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Koronawirus negatywnie wp³ywa na gospodarkê surowcami
Adam Maksymowicz1
Pocz¹tek nowego 2020 r. nie okaza³
siê tak szczêœliwy, jakbyœmy sobie tego
¿yczyli, chocia¿ wszystko by³o na dobrej
drodze, bo w po³owie stycznia zosta³o
zawarte porozumienie handlowe pomiêdzy USA i Chinami. Przed³u¿aj¹ce siê
negocjacje i niepewnoœæ zwi¹zana z tymi
rokowaniami powodowa³y, ¿e ceny
surowców na gie³dach ca³ego œwiata nieznacznie waha³y siê w zale¿noœci od nap³ywania informacji o postêpie rozmów. Przyk³adem, dobrze oddaj¹cym stan
nastrojów rynkowych, by³y ceny miedzi na gie³dzie LME,
które tu¿ przed podpisaniem umowy wynosi³y ok. 6100 USD
za tonê, a natychmiast po zawarciu porozumienia wzros³y
do 6300 USD za tonê. Nawet ceny z³ota, które powszechnie uwa¿a siê za stabilne, na pocz¹tku stycznia 2020 r.
wynosi³y prawie 1600 USD za uncjê, po czym tu¿ po zawarciu ugody spad³y do 1550 USD za uncjê. Dzia³o siê tak
pomimo niew¹tpliwych usterek handlowego porozumienia
USA z Chinami, które by³y podnoszone przede wszystkim
przez media azjatyckie.
Ten stan chwilowej szczêœliwoœci za³ama³y komunikaty z chiñskiej metropolii Wuhan (11 mln mieszkañców),
stolicy jednego z najbardziej produktywnych regionów
po³udniowo-wschodnich Chin – Hubei. Dotyczy³y one
rozprzestrzeniania siê koronawirusa i spowodowanych
przez niego pierwszych przypadków œmiertelnych.
Sama odzwierzêca choroba p³uc, daj¹ca objawy przeziêbienia, nie by³aby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie
fakt, ¿e jest œmiertelna i nie posiadamy ¿adnych szczepionek ani lekarstw, które mog³yby jej zapobiec. Jej kropelkowe rozprzestrzenianie sta³o siê problemem trudnym do
opanowania. Miasto Wuhan zamkniêto i podobnie uczyniono z wieloma innymi rejonami w Chinach. Pojawi³o siê
ryzyko globalnej epidemii (Sokorski, 2020).
Gie³dy natychmiast zareagowa³y, ceny z³ota i srebra
ruszy³y w górê, a pozosta³ych surowców w dó³. Cena miedzi spad³a o ok. 700 USD, osi¹gaj¹c w dniu 3.02.2020 r.
5559,5 USD za t tego metalu (https://biznes.interia.pl/gieldy/surowce).

straty. Jednak nadal pojawiaj¹ siê przeszkody na drodze
wiod¹cej do sytuacji sprzed inwazji koronawirusa. Chiny
zapewniaj¹, ¿e w zwi¹zku z wybuchem epidemii nie
zamierzaj¹ rezygnowaæ z za³o¿onego tempa rozwoju i realizacji zakupów surowcowych zamówionych poza granicami
kraju. Chwilowo nie nastêpuje rezygnacja z dokonanych
transakcji, ale przesuniêcie w czasie ich realizacji. Wynika
to przede wszystkim z potrzeby objêcia kwarantann¹ najwa¿niejszych portów prze³adunkowych (Vizcaino, 2020).
Ograniczeniu ulega równie¿ komunikacja lotnicza, kolejowa i drogowa z Chinami. To kolejny czynnik ograniczaj¹cy dostawy surowcowe do Chin (Daly, Burton, 2020).
CHIÑSKIE IMPERIUM SUROWCOWE
Od chwili upadku ZSRR w 1991 r. preferowana przez
Zachód globalizacja handlu objê³a wszystkie kontynenty
œwiata. Chiny po wejœciu w 2001 r. do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO – Word Trade Organization) sta³y siê
beneficjentem tego systemu. Produkcja towarów w
pañstwie o liczbie ludnoœci przekraczaj¹cej 1,4 mld, na
dodatek coraz lepiej zorganizowana i wykorzystuj¹ca
nowoczesne techniki, zdominowa³a œwiatowy rynek. Do
Chin zaczê³y nap³ywaæ liczne surowce niezbêdne do rozwoju gospodarki. Wed³ug statystyk po³owa podstawowych
surowców, produkowanych i wydobywanych na œwiecie,
jest zu¿ywana w Chinach – na przyk³ad ok. 50% stali,
wêgla kamiennego, miedzi i niklu (Desjardins, 2018). Chiny w 70% zdominowa³y œwiatowe wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, które s¹ niezbêdne do produkcji
elektronicznych instalacji przemys³owych i informatycznych. Niska cena pozyskiwania ich w Chinach powoduje
nieop³acalnoœæ podobnych inwestycji w innych zak¹tkach
œwiata (Manzanaro, Abellan-Matamoros, 2019). Od dwóch
dekad trwa w Chinach nieustanny wzrost zu¿ycia surowców, sprowadzanych do kraju z ca³ego œwiata. Polska
sprzedaje Chinom miedŸ, która stanowi ok. 20% polskiego eksportu do Pañstwa Œrodka (Kwaœniewski,
2019).
JAKIE BÊD¥ SKUTKI EPIDEMII?

BEZ PANIKI
W styczniu przysz³oœæ wydawa³a siê ponura, poniewa¿
obliczono, ¿e zwalczanie choroby potrwa co najmniej kilka
miesiêcy. Na pocz¹tku lutego 2020 r. Chiny wyda³y jednak
oœwiadczenie, które zasadniczo uspokoi³o rynki i spadki na
gie³dach. Jego g³ównym przes³aniem by³o zdecydowanie
i determinacja w³adz Chin w zwalczaniu rozprzestrzeniania siê choroby. Jednoczeœnie zaznaczono, ¿e nie ma ¿adnych podstaw do siania paniki i prognoz, ¿e choroba ta
bêdzie mia³a wymiar globalny (Coronavirus, 2020).
Komunikat ten zosta³ pozytywnie przyjêty przez rynki i od
tej chwili ceny surowców ruszy³y do góry. Po kilku dniach
cena miedzi wzros³a o ok. 100 USD i stopniowo odrabia
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Jest zrozumia³e, ¿e wszelkie zak³ócenia handlu z Chinami mog¹ mieæ wymiar globalny. Wuhan, które teraz sta³o
siê centrum koronawirusa, nale¿y w Chinach do czo³ówki
najszybciej rozwijaj¹cych siê metropolii. W ubieg³ym roku
PKB tego miasta, osi¹gaj¹c ponad 240 mld USD, wzros³o
o 7,8%, podczas gdy œrednia krajowa wynosi³a 6,1%. Blisko 300 spoœród 500 najwiêkszych firm na œwiecie dzia³a
w tym mieœcie, ale liczby pokazuj¹ tylko czêœæ oblicza rozrastaj¹cej siê metropolii, w której mieszka ponad 11 mln
ludzi, prawie dwa miliony wiêcej ni¿ w Nowym Jorku czy
Londynie. Wuhan jest jedn¹ ze œwiatowych montowni
samochodów (Motown), znajduj¹ siê w nim instytuty
badawcze o znaczeniu Doliny Krzemowej. Mia³o to pod-
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stawowe znaczenie dla lokowania tutaj inwestycji najwiêkszych firm, takich jak Renault, General Motors i Honda,
a tak¿e Microsoft i SAP (niemiecka firma informatyczna –
Systems Applications and Products in Data Processing).
Jeszcze nieca³y miesi¹c temu miasto to by³o ulubionym
miejscem inwestorów krajowych i zagranicznych, przyci¹gaj¹cym dziesi¹tki miliardów dolarów do znajduj¹cych
siê w nim trzech krajowych stref rozwoju, czterech parków
naukowo-technologicznych oraz 1600 przedsiêbiorstw
zaawansowanych technologii (Watts, 2020). Dziœ wirus
skutecznie spustoszy³ miasto, a Ÿród³o ska¿enia nadal nie
jest znane. Wed³ug ostatnich doniesieñ prasowych koronawirus zainfekowa³ ju¿ ponad 200 tys. osób w stu kilkudziesiêciu krajach œwiata i poch³on¹³ ok. 8 tys. istnieñ ludzkich,
tak¿e w Polsce.
Podobny wybuch epidemii nast¹pi³ w Chinach w 2003 r.
Jego przyczyn¹ by³ wirus SARS (severe acute respiratory
syndrome), wywo³uj¹cy zespó³ ciê¿kiej, ostrej niewydolnoœci oddechowej. Wirus ten nale¿y do tej samej grupy
koronawirusów, co obecnie atakuj¹cy COVID-19.
Doœwiadczenia z walki z SARS sta³y siê obecnie szablonem do zwalczania koronawirusa. W czasie, gdy Chiny
próbowa³y zniszczyæ wirusa SARS, który zabi³ prawie 800
osób, wzrost gospodarczy tego kraju zatrzyma³ siê. Epidemia wkrótce wygas³a, mimo to chiñska gospodarka na
krótko cofnê³a siê w rozwoju. Natomiast gospodarka amerykañska i ogólnoœwiatowa prawie nie odczu³y negatywnych skutków tamtej sytuacji w Chinach. Analitycy
przewiduj¹, ¿e je¿eli nic siê nie zmieni, to i tym razem
bêdzie podobnie. Panika zwi¹zana z rozprzestrzenianiem
siê wirusa ma byæ krótkotrwa³a i znikn¹æ po kilku miesi¹cach (Bartach, 2020).
Jednak amerykañskie media radz¹ siê przygotowaæ na
najgorszy rozwój wydarzeñ. Twierdz¹ one, ¿e jeœli fabryki
w Chinach s¹ spowalniane przez dodatkowe ograniczenia
w transporcie, które ograniczaj¹ produkcjê fabryczn¹,
mo¿e to wywo³aæ skutki o znaczeniu globalnym. Spowolnienie w Chinach mo¿e ograniczyæ wydobycie w kopalniach rudy ¿elaza w Australii i Indiach, które dostarczaj¹
surowce do hut w Chinach. Mo¿e to ograniczyæ sprzeda¿
chipów komputerowych i szklanych wyœwietlaczy produkowanych w zak³adach w Malezji i Korei Po³udniowej.
Epidemia mo¿e ograniczyæ sprzeda¿ maszyn produkowanych w Niemczech oraz czêœci samochodowych produkowanych w Czechach, na Wêgrzech i w Polsce. Silvia
Dall’Angelo, starszy ekonomista w Hermes Investment
Management w Londynie powiedzia³a, ¿e: Chiny wyraŸnie
zwalniaj¹ w sposób strukturalny. Globalna gospodarka
jest zdecydowanie bardziej niepewna, z powolnym wzrostem. I jest znacznie bardziej podatna na wstrz¹sy (Krauss,
Philips, 2020).
TRUDNA SYTUACJA
Zdecydowana i energiczna akcja chiñskich w³adz
wzbudza zaufanie, ¿e rozprzestrzenianie siê koronawirusa
zostanie ograniczone, a potem zlikwidowane. Z Chin
nap³ynê³y ju¿ pierwsze zwiastuny tej sytuacji, lecz prze³om
w zwalczaniu choroby nie nast¹pi³ (Govt must continue...,
2020).
Globalne powi¹zania œwiatowej gospodarki powoduj¹,
¿e logistyczne linie dostaw, przynajmniej chwilowo,
zosta³y zerwane. W zwi¹zku z tym wszystkie bran¿e wydobywcze nastawione na sprzeda¿ na rynkach zagranicznych
ponosz¹ straty. Ju¿ sam fakt, ¿e Chiny do 14 dni wyd³u¿y³y

œwiêta nowego roku ksiê¿ycowego, w tym roku
obchodzonego 25 stycznia, œwiadczy o przymusowym
zastoju tamtejszej gospodarki. Jednak w rejonach, gdzie
zagro¿enie koronawirusem zosta³o wyeliminowane, od 10
lutego ponownie uruchomiono poszczególne zak³ady. Jest
szansa, ¿e w drugim kwartale 2020 r. zarówno Chiny, jak i
globalna gospodarka przyst¹pi¹ do szybkiej odbudowy
poniesionych strat (Commodity..., 2020).
DWUKIERUNKOWA ULICA
Chiñscy eksperci zwracaj¹ uwagê uczestników globalnego rynku na przyczyny rozpowszechniania siê tego
rodzaju epidemii. Jedn¹ z nich jest szybka urbanizacja
i powstawanie wielkich centrów miejskich, gdzie obok niezliczonej liczby wie¿owców i pracuj¹cych w nich bogatych
ludzi istnieje nieproporcjonalnie wielka bieda. Ubo¿sze
regiony œwiata s¹ przeludnione, zat³oczone i maj¹ z³e
warunki higieniczne. Ponosz¹ one ciê¿ar epidemii, poniewa¿ nie mog¹ sobie pozwoliæ na lepsze szpitale i placówki
lecznicze, a ich edukacja i praktyki w zakresie zdrowia
publicznego nie spe³niaj¹ œwiatowych standardów. Wirusowa ³¹cznoœæ oznacza, ¿e to, co dzieje siê w biedniejszych
i gorzej zarz¹dzanych miejscach tego œwiata, bêdzie mia³o
na nas wp³yw, czy nam siê to podoba, czy nie. Nie mo¿emy
odci¹æ siê od œwiata. W wyniku globalizacji wszyscy jesteœmy ze sob¹ powi¹zani i wspó³zale¿ni. Wirusowe po³¹czenie to ulica dwukierunkowa. Ci z nas, którzy lubi¹ owoce
globalizacji, musz¹ równie¿ stawiæ czo³a zagro¿eniom i je
zaakceptowaæ. Krótko mówi¹c, jeœli kryzys pandemiczny, który teraz nam zagra¿a, nie mo¿e przynieœæ pojednania
i wspó³pracy na œwiecie, czy nie oznacza to, ¿e jesteœmy na
œcie¿ce wzajemnie gwarantowanego zniszczenia? W³aœnie
to musi przemyœleæ ka¿dy z nas, ka¿dy kto nie lubi obecnej
sytuacji, od protestuj¹cych po przywódców (Sheng, 2020).
Filozoficzna refleksja zwi¹zana z rozpowszechnianiem siê
tej zarazy dotyczy tak¿e geologii i zwi¹zanych z ni¹ poszukiwañ oraz eksploatacji surowców, choæby z tego tylko
powodu, ¿e nauka geologii wywodzi siê z filozofii.
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