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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 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.

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
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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.

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,
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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 wierchuszkę 4, która
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 bazowych 10.
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.
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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
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
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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
w ostatnich dwóch miesiącach. O połowę obniżono firmom logistycznym opłatę za
dzierżawę gruntów przeznaczonych pod

magazyny logistyczne 27. 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 beneficjentów 29. 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
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pociągnęło za sobą ożywienie w branży budowlanej, jednak ich liczba i wartość będzie
prawdopodobnie ograniczona i nieporównywalna do działań podjętych w 2008 r.31

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 mocy 35. 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
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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.
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 miesiącach 43. 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., 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,
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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
budowlane oraz produkcyjne nowych pracowników jest ograniczona. Branża budowlana nie
wchłonie również bezrobotnych białych kołnierzyków czy absolwentów.

W perspektywie najbliższych kilku miesięcy kluczowe będzie pytanie, 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.
Wciąż jednak, mimo deklaracji o pobudzaniu popytu, uwaga władz skoncentrowana jest
bardziej na wsparcie strony podażowej, najwyraźniej przy założeniu, że sentyment
konsumentów i konsumpcja odbiją się dzięki temu, że zostaną zachowane miejsca pracy
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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
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
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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;
– 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 kredytów 57.
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, władze w celu zwiększenia szans
krajowych firm na dotarcie do zagranicznych odbiorców 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, żeby władze zdecydowały się natomiast na wykorzystanie w szerszym zakresie
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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 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
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zmniejszyły się o 11,2 proc.65. Zadłużenie rządu centralnego jest stosunkowo niewielkie, ale
w ostatnich latach znacznie wzrosło zadłużenie rządów lokalnych66, przedsiębiorstw
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.
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China’s economic crisis management
Łukasz Sarek
Unlike the governments of many Western countries, which are reserving huge resources to
combat the economic impact of SARS-CoV-2, 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 so far, their effects and the nature of the steps envisaged
for the next stage of the anti-crisis action plan can be useful for other countries to to select
appropriate tools 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. It
may also delay the return to stable growth.

The management of 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 supply-side support. 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.
However, actions aimed at stimulating household consumption have been very limited. 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 activity. 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.

However, actions taken so far have been by far insufficient. 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 combined with 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 is 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 credit 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 the
measures that have been included in the recent crisis management plans 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 social
security system and because of 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 its 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
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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 greatly restrict their
expenditures and shore up the remaining financial resources. It will lead to an increased
willingness to save, while limited consumption will not be the engine for stabilising the
economy.
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