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Podsumowania tekstów

Wpływ spowolnienia gospodarczego w Chinach na polską gospodarkę w krótkim okresie

Łukasz Sarek

Wprowadzone przez chińskie władze w celu powstrzymania epidemii SARS-CoV-2 (odtąd:

koronawirusa) obostrzenia wpłynęły bardzo niekorzystanie na chińską gospodarkę. Przyjęły

one postać obowiązkowego wstrzymania pracy przez zakłady produkcyjne i firmy usługowe

oraz drastycznych ograniczeń w przepływie towarów i osób. W efekcie w pierwszych dwóch

miesiącach br. miał miejsce spadek produkcji,  inwestycji i wzrost bezrobocia oraz spadek

eksportu i importu. Do połowy marca sytuacja uległa poprawie. Większość przedsiębiorstw

podjęła działalność,  pewnemu złagodzeniu uległy zakłócenia w procesach logistycznych,  

a chińskie władze wdrożyły pakiety pomocowe dla przedsiębiorstw. 

Sytuacja  daleka  jednak  jest  od  pełnej  stabilizacji,  a  bezpośrednie  skutki  spowolnienia

gospodarczego w Chinach wpłyną na sytuację gospodarczą w Polsce w ciągu najbliższych 2-

3 miesięcy przede wszystkim jako efekt istotnego osłabienia wymiany handlowej, poprzez:

1. Zaburzenia w procesach logistycznych oraz wzrost cen transportu.

2.  Opóźnienia  w  realizacji  zamówień  przez  chińskich  dostawców  i  możliwe  niedobory

pewnych grup towarów w Polsce.

3. Spadek polskiego eksportu spowodowany spadkiem popytu na towary importowane.

4. Możliwe bankructwa chińskich przedsiębiorstw i wzrost ryzyka transakcyjnego.

W  najbliższych  2-3  miesiącach  polska  gospodarka  będzie  w  ograniczonym  stopniu

bezpośrednio dotknięta skutkami zwolnienia gospodarczego w Chinach. Najpoważniejsze

zagrożenia  stanowią  opóźnienia  w  realizacji  zamówień  przez  chińskich  dostawców  oraz

zaburzenia w procesach logistycznych. Będą one najszerzej odczuwalne w takich grupach

produktowych  jak:  wyroby  elektroniczne  i  optyczne,  urządzenia  elektryczne,  odzież,

tekstylia i wyroby ze skóry. 

Negatywne  skutki  tej  sytuacji  mogą  jednak  również  mocno  dotknąć  przedsiębiorstwa  

z  innych branż.  Nawet  jeśli  import  z  Chin  pod względem wartości  jest  ograniczony,  ale

importowane materiały lub surowce są niezbędne w procesie produkcyjnym, a nie mogą być

pozyskane  w  drodze  substytucji  od innych  dostawców  krajowych  lub  zagranicznych.  Te
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czynniki  mogą  sprawić,  że  w  drugim  kwartale  2020  r.  w  tych  branżach  może  dojść  do

wstrzymania  produkcji  i  niedoborów  towarów  na  rynku.  Straty  mogą  również  ponieść

importerzy,  dystrybutorzy,  hurtownicy i  sprzedawcy  detaliczni  dóbr  finalnych. Są jednak

realne  szanse  na  złagodzenie  ich  skutków.  Zaburzenia  w  transporcie  dotykają  branży

logistycznej,  w  której  przedsiębiorstwa  operują  na  stosunkowo  niewielkich  marżach  

i wahania w wolumenie obsługiwanych przesyłek mają wpływ na płynność finansową. 

Ekspozycja  polskich  eksporterów  na  rynek  chiński  jest  bardzo  ograniczona  i  negatywne

skutki dotkną niewielkiego kręgu branż i przedsiębiorstw. Dobra inwestycyjne lub produkty

pośrednie stanowią większość grup produktowych o stosunkowo wysokim udziale eksportu

do Chin w łącznym eksporcie. Zależnie od rozwoju sytuacji spadek eksportu w najbliższych

miesiącach  mogą  odnotować  np.  KGHM,  Lasy  Państwowe  albo  Synthos.  Dla  polskich

przedsiębiorstw  ważna  będzie  również  sytuacja  w  niemieckim  sektorze  produkcyjnym.

Niemcy są głównym ogniwem w pośrednim polskim eksporcie do Chin. Stąd też utrzymanie

niemieckiego  eksportu  do  Chin  jest  istotne  dla  polskiego  przemysłu  motoryzacyjnego  

i maszynowego. W porównaniu z Czechami i Węgrami Polska wydaje się być natomiast dość

odporna  na  negatywne  skutki  wstrzymania  bezpośredniej  wymiany  handlowej  

z Chinami z powodu niższej ekspozycji. 

Wiele  chińskich  przedsiębiorstw  –  zarówno  w  sektorze  produkcyjnym  jak  i  handlowym  

i  usługowym  –  boryka  się  z  problemami finansowymi.  W celu  wsparcia  przedsiębiorstw

(szczególnie MŚP) w utrzymaniu płynności finansowej władze w Pekinie wdrażają działania,

które  obniżają  wysokość  płaconych  świadczeń  społecznych  i  danin  publicznoprawnych  

i oferują preferencyjne kredyty z odroczonymi terminami płatności. Jeśli wskutek słabego

popytu z zagranicy lub niewielkiego odbicia popytu krajowego chińskie przedsiębiorstwa

nie  będą  uzyskiwały  w  najbliższych  miesiącach  przychodów  może  mieć  miejsce  fala

bankructw,  co istotnie podwyższa ryzyko transakcyjne  zarówno dla polskich importerów

jaki  eksporterów.  Wahania  wartości  dolara  do  złotówki  i  prawdopodobny  jej  wzrost

oznaczają dodatkowo zwiększone ryzyko walutowe, szczególnie dla importerów.

Bezpośredni  wpływ  sytuacji  w  Chinach na  polską  gospodarkę  będzie  w najbliższych  2-3

miesiącach ograniczony i stosunkowo niewielki w porównaniu do: 

-  wpływu  ograniczeń  w  działalności  gospodarczej  i  mobilności  społeczeństwa  w  Polsce,

wprowadzonych w ze względu na zagrożenie epidemiczne;
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-  wpływu  spowolnienia  w  Europie,  spowodowane  ograniczeniami  w  aktywności

gospodarczej, jakie będą miały miejsce w najbliższych tygodniach lub nawet miesiącach.

Jeśli  jednak  w  Chinach  nastąpi  nawrót  epidemii  i  ponownie  zostaną  wprowadzone

obostrzenia w aktywności gospodarczej lub przedłużą się lub pogłębią zaburzenia procesów

logistycznych  na  trasach  między  Polską  i  Chinami,  skutki  zakłóceń  

w wymianie handlowej z Chinami będą już bardziej odczuwalne. 

Skutki pandemii SARS-CoV-2 w Japonii

Konrad Rumiński

Do 23 marca potwierdzono w Japonii ponad 1000 przypadki zakażeń SARS-CoV-2 (odtąd

koronawirus).  Zmarły 42 osoby.  Jeśli  doliczyć  do tego 712 zarażonych pasażerów statku

wycieczkowego  Diamond  Princess,  który  jest  zacumowany  w  porcie  Jokohama  

i  7 zgonów,  łączna liczba zarażonych wynosi:  1636 osób, w tym 39 zmarłych.  718 osób,  

w tym 527 pasażerów statku, wypisano już ze szpitali. Liczbę przypadków można uznać za

zaniżoną.  Powodem  tak  niskiej  liczby  jest  prawdopodobnie  relatywnie  niewielka  ilość

przeprowadzanych testów. 

W  walce  z  epidemią  rząd  Japonii  wprowadził  ograniczenia  wjazdowe  i  obowiązek

kwarantanny. Od 2 marca do końca kwietnia zamknięto szkoły. Nie wprowadzono jednak

ograniczeń  w  przemieszczaniu  się  po  kraju  dla  Japończyków,  nie  zakazano  imprez

masowych.  Bary  i  restauracje  działają  normalnie,  chociaż  wiele  z  nich  jest  dobrowolnie

zamykanych. Podobnie dobrowolnie  odwoływane są imprezy masowe; ogłoszono jednak

przełożenie Igrzysk Olimpijskich na przyszły rok. Pandemia mocno odbija się na turystyce 

i  notowaniach  japońskiej  giełdy,  która  zanotowała  największe  spadki  od  lat.

Prawdopodobieństwo  recesji  jest  bardzo  wysokie.  Trudno  powiedzieć,  jak  będzie

przebiegać pandemia w Japonii w kolejnych dniach i tygodniach.

Polski  rząd  zastosował  bardziej  radykalne  i  konsekwentne  rozwiązania  jeśli  chodzi  

o  przeciwdziałanie  epidemii,  co  daje  nadzieję  na  szybkie  jej  opanowanie.  W  kontekście

nadchodzącej recesji konieczne mogą okazać się umorzenie należności podatkowych oraz

daleko  idąca  deregulacja.  Oprócz  tego  walka  z  pandemią  przyniesie  zapewne

rozczarowanie  systemami  opieki  zdrowotnej  w  wielu  dotkniętych  nią  państwach  
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i stworzy dobrą atmosferę do reform. Rząd Polski mógłby monitorować takie zmiany, ażeby

poprawić  stan  służby  zdrowia  w  naszym  kraju.  Wydaje  się,  że  w  szczególności  warto

obserwować  systemy  zdrowotne  państw  azjatyckich,  w  tym  Japonii  i  Singapuru,   gdzie

należyte  finansowanie  powszechnego systemu  zapewniane jest  nie  tylko poprzez środki

budżetowe, ale również poprzez współpłatność za usługi medyczne bezpośrednio z kieszeni

pacjenta.

Pandemia  odciśnie  też  bez wątpienia swoje  piętno na  sytuacji  gospodarczej.  Mocny  jen

pogorszy  w  kolejnych  miesiącach  japoński  bilans  handlowy.  Możliwe  zakłócenia  

w  produkcji  rolnej  w   państwach  Azji  Południowo-Wschodniej,  Europy  i  Stanach

Zjednoczonych mogą doprowadzić do okresowych braków w zaopatrzeniu na japońskim

rynku.  Obserwowane  w  wyniku  pandemii  zaburzenia  w  międzynarodowych  łańcuchach

dostaw (i ograniczenia w poruszaniu się) mogą ponadto negatywnie wpłynąć na działalność

japońskich przedsiębiorstw w państwach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

Efektywne ograniczanie rozwoju pandemii SARS-CoV-2. Przypadek Tajwanu

Alicja Bachulska

Na  początku  marca  2020  r.  międzynarodowa  sytuacja  epidemiologiczna  związana  

z  rozprzestrzenianiem  się  nowego koronawirusa  SARS-CoV-2 przerodziła  się  w globalną

pandemię.  Kryzys  zdrowia  publicznego  jest  szczególnie  dotkliwy  w  części  państw

europejskich, gdzie system opieki zdrowotnej nie jest w stanie pomóc wszystkim chorym. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na państwa, które zostały dotknięte epidemią już

na samym początku jej rozwoju, ale udało im się ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. 

Republika  Chińska  (odtąd:  Tajwan)  wydaje  się  jednym  z  najlepszych  przykładów

obrazujących jak wczesne działania władz, administracji i ogółu społeczeństwa mogą pomóc

w ograniczeniu zarażeń, a w efekcie do utrzymania stabilnej sytuacji epidemiologicznej na

wyspie.  Pierwszy zdiagnozowany  przypadek koronawirusa na wyspie odnotowano już 21

stycznia. Dwa miesiące później całkowita liczba chorych wyniosła 215 przypadków, w tym

zaledwie dwa zgony. Do opanowania kryzysu przyczynił się szereg czynników, takich jak: 

1)  szybkie  i  precyzyjne  decyzje  podjęte  na  poziomie  centralnym  oraz  przejrzystość

informacji udostępnianych przez rząd;
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2) efektywność służby zdrowia i nowe technologie;

3)  wcześniejsze  doświadczenia  z  epidemii  SARS,  które  pozwoliły  na  implementację

gotowych i przetestowanych uprzednio rozwiązań. 

Akceptacja  decyzji  władz  przez  ogół  społeczeństwa  i  stosowanie  się  do  oficjalnych

wytycznych  to  kolejne  elementy,  które  umożliwiły  sprawną  implementację  planu

zarządzania  kryzysowego.  Konsekwentne  wprowadzanie  przejrzystych  procedur  od

samego początku epidemii spowodowało, że na Tajwanie nie doszło dotychczas do rozwoju

niezależnych  ognisk  choroby.  Rządowi  w  Tajpej  udało  się  osiągnąć  to  wszystko  bez

formalnego  członkostwa  w  Światowej  Organizacji  Zdrowia  –  sprzeciwia  się  temu  rząd  

w  Pekinie,  który  stara  się  izolować  władze  wyspy  w  przestrzeni  międzynarodowej.

Jednocześnie należy pamiętać,  że szybko pogarszająca  się  sytuacja w Europie i  USA nie

pozostaje  bez  wpływu  na  liczbę  zachorowań  również  na  Tajwanie.  W  ciągu  ostatniego

tygodnia gwałtowny wzrost liczby chorych na wyspie (z ok. 50 w połowie marca do ponad

200 obecnie) był efektem „importu” choroby przez przyjezdnych – głównie Tajwańczyków

wracających do domu w obawie przed zaostrzającym się kryzysem epidemiologicznym na

Zachodzie. 
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Wpływ  spowolnienia  gospodarczego  w  Chinach  na  polską

gospodarkę w krótkim okresie

Wprowadzone  przez  chińskie  władze  w  celu  powstrzymania  epidemii  koronawirusa

obostrzenia  wpłynęły bardzo niekorzystanie na chińską gospodarkę. Aktywność większych

przedsiębiorstw  była  niższa  niż  w  czasie  kryzysu  finansowego  w  2008  r. i Wskaźnik

aktywności produkcyjnej przedsiębiorstw Caixin PMI, który w większym stopniu uwzględnia

sytuację  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  prywatnych,  zanurkował  do  poziomu  40,3ii.

Również sektor usług, który miał być motorem napędowym chińskiej gospodarki, boryka się

z  problemami  poważniejszymi  niż  sektor  produkcyjny.iii Chiński  eksport  spadł  za  okres

styczeń-luty o 17,2 proc. rdr, a import o 4 proc. rdr.iv Eksperci wskazują, że rzeczywista skala

negatywnych skutków może być większav.  W chińskich mediach pojawiają  się  opinie,  że

wzrost gospodarczy w skali roku będzie niższy niż pierwotnie zakładany przez kierownictwo

partyjnevi. Spadek produkcji, inwestycji i wzrost bezrobocia sugerują  9-13 proc. spadek PKB

w pierwszych dwóch miesiącach rokuvii.

Zatrzymanie  na  kilka  tygodni  całej  gospodarki  zablokowało  realizację  zamówień

eksportowych, które miały być wysłane po zakończeniu świąt Chińskiego Nowego Rokuviii. 

W pierwszych tygodniach marca stan chińskiej gospodarki uległ jednak istotnej poprawie.

Zatrzymanie  wzrostu  liczby  zachorowań  skłoniło  władze  do  stopniowego  wycofywania

ograniczeń  w  ruchu  osób  i  towarów  na  terenie  całego  kraju  za  wyjątkiem  najbardziej

dotkniętej epidemią prowincji Wuhan. Według oficjalnych danych pochodzących z drugiej

połowy lutego około 70 proc.  ankietowanych firm wznowiło działalnośćix. W końcu lutego

pracę  miało  podjąć  ponad  80  proc.  przedsiębiorstw  znaczniejszych  rozmiarówx,  

a w połowie marca w całym kraju z wyłączeniem prowincji Hubei miało podjąć działalność

już  ponad  90 proc.  przedsiębiorstwxi.  Do rzetelności  chińskich danych  rządowych należy

jednak  podchodzić  z  ostrożnościąxii.  Nawet  jeśli  przedsiębiorstwa  wznawiają  działalność

borykają się z poważnymi niedoborami pracowników, brakami surowców i komponentów, 

a  w  rezultacie  wykorzystują  zaledwie  część  swoich  mocy  produkcyjnychxiii.  Chińskie
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przedsiębiorstwa  mają również do odrobienia poważne zaległości  z poprzednich tygodni

zanim podejmą realizację nowych zamówień.

Trwający  kilka  tygodni  szok  po  stronie  podażowej  przekłada  się  również  na  popyt.  Nie

wszyscy  pracownicy  otrzymują  pełne  czy  choćby  częściowe  wypłaty  podczas  okresu

przymusowego urlopu, co oznacza brak dochodów i konieczność korzystania z oszczędności

a zakłady pracy zapowiadają zwolnienia lub cięcia płac nawet o 1/3 lub więcejxiv. Wiele firm

wciąż pozostaje zamkniętych, np. tylko 60 proc. przedsiębiorstw świadczących usługi dla

ludności podjęło pracęxv. W najbliższych miesiącach przewiduje się również wzrost inflacjixvi,

która  dodatkowo  wpłynie  negatywnie  na  wysokość  dochodu  rozporządzalnego.  

W  partyjnych  mediach  podkreśla  się  silne  fundamenty  chińskiej  gospodarki,  której

przejściowe  problemy,  takie  jak  epidemia,  nie  są  w  stanie  podważyć  i  które  zostaną

rozwiązane  dzięki  proaktywnym  działaniom  kierownictwa  KPChxvii.  Działania  te  są

rzeczywiście prowadzone i zdają się już przynosić pewne efekty, ale ich skuteczność zależy

od skali zaangażowania państwa i głębokości kryzysu oraz braku nawrotu epidemii. Należy

jednak liczyć się z istotnym spadkiem nastrojów konsumentów i popytuxviii. 

Bezpośrednie skutki spowolnienia  w Chinach wpłyną  na sytuację gospodarczą w Polsce  

w ciągu  najbliższych  2-3 miesięcy  przede  wszystkim  jako efekt  gwałtownego osłabienia

wymiany handlowej, poprzez:

1. Zaburzenia w procesach logistycznych oraz wzrost cen transportu.

2.  Opóźnienia  w  realizacji  zamówień  przez  chińskich  dostawców  i  możliwe  niedobory

pewnych grup towarów w Polsce.

3. Spadek polskiego eksportu spowodowany spadkiem popytu na towary importowane.

4. Bankructwa chińskich przedsiębiorstw i wzrost ryzyka transakcyjnego.

Zakłócenia strony  podażowej  w Chinach mogą  mieć  również  konsekwencje  dla  kształtu

polskiej  współpracy gospodarczej  z  Chinami w dłuższej  perspektywie w postaci  większej

dywersyfikacji  geograficznej  dostawców  i  związanych  z  tym  przeobrażeń  w  łańcuchach

dostaw oraz zmian w organizacji produkcji i polityce magazynowej przedsiębiorstw. Mogą

również  prowadzić  do  większej  dywersyfikacji  rynków  eksportowych  w  Azji,  co  byłoby
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korzystne ze względu na relatywną większa otwartość innych państw na polskie produktyxix.

Nie  jest  wykluczone,  że  te  zmiany  doprowadzą  także  do  większego  wykorzystania

nowoczesnych  kanałów  eksportu  do  Chin  przez  polskie  firmy;  do  takich  należy  np.  e-

commerce  transgraniczny.  Przyspieszenie  robotyzacji  i  cyfryzacji  chińskiej  gospodarki  

z  wykorzystaniem  nowoczesnych  technologii  jak  sztuczna  inteligencja  mogą  z  kolei

znacząco  zwiększyć  jej  konkurencyjność  wobec  polskiejxx.  Wysoka  niepewność  co  do

dalszego rozwoju  sytuacji  gospodarczej  nie  pozwala  na określenie  prawdopodobieństwa

zajścia, charakteru i zakresu tych zmian, jednak należy mieć na uwadze, że mogą one być

głębsze niż te, które będą widoczne w najbliższych miesiącach. 

Bezpośredni  wpływ  sytuacji  w  Chinach  na  polską  gospodarkę  będzie  ograniczony  

w  porównaniu  do  wpływu  ograniczeń  w  działalności  gospodarczej  i  mobilności

społeczeństwa  wprowadzonych  ze  względu  na  zagrożenie  epidemiczne  w  Polsce  oraz  

w porównaniu do wpływu spowolnienia gospodarczego w Europie na polską gospodarkęxxi. 

Zaburzenia w procesach logistycznych

Decyzja  władz  ChRL  o  zamknięciu  zakładów  produkcyjnych  po  zakończeniu  świąt

Chińskiego  Nowego  Roku  w  połączeniu  z  drastycznymi  ograniczeniami  w  transporcie

towarów  i  ruchu  osób  doprowadziły  do  zaburzeń  procesów  logistycznych.  Wstrzymanie

wysyłek  eksportowych  wymusiło  odwołanie  wielu  rejsów.  Drastyczne  spowolnienie  

w obsłudze statków w portach wynikające głównie z niedoborów pracowników portowych

oraz  kierowców  w  lokalnych  firmach  spedytorskich  doprowadziło  do  wielodniowego

przetrzymywania  statków  na  redach  portowych,  również  tych  przewożących  kontenery

chłodniczexxii. W ostatnich tygodniach sytuacja ustabilizowała się i wróciła do normy, jednak

przetrzymanie  statków  zaburzyło  przepływ  kontenerów.  W  efekcie  ich  dostępność  

w  portach  morskich  Europy  jest  na  najniższym  notowanym  do  tej  pory  poziomie,  co

znacznie utrudnia eksport towarów do Chinxxiii i powoduje wzrost kosztów transportu, gdyż

armatorzy wprowadzili dodatkowe opłaty sezonowexxiv. 
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Skutki zaburzeń dotykają zarówno importerów jak i eksporterów. W marcu było widoczne

niewielkie  odbicie  w  stawkach  frachtowych  za  transport  kontenerów  wysyłanych  

z Szanghaju oraz względna ich stabilizacja ogólnie z chińskich portówxxv. Importowe stawki

frachtowe do Polski na kwiecień wzrosną w porównaniu do marcaxxvi i będą wyższe nawet

niż stawki w maju ub.r.xxvii Oznacza to, że wobec normalizacji sytuacji w Chinach armatorzy

liczą na pewne zwiększenie wolumenu przewozów, częstotliwości rejsów i przychodów, co

jak na razie znajduje również potwierdzenie w wartości wskaźników frachtów morskichxxviii.

Zbieg epidemii w Chinach ze świętami Chińskiego Nowego Roku, które pociągają za sobą

okresowe  zwolnienie aktywności  gospodarczej  sprawił,  że skutki  zaburzeń  w transporcie

morskim nie są jeszcze mocno odczuwalne w polskich portach, ale spedytorzy obawiają się

pogorszenia sytuacjixxix. Pomimo że usunięto już większość przeszkód w lokalnym przewozie

towarów i osób, problemem wciąż są przewozy towarów między zakładami produkcyjnymi

a portami w Chinach. Jest tak ze względu na niedobory kierowców w firmach spedytorskich,

co  obniża  przepustowość  transportu  lokalnego  oraz  wciąż  obowiązujące  pewne

ograniczenia w transporcie między prowincjamixxx. Poważnym problemem dla polskich firm

spedycyjnych  obsługujących  dostawy  z  Chin  jest  przesunięcie  terminów  zakończenia

procesów  produkcyjnych  w  chińskich  firmach  i  zmniejszenie  wolumenu  wysyłek.

Utrudnienie to może utrzymać się  przez najbliższe  tygodnie.  Dla Portu  Gdańsk może to

oznaczać 20-30 proc. spadek obrotów w marcu i również zmniejszone obroty w kwietniuxxxi. 

Zawieszenie  lotów  pasażerskich  ma  również  swoje  poważne  reperkusje  dla  transportu

lotniczegoxxxii.  Połowa towarów przewożonych powietrzem jest  transportowana w lukach

towarowych  samolotów  pasażerskich.  Wobec  zawieszenia  wielu  lotów  transportowych  

i  jednoczesnego podjęcia produkcji  przez chińskie fabryki  zapotrzebowanie na  transport

lotniczy znacznie wzrosło, a wobec ograniczonych dostępnych mocy przewozowych stawki

znacząco  wzrosłyxxxiii.  Firmy  spedytorskie  szukają  rozwiązań  m.in.  oferując  najem

samolotów pasażerskich do przewozu cargoxxxiv,  jednak nie sprawi to drastycznej ogólnej

poprawy  sytuacji.  Wzrost  kosztu  transportu  lotniczego  przełoży  się  na  ceny  towarów.

Wielkości wolumenu frachtów i przychody przewoźników są również poważnie zagrożone

bardzo możliwym  znacznym spadkiem  popytu  na importu  z Chin i  spadkiem wolumenu

eksportu  wskutek  zwolnienia  gospodarczegoxxxv.  W  pewnym  stopniu  rozwiązaniem
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problemów  byłby  transport  kolejowy  między  Chinami  a  Europą,  którego  zaburzenia

dotknęły  w  mniejszym  stopniuxxxvi.  Jednak  ze  względu  na  ograniczoną  przepustowość

możliwości  transportu  kolejowego są i  będą w porównaniu  z  potrzebami ograniczone,  a

zwiększony  popyt  wywiera  presję  na  wzrost  cen  transportuxxxvii.  To  z  kolei  ogranicza

użyteczność  korzystania  z  tego kanału  na  skalę  pozwalającą  na  wyrównanie  w dłuższej

perspektywie  poważnych  zatorów  

w transporcie morskim. 

Opóźnienia procesów produkcyjnych w Chinach i niedobory towarów z importu

Polska  importuje  z  Chin  zarówno  dobra  konsumpcyjne  jak  również  dobra  pośrednie

wykorzystywane w dalszej produkcji. Kilkutygodniowe przesunięcie w produkcji w Chinach

będzie  miało  niekorzystny  wpływ  zarówno na  kondycję  przedsiębiorstw  handlowych  jak

również  przedsiębiorstw  z  sektora  produkcyjnego.  Już  w  początkach  marca  organizacje

przedsiębiorców i niektóre firmy informowały o spadku zapasów materiałów i półproduktów

importowanych z Chinxxxviii.  Obserwowana w Chinach w ostatnich tygodniach stabilizacja

sytuacji  w  sektorze  produkcyjnym  jest  elementem,  który  obniża  ryzyko  w  dłuższej

perspektywie.  W  krótkim  horyzoncie  najbliższych  2-3  miesięcy  istnieje  jednak  ryzyko

wstrzymania produkcji w części branż polskiego przemysłu ze względu na kilkutygodniowe

nawet przesunięcie w czasie procesów produkcyjnych w Chinach. Towary, które miały być

wysyłane  w  lutym  zostaną  były  lub  będą  wysyłane  z  kilkutygodniowym  opóźnieniem  

w  marcu  lub  w  kwietniu.  Po  pozytywnej  stronie  należy  wziąć  pod  uwagę,  że  część

przedsiębiorstw biorąc pod uwagę specyfikę  okresu świątecznego w Chinach w tym okresie

robi  większe  zapasy,  co  wpływa  na  złagodzenie  niekorzystnych  skutkówxxxix.  Zaburzenia

procesów logistycznych jednak dodatkowo zwiększają ryzyko i mogą również niekorzystnie

wpłynąć na koszty zwłaszcza w wypadku towarów transportowanych drogą lotniczą. Wiele

zakładów  produkcyjnych  w  Chinach  jeszcze  nie  dysponuje  pełną  mocą  produkcyjną  lub

nawet jeśli nią dysponuje to ich procesy produkcyjne mogą być opóźnione ze względu na

braki  w  dostawach  materiałów  lub  komponentów  od  dostawców,  jeśli  ci  borykają  się  

z  problemami.  Oznacza  to,  że  proces  realizacji  zamówień  składanych  obecnie  również  

w wielu przypadkach będzie dłuższy niż zazwyczaj, co tylko w pewnym stopniu może być
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złagodzone  przez  spadek  zamówień  zagranicznych  i  krajowych  wynikający  z  ogólnego

spadku popytu. W efekcie działania tych czynników w najbliższych tygodniach w niektórych

branżach może dojść do wstrzymania produkcji i niedoborów towarów na rynku. Są jednak

realne szanse na złagodzenie ich skutków do końca drugiego kwartału br.xl 

Ogólna  ekspozycja  polskiej  gospodarki  na  import  z  Chin  jest  stosunkowo  wysoka,  gdyż

udział Chin w łącznym polskim imporcie wynosi obecnie ponad 12,43 proc.xli,  a  Chiny są

drugim  co  do  wielkości  eksporterem  (dane  za  2019  r.).  Jednak  ze  względu  na  bardzo

zróżnicowany poziom zależności  w poszczególnych branżach lub grupach produktowych

wpływ  zaburzeń  w  chińskiej  gospodarce  i  logistyce  będzie  odmienny  niż  wynikałoby  to

wprost z udziału w imporcie. Jednym ze sposobów oceny wpływu opóźnień na produkcję 

w Polsce jest analiza relacji importu dóbr pośrednich z Chin w całości zużycia pośredniego

danej  branży,  która  pokazuje  jaka  część  wszystkich  komponentów,  półproduktów,

surowców etc. zużywanych w procesie produkcji pochodzi z importu  z  Chin. Najbardziej

zagrożone w wyniku zaburzeń importu są zakłady zajmujące się produkcją komputerówxlii,

wyrobów  elektronicznych  i  optycznych,  produkcji  urządzeń  elektrycznych oraz  produkcji

ubrań, tekstyliów i wyrobów ze skóry. Te branże odpowiadają łącznie za ok. 9% całkowitej

produkcji  polskiego  przemysłu  i  za  ok.  2,3%  tworzonej  wartości  dodanej.xliii Według

szacunków potencjalna strata w sprzedaży  spowodowana zakłóceniami w Chinach może

sięgnąć 35,6 proc. dla komputerów i innych wyrobów elektronicznych, a 24,6 proc. dla skór 

i  wyrobów  z  nich.  Jednym  z  kluczowych  segmentów,  w  których  zwolnienie  produkcji  

w  Chinach  i  problemy  w  transporcie  mogą  być  szczególnie  dotkliwe  są  leki.  Polscy

producenci są zależni od chińskich dostawców pod względem dostaw surowców i substancji

aktywnychxliv.  Piątego  marca  Ministerstwo  Zdrowia  opublikowało  listę  leków  i  innych

produktów medycznych potrzebnych do leczenia chorych na COVID-19xlv.

Ryzyko wpływu zakłóceń w wymianie handlowej na eksport do Polski można również ocenić

z punktu widzenia poziomu zależności od importu z Chin do wartości importu i ilości pozycji

produktów importowanych, co zaprezentowano w tabeli na następnej stroniexlvi.
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Niemal  absolutna  zależność  od  importu  z  Chin  ma  miejsce  w  7  pozycjach,  z  których

najważniejszą - o wartości niemal 90 mln USD - stanowią kwiaty sztuczne: produkt, którego

brak na rynku ma stosunkowo niewielkie znaczenie, podobnie jak parasole o wartości 29,5

mln  USD.  W  kolejnym  przedziale  (80-90%)  kluczowe  znaczenie  mają  urządzenia

ciekłokrystaliczne, narzędzia optyczne i lasery o wartości niemal 386 mln USD. W znacznej

mierze  są  to  komponenty  wykorzystywane  do  produkcji  i  ich  brak  może  mieć  znaczny

negatywny wpływ. Pozostałe pozycje należą do produktów konsumenckich nie pierwszej

potrzeby jak sprzęt wędkarski, termosy, ognie sztuczne, ramy do obrazów, sztuczne futra.

W kolejnej grupie również przeważają produkty konsumenckie, bez których można się obyć

przez dłuższy czas jak rękawiczki, statuetki, intarsje, kapelusze oraz produkty ważne lecz

nie pierwszej potrzeby jak wózki dziecięce oraz naczynia stołowe i kuchenne. W tej grupie

znajdują się natomiast dwa produkty istotne z punktu widzenia procesów produkcyjnych  

i  produktów  potrzebnych  na  rynku:  glikozydy  oraz  grafit  sztuczny  i  grafit  naturalny.  

W przedziale o 60-70 proc. poziomie zależności od importu z Chin są trzy grupy produktów

o  kluczowym  znaczeniu  dla  współczesnej  gospodarki,  telefony  i  części  do  telefonów  

o wartości 1 mld 785 mln USD, obwody drukowane o wartości 269 mln USD oraz lampy

oświetleniowe i żarówki do użytku indywidualnego i przemysłowe. Przy wysokiej zależności

od  chińskich  dostawców  brak  jest  jednocześnie  możliwości  szybkiej  i  wystarczające

substytucji  (nie  dotyczy  to  tylko telefonów),  co stawia  te  produkty  w grupie wysokiego

ryzyka. Jeśli chodzi o telefony komórkowe na rynku polskim dominują marki chińskie oraz

Samsung i  Apple,  z  których tylko  Samsung  jest  w znacznym stopniu  uniezależniony  od

chińskich poddostawcówxlvii.  W kolejnym przedziale  produktami  o najwyższej  wartości  są

części i akcesoria do komputerów i innych podobnych urządzeń o wartości 1 mld 127 mln, 

z  których  wiele  jest  niezbędne  do  ich  działania  lub  korzystania  z  niezbędnych

funkcjonalności.  W  kolejnym  przedziale  o  zależności  od  Chin  na  poziomie  50-60  proc.

znajdują się  komputery  i  inne  tym podobne urządzenia  o  wartości  1  mld 725  mln  USD,

sprzęt telekomunikacyjny do komunikacji przewodowej o wartości 2 mld 230 mln USD oraz
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telewizory, odbiorniki radiowe o wartości 831 mln USD. Są to grupy kluczowe i choć tylko

nieco  połowa  tych  produktów  pochodzi  z  Chin,  to  jednak  trzeba  mieć  na  uwadze,  że  

w  przypadku  telewizorów  alternatywnym  źródłem  może  być  Korea  Południowa,  która

znajduje się obecnie w podobnej sytuacji jak Chiny. Jest zaś chodzi o komputery, niektóre

podzespoły są produkowane głównie w Chinach, co oznacza, że nawet jeśli dla wielu innych

będą  źródła  alternatywne  to  nie  jest  to  wystarczające  rozwiązanie.  W  tym  przedziale

znajdują się również rowery (o wartości 523 mln USD). 

Problemy  z  opóźnieniami  realizacji  eksportowych  w  Chinach  mogą  dotknąć  polską

gospodarkę również pośrednio. Nabywane w Chinach surowce, komponenty i inne dobra

pośrednie  są  wykorzystywane  w  procesach  produkcyjnych  w  innych  państwach,  które

eksportują następnie do Polski dobra finalne lub wyżej przetworze dobra pośrednie. Skala

możliwych zaburzeń z tego tytułu jest trudna do oszacowania. Pewnym barometrem może

być  dynamika  importu  z  Chin  innych  istotnych  polskich  partnerów  handlowych  jak

szczególnie  Niemcy,  ale  również  Wielka  Brytania,  Włochy,  Holandia  i  Francja.  Pierwsze

dane  za  marzec,  które  mogą  rzucić  światło  na  tą  kwestię  będą  dostępne  na  początku

kwietnia.  Należy  również  mieć  na  uwadze,  że w wypadku  skomplikowanych  produktów

brak  nawet  nielicznych  komponentów  o  niewielkiej  wartości  może  prowadzić  do

zablokowania całego procesu produkcyjnego. Wskazanie takich produktów na podstawie

danych statystycznych jest  niemal  niemożliwe,  co utrudnia jednoznaczną  ocenę zakresu

wpływu ekspozycji importowej na Chiny na polski sektor produkcyjny.

O  ile  z  punktu  widzenia  procesów  produkcyjnych  znaczne  ograniczenia  lub  nawet

wstrzymanie importu z Chin mają stosunkowo niewielkie znaczenie w krótkim terminie to

braki dostaw produktów konsumenckich oznaczają dla wielu importerów dystrybutorów,

hurtowników  i  sprzedawców  detalicznych  utratę  przychodów.  Należy  jednak  mieć  na

uwadze,  że  w  sytuacji  znacznych  ograniczeń  w  prowadzeniu  działalności  handlowej

wprowadzonych ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce te ostatnie mają 

w krótkim okresie 2-3 miesięcy o wiele bardziej negatywny wpływ niż częściowe problemy 

z dostawami z Chin.
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Należy  podkreślić,  że na  tle  państw Europy-Środkowowschodniej  Polska  wydaje  się  być

stosunkowo odporna na negatywne skutki wstrzymania bezpośredniej wymiany handlowej

z  Chinami.  Wstrzymanie  produkcji  w branżach,  w których udział  importu  z  Chin  wynosi

ponad 10 proc. zużycia pośredniego może spowodować w sali  roku na Węgrzech spadek

tempa  wzrostu  PKB  o  3,6  pkt.  proc.,  w  Czechach  o  3,1  pkt.  proc.  i  1,5  pkt.  proc.  w

Rumuniixlviii. Przy założeniu, że wstrzymanie dostaw trwałoby przez 3 miesiące przy braku

substytucji  zagranicznej  i  zapasów  i  dotyczyłoby  tylko  połowy  wszystkich  produktów,

spadek rocznego  PKB mógłby wynieść ok. 0,2 proc.xlix

Wpływ pandemii koronawirusa na eksport do Chin 

Bezpośrednia zależność polskiej gospodarki od eksportu do Chin jest stosunkowo niewielka.

Udział  Chin w bezpośrednim  polskim  eksporcie  wynosi  zaledwie 1,12  proc.l i  zaburzenia

mogą  mieć  znaczenie  w  niektórych  tylko  grupach  produktowych.  Zakładając  niezwykle

mało  prawdopodobny  scenariusz,  że  spowolnienie  w  Chinach  przyczyniłoby  się  do

całkowitego wstrzymania importu towarów z Polski przez okres jednego roku, mogłoby to

spowodować  maksymalny  spadek  dynamiki  polskiego  PKB  o  ok.  0,4  pkt.  proc.  w  skali

całego rokuli. 

Grupa produktów, w których zależność polskiego eksportu od Chin jest niemal całkowita

(pow. 80 proc) obejmuje zaledwie trzy pozycje, z których znaczniejsza wartość eksportu jest

w rudach i koncentratach ołowiu (prawie 26 mln USD) oraz graficie naturalnym (ok. 2,5 mln

USD). W grupie bardzo wysokiej  zależności  (między 60 a 80 proc.)  znajdują się  również

tylko  trzy  pozycje  obejmujące  fosforki,  tlenki  i  wodorotlenki  żelaza  oraz  kamienie

miedziowe  i  miedź  wytrąconą  o  łącznej  wartości  nieco  ponad  31  mln  USD.  Największy

wpływ  spowolnienia  w  Chinach  może  odczuć  KGHM,  który  jest  mocno  uzależniony  od

chińskich odbiorców z ponad 36 proc. eksportem miedzi rafinowanej o wartości niemal 640

mln  USD,  aczkolwiek  wpływ  ten  może  być  wytłumiony  w  zależności  od  warunków

podpisanych  umów  długoterminowychlii.  Negatywne  skutki  mogą  również  odczuć  Lasy

Państwowe. Ponad 30 proc. eksportu polskiego drewna o wartości ponad 121 mln USD było

skierowane do Chin. W tym zakresie znajdują się również elektryczne piece przemysłowe.
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Nie powinien natomiast być zagrożony eksport heparyny (o wartości ponad 12 mln USD). 

W grupie produktów o zależności od eksportu do Chin między 10 a 20 proc. udziału eksportu

do Chin  znajdują się głównie maszyny i inne dobra inwestycyjne oraz produkty pośrednie 

o wartości  330 mln USD, które w krótkim terminie będą nieco mniej podatne na spadek

popytu niż dobra konsumpcyjne między innymi części  do maszyn liczących i  biurowych  

o (wartość ok. 104 mln USD) oraz produkty z kamieni i innych minerałów. W tej grupie jest

również kauczuk syntetyczny o wartości ponad 66 mln USD, którego głównym eksporterem

jest Synthosliii. Z produktów rolno-spożywczych: serwatka (28,5 mln USD) oraz żywy drób

(ok 11,5 mln USD), z udziałem w rynku chińskim na poziomie ok. 13 proc. Dla żywego drobiu

jednak rynek chiński  jest  już zamknięty z powodu wystąpienia w Polsce ptasiej  grypyliv.  

Z produktów, których ekspozycja na chiński rynek jest niższa niż 10 proc. można wskazać

mleko  (o  wartości  47  mln  USD)  i  pierze  (ponad  10  mln  USD).  Stosunkowo  wysoki  jest

również  eksport  sprzętu  medycznego  o  wartości  ponad  52  mln  USD  i  transformatorów

ponad  71  mln  USD,  ale  te  grupy  wydają  się  dużo mniej  podatne  na skutki  zwolnienialv.

Należy również mieć na uwadze, że niemożność sprzedaży do Chin będzie bardziej dotkliwa

w tych segmentach, w których  Polska ma nadwyżkę. W grupach produktowych, w których

występuje  deficyt  w  handlu  przy  ograniczeniu  importu  z  Chin  z  powodu  zaburzeń

producenci mogą przekierować produkcję na rynek krajowylvi. 

Dla  polskich  przedsiębiorstw  szczególnie  istotna  jest  sytuacja  w  niemieckim  sektorze

produkcyjnym. Niemcy wskazywane są jako główne ogniwo w pośrednim polskim eksporcie

do Chin, co jest uzasadnione ze względu na silne powiązania gospodarcze i umiejscowienie

Polski w ramach niemieckich łańcuchów dostaw i tworzenia wartościlvii. Wyprodukowane  

w Polsce towary na różnym poziomie przetworzenia są eksportowane do Chin pośrednio

przez podmioty niemieckie albo jako materiały lub komponenty wykorzystane w procesie

produkcyjnym  albo  jako  produkty  zmontowane  lub  poddane  w  nieznacznym  stopniu

modyfikacjom  i  przepakowaniu.  Chiny  są  kluczowym  rynkiem  eksportowym  dla

niemieckiego  przemysłu.  Dotyczy  to  głównie  przemysłu   motoryzacyjnego  oraz

maszynowego. Może mieć to przełożenie na kondycję niemieckiej gospodarki  oraz może

mieć wpływ na polski eksport do Niemiec. Jednocześnie spowolnienie gospodarcze na rynku

chińskim  może  utrudnić  próby  konkurowania  przedsiębiorstw  polskich  z  niemieckimi  o
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chińskie zamówienia, w takich branżach jak przemysł maszynowy czy elektromaszynowy,

ale  również  urządzeń  do  pomiarów  precyzyjnych,  mebli  czy  produktów  przemysłu

chemicznego i kosmetycznegolviii. Przy wysokim stanie niepewności co do rozwoju sytuacji

nie  jest  możliwe  prognozowanie  dokładnych możliwych  strat  polskiego  eksportu  z  tego

tytułu  w  najbliższych  miesiącach.  W  bardzo  mało  prawdopodobnym  scenariuszu

całkowitego  wstrzymania  eksportu  wyłącznie  niemieckich  produktów  przemysłu

motoryzacyjnego do Chin w 2020 r. spadek całkowitego eksportu z Polski mógłby wynieść

0,3% w skali całego roku przy obniżeniu dynamiki PKB o 0,1 pkt. proc.lix

Już w lutym br. obserwowano spadek zamówień eksportowych w strefie euro, jednak nie

było  możliwe  jednoznaczne  stwierdzenie,  na  ile  jest  to  efekt  spadku  zamówień  z  Chin

spowodowanych epidemią koronawirusa, a na ile słabością wymiany handlowej w obrębie

strefy eurolx. Niemiecki eksport od lat stanowi około połowy całego unijnego eksportu do

ChRL.  W  tym  samym  okresie  odnotowano  opóźnienia  w  terminach  dostaw,  a  część

niemieckich  firm  była  zmuszona  ograniczyć  produkcję  ze  względu  na  niewystarczające

zasoby komponentów używanych w procesie produkcyjnym. Jeśli zakłócenia w dostawach

między Chinami a strefą euro (w szczególności Niemcami) będą się nasilać w najbliższych

miesiącach, może to spowodować spowolnienie w sektorze przetwórczym, a co za tym idzie

spadek  zapotrzebowania  na  wytwarzane  w  Polsce  dobra  pośrednie  wykorzystywane  

w niemieckim sektorze  przetwórczymlxi.  Ogromne  znaczenie będzie  również miała skala

kryzysu gospodarczego w Niemczech i to, jakie Berlin podejmie środki zaradczelxii. 

Wzrost ryzyka transakcyjnego

Przed chińskimi producentami stoją też nowe problemy – rozprzestrzenianie się wirusa na

świecie,  szczególnie  w  gospodarkach  rozwiniętych,  może  spowodować  gwałtowne

zwolnienie gospodarcze i  drastyczny spadek zamówieńlxiii. Jedna trzecia chińskich MŚP ma

zasoby gotówki wystarczające na pokrycie zaledwie miesięcznych kosztów, a kolejna jedna

trzecia na dwa miesiącelxiv.  Chińskie przedsiębiorstwa  produkujące na eksport  i  kierujące

ofertę do klienta biznesowego pracują na formach płatności,  które wymagają często ich

zaangażowania finansowego, podczas gdy całość lub część należności wpływa na ich  konto
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w kilka  tygodni  lub nawet kilka miesięcy  po wysyłce.  Opóźnienia  w podjęciu  produkcji  

i wynikające z nich opóźnienia w dostawach oznaczają opóźnienia w otrzymaniu należności.

Mimo  rozwoju  elektronicznych  metod  komunikacji  wiele  umów  wciąż  jest  zawieranych

podczas  bezpośrednich  spotkań  i  negocjacji,  a  w  sytuacji  wstrzymania  lotów

międzynarodowych nie można liczyć na przybycie klientów. Brak zaliczek albo kontraktów,

pod które można zaciągnąć kredyty powoduje rosnące ryzyko utraty płynności finansowej.

Prywatne firmy, szczególnie małe i średnie, mają trudności z uzyskaniem kredytów i innych

form pomocy finansowej, żeby przetrwać okres trudności gospodarczych. Połowie chińskich

sprzedawców detalicznych grozi zapaść finansowa w ciągu najbliższych kilku miesięcy do

pół rokulxv, co może pociągnąć za sobą falę bankructw również w sektorze produkcyjnym. 

Chińskie  władze  wprowadziły  znaczne  ulgi  dla  przedsiębiorstw:  obniżenie  świadczeń

społecznych  do  czerwca,  zwiększenie  puli  kredytów,  cięcia  stóp  procentowych  oraz

zalecenia odroczenia spłaty kredytów aż do lipca, które wpływają na poprawę sytuacjilxvi, ale

niekoniecznie okażą się wystarczające. Realizacja zamówienia trwa często kilka tygodni,  

a czasem miesiące, co znacząco podnosi ryzyko transakcyjne dla polskich importerów. Jest

tak szczególnie w wypadku segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż w wypadku

pogorszenia  się  sytuacji  lub  bankructwa  chińskiego  partnera  będą  one  miały  bardzo

ograniczone  możliwości  skutecznej  reakcjilxvii.  Straty  spowodowane  przepadkiem

wpłaconych zaliczek czy brakiem dostaw z Chin mogą być dodatkowym elementem, który

pogorszy sytuację finansową polskiej firmy. Dodatkowym czynnikiem, który powinny wziąć

pod uwagę większe firmy, które prowadzą z Chinami transakcje większych rozmiarów jest

traktowanie przez chińskie władze koronawirusa jako siły wyższej. Oznacza to, że chińskie

firmy będą otrzymywały specjalne zaświadczenia zwalniające je częściowo lub w całości  

z odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z zobowiązańlxviii, z których już skwapliwie

korzystająlxix.  Chińska  firma  może skorzystać  z  tych  zaświadczeń  w postępowaniu  przed

chińskimi sądami oraz trybunałami arbitrażowymi orzekającymi według prawa chińskiego,

ale  nie  tylko.  Chińskie  sądy  mogą  również  skorzystać  z  klauzuli  nadzwyczajnej  zmiany

okolicznościlxx. 
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Ze  względu  na  długotrwałość  procesów  produkcyjnych  i  logistycznych  przy  obrocie

handlowym  polskie  przedsiębiorstwa  są  obecnie  również  narażone  na  wzrost  ryzyka

walutowego. Groźba recesji w Europie wywindowała ceny dolara i w ciągu ostatnich dwóch

tygodni kurs na parze PLN/USD wzrósł o niemal 14 proc. z 3,77 do 4,29 PLN za dolaralxxi.

Dalszy wzrost wartości dolara grozi wzrostem ceny produktu wyrażonej w Polsce w PLN, co

może spowodować utratę większości zysków, a w wypadku produktów niskomarżowych -

straty. Problem dotyczy głównie importerów, którzy nie zabezpieczyli się przed możliwym

skokiem  cen  walut  a  rozliczenia  (lub  większość  rozliczeń)  z  chińskim  partnerem  będą

dokonywane  tuż  przed  lub  po  realizacji  zamówienia.  Wzrost  wartości  dolara  może  być

natomiast korzystny dla eksporterów.

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji
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KOMENTARZ NR 10/2020; DATA ZŁOŻENIA: 24.03.2020

Skutki pandemii SARS-CoV-2 w Japonii 

Dotychczasowy przebieg epidemii COVID-19 w Japonii i działania rządu

Pierwsze  zakażenie koronawirusem zdiagnozowano w Japonii  już 16 stycznia 2020 roku.

Pacjentem zero był  obywatel  Chin,  który w dniach 3-6 stycznia  przebywał  w Wuhanie,  

a następnie wrócił do Japoniilxxii. Do diagnozy doszło, kiedy pacjent już przebywał w szpitalu

w  dniach  10-15  stycznia.  Kolejne  dwa  przypadki,  zdiagnozowane  odpowiednio  24  i  25

stycznia, dotyczyły zakażonych chińskich turystów, którzy niezależnie od siebie przybyli do

Japonii  z  Wuhanu.  Do  30  stycznia  zdiagnozowano  już  14  przypadków  osób  zarażonych

koronawirusem.  3  lutego  pojawiły  się  pierwsze  ograniczenia  podróży.  Japonia  zakazała

wjazdu  wszelkim  osobom,  które  podróżowały  z  i  do  prowincji  Hubei  w  Chinach  albo

posiadały  paszport  ChRL wystawiony  w prowincji  Hubei,  a  także  zobligowała  obywateli

obcych udających się do Japonii do wypełnienia deklaracji dotyczących historii podróży do

tej prowincji w ciągu ostatnich dwóch tygodnilxxiii. 11 lutego było już 31 przypadków zakażeń.

12 lutego opisywane wyżej restrykcje wjazdowe objęły udających się do i powracających  

z prowincji Zhejiang (oraz posiadających paszport stamtąd)lxxiv. 13 lutego nastąpiła pierwsza

śmierćlxxv. 

27 lutego premier Shinzo Abe poprosił o zamknięcie szkół wszystkich szczebli od 2 marca do

końca  wakacji  wiosennych  (trwają  zazwyczaj  do  początku  kwietnia)lxxvi.  Do  1  marca

zdiagnozowano  już  254  przypadki  zakażeń.   Oprócz  tego 5  marca  wprowadzono  dalsze

obostrzenia,  tym  razem  dotyczące  14-dniowej  kwarantanny dla  wszystkich podróżnych  

z  Korei  Południowej  oraz  Chin,  co  następnego  dnia  spotkało  się  z  protestem  Korei  

i  zawieszeniem  ruchu  bezwizowego  między  oboma  państwamilxxvii.  16  marca  Japonia

poinformowała  o  wprowadzeniu  dalszych  ograniczeń  wjazdowych  dla  osób  z  regionów

szczególnie  dotkniętych  epidemią  koronawirusalxxviii.  Nie  wprowadzono  ograniczeń  

w transporcie wewnętrznym, nie ma poza tym regulacji, które pozwalałyby przymusowo

ograniczyć  wolność  przemieszczania  się  na  obszarze  państwa.  Podobnie  nie  zakazano
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zgromadzeń  masowych  oraz  nie  nakazano  zamknięcia  restauracji,  klubów  i  galerii

handlowych. Wiele wydarzeń jest jednak dobrowolnie odwoływane przez organizatorów,  

w tym te organizowane przez państwo i samorządy.

Do 23 marca potwierdzono w Japonii ponad 1000 przypadki zakażeń SARS-CoV-2. Zmarły

42  osobylxxix.  Jeśli  doliczyć  do  tego  712  zakażonych  pasażerów  statku  wycieczkowego

Diamond  Princess  (pod  banderą  brytyjską),  który  jest  zacumowany  

w porcie  Jokohama  i  7  zgonów,  łączna  liczba  zarażonych wynosi:  1636 osób,  w tym  39

zmarłychlxxx.  718  osób,  w  tym  527  pasażerów  statku,  wypisano  już  ze  szpitali.  Liczbę

przypadków uważa się za niską, biorąc pod uwagę fakt, że rokrocznie odwiedzało Japonię

przeszło 80 tys. chińskich turystów, a w sąsiedniej Korei Południowej, gdzie wykonuje się

najwięcej  testów  na  obecność  wirusa  na  świecie,  liczba  zdiagnozowanych  przypadków

przekroczyła 8000. W Japonii zaś na początku marca wykonywano 3800 testów dziennie,  

z  tym że w dniach 18-23 lutego przeprowadzono ich łącznie jedynie 5700 (wliczając  700

testów wykonanych u pasażerów Diamond Princess).   Uważa się,  że szczyt zachorowań  

w Japonii jeszcze nie nastąpiłlxxxi.

Sytuacja  ostatecznie  spowodowała  także  ogłoszenie  przesunięcia  Igrzysk  Olimpijskich  

o  około rok  (z 2020  na  2021 r.).  Gdyby  odbyły  się  one wbrew oczekiwaniom wspólnoty

międzynarodowej,  można  byłoby  spodziewać  się  bojkotu  ze  strony  niektórych  państw.

Przyniosłoby to Japonii katastrofę wizerunkową i jeszcze większe straty gospodarcze niż te,

które poniosła do tej pory przygotowując się do igrzysk i walcząc z epidemią koronawirusa. 

Skutki gospodarcze

Jak  wspomniano,  Japonia  nie  zdecydowała  się  do  tej  pory  na  wstrzymanie  działalności

gospodarczej i ogólnonarodową kwarantannę, tak jak ma to miejsce w Polsce. Podobnie jak

w naszym kraju zastosowano za to  na szerszą skalę pracę zdalnąlxxxii.  Poza zamknięciem

szkół  i  atmosferą  zagrożenia  życie  gospodarcze  wydaje  się  przebiegać  bez  większych

przeszkód.  Bardzo  poważne  konsekwencje  ponosi  póki  co  jedynie  turystykalxxxiii.  Mimo

wszystko  

Skutki pandemii SARS-CoV-2 w Japonii | 25



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 35 | marzec 2020

w  wyniku  paniki  spowodowanej  pandemią  japoński  indeks  Nikkei  225  w  tydzień  stracił

dorobek  wzrostów  z  ostatnich  kilku  lat,  a  akcje  niektórych  spółek,  na  przykład  linii

lotniczych, potaniały do poziomu sprzed dodruku z 2013 rokulxxxiv. Ogólnie spadki indeksu

okazały się być bardziej dotkliwe niż po tsunami z 2011 roku, które spowodowało katastrofę

w elektrowni jądrowej, zniszczenie wielu miast i fabryk oraz śmierć 20 tys. osób. Pokazuje

to w pewnym sensie, że skutki gospodarcze pandemii mogą okazać się bardziej dotkliwe niż

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Japonię czeka najprawdopodobniej dalszy regres gospodarczy oraz obniżenie jakości życia

obywateli.  Pojawienie  się  koronawirusa  przyspieszyło  postępujący  powoli  rozkład

gospodarki  japońskiej.  Do  negatywnej  sytuacji  od  lat  przyczyniały  się  niekorzystne  dla

Japonii  elementy  globalizacji,  niska  dzietność  i  szybkie  starzenie  się  społeczeństwa,  ale

również nadmiernie interwencjonistyczna i  zachowawcza  polityka gospodarcza kolejnych

rządów oraz  błędna  polityka  banku  centralnego.  W ostatnich  kilkunastu  miesiącach  zaś

gospodarce Japonii (i gospodarce światowej) szczególnie mocno zaszkodziła amerykańsko-

chińska  wojna  handlowa  i  towarzysząca  jej  lokalna  wojna  handlowa  Japonii  i  Korei

Południowej. Wydarzenia te zapoczątkowały rozluźnianie i zmianę utrwalonych łańcuchów

dostaw, co epidemia koronawirusa spotęgowała. Obecnie nie wiadomo, jak poważny będzie

to kryzys,  kiedy  sytuacja wróci  do normy i  do  jakiego stopnia  łańcuchy dostaw zostaną

przerwane. Ryzyko nawet kilkuletniej światowej recesji jest jak najbardziej realne. Osobną

kwestią jest dalszy rozwój epidemii.  W tej chwili  trudno powiedzieć, czy Japonia będzie  

w stanie mu sprostać.

Wnioski   

1) Polski rząd zastosował bardziej radykalne i daleko idące kroki na rzecz przeciwdziałaniu

epidemii niż rząd japoński. Daje to nadzieje na szybsze opanowanie wzrostu zachorowań  

i  wygaszenie epidemii,  ale z drugiej  strony  poważnie zwiększa  ryzyko dużej  recesji.  Być

może rząd mógłby sięgnąć dodatkowo do innych niż polityka monetarna instrumentów  

i  oprócz  zapewnienia  płynności  bankom  i  firmom,  tanich  kredytów,  a  także  odroczeń

należności  podatkowych  i  składkowych  przeprowadzić  umorzenie  należności  za  okres
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pandemii oraz prawdziwą deregulację. Szczególnie w momentach kryzysu bardzo ważne

jest, by przedsiębiorcy byli w stanie możliwie szybko reagować na zmieniające się realia  

i  oczekiwania  konsumentów.  Gdy  epidemia  zostanie  opanowana  będzie  stanowić  to

dodatkowy element wspomagający odradzającą się aktywność gospodarczą i zmniejszający

ryzyko  wystąpienia  kroczącej  czy  galopującej  inflacji  cenowej.  Pomoże  również  polskim

podmiotom odnaleźć się w potencjalnie pojawiających się po pandemii nowych łańcuchach

dostaw.

2)  Szczególnie  obiecujące  jest  wykorzystanie  pracy  zdalnej,  telekonferencji,  edukacji  na

odległość,  nauczania  domowego  i  telemedycyny.  Rząd  mógłby  zachęcać  do  częstszego

wykorzystania  takiej  formy  działania  przedsiębiorstw  nie  tylko  w  czasie  zagrożenia

epidemiologicznego  czy  klęski  żywiołowej,  ale  również  w  normalnych  okresach.

Udowodniono bowiem, że praca zdalna obniża poziom  stresu i  może przyczyniać się  do

zwiększania kapitału społecznego. Zmniejsza również presję komunikacyjną i migracje do

metropolii,  a  także  zwiększa  szanse  na  pozytywny  impuls  demograficzny.  Wszystkie  te

elementy  raczej  pozytywnie  wpływają  na  jakość  życia  i  obniżając  koszty  po  stronie

pracownika (koszty i czas dojazdów do pracy) i pracodawcy (można wynająć mniejsze biuro

albo nie wynajmować go wcale) zasadniczo zwiększają produktywność pracy i ilość czasu

wolnego, który jednostki mogą poświęcić  na szeroko rozumiane  inwestycje  i  edukację.  

Z niedawnej praktyki walki z wirusem wynika zaś, że możliwość pracy zdalnej zwiększa też

bezpieczeństwo państwa.

3)  Walka  z  pandemią  przyniesie  zapewne  rozczarowanie  systemami  opieki  zdrowotnej  

w  wielu  dotkniętych  nią  państwach  i  stworzy  dobrą  atmosferę  do  reform.  Rząd  Polski

mógłby zechcieć monitorować takie zmiany, ażeby poprawić stan służby zdrowia w naszym

kraju.  Wydaje  się,  że  w  szczególności  warto  obserwować  systemy  zdrowotne  państw

azjatyckich, w tym Japonii i Singapuru, gdzie należyte finansowanie powszechnego systemu

zapewniane jest nie tylko poprzez środki budżetowe, ale również poprzez współpłatność za

usługi medyczne bezpośrednio z kieszeni pacjenta.
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4)  Jeśli  przedłużający  się  kryzys  epidemiczny  uderzy  w  wielkość  produkcji  rolnej  w  Azji

Południowo-Wschodniej, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, mocno uzależniona

od  importu  żywności  Japonia  może  mieć  okresowe  problemy  z  zaopatrzeniem  rynku  

w pewne towary.

5) Postrzegany jako waluta niskiego ryzyka jen japoński umacnia się od chwili spadków na

japońskich indeksach, podobnie jak frank szwajcarski i dolar amerykański (na którego popyt

zwiększa dodatkowo niska cena ropy naftowej). Mocny jen będzie dodatkowym czynnikiem

osłabiającym  japoński  eksport  w  kolejnych  miesiącach.  Z  pewnością  doprowadzi  to  do

pogorszenia  japońskiego  bilansu  handlowego,  który  ucierpi  także  w  wyniku  i  tak

oczekiwanego spadku popytu wywołanego kryzysem gospodarczym na świecie.

6)  Kryzys  związany  z  koronawirusem  zaburzył  łańcuchy  dostaw  i  zaowocował

wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się,  co w najbliższych  miesiącach będzie

negatywnie  wpływać  na  działalność  japońskich  przedsiębiorstw  w  Europie  Środkowej,  

w tym w Polsce.

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji
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KOMENTARZ NR 11/2020; DATA ZŁOŻENIA: 24.03.2020

Efektywne  ograniczanie  rozwoju  pandemii  SARS-CoV-2.

Przypadek Tajwanu 

W chwili pisania tego tekstu (druga połowa marca 2020 r.) choroba spowodowana nowym

koronawirusem  SARS-CoV-2  została  obwołana  przez  Światową  Organizację  Zdrowia

pandemią. W Chinach, gdzie epidemia miała swój początek, sytuacja zdaje się wracać do

normalności, ale w wielu innych krajach wirus rozprzestrzenia się dalej w szybkim tempie.

Jednocześnie  można  odnotować  znaczne  różnice  w  szybkości  rozwoju  epidemii  

i oficjalnych reakcjach poszczególnych rządów. Republika Chińska (odtąd: Tajwan) wydaje

się jednym z najlepszych przykładów obrazujących jak działania władz, administracji i ogółu

społeczeństwa mogą pomóc w ograniczeniu zarażeń, a w efekcie do utrzymania stabilnej

sytuacji  epidemiologicznej  na  wyspie.  Chociaż  pierwszy  przypadek  zakażenia  nowym

koronawirusem odnotowano tam już 21 stycznia,  prawie dwa miesiące później  całkowita

liczba  chorych  wyniosła  215  przypadków,  a  tylko  dwie  osoba  umarły  w  związku  

z  zarażeniem. Dynamicznie  zmieniająca  się  sytuacja w Europie  i  USA  nie  pozostaje  bez

wpływu na liczbę zarażonych na Tajwanie. W połowie marca na wyspie odnotowano niecałe

50  zachorowań  –  gwałtowny  przyrost  to  kwestia  ostatniego  tygodnia,  kiedy  na  wyspę

zaczęli  masowo  wracać  Tajwańczycy  przestraszeni  niekorzystnym  rozwojem  sytuacji  na

Zachodzie. W sumie z 215 przypadków 178 zostało przywiezionych na wyspę z zagranicylxxxv.

Do opanowania kryzysu przyczynił się szereg czynników, takich jak: 

1) szybkie i precyzyjne decyzje podjęte na poziomie centralnym oraz przejrzystość

udostępnianych przez rząd informacji; 

2) efektywność służby zdrowia i nowe technologie; 

3) wcześniejsze doświadczenia z epidemii SARS. 

Należy  podkreślić,  że  rządowi  w  Tajpej  udało  się  osiągnąć  to  wszystko  bez  formalnego

członkostwa w Światowej Organizacji Zdrowia – sprzeciwia się temu rząd w Pekinie, który

stara się izolować władze wyspy w przestrzeni międzynarodowej.
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1. Decyzyjność rządu i przejrzystość informacji 

Władze  na  Tajwanie  nie  musiały  podejmować  drastycznych  kroków,  jak  np.  całkowite

zamykanie  szkół  czy  instytucji  publicznych,  gdyż  udało  im  się  nie  dopuścić  do

niekontrolowanego  rozprzestrzeniania  się  wirusa  na  wyspie.  Tajpej  zareagowało  już  na

samym początku epidemii, kiedy w Chinach kontynentalnych poinformowano o pierwszych

przypadkach zarażeń, które zidentyfikowano jako potencjalny powrót koronawirusa SARS.

Bliskość geograficzna i duże przepływy ludzkie (Tajwan w ubiegłym roku odwiedziło ponad

2,7 miliona obywateli ChRLlxxxvi) w dużej mierze wpłynęły na wstępne oszacowanie ryzyka

epidemiologicznego  przez  Tajpej  jako  bardzo  wysokie.  Z  perspektywy  ostatnich  trzech

miesięcy  badacze  wyszczególnili  124  kroki  podjęte  przez  tajwańskie  władze,  które

umożliwiły  opanowanie  sytuacji  –  wśród  najważniejszych  z  nich  znalazły  się  m.in.

ograniczenia  przemieszczania  się,  przymus  kwarantanny  i  obserwacja  podejrzanych  

o  zarażenie  przy  użyciu  nowych  technologiilxxxvii.  Już  od  31  grudnia  2019  r.  pasażerowie

przylatujący z miasta Wuhan w ChRL byli poddawani inspekcji sanitarnej po wylądowaniu

na Tajwanie, a 23 stycznia zabroniono wjazdu na wyspę podróżnym z ogniska zapalnego

koronawirusalxxxviii.  Dwa  dni  później  Tajpej  zadecydowało  o  odwołaniu  wycieczek

zorganizowanych do Chin kontynentalnych. 6 lutego obywateli ChRL objęto tymczasowym

zakazem  wjazdu  na  Tajwanlxxxix.  Dzień  później  podjęto  decyzję  o  nieprzyjmowaniu

większości  lotów  z  Chin  kontynentalnych,  a  10  lutego  wprowadzono  obowiązek

kwarantanny domowej  dla osób  przybywających na wyspę z  ChRL, Hongkongu i  Makao

(również  dla  pasażerów  tranzytowych)xc.  Dla  osób  nieprzestrzegających  tego  wymogu

przewidziano  kary  

w wysokości od 150 tys. dolarów tajwańskich (niecałe 20 tys. zł) do nawet miliona (ponad

130 tys. zł)xci. Osoby mające odbyć kwarantannę od początku marca są przewożone z lotnisk

specjalnymi  subsydiowanymi  przez  rząd  taksówkami,  których  maksymalna  cena  za

długodystansowy  kurs  nie  może  przekroczyć  dwukrotności  kosztu  biletu  na  szybkie

kolejexcii.  Osoby  objęte  obowiązkiem  kwarantanny  mają  zakaz  przemieszczania  się

transportem publicznym pod karą grzywny do miliona dolarów tajwańskich (ponad 130 tys.

zł)xciii.
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W  połowie  lutego  jednostki,  u  których  wcześniej  podejrzewano  ciężkie  przypadki  grypy

zostały ponownie przebadane pod kątem koronawirusa, aby zminimalizować ryzyko błędu

diagnostycznego. Specjalnym nadzorem objęto również trzy dodatkowe grupy: 1) jednostki

przebywające  za  granicą w przeciągu  poprzednich dwóch tygodni,  które  miały  kontakt  

z podejrzanymi o zarażenie koronawirusem; 2) skupiska chorych z gorączką i problemami

respiracyjnymi; 3) osoby z zapaleniem płuc, których stan nie poprawił się po trzech dniach

antybiotykoterapii  oraz  pracowników  służby  zdrowia  ze  zdiagnozowanym  zapaleniem

płucxciv. 18 lutego wprowadzono zarządzenie dające dostęp szpitalom, klinikom i aptekom

do indywidualnej historii przemieszczania się każdego pacjenta. 

Wraz z  rozwojem  epidemii  w państwach takich jak Korea  Południowa,  Iran czy Włochy,

władze Tajwanu objęły restrykcjami  i  obowiązkiem deklarowania  stanu  zdrowia  i  historii

podróży  również  osoby  przybywające  na  wyspę  z  nowych  ognisk  choroby.  Wszystkie

państwa z wykrytymi przypadkami zachorowań na nowego koronawirusa pogrupowan0  

w trzy kategorie: 1 – obserwacja; 2 – ostrzeżenie i 3 – zagrożenie. Od 17 marca oprócz ChRL,

Hongkongu, Makao, Korei Południowej i Iranu większość państw europejskich znajdzie się 

w  trzeciej  kategoriixcv.  Zważywszy  na  to,  że  Tajwan  to  relatywnie  niewielka  wyspa,

dodatkowe obostrzenia, jak np. całkowity zakaz zawinięć do portów dla międzynarodowych

statków, pozwoliły na rzeczywiste ograniczenie wjazdu ludności napływowej na tajwańskie

terytoriumxcvi.  Według  nieoficjalnych  źródeł  dziennikarzy  The  Diplomat  ruch  pasażerski

między  Chinami  kontynentalnymi  a  Tajwanem  zmalał  w  ostatnich  miesiącach  o  92%

(spadek całkowitej liczby podróżujących na wyspę), a liczbę lotów ograniczono o 88%xcvii.

W  podejmowaniu  strategicznych  decyzji  związanych  z  kontrolą  wirusa  zostały  również

wzięte  pod  uwagę  kwestie  zarządzania  zasobami.  Aby  zapobiec  spekulacjom  cenami

najważniejszych produktów, 22 stycznia władze ustaliły oficjalną górną granicę cenową 50

maseczek na 300 dolarów tajwańskich (niecałe 40 zł).  Ministerstwo Gospodarki  Tajwanu

oszacowało również możliwości produkcyjne lokalnych fabryk wytwarzających maseczki na

2,44 miliony sztuk dziennie przy zapotrzebowaniu na poziomie 1,3 miliona dzienniexcviii. Pod

koniec stycznia zabroniono również ich eksportu, a osoby opuszczające wyspę mogły zabrać

Efektywne ograniczanie rozwoju pandemii SARS-CoV-2. Przypadek Tajwanu  | 31



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 35 | marzec 2020

ze  sobą  jednorazowo  do  250  sztuk.  Jednocześnie  zwiększono  rodzimą  produkcję  tego

produktu do dziesięciu milionów dziennie – w proces zaangażowano również żołnierzyxcix.  

W dystrybucję maseczek i inne prace logistyczne włączono także m.in. 3000 pracowników

państwowej poczty, a zespół inżynierów pracujących dla Ministerstwa Cyfryzacji  stworzył

platformę  pozwalającą  na  sprawdzenie  liczby  maseczek  na  stanie  w  wybranej  aptece  

w czasie rzeczywistymc. Jeśli chodzi o infrastrukturę, budynki rządowe (np. dormitoria czy

nieużytkowane  obiekty  militarne)  przystosowano  do  funkcjonowania  jako  ośrodki

kwarantanny.  Również  na  poziomie  społecznym  władze  podjęły  określone  kroki  w  celu

ograniczenia wpływu epidemii na nastroje na wyspie. Wprowadzono m.in. karę grzywny do

3  milionów  dolarów  tajwańskich  (prawie  390  tys.  zł)  za  rozprzestrzenianie  fałszywych

informacji  o  wirusie.  Zaoferowano  również  pomoc  finansową  w  formie  zasiłku  

o  maksymalnej  wysokości  18 960  dolarów  tajwańskich (prawie  2500 zł)  miesięcznie  dla

pracowników  na  przymusowym  urlopie  w  związku  z  epidemiąci.  Zapisy  o  wartej  60

miliardów tajwańskich dolarów (ok.  8 mld zł)  o pomocy finansowej dla przedsiębiorstw  

i pracowników zostały ujęte w Specjalnej Ustawie o Zapobieganiu i Łagodzeniu Skutków

COVID-19 uchwalonej 25 lutego – weszła ona w życie retroaktywnie z datą 15 stycznia br., 

a większość jej zapisów ma obowiązywać do końca czerwca przyszłego rokucii. Co więcej,

uruchomiono  specjalne  darmowe  infolinie  oferujące  porady  dla  potencjalnie  zarażonych

osób.  Przejrzystość  procedur  i  dostępność  bieżących  informacji  (m.in.  dzięki  oficjalnym

konferencjom  prasowym  organizowanym  nawet  kilka  razy  na  dobę)  wydaje  się  również

przeciwdziałać wybuchom panikiciii.

2. Efektywna służba zdrowia i nowe technologie

Tajwan  słynie  z  jednego  z  najsprawniejszych  uniwersalnych  systemów  publicznej  służby

zdrowia  na  świecieciv.  Do jego  głównych  zalet  należy  m.in.  wysoka  opłacalność  i  daleko

posunięta  informatyzacja  procesów  administracyjnych  ułatwiających  zarządzaniecv.

Cyfryzacja  systemu  umożliwia  pracownikom  dostęp  do  bieżących  informacji  na  temat

środków finansowych i ich aktualnego użycia czy rozwoju sytuacji kryzysowychcvi. System

ten  usprawnia  również  zarządzanie  podczas  obecnej  epidemii  –  został  zintegrowany  

z  narodową  bazą  danych  imigracyjnych  i  celnych  w  celu  ulepszenia  wykrywalności  
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i monitoringu osób podejrzanych o zarażenie wirusemcvii. Jednostki przybywające na Tajwan

z  zagranicy,  u  których  jednocześnie  z  przekroczeniem  granicy  stwierdzono  potencjalne

objawy  koronawirusa  są  dodawane  do  bazy  danych  w  czasie  rzeczywistym.  Podróżni

przyjeżdżający na wyspę są również klasyfikowani według kategorii ryzyka zgodnie z krajem

przybycia – cały proces odbywa się przy użyciu kodu QR, który po zeskanowaniu dodaje

informacje o jednostce do systemu. Osoby w najwyższej grupie ryzyka otrzymują telefony

ze specjalnym oprogramowaniem, dzięki któremu władze mogą na bieżąco sprawdzać, czy

przestrzegane są zasady kwarantannycviii. Chociaż metody te mogą wydawać się znacznie

naruszać prywatność obywateli, rzeczywiście wpłynęły na ograniczenie rozprzestrzeniania

się wirusa na wyspie. Społeczeństwo Tajwanu nie wydaje się postrzegać działań rządu jako

radykalnych,  a  poziom  dyscypliny  społecznej  związanej  

z  przestrzeganiem  odgórnych  wytycznych  wygląda  na  wysoki.  Ma  to  również  związek  

z  poprzednimi  epidemiami,  które  dotknęły  Tajwan  w  ostatnich  dekadach  i  niejako

przygotowały ludność lokalną na kolejne kryzysy tego rodzaju. 

3. Doświadczenia z epidemii SARS 

Rząd  Tajwanu  zdobył  doświadczenie  w  zarządzaniu  kryzysowym  podczas  wcześniejszej

epidemii koronawirusa SARS z lat 2003-2004. Na wyspie zarażonych zostało wówczas 346

osób, odnotowano 37 przypadków śmiertelnych, a kwarantannę domową przeszło ok. 150

tys. osóbcix. Podczas kryzysu doszło na Tajwanie doszło do paniki na masową skalę: miało to

związek  m.in.  ze  wzrostem  popytu  na  maseczki  ochronne,  których  zapasy  szybko  się

wyczerpały  (również przez  osoby,  które  wykupywały  je  masowo w celu odsprzedaży po

wyższej  cenie)cx.  Sytuacja  poskutkowała  falą  krytyki  wobec  rządu  i  spadkiem  zaufania

publicznego, również w obliczu braku dostępu do bieżących informacji  na temat rozwoju

sytuacji.  Jako  bezpośredni  środek  zaradczy  rządzący  zobligowali  wszystkie  kanały

telewizyjne  do  wyświetlania  oficjalnych  materiałów  informacyjnych  o  epidemii  trzy  razy

dziennie  przez  dziesięć  minutcxi.  Wprowadzono  również  darmowe  infolinie  oraz

upubliczniono dane dotyczące zachorowań. Co więcej, zaczęto monitorować szerzenie się

plotek  i  dezinformacji  w mediach,  stopniowo również w Internecie.  Metody  komunikacji

między organami rządowymi a ogółem społeczeństwa z czasu kryzysu SARS wykorzystano
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również podczas nawrotów epidemii grypy w latach 2009-2016, Eboli z lat 2014-2016 oraz

MERS-CoV w 2015 r.  – we wszystkich powyższych przypadkach media i  ich współpraca  

z rządem odegrały kluczową rolę w informowaniu społeczeństwa o zagrożeniucxii. 

Na  poziomie  centralnym  prawdopodobnie  najważniejszym  efektem  epidemii  SARS  

i spowodowanego nią kryzysu było powołanie w 2005 r. Narodowego Centrum Dowodzenia

Zdrowia  Publicznego,  czyli  wyspecjalizowanej  jednostki  odpowiadającej  za  koordynację

prac na wypadek epidemiicxiii.  W skład instytucji  wchodzi  m.in.  zespół  odpowiedzialny za

analizę danych zbieranych na poziomie lokalnym, grupa niezależnych ekspertów z różnych

dziedzin  oraz zespół  udzielający rzetelnych  i  aktualnych  informacji  mediomcxiv.  Działania

Narodowego  Centrum  Dowodzenia  Zdrowia  Publicznego  usprawniły  procesy

komunikacyjne między poszczególnymi instytucjami współpracującymi podczas epidemii  

i  znacznie  skróciły  proces  decyzyjny  związany  z  koordynacją  działań  uprzednio

rozproszonych  jednostek.  Do  głównych  zadań  Centrum  należy  również  sporządzanie

codziennych briefingów dla Ministerstwa Zdrowia Tajwanu. 

Oprócz standardowych działań, jak przymus kwarantanny czy kontrola przepływu ludności 

i temperatury ciała w miejscach publicznych, podczas epidemii SARS władze na Tajwanie

wprowadziły również dodatkowe elementy prewencyjne na poziomie lokalnym. Wdrożono

tzw.  nadzór  społecznościowy,  czyli  regularny  monitoring  i  inspekcje miejsc  uznanych za

potencjalne  ogniska  choroby  (np.  więzienia,  sierocińce  czy  ośrodki  opieki  nad  osobami

starszymi)cxv.  Aby  zmniejszyć  ryzyko  infekcji  sezonowych  niosących  za  sobą  ryzyko

dodatkowego obciążenia systemu opieki zdrowotnej, prewencyjnie wprowadzono również

masowe szczepienia przeciwgrypowe dla osób starszych, pracowników służby zdrowia oraz

hodowców drobiucxvi. Działanie te były podtrzymywane w kolejnych latach, a część z nich

ma zastosowanie również w obecnej sytuacji związanej z nowym koronawirusem. 
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