacja została szybko 

powielona przez chińskie media ściśle podlegające KPCh36, propagandowe37 oraz tzw. 

media komercyjne o zasięgu ogólnokrajowym38. Dotarła ona w efekcie do wiadomości 

szerszej opinii publicznej. Otwarty z wielkim trudem i po długich staraniach chiński rynek 

został ponownie zamknięty. Biorąc pod uwagę ostrożność władz chińskich w dopuszczaniu 

zagranicznych producentów do chińskiego rynku trudno jest określić kiedy i na jakich 

warunkach polscy eksporterzy będą mogli ponownie podjąć eksport do Chin. Przerwanie 

ciągłości eksportu ma miejsce w momencie istotnych zmian na rynku chińskim i może mieć 

wpływ na pozycję polskich firm w przyszłości. 

 

Polski eksport drobiu do Chin 

 

Otwarcie chińskiego rynku na polski eksport drobiu zaowocowało jego dynamicznym 

wzrostem. Według danych GUS wartość eksportu żywych piskląt i kurcząt z Polski do Chin 

wzrosła z niespełna 800 tys. USD w 2017 do prawie 4,4 mln USD w 2018, a następnie 10,5 

mln USD w pierwszych 11 miesiącach 2019. Eksport mięsa kurzego, a także podrobów 

mrożonych i schłodzonych wzrósł z nieco ponad 1 mln USD w 2017 do 4,7 mln USD w 2018  

i 36,8 mln USD do listopada ub.r. Polskie przedsiębiorstwa wykorzystały również niszę na 

chińskim rynku i zwiększyły znacząco eksport mięsa z indyków do wartości 2,3 mln USD  

w 2018 r. oraz do ponad 13 mln USD w pierwszych jedenastu miesiącach 201939.  
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Od lipca 2017 r. Polska starała się o ponowne otwarcie rynku chińskiego. Zamknięcie go 

było spowodowane wykryciem w Polsce w grudniu 2016 ognisk ptasiej grypy. Do końca 

pierwszej połowy 2018r., czyli przez rok od chwili uznania sytuacji za opanowaną władze 

chińskie nie zakończyły jednak formalności dopuszczenia polskiego drobiu do rynku. 

Starania o otwarcie go podejmowali kolejni ministrowie i wiceministrowie rolnictwa, polscy 

parlamentarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej. Polscy politycy brali udział  

w spotkaniach z chińskim partnerami oraz w wyjazdach roboczych do ChRL i spotkaniach z 

władzami. Za otwarciem chińskiego rynku intensywnie lobbowała w Polsce i w Chinach 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, której przedstawiciele wielokrotnie byli  

z wizytami w Chinach spotykając się z chińskimi urzędnikami z ministerstwa rolnictwa oraz 

z przedstawicielami innych odpowiednich urzędów, w tym służb weterynaryjnych. 

Podejmowano ich także w Polsce. Faktyczne otwarcie rynku chińskiego miało miejsce 

dopiero w październiku 2018. Na koniec listopada 2018r. Polska była jedynym krajem 

europejskim, który miał możliwość eksportu drobiu do Chin.  

 

Poważnym problemem dla utrzymania eksportu polskiego drobiu do Chin jest kwestia 

regionalizacji, czyli wyłączenia z eksportu producentów z tego regionu kraju, w którym 

wystąpiły przypadki zachorowań, a nie wszystkich producentów z danego państwa. Inne 

państwa, które również wstrzymały import polskiego drobiu (jak Republika Korea, Japonia, 

Republika Południowej Afryki) także nie uznają regionalizacji. Jednym z podstawowych 

warunków do zapewnienia ciągłości i zwiększenia polskiego eksportu do Chin i innych 

państw azjatyckich jest uzyskanie akceptacji dla zasady regionalizacji, co wymaga 

przekonania ich, że polskie służby weterynaryjne oraz producenci są w stanie zapewnić 

minimalizację ryzyka infekcji oraz skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

choroby. Ze względu na zasady regionalizacji eksport do państw UE oraz do innych państw, 

które ją uznają jest oparty na o wiele stabilniejszych podstawach. Ponad 70 proc. polskiego 

drobiu kierowane jest do odbiorców wewnątrz UE, a kilka procent na Ukrainę i to są 

kluczowe dla polskich drobiarzy rynki. Eksport do Chin był w I poł. 2019 r. zbliżony do 

eksportu do Ghany, Hong Kongu i Wietnamu, a niższy od eksportu do RPA40. 
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Zagraniczna konkurencja 

 

W 2018 r. łączna wartość importu mięsa drobiowego do Chin wyniosła ponad 1 mld 140 mln 

USD41. Absolutnym liderem pod względem sprzedaży drobiu do ChRL jest Brazylia. Według 

danych ITC w 2018 r. Chiny sprowadziły z tego państwa drób o wartości ponad 930 mln 

USD. Wartość importu z drugiej w kolejności Argentyny wyniosła nieco ponad 104 mln USD. 

Tajlandia (prawie 53 mln USD) i Chile (nieco ponad 49 mln USD). Polska była kolejna  

z niespełna 1,3 mln USD42. Pod względem struktury produktowej w imporcie do Chin 

dominuje mrożone mięso drobiowe z kurczaków w postaci kawałków i podrobów, które 

stanowi ponad 99 proc. importu w tej grupie produktowej43. Mięso i produkty innych 

gatunków drobiu jak kaczki i gęsi niemal nie jest importowane. Chiny sprowadzają 

niewielkie ilości mięsa z indyków i jakkolwiek jest to atrakcyjna nisza, nie jest to istotny 

produkt w koszyku przeciętnego chińskiego konsumenta. 

 

Dynamika importu mięsa drobiowego do Chin była w ostatnich latach stosunkowo 

niewielka. Po wzroście o ponad 38 proc. w 2016 r. w 2017 odnotowano spadek importu  

o niemal 20 proc., a w 2018 r. wzrost o nieco ponad 10 proc.44 Przy mało dynamicznym 

wzroście wielkości rynku na importowane produkty zagraniczni eksporterzy byli zmuszeni 

konkurować o tych samych odbiorców, co znacznie podwyższało barierę wejścia na rynek. 

W 2019 r. sytuacja uległa pewnej zmianie, gdyż import mięsa kurzego i jego produktów 

wzrósł niemal dwukrotnie45. Według danych za pierwsze siedem miesięcy ub.r. czołowi 

eksporterzy do Chin zwiększyli wartość eksportu, ale udział lidera – Brazylii – spadł z 86 

proc. do 70 proc. Tymczasem Argentyna i Tajlandia zwiększyły swój udział w rynku do 10 

proc. na każde państwo46. Wskazuje to, że eksporterzy mogą zwiększać swoją sprzedaż nie 

kosztem dotychczasowego udziału konkurentów, ale rywalizując o udział  

w powiększającym się rynku chińskim. Należy jednak mieć na uwadze, że w 2020 r.  

i prawdopodobnie latach następnych konkurencja ulegnie zaostrzeniu. Stanie się tak ze 

względu na otwarcie od listopada ub.r. chińskiego rynku na drób i produkty drobiowe  

z USA, a od lutego br. również na import żywych ptaków47. Polski eksport w 2019 r. rósł 

dynamicznie, ale znacznie wolniej niż eksport z Tajlandii, która ze względu na ptasią grypę 

od 2004 r. miała zamknięty dostęp do rynku ChRL.48 W ciągu trzech kwartałów 2018 r. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 34 | luty-marzec 2020 

26 | Łukasz Sarek 

Tajlandia wyeksportowała 16 755 t mrożonych kurczaków i podrobów o wartości prawie 53 

mln USD49. Tajlandia deklaruje, że jej eksport do Chin w 2019 r. wyniósł ponad 76 tys. t  

o wartości 221 mln USD50. 

 

Chiny importują również niewielkie ilości żywego ptactwa domowego51. Jego wartość  

w 2018 r. wyniosła nieco ponad 28 mln USD i praktycznie ograniczała się do importu piskląt  

i kurcząt52. Według chińskich danych import z Polski (4,2 mln USD) ustępował jedynie 

importowi z Nowej Zelandii (17 mln USD) i Kanady (7,3 mln USD)53.  

 

Chińska produkcja krajowa i perspektywy rynku 

 

Chiny są obecnie drugim co do wielkości producentem mięsa drobiowego na świecie po 

Stanach Zjednoczonych. Zbliżone do Chin ilości produkuje tylko trzecia Brazylia. Każde  

z tych państw produkuje więcej niż cała Unia Europejska54. Chińskie społeczeństwo jedna 

jednak również drugim największym po USA konsumentem drobiu, którego popyt 

przewyższa obecnie produkcję krajową55. W najbliższych miesiącach można spodziewać się 

spadku liczebności drobiu w Chinach spowodowanego przymusowym ubojem ptaków 

zarażonych ptasią grypą56 oraz likwidacją populacji ze względu na braki w dostawach karmy 

(spowodowanych utrudnieniami w transporcie związanymi z epidemią koronawirusa)57. 

Chińskie władze planują uzupełnianie braków importem, co może być korzystne dla 

eksporterów z innych państw, w tym również dla oferujących znaczne ilości amerykańskich 

producentów. Ułatwiając import z USA Pekin może osiągnąć równocześnie dwa cele: 

zwiększenie podaży drobiu oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z niedawnych 

uzgodnień z Waszyngtonem58.  

 

Zwiększone zapotrzebowanie na drób niekoniecznie może jednak przełożyć się na szybkie 

otwarcie rynku na dostawców z innych państw. Długofalowym celem chińskich władz jest 

rozwój nowoczesnej produkcji rolnej, ochrona własnych producentów i utrzymanie 

możliwie jak najniższej zależności od importu59. Sprowadzanie mięsa i innych produktów  

z państw dotkniętych ptasią grypą w krótkim czasie po wygaszeniu ognisk choroby 

zwiększa zaś ryzyko. Udział importu w ogólnej konsumpcji drobiu w Chinach ma wciąż 
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niewielkie znaczenie i w 2018 r. wyniósł niespełna 3 proc.60 Nie bez znaczenia może być 

również fakt, że choć stopień ryzyka zachorowania człowieka na ptasią grypę szczepu H5N8 

jest niezwykle niski, a szkodliwość choroby niewielka61, władze ChRL borykają się obecnie  

z epidemią koronawirusa wśród ludzi również przenoszonego przez zwierzęta62. Mogą 

zatem ze zwiększoną ostrożnością podchodzić do ponownego dopuszczenia produktów  

z Polski w krótkim czasie po ewentualnym uznaniu Polski za kraj wolny od ptasiej grypy63. 

Może tak tym bardziej, że w poprzednich latach miały miejsce wypadki śmiertelne 

spowodowane przez odmianę H5N1 ptasiej grypy i ogniska tej choroby pojawiły się  

w ostatnich tygodniach w pobliżu Wuhanu64.  

 

Chiny są również liczącym się światowym eksporterem drobiu. Jeśli w nieco dłuższej 

perspektywie będzie miał miejsce wzrost popytu, który pociągnie za sobą wzrost cen może 

to skłonić chińskich producentów do przekierowania części sprzedaży z eksportu na rynek 

wewnętrzny, co może choć w niewielkim stopniu złagodzić negatywny wpływ spadku 

liczebności drobiu w Chinach. W 2018 r. eksport mrożonych, chłodzonych i świeżych 

kurczaków z Chin spadł o 8 tys. ton do ponad 175 tys. t (wszystkich rodzajów drobiu  o ponad 

9 tys. t do 221 tys. t65) według danych ICT. Według danych USDA w 2019 r. miał miejsce 

dalszy spadek eksportu mięsa z kurczaków (łącznie mrożonego, chłodzonego, świeżego jak 

i poddanego obróbce). Eksport ten zmniejszył się o kilkanaście tysięcy t66. Istnieją zatem 

pewne rezerwy, które mogą być przekierowane na rynek krajowy.  

 

Należy również mieć na uwadze, że jeśli dojdzie do rozszerzenia epidemii ptasiej grypy 

chińscy konsumenci mogą w obawie o możliwość zarażenia zmniejszyć konsumpcję, co 

wywoła spadek popytu. Taka sytuacja miała miejsce w latach 2016-2017 (odpowiednio  

o prawie 7 proc. i o ponad 8 proc.). Niewielki, bo wynoszący nieco ponad 1 proc. wzrost miał 

miejsce w 2018 r.67 Od listopada ma również miejsce spadek cen na drób spowodowany 

najpierw większą podażą związaną ze wzrostem produkcji przed chińskim Nowym Rokiem, 

a w ostatnich tygodniach gwałtownym spadkiem zakupów ze strony restauracji związanym 

ze spadkiem popytu z powodu koronawirusa oraz wprowadzeniem na rynek przez 

producentów znacznych ilości mięsa w związku ze wspomnianymi już masowymi ubojami68. 

Odmiennie jednak od lat 2016-2017, kiedy spadek popytu na drób był mniejszy niż spadek 
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popytu na wieprzowinę i udział drobiu w konsumpcji wzrósł69, obecnie popyt na 

wieprzowinę rośnie i można przewidywać, że w 2020 r. będzie nadal rósł70. Jeśli jednak 

wzrost popytu na wieprzowinę nie zostanie zaspokojony zwiększoną podażą (poprzez 

dalsze zwiększanie taniego importu lub zwiększenie produkcji krajowej) i będzie miał 

miejsce dalszy wzrost cen, część konsumentów może zwiększyć zakupy dóbr 

substytucyjnych, wśród których mięso kurczaków jest najpopularniejsze. Są już widoki na 

poprawę sytuacji w tej branży71.  

 

Wnioski 

 

Konsumpcja drobiu w Chinach w dłuższej perspektywie będzie rosła, jednak w najbliższych 

latach ze względu na silne działania czynników pozacenowych popyt może podlegać 

znacznym wahaniom. Wstrzymanie importu z Polski ma miejsce w chwili, gdy 

dotychczasowi eksporterzy zwiększają wielkość eksportu, a nowi gracze szybko zwiększają 

również udział w rynku jest niekorzystne. Im dłużej polskie przedsiębiorstwa pozbawione są 

dostępu do rynku tym trudniej będzie im konkurować z przedsiębiorstwami z innych państw 

i chińską konkurencją, kiedy sytuacja na chińskim rynku ustabilizuje się. W celu uzyskania 

możliwie szybkiego ponownego otwarcia rynku należy zintensyfikować dialog  

z odpowiednimi organami chińskiej administracji państwowej oparty na przekazywaniu 

rzetelnych informacji dotyczących zwalczania ognisk zachorowań oraz próbie dokonania 

wstępnych ustaleń co do warunków i terminu ponownego wprowadzenia polskiego drobiu 

do Chin. Wskazane jest również kontynuowanie rozmów o wprowadzeniu zasady 

regionalizacji, która ustabilizowałaby sytuację polskich eksporterów na chińskim rynku.  

 

Znaczenie eksportu do Chin dla branży drobiarskiej jest ograniczone. Pod względem 

wielkości konsumpcji chiński rynek wydaje się być niezwykle perspektywiczny. Chociaż 

jednak import dynamicznie wzrósł w ostatnim roku wciąż ma on niewielki udział w całym 

rynku. Decyzja o dopuszczeniu danego państwa do rynku czy o wstrzymaniu importu może 

być podporządkowana czynnikom politycznym. Chiny są istotne dla RP z punktu widzenia 

dywersyfikacji eksportu, jednak ze względów politycznych i gospodarczych ich stabilność 

jest dużo niższa niż kluczowych rynków europejskich. Istotne zwiększanie udziału klientów 
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chińskich w portfolio polskich eksporterów wydaje się ponadto zbyt ryzykowne. Rośnie 

również dynamicznie konkurencja z innych państw, głównie tych, które mają silną pozycję 

negocjacyjną jak Stany Zjednoczone, bądź należą do państw bliższych Pekinowi z przyczyn 

politycznych jak Brazylia i szczególnie Tajlandia. Polscy producenci powinni traktować 

chiński rynek jako ważny element dywersyfikacji zagranicznego porftolio, ale jednocześnie 

unikać nadmiernej ekspozycji. Prowadzenie przez polskie władze dialogu z ChRL w kwestii 

ponownego wprowadzenia polskiego drobiu powinno być oparte na przesłankach 

merytorycznych i technicznych i nie powinno być związane z ustępstwami w istotnych 

kwestiach gospodarczych i politycznych.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Kontynuacja walk o Idlib – znaczenie i perspektywy 
 

Do niedawna tereny północno-zachodniej Syrii wokół Idlib i samo miasto pozostawały  

w rękach sił przeciwnych władzy Baszara Asada. Rebelianci długo stawiali opór, ale  

z czasem ofensywa rządowej Syryjskiej Armii Arabskiej (SAA) wydawała się coraz bardziej 

nieunikniona. Podjęte działania dyplomatyczne zaowocowały porozumieniem w Soczi 

podpisanym przez Rosję i Turcję w 2018 r. Strony uzgodniły wówczas stworzenie strefy 

zdemilitaryzowanej z pasa granicznego obszaru zajętego przez siły rebelianckie72. 

Ustanowiono także posterunki i punkty obserwacyjne (irańskie, rosyjskie, syryjskie  

i tureckie). Porozumienie jednak stopniowo się załamywało, bo demilitaryzacja okazała się 

fikcją, a uregulowanie konfliktu rebeliantów z Asadem było zasadniczo politycznie 

niemożliwe.  

 

W obliczu braku możliwości rozwiązania kwestii dalszych losów Idlibu metodami 

dyplomatycznymi SAA oraz siły rosyjskie przystąpiły do wymuszenia demilitaryzacji 

wyznaczonego obszaru. W ostatnich miesiącach stawało się jednak coraz bardziej jasne, że 

ciągnące się na nowo od maja 2019 r. ataki sił syryjsko-rosyjskich nie mają na celu jedynie 

zmuszenie wrogich Damaszkowi bojowników do wycofania się poza uzgodniony „pas 

bezpieczeństwa”. SAA oraz siły rosyjskie przystąpiły bowiem do operacji stopniowego 

przejmowania terenów Idlibu. W końcu w grudniu 2019 r., po chwilowym zawieszeniu broni, 

wojsko syryjskie wspomagane siłami rosyjskimi po raz kolejny podjęły się szeroko 

zakrojonych działań wojennych, mających za ostateczny cel odzyskanie miasta Idlib oraz 

okalających go terenów. Obecna fala jest zatem trzecim etapem ofensywy (licząc od maja 

2019 r.; por. animacje i mapy w przypisie)73. Stanowi ona kolejną rundę powolnego  

i żmudnego procesu odzyskiwania terenów zajętych przez rebeliantów.  
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Cele Turcji i Syrii w walce o Idlib 

 

Władze syryjskie nie są w stanie przy użyciu jedynie własnych sił odbić utraconego 

terytorium, a pomoc rosyjska podyktowana jest jej interesami w regionie. Władze  

w Ankarze zapewne chcą wykorzystać zbieżności i rozbieżności swoich interesów z Rosją  

i Unią Europejską w regionie w taki sposób, aby móc skompensować ewentualny upadek 

opozycji w Idlibie. Możliwe, że podpisane w listopadzie 2019 r. turecko-libijskie 

porozumienie dot. granicy morskiej obu państw stanowiłoby dla Ankary silny argument 

podczas negocjacji w sprawie Idlibu z Moskwą i państwami UE. Turecko-libijska umowa 

może potencjalnie blokować utworzenie gazociągu biegnącego ze wschodniej części Morza 

Śródziemnego do Europy. Być może właśnie w ten sposób Ankara stara się sprząc swoje 

interesy w Libii z Idlibem. Nieustępliwość sił syryjsko-rosyjskich w dążeniu do odzyskania 

Idlibu jest dla państw członkowskich UE istotnie problematyczna. Może się okazać, że 

Turcja będzie znów zmuszona przyjąć uchodźców, a to skłoni Ankarę do poszukiwania 

wsparcia w Unii lub ustępstw ze strony państw członkowskich UE.  

 

Władze w Ankarze mają w sprawie Idlibu niejako związane ręce: upadek Idlibu grozi nową 

falą uchodźców, a ekstremiści silnie wpletli się w lokalną społeczność. Wielu członków 

grupowań terrorystycznych najpewniej przeniknęło już też do Turcji. Rząd Turcji ma zatem  

z wielu powodów, m.in. bezpieczeństwa wewnętrznego, ograniczone możliwości 

zwalczania w Idlibie ekstremistów muzułmańskich stanowiących trzon sił rebeliantów. 

Ponadto bojownicy ci mogą być też użyteczni dla Turcji w innych obszarach regionu 

objętych walkami, np. w Libii. W tym względzie być może pomocną dłoń wyciągnęła 

Francja, której lotniskowiec Charles de Gaulle (ChdG) ma wspomagać Opération Chammal. 

Celem Opération Chammal jest zwalczanie tzw. Państwa Islamskiego (PI) w Syrii i Iraku,  

a lotniskowiec mógłby zostać użyty do zwalczania resztek PI oraz innych ugrupowań 

również na terenie Idlibu74. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo obecność sił 

tureckich i protureckich w obszarze Afryki Północnej jest dla Paryża drażliwa. ChdG był 

zaangażowany w połowie lutego we wspólne ćwiczenia sił powietrznych z Egiptem75. Warto 

mieć na uwadze, że władze w Kairze są stanowczo przeciwne ingerencji Turcji w sprawę 

konfliktu w Libii. 
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Efekty dotychczasowych starć 

 

Wznowienie operacji mającej odzyskać utracone tereny wokół Idlibu oraz na zachód od 

Aleppo spowodowało kryzys humanitarny. Tereny te zamieszkuje ok. 4 mln ludzi. Wedle 

szacunków Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej od 

początku grudnia 2019 r. swoje domostwa w tym rejonie opuściło ok. 800 tys. ludzi (81 proc. 

to kobiety i dzieci), kierując się na przedmieścia Idlib i dalej na północ w stronę terenów Syrii 

kontrolowanych przez Turcję76. Władze w Ankarze wydają się pragnąć utrzymać zarówno 

swoje punkty obserwacyjne okalające tereny Idlibu i przywrócić zawieszenie broni77. Do 

posterunków tureckich wysyłane są posiłki oraz uzbrojenie i sprzęt bojowy78. Obecnie nie 

wiadomo, czy liczba ta może ulec zwiększeniu lub czy te przyczółki znajdujące się na 

terenach kontrolowanych już przez armię syryjską zostaną przesunięte. Władze w Ankarze 

pragną bowiem powrócić do stanu, który zapanował po porozumieniu w Soczi. Intencją 

wojska syryjskiego było unikanie starć z siłami tureckimi i skupienie się przede wszystkim na 

kontynuowaniu błyskawicznych działań ofensywnych, ażeby uzyskać jak największe 

zdobycze terytorialne79.  

 

Starcia turecko-syryjskie oraz ofiary śmiertelne po obu stronach okazały się jednak 

niemożliwe do uniknięcia80. Choć Ankara obwinia za poniesione straty nie tylko Damaszek, 

ale i Moskwę, tureckie władze będą najprawdopodobniej musiały wypracować jakiś rodzaj 

porozumienia z Rosją. Śmierć proirańskich bojowników oraz eskalacja konfliktu o kontrolę 

nad Idlibem uaktywniła również stronę irańską, która stara się załagodzić napięcia oraz 

wykorzystać sytuację jako mediator. Prezydent IRI Hassan Rouhani zaproponował, aby 

następne spotkanie Ankara-Moskwa-Teheran dot. sytuacji w Syrii odbyło się w Teheranie81. 

Turcję i Iran łączy jednak wciąż zbyt wiele, aby doszło do pogorszenia się relacji Ankary  

z Teheranem z powodu konfliktu o Idlib.  

 

Prezydent Erdoğan omówił sytuację z prezydentem Putinem 5 marca. Spotkanie do 

pewnego stopnia przyniosło konsensus. Porozumienie zakłada wspólne patrole  

i utworzenie jeszcze jednej strefy deeskalacyjnej. Ma ona przebiegać wzdłuż drogi 
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szybkiego ruchu M4. Korytarz bezpieczeństwa ma rozciągać się 6 km na północ i 6 km na 

południe od M4, ale kończyć się w mieście Saraghib. Dla syryjskich sił antyrządowych 

oznacza to kolejne straty terytorialne i brak gwarancji bezpieczeństwa na wschodnim 

froncie Idlib. Nie ma jednak pewności czy Rosja i Turcja osiągną kompromis rozstrzygający 

również o wschodnim froncie Idlib. Porozumienie z 5 marca br. wskazuje, że wsparcie 

NATO, Stanów Zjednoczonych oraz UE miało dla Turcji jedynie „moralny” charakter. 

Ankara nie może też liczyć na to, że SAA zupełnie powstrzyma się od dalszych działań. 

Dopóki nie zacznie wyłaniać się szersze, porozumienie armia turecka będzie starać się 

spowolnić lub zatrzymać ofensywę SAA. Ofensywa SAA utraciła swój impet, ale siły te nie 

zaprzestaną swoich prób odbicia Idlib. Nowy korytarz bezpieczeństwa mógłby umożliwić 

SAA skoncentrowanie ofensywy niemal wyłącznie na mieście Idlib. Wówczas nie musiałaby 

ona prowadzić szerszej kampanii, przez którą ryzykowałaby kolejne starcia z siłami 

tureckimi i kontrataki ze strony rebeliantów. 

 

Priorytetem dla wojsk Asada jest zatem szybkie prowadzenie operacji, ponieważ konflikt  

o Idlib ma dużą wagę polityczną i geostrategiczną. Obecnie rysuje się perspektywa 

wyprowadzenia kolejnych uderzeń, których celem będzie przejęcie kontroli nad resztą drogi 

szybkiego ruchu M4, tworzącej z M5 korytarz Latakia-Hama-Aleppo, a także drogi 

biegnącej z Idlib do Sarmady i turecko-syryjskiego przejścia granicznego w Ghasr al-Banat. 

Prawdopodobne jest jednak, że wsparcie Rosji dla działań SAA będzie musiało być 

ostrożniejsze, choć wątpliwym jest, aby Turcja znów zestrzeliła rosyjski samolot. Można 

przypuszczać, że Turcja i Rosja do pewnego stopnia wymieniają się informacjami dot. 

pozycji i ruchów swych sił. Stawką błędów może być narażenie Ankary i Moskwy na rozłam 

we wspólnych interesach, a te są od kilku lat pod wieloma względami bardzo zbieżne. 

Dodatkowe tureckie posiłki wysłane na tereny Idlibu mogą stanowić problem dla dalszej 

ofensywy SAA, jeśli Ankara zamierza użyć swych sił do spowolnienia wojsk Asada. Armia 

turecka utworzyła bowiem przynajmniej dwa nowe posterunki na terenach kontrolowanych 

przez rebeliantów: w miejscowości Maataram przylegającej do M4 (znajduje się na zachód 

od miasta Ariha) oraz w położonym na wschód od Idlibu Sarmin, które stało się de facto 

miastem frontowym82. W ten sposób Ankara dała jasno do zrozumienia, że umowa z Soczi 

może zostać wypracowana na nowo, o ile Rosjanie zdecydują o powstrzymaniu dalszych 
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działań swoich sił oraz SAA. Oznacza to, że armia syryjska będzie w najbliższym czasie 

musiała przejąć jak najwięcej ważnego strategicznie terytorium po to, aby zdążyć przed 

zawiązaniem się nowego porozumienia w trakcie toczących się równolegle do konfliktu 

turecko-rosyjskich negocjacji83. Przywrócenie po raz kolejny zawieszenia broni raczej nie 

doprowadziłoby bowiem do pertraktacji, które zaowocowałyby politycznym rozwiązaniem 

konfliktu. Ponadto władze w Damaszku wciąż są najsłabszą stroną w toczących się 

procesach pokojowych, co zmusza Asada do wykorzystywania każdej okazji mogącej 

poprawić ten stan rzeczy. Fakt ten dodatkowo podkreśla np. otwarcie placówki 

dyplomatycznej w Damaszku libijskiego rządu w Tobruku. Libijska wojna domowa 

podzieliła zasadniczo kraj na dwie zwalczające się strony: rząd w Tobruku oraz rząd jedności 

narodowej w Trypolisie. Turcja popiera w tym konflikcie rząd w Trypolisie84. 

 

Zamysł stojący za szybkim odzyskiwaniem terenów od rebeliantów jest racjonalny, lecz 

niepozbawiony wad. Z jednej strony kontynuowanie ofensywy na Idlib oraz tereny na 

zachód od Aleppo będzie z czasem osłabiało zbrojne ugrupowania dżihadystyczne na tych 

terenach, np. najsilniejszej z nich, czyli Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), czy też tzw. Państwo 

Islamskie i al-Kaidę. Z drugiej strony zaś osłabienie HTS w sposób nieunikniony będzie 

prowadzić do wzmocnienia organizacji Braci Muzułmanów (BM), która prowadzi kampanię 

humanitarną dla uchodźców na terenie Turcji. BM wspomagają także rozwój wrogiego 

władzy Asada zbrojnego syryjskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FWN). FWN liczy ok. 

30 tys. bojowników i cieszy się poparciem Turcji (obok drugiej liczącej się opozycyjnej siły 

zbrojnej – Syryjskiej Armii Narodowej, SAN)85. Nie wiadomo, czy FWN i SAN mają jeszcze 

możliwość pozyskania nowych rekrutów, ale eskalacja działań w rejonie Idlib i Aleppo na to 

pozwoli. Szczególnie korzystną okolicznością dla FWN oraz SAN może być sytuacja,  

w której zacznie dochodzić do podziałów wśród ugrupowań skupionych wokół HTS. 

Ponadto maksymalne osłabienie HTS wydaje się być niemal wszystkim stronom 

zaangażowanym w konflikt o Idlib na rękę.  
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Perspektywy rozwoju sytuacji 

 

SAA wydaje się być obecnie zdeterminowana do zajęcia terenów pozwalających na 

przygotowanie się do oblężenia Idlibu. Choć odwet turecki na wojskach syryjskich zmusił 

obie strony do kontynuowania wendety, nie wiadomo jak długo będą w stanie utrzymać 

prowadzenie działań. Możliwy jest zatem scenariusz, w którym Turcja zdecyduje się zrobić 

większy użytek ze znajdujących się na terenie Idlibu rebeliantów. Wówczas częściowo 

rozłamany HTS podejmie się ostatnich prób obrony Idlib, po czym wycofa się lub zostanie 

rozbity, a miejsce HTS przejmą następnie siły FWN i SAN wsparte obecnymi w okolicy 

oddziałami tureckimi. Wówczas los HTS mógłby stać się zależny od woli FWN i SAN lub 

Turcji, która użyłaby HTS jako karty przetargowej do realizacji swoich interesów w regionie, 

czyli m.in. zachowania statusu jednego z głównych aktorów wpływających na proces dalszej 

stabilizacji Syrii. Kwestia kierunku, w którym zbiegną pozostali przy życiu członkowie HTS 

może być otwarta. Nie wiadomo bowiem, czy HTS nie zdecydowaliby się przemieścić nie 

tylko w inne rejony Afryki Północnej i Środkowego Wschodu, ale i do Europy. 

 

Alternatywnie może dojść w ramach toczących się turecko-rosyjskich rozmów do 

konsensusu, w ramach którego zdecydowanoby, że Idlib musi zostać odzyskany przez 

Asada, a FWN oraz SAN wspomogą jedynie utrzymanie pozostałych terytoriów jako 

kolejnej strefy buforowej. Nie wiadomo jednak na jaki kompromis zaangażowane państwa 

ostatecznie się zdecydują. W chwili pisania tego komentarza wydaje się, że żadna ze stron 

nie chce kontynuować tej walki w nieskończoność, a zarazem nie chce też porzucić swoich 

celów.  

 

W walkach o Idlib i części sąsiedniej prowincji Aleppo uczestniczą po stronie syryjskiej 

również bojówki Fatemijun i Zajnabijun (złożone Afgańczyków oraz Pakistańczyków, 

sformowane przez Iran) oraz oddziały Hezbollahu86. Mało prawdopodobne jest jednak, aby 

mimo pełnienia roli głównych sił uderzeniowych były one znaczne liczebnie. Największy 

ciężar w osiąganiu taktycznych zwycięstw spoczywa bowiem na rosyjskich  

i syryjskich siłach powietrznych oraz specjalnych. Teheran zaangażował w walki o Idlib  

i Aleppo pro-irańskie bojówki, ale nie należy spodziewać się wstrzymania ich działań, a tym 
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bardziej rychłego wycofania z Syrii, mimo wynikającego z tego dla Iranu ryzyka 

politycznego. Zabicie gen. Solejmaniego również nie przyczyni się do zmniejszenia roli 

Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) na terenie Syrii i Iraku, a tym bardziej roli 

wspomnianych bojówek87.  

 

Wnioski 

 

Można spodziewać się, że walki wokół Idlib i na zachód od Aleppo prawdopodobnie nie 

ustaną w ciągu najbliższych miesięcy. Istnieje możliwość, że po osiągnięciu pewnych 

zdobyczy znów dojdzie do zawieszenia broni. Będzie to wówczas najprawdopodobniej 

jedynie kolejna przerwa w toczących się zmaganiach. Perspektywa odzyskania Idlibu może 

być wciąż daleka, o ile Rosja nie wypracuje z Turcją porozumienia. Nie wiadomo jednak  

w jaki sposób mogłoby dojść do kompensacji skutków politycznych i strategicznych 

wynikających z przejęcia Idlibu przez siły syryjskie. Tego rodzaju porozumienie musiałoby 

jednocześnie zbilansować straty wynikające z przeprowadzenia ostatecznego rozbicia sił 

rebeliantów i osłabienia wpływu Turcji na dalszy proces pokojowy w Syrii.  Należy zatem 

spodziewać się wzmożonej presji władz w Ankarze na sprawy sporne z UE z powodu 

nasilającego się konfliktu o Idlib. 

 

Dotychczasowy przebieg negocjacji dot. Idlibu oraz ponawianych walk wciąż nie wydaje się 

wskazywać na możliwość uregulowania konfliktu na drodze dyplomacji. W razie 

niepowodzenia Ankary w zażegnaniu konfliktu o Idlib metodami dyplomatycznymi oraz 

odpowiednim rozwiązaniem politycznym kwestii dalszego losu terenów zajętych przez 

rebeliantów, można się spodziewać, że nasilą się kompensacyjne dążenia Ankary do 

wywarcia większego wpływu na konflikt w Libii. Zważywszy na kontrowersje, jakie taki ruch 

powodowałby np. dla władz Włoch, Francji czy Egiptu, konieczne byłyby intensywne wysiłki 

dyplomatyczne na rzecz deeskalacji konfliktu w Libii. W takiej sytuacji potrzebne byłoby 

także podjęcie prób zapobieżenia użycia opozycyjnych syryjskich sił zbrojnych do dalszej 

eskalacji konfliktu w Syrii. Mógłby je bowiem spotkać los podobny do irańskich 

Mudżahedinów Ludowych pod koniec wojny iracko-irańskiej, gdy zostali wysłani przez 

Bagdad na front jako trzon nowej ofensywy, a tak naprawdę na stracenie. Choć z powodu 
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chęci zachowania wpływów w Syrii wątpliwe jest, aby Turcja skłaniała się ku tak 

drastycznym rozwiązaniom, to ewentualny błąd mógłby mieć podobne konsekwencje 

polityczne. 

 

Choć udział pro-irańskich bojówek oraz KSRI w walkach o Idlib oraz tereny na zachód od 

Aleppo wydaje się być ryzykowny politycznie dla relacji Teheranu z Ankarą, to rola tych sił  

w najbliższym czasie nie zmniejszy się. Oznacza to, że w odpowiednich okolicznościach 

mogą nasilić się ataki z powietrza na ich pozycje poza frontem Idlib-Aleppo. Za przykład 

może posłużyć tu zbombardowanie przez (najprawdopodobniej) izraelskie siły powietrzne 

obiektów na międzynarodowym lotnisku przy Damaszku, które były wykorzystywane przez 

KSRI88.  
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Czy Japonia zbuduje nowoczesne elektrownie węglowe, by 

produkować wodór? 

 

Na początku lutego podano do wiadomości, że w ciągu najbliższej dekady Japonia planuje 

zbudować 22 nowe bloki węglowe w 17 lokalizacjach89. Plany śmiałego powrotu do węgla 

były deklarowane już wcześniej. W 2018 r. na przykład mówiono o 30 blokach90. Wówczas 

uzasadniano te plany potrzebą unowocześnienia infrastruktury, ale część pomysłów upadła 

ze względu na brak uzasadnienia ekonomicznego. Wymieniając stare elektrownie węglowe 

na nowe Japonia dążyła przede wszystkim do poprawienia ich sprawności i do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych. Dziś oprócz wcześniej deklarowanych celów bardziej 

czytelnym powodem planów rozbudowy energetyki węglowej w Japonii wydaje się być 

przede wszystkim rozczarowanie odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia 

słoneczna i wiatr. Uznano bowiem, że mimo obiecującego potencjału (ilość energii 

pozyskiwanej z paneli słonecznej bardzo wzrosła na przestrzeni kilku ostatnich lat), 

energetyka ta nie spełnia pokładanej w niej nadziei, gdyż jest zbyt podatna na zmiany 

środowiska i mało użyteczna w okresach skokowego wzrostu zapotrzebowania na energię 

elektryczną. W pewnym sensie nie jest to nic nowego. Są to naturalne wady tych 

odnawialnych źródeł energii, przez które prawdopodobnie nigdy nie staną się one 

dominującymi sposobami pozyskiwania prądu na skalę przemysłową. 

 

Energetyka węglowa w Japonii 

 

Energetyka węglowa zyskała w Japonii na znaczeniu po szoku naftowym na początku lat 70. 

XXI wieku jako alternatywa dla wykorzystania ropy naftowej. To właśnie w tym okresie 

powstało najwięcej elektrowni węglowych. Znaczenie węgla (ale również innych źródeł 

energii – przede wszystkim gazu i energetyki jądrowej) stabilnie rosło kosztem ropy od lat 

80. W 2017 roku japoński miks energetyczny przedstawiał się następująco: 39,8% energii 

pozyskiwano z LNG, 32,3% z węgla, 8,7% z ropy naftowej, 8,1% z odnawialnych  źródeł 

energii, 8% z hydroenergetyki i zaledwie 3% z atomu91. Z tego powodu Japonia jest jednym 
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z największych importerów węgla na świecie92. Obecnie w Japonii istnieje ponad 100 

elektrowni węglowych różnych generacji. Najstarsza z obecnie działających powstała  

w 1963 roku. Większość elektrowni to relatywnie małe bloki z kategorii Sub-C , czyli  

o najmniejszej sprawności i jednocześnie największej emisji dwutlenku węgla93. Elektrownie 

typu Sub-C miałyby zostać unowocześnione albo zamknięte do 2022 roku94. Łącznie 

japońskie elektrownie węglowe produkują 46 GW energii. Nowe dodadzą 20 GW. 

Niewykluczone, że decyzja o budowie nowych bloków energetycznych ma służyć 

unowocześnieniu i poprawieniu efektywności japońskiej infrastruktury. Tylko około 1/4 

japońskich elektrowni węglowych to nowoczesne USC. Japoński rząd chce, by do 2030 roku 

przynajmniej 50% energii pozyskiwanej z węgla pochodziło z elektrowni USC lub nowszych. 

Najnowocześniejszą generacją jest IGCC (sprawność 42%, a docelowo nawet 55%) i obecnie 

w Japonii działa już jedna elektrownia tego typu, a planowane są kolejne. Japończycy 

rozwijają tę technologię od początku lat 8095.  

 

Węgiel i wodór 

 

Zdecydowany powrót do węgla jest przede wszystkim pokłosiem decyzji o wyłączeniu 

wszystkich japońskich reaktorów jądrowych po katastrofie jądrowej w Fukushimie w 2011 

roku. Energetyka jądrowa stała się bowiem bardzo niepopularna w społeczeństwie 

japońskim. Jako paliwo tańsze od gazu i obciążone mniejszym ryzykiem geopolitycznym 

(większość gazu, podobnie jak ropy naftowej, Japonia sprowadza z rejonu Zatoki Perskiej) 

węgiel jest atrakcyjny; poza tym również można z niego wytwarzać wytwarzać wodór.  

Z wodorem zaś Japończycy od dawna wiążą wielkie nadzieje, przede wszystkim  

w przemyśle motoryzacyjnym, ale również w energetyce96. Nowoczesne japońskie 

samochody hybrydowe posiadają ogniwa paliwowe napędzane wodorem. Sam wodór 

określany jest jako paliwo przyszłości ze względu na swoją czystość (produktem spalania 

wodoru jest woda), wartość opałową (ponad dwa razy większa od benzyny) i możliwość 

skutecznego magazynowania energii (w zbiornikach). Szacuje się, że po japońskich drogach 

jeździ już nawet 40 tysięcy aut napędzanych wodorem. Ponadto istnieje kilkadziesiąt stacji, 

gdzie można zatankować wodór oraz blisko 150 tys. małych przydomowych ogniw 

wodorowych wytwarzających prąd i ogrzewających wodę97. W kwietniu 2018 roku Kawasaki 
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Heavy Industries i Obayashi Corporation uruchomiły także w Kobe pierwszą na świecie 

eksperymentalną elektrociepłownię miejską zasilaną w stu procentach wodorem98. 

 

Dlatego można spodziewać się, że pomimo przewidywanego spadku zapotrzebowania na 

energię elektryczną w ogóle (wywołanego spadkiem populacji Japonii), popyt na wodór 

będzie rósł. Będzie zwiększać się również rywalizacja związana z jego optymalnym 

wytwarzaniem i eksportem. Z tej perspektywy symptomatyczne są słowa japońskiego 

premiera Shinzo Abe, wypowiedziane w Davos w 2019 roku: „Mój rząd chce obniżyć koszty 

produkcji wodoru o 90 procent tak, żeby do 2050 był paliwem tańszym niż gaz ziemny”99. 

Chociaż dzisiaj to reforming gazu ziemnego jest najtańszym sposobem produkcji wodoru, 

niewykluczone, że Japończycy pragną dokonać przełomu, opierając się na węglu, który 

(poza okresowymi wahaniami cen gazu) jest najtańszym szeroko stosowanym paliwem 

kopalnym. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w 2018 węgiel był 

ponadto drugim najtańszym źródłem wodoru, będąc minimalnie droższym od gazu,  

a w niektórych przypadkach tańszym. Wyprodukowanie 1 kg wodoru z gazu ziemnego 

kosztowało od 0,90 USD do 3,20 USD, a z węgla od 1,20 USD do 2,20 USD. Gaz i węgiel 

okazały się znacznie tańsze niż produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych (od 3 do 7,50 USD 

za kilogram)100. Japończycy badają metody wytwarzania wodoru z węgla w celach 

komercyjnych przynajmniej od 2001 roku101. Najnowsza generacja elektrowni IGCC pozwala 

zaś na produkcję wodoru z węgla obok energii elektrycznej102. 

 

Wnioski 

 

Japonia nie rezygnuje z wykorzystania energetyki węglowej i stara się unowocześniać 

istniejącą infrastrukturę, by zwiększyć jej sprawność, zmniejszyć emisję gazów 

cieplarnianych z istniejących elektrowni węglowych i najprawdopodobniej osiągnąć nowe 

możliwości, na przykład zwiększyć krajową produkcję wodoru. Czyni to pomimo 

niesprzyjającej atmosfery międzynarodowej związanej z walką ze zmianami klimatu, 

zachowując pragmatyzm i przedkładając bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze 

Japończyków nad wzniosłe cele klimatyczne. Polska, jako państwo posiadające duże złoża 

węgla, w tym duże pokłady węgla brunatnego i duży producent wodoru może zechcieć 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 34 | luty-marzec 2020 

46 |  

skorzystać z doświadczeń i technologii japońskich w celu unowocześnienia krajowej 

energetyki albo zaproponować własne rozwiązania. Powinno to również przynieść 

zwiększenie polskiego udziału w rynku wodoru i doprowadzić do powstania zalążków 

nowego przemysłu, jako że popyt na wodór prawdopodobnie wzrośnie. Polska może też 

wykorzystywać przykład Japonii w negocjacjach z partnerami, którzy dążą do jak 

najszybszego przeobrażenia gospodarek opartych na węglu, wskazując, że również inne,  

a przy tym wiodące i szanowane państwa nie są skore do całkowitej rezygnacji z paliw 

kopalnych. Jednocześnie Polska nie powinna naśladować Japonii jeśli chodzi o porzucenie 

energetyki jądrowej – wydaje się, że zarówno projekt budowy dużej elektrowni jądrowej jak 

i małych reaktorów dla przemysłu (realizowany we współpracy z Japonią) powinny być 

kontynuowane. Oparcie krajowej energetyki na wielu efektywnych źródłach innych niż ropa 

naftowa (węgiel, LNG, energetyka jądrowa, wodór, biomasa i hydroenergetyka) 

zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Polski. 

 

Autor pragnie podziękować dr. Witoldowi Ostantowi z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 

Akademii Sztuki Wojennej za konsultację merytoryczną. 
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English summaries 

 

Novel coronavirus epidemic and its political implications for China  

Alicja Bachulska 

 

China-originated 2019-nCoV coronavirus and its spread have already become a global 

health emergency. Since the outbreak of the epidemic, the new virus has started to pose an 

evident challenge to the government in Beijing and its credibility, given the lack of a timely 

and unified response. Despite certain similarities with previous crises of its kind (like the 

SARS epidemic) and a relatively low mortality rate (2-3% of those infected), the coronavirus’ 

transmission rate seems considerably higher.  

The scale of the crisis appears to have showcased some major dysfunctions of the current 

Chinese political system, such as the lack of transparent procedures, the high level of 

censorship and the overriding goal of maintaining social stability at the expanse of the 

access to reliable data. These elements, among others, make it more difficult to analyse the 

actual gravity of the epidemic, its potential global implications as well as potential pre-

emptive measures. Instead, they fuel growing speculations and facilitate fear-mongering, 

both domestically and internationally. The timing of the epidemic has made the situation 

even worse: Beijing has been engaged in a prolonged trade conflict with Washington, 

China’s economy has been slowing down and the country’s government has become the 

target of international criticism due to its increasingly aggressive policies at home and 

abroad. This way, Beijing came under the spotlight when it comes to its crisis management 

capacity. The crisis has also become an international test of China’s ability to perform under 

increased pressure. So far, the results of Beijing’s decisions have been mixed. If the 

development of the epidemic does not stop, the crisis might affect China’s long-term 

position on the international arena. From the perspective of the Chinese society, the current 

situation showcases some shortcomings of the current political system, which remained 

less visible in times of prosperity. The spread of the virus also affects China’s economy: it is 

already known that the epidemic will have a negative impact on the country’s GDP growth. 

Moreover, it will affect inflation and disrupt international supply chains with China at their 

core. The crisis will also have an impact on the country’s political agenda: events crucial to 
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the Chinese Communist Party’s management practices, such as lianghui (“Two Sessions” – 

the biggest annual political event in China), have already been postponed. The country’s 

international image will also suffer because of the epidemic, as many international cultural 

and sport events have been either cancelled or delayed. As one can see, the domestic 

epidemiological crisis has already turned into a source of broader tensions, which will have 

an impact on China and its international position in the coming months. 

 

China blocks again poultry imports from Poland again 

Łukasz Sarek 

 

In January, the Chinese customs authorities officially banned Polish poultry and poultry 

products from the Chinese market due to the detection of avian influenza outbreaks in 

several locations in Poland (Lublin region in eastern Poland and Greater Poland region in 

western Poland). The actual opening of the Chinese market to Polish poultry at the end of 

2018 resulted in a dynamic increase in the value of exports to China of live chicks and 

chicken, frozen chicken meat, chilled offal and turkey meat. Although at that time the 

Chinese market was opened to Polish market with great difficulty and after long efforts, 

now it has been closed again. The timeline for potential reopening is hard to predict as of 

now.  

The Chinese demand for animal proteins has been increasing in the recent years and it 

seems that the upward trend will continue in the long term. The fall in domestic production 

that we witnessed in recent months, coupled with the current high prices of pork and the 

authorities' announcement of supporting imports all together increase the attractiveness of 

PRC as a market for foreign exporters.  

The increase in demand for poultry imports coincides with growing competition between 

the largest poultry exporters. Poultry exports to China are currently dominated by Brazil, 

but Argentina and Thailand are rapidly increasing their export volume and market share. 

Since November last year, China has also opened its market to the US, the world's largest 

poultry producer.  

The increasing imports should not overshadow the fact that food self-sufficiency is one of 

the fundamentals of CCP’s food-related policies. In the current situation, Chinese 
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authorities are forced to facilitate bigger imports to secure that the supplies volume 

matches the growing demand. However, they also make continuous efforts to boost 

domestic production and to help local companies successfully compete with their foreign 

counterparts. On the one hand, it should be taken into account that Beijing will strive to 

limit the imports’ market share and increase the competition between different players to 

decrease the risk of supplies failure and to strengthen the bargaining power of Chinese 

importers. On the other hand, however, Chinese authorities will be very careful in opening 

or reopening the market to the suppliers from countries with a record of poultry diseases 

and other health or sanitary issues. 

The cessation of imports from Poland takes place at a very unfortunate time, when the 

leading exporters to China are increasing their export volumes and new players are rapidly 

enlarging their market share. When it comes to export diversification and long-term 

opportunities, China is an attractive market for the Polish poultry industry. However, due to 

political and economic reasons, its stability is much lower than that of the current key 

European markets. EU countries account for over 70% of Polish poultry exports. In a short 

and mid-term perspective, the EU will remain the key market for Polish producers for  

a number of reasons, such as the recognition of the rule of regionalisation, relatively cheap 

and easy transportation as well as generally free flow of goods. Therefore, Polish 

enterprises should eschew excessive exposure to China and reasonably deploy resources 

required to enter the Chinese market in order to avoid the risk of diminishing their current 

customer base in case of spending too much resources on entering China.  

In order to achieve the reopening of the Chinese market as soon as possible, the dialogue 

with relevant state administration bodies in the PRC should be intensified. Chinese 

government should be informed about the bird flu developments in Poland and the 

undertaken countermeasures. The conditions and possible date of the reintroduction of 

Polish poultry into China should also be discussed and the negotiations with the Chinese 

counterparts should be based on substantive and technical considerations. The key element 

that would be extremely helpful in stabilising the business environment and boosting Polish 

exports would be the recognition of the principle of regionalization by Beijing. Polish 

authorities should urge China to adopt this rule. Due to various political, economic and 

cultural reasons, the sheer size of the Chinese market does not simply translate into actual 
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opportunities for Polish companies, however. Moreover, obtaining approval for market 

opening should not be associated with concessions on important political and economic 

issues. 

 

The continuing fight for Idlib – its significance and possible outcomes  

Łukasz Przybyszewski 

 

The 2018 Sochi agreement between Turkey and Russia assumed the creation of  

a demilitarised buffer zone in the area around Syrian Idlib. However, as the rebels did not 

lay down their arms, in May 2019 the Syrian Arab Army (SAA), supported by Russian forces, 

launched a series of briefly interrupted offensives. The current offensive is the third and 

strongest carried out so far. As a result of the SAA actions, the area separating Idlib from 

Assad’s forces was recaptured, but the operation also claimed the lives of Turkish soldiers. 

The Turkish retaliation for the losses, in turn, forced both sides to continue the vendetta. It 

is yet to be seen how long Turkey and Syria will be able to stay on this course. Therefore,  

a scenario in which Turkey decides to make more use of the rebels located in Idlib is still 

possible. 

The 2018 Sochi agreement between Turkey and Russia assumed the creation of  

a demilitarised buffer zone around the Syrian city of Idlib. However, as the rebels did not lay 

down their arms, in May 2019 the Syrian Arab Army (SAA), supported by Russian forces, 

launched a series of briefly interrupted offensives. The current offensive is the third and the 

strongest carried out so far. 

As a result of the SAA actions, the area separating Idlib from Assad’s forces was recaptured, 

but the operation also claimed the lives of Turkish soldiers. The Turkish retaliation for the 

losses, in turn, forced both sides to continue the vendetta. It is yet to be seen how long 

Turkey and Syria will be able to stay on this course. A scenario in which Turkey decides to 

make more use of the rebels located in Idlib is therefore still possible. The death of pro-

Iranian fighters and the escalation of the conflict over Idlib forced the Iranian diplomacy to 

act as well. However, Turkey and Iran still have too much in common to allow their relations 

to deteriorate because of the Idlib conflict. Although Ankara blames Damascus and Moscow 

for its losses, the Turkish authorities had to work out some kind of agreement with Russia. 
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President Erdoğan discussed the situation with Vladimir Putin on March 5. This meeting 

brought some consensus, especially given that the authorities in Ankara felt that the 

support of their allies was rather only of "moral" value. The agreement between Erdoğan 

and Putin assumes the creation of yet another de-escalation zone along the M4 highway 

and conduction of joint patrols. The secure corridor will stretch 6 km northwards and 6 km 

southwards from the M4, but will end at the town of Saraqib. For the rebels, this means 

another territorial loss and no security for Idlib’s eastern frontline.  

Yet, it remains unknown whether Turkey and Russia will finally reach a more complete 

compromise, including security guarantees for Idlib’s eastern front. Until a more 

comprehensive agreement begins to emerge, the Turkish army will strive to slow down or 

halt further SAA offensives. The SAA lost its impetus, but will not cease in its efforts to 

recapture Idlib. It might be possible that the new safety corridor could allow SAA’s forces to 

concentrate their offensive more on the city of Idlib, instead of orchestrating a large-scale 

multifaceted operation and risking yet additional clashes with Turkish forces and further 

insurgent counterattacks on a larger area. 

At the time of writing, it seems that neither party wants to continue this fight indefinitely, 

nor to abandon its objectives. The fights around Idlib and west of Aleppo are unlikely to 

cease in the coming months. There is a possibility that after certain territorial gains by 

either side, a ceasefire will be agreed upon again. It will probably be just another break in 

the ongoing struggle, however.  

 

Will Japan build coal-fired plants capable of hydrogen production? 

 

Japan has announced that it would build 22 coal-fired power plants in 17 sites within  

a decade. The move has been aimed at offsetting the lack of nuclear power in the energy 

mix of the country. Moreover, Tokyo wants to create an alternative for LNG, which remains 

the main source of electric energy in Japan. This is also being done to upgrade and 

modernise the infrastructure in the existing plants. The most technologically advanced 

Japanese IGCC plants are not only energy-efficient, but also relatively carbon-efficient and 

capable of producing hydrogen. It is likely that Japan may use its coal-fired plants for 

hydrogen production.  
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Poland has one of the largest coal reserves in Europe and is also one of the largest producers 

and exporters of hydrogen. The country may therefore utilise the Japanese experience to 

boost its efforts to preserve coal-based power generation, develop clean coal technologies, 

facilitate the domestic production of hydrogen and increase its energy independence. 


