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  Szanowni Państwo, 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi 

w newsletterze Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie. Marcowe 

wydanie newslettera zawiera listę targów odbywających się w 

Chinach w najbliższych miesiącach oraz najświeższe informacje z 

Państwa Środka, które mogą zainteresować pomorskie instytucje i 

przedsiębiorstwa. 

 

Życzymy przyjemnej lektury, 

zespół Biura Pomorskiego  

w Pekinie       
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Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą targów, które odbędą się w Chinach w 

najbliższych trzech miesiącach: 

 

Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair – 1-4 marca | Hongkong 

Targi te to największe profesjonalne wydarzenie z branży w Azji. Jest to idealne miejsce na 

zaprezentowanie biżuterii z kolekcji jesień/zima. 

East China Fair – 1-5 marca | Szanghaj 

ECF 2017 to największe w regionie targi importowo-eksportowe. Targi oferują prawie 6000 

stoisk, co pomaga w zaprezentwaniu szerokiej gamy produktów i usług. Wystawa 

podzielona jest na działy: moda, tekstylia, dobra konsumpcyjne i ozdoby. 

Hong Kong International Jewellery Show – 2-6 marca | Hongkong 

Kolejne taargi biżuterii w Hongkongu oferują szeroką gamę biżuterii z całego świata 

włączając srebro, złoto, jadeit, a także bursztyn. 

China Maritime Beijing – 20-22 marca | Pekin 

Ta międzynarodowa wystawa dotycząca sprzętu i technologii morskiej w zeszłym roku 

przyciągnęła ponad 2 000 wystawców i 80 000 profesjonalnych odwiedzających z 65 

krajów. 

Canton Fair 2017, China Import and Export Fair – 15 kwietnia – 5 maja | Kanton 

Targi w Kantonie są jednymi z największych i najbardziej znanych targów 

importowo-eksportowych. Zaprezentowancyh zostanie ponad 150 000 produktów wysokiej 

klasy z Chin i z całego świata. Jest t świetna okazja do nawiązania kontaktów 

z producentami szerokiej gamy produktów z Chin. 

Asia (Beijing) International Import Food Expo – 17-19 kwietnia | Pekin 

Targi spożywcze w Pekinie oferują takie produkty jak: produkty olejne i owsiane, produkty 

zdrowotne, odżywki i jedzenie organiczne, piwo, wino, słodycze i przekąski. Wydarzenie 

dla polskich producentów artykułów spożywczych, którzy szukają dystrybutora swoich 

produktów w Chinach. 

China International Gold, Jewellery & Gem Fair – 19-22 kwietnia | Shenzhen 

Są to największe targi branży jubilerskiej w południowych Chinach. W 2017 roku 

w wydarzeniu weźmie udział ponad 330 wystawców z 13 krajów, m.in. z Polski, Belgii, Indii, 

Korei, Litwy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. 
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International Boat Show – 26-29 kwietnia | Szanghaj 

Targi te są największą w Chinach platformą dla przemysłu żeglarskiego. Oferowane są 

łodzie pasażerskie, jachty i sprzęt żeglarski od międzynarodowych producentów, a także 

wszelkiego rodzaju usługi morskie. 

Yiwu Fair Spring – Imported Commodities Fair – 6-9 maja | Yiwu 

Targi w Yiwu to kolejna okazja do zaprezentowania swoich produktów na chińskim rynku. 

Wystawa ta będzie podzielona na 5 sektorów: artykuły gospodarstwa dmowego, żywność 

i napoje, sztuka i ozdoby, odzież i akcesoria oraz usługi e-commerce. 

Int'l Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies 

& Services – 8-11 maja | Hongkong 

Targi HOFEX to miejsce do zaprezentowania swoich produktów i usług z branży spożywczej 

i hotelowo-restauracyjnej. Wystawiające się firmy oferują m.in. żywność, napoje, wino, 

kawę oraz wyposażenie dla gaastronomii i hotelarstwa. 

SIAL China – 17-19 maja | Szanghaj 

SIAL to najwieksze w Azji targi spożywcze podzielone na kilka sektorów: usługi spożywcze, 

sprzedaż, catering, import/eksport i przetwórstwo. Polskie produkty co roku osiągają dużą 

popularność podczas targów SIAL i plasują się w czołowej 10 najlepszych pawilonów 

narodowych. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt 

email: informacja@biuropomorskie.pl. Więcej informacji dotyczących oferty targów 

dostępnych jest na stronie: http://www.biuropomorskie.pl/pl/targi 
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W marcu odbędzie się kolejna sesja 

Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 

 

Początkiem marca 2017 roku 

zaplanowano kolejną już podwójną sesję 

Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli 

Ludowych. 5. sesja 12. Ogólnochińskiego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz 

12. Ludowa Polityczna Konferencja 

Konsultatywna Chin to najważniejsze wydarzenia 

w roku mające na celu przedyskutowanie sytuacji geopolitycznej w kraju na najwyższym 

szczeblu. Podczas marcowej sesji poruszane będą najważniejsze zagadnienia obecnej 

sytuacji w ChRL, m.in.: 

- Przewodniczący Xi Jinping uznany za trzon Ludowej Politycznej Konferencji 

Konsultatywnej Chin; 

- Wypełnienie 13. 5-letniego Planu (2016-2020), który zakłada redukcję biedy, innowacyjną 

strategię i ochronę środowiska; 

- Cel wzrostu gospodarczego wyznaczony na 6,5%; 

- Przeprowadzenie reform strukturalnych, m.in. przy zmniejszeniu nadmiaru zdolności 

produkcyjnej; 

- Przeprowadzenie 19. Narodowego Kongresu KPCh; 

- Ustanowienie nowych przepisów ogólnych prawa cywilnego w Chinach; 

- Globalizacja - kontynuacja otwarcia się na świat; 

- Inicjatywa "Jednego Pasa i Jednej Drogi"; 

- Sytuacja Tajwanu, Hongkongu i Makau; 

- Chińska dyplomacja po zorganizowaniu szczytu G20 w Chinach; 

- Obrona narodowa i jej finansowanie. 
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Chińczycy w czołówce producentów dronów 

Chiny stają się czołowym producentem 

wojskowych samolotów bezzałogowych. Jak 

poinformowała agencja Xinhua, Chiny właśnie 

otrzymały z zagranicy największe do tej pory 

zamówienie na drony. Tajemnicą pozostaje to, 

który kraj złożył zamówienie i na jakie sumy 

został podpisany kontrakt. Zamówienie to 

dotyczy najnowszych chińskich dronów Wing 

Loong II, które zaprojektowane zostały w Instytucie Projektowo-Badawczym Lotnictwa w 

Chengdu, w prowincji Sichuan.  

Obecnie Chiny są drugim po Stanach Zjednoczonych producentem wojskowych dronów. 

Chińska wersja tego bezzałogowego samolotu jest konkurencyjny ze względu na 

wykorzystanie tańszej technologii i możliwość dostawy do państw, które zachód bojkotuje. 

Jeden egzemplarz tego typu drona kosztuje milion dolarów, przy czym amerykański 

odpowiednik to koszt 30 milionów dolarów. Do tej pory chińskie samoloty bezzałogowe 

zakupiły takie kraje jak Arabia Saudyjska, Irak, Kazachstan i Nigeria. Zamówienie serii 

dronów negocjuje również Pakistan. 

 

Nowe szczepy grypy H7N9 w Guangzhou 

Dwa nowe szczepy grypy wykryto u pacjentów 

zarażonych wirusem H7N9 w prowincji Guangzhou w 

południowej części Chin. Szczepy te są odporne na 

wszystkie dostępne w tej chwili leki. Do tej pory 

potwierdzono, że szczepy grypy H7N9 mogą zarażać 

tylko ludzi. Natomiast naukowcy odkryli, że dwa nowe 

szczepy mogą zakażać również drób, a zagrożenie infekcją jest bardzo wysokie. W związku z  
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tym, zaleca się unikanie kupowania żywego drobiu, aby mniejszy ryzyko rozprzestrzeniania 

się infekcji.  

Od stycznia 2017 zarejestrowano przynajmniej 270 przypadków zakażeń wirusem H7N9 

wśród ludzi, a 87 z nich zakończyło się śmiercią. Zachorowania głównie zarejestrowano w 

deltach Rzeki Jangcy i Rzeki Perłowej. Rząd ChRL nakazał surowsze zarządzanie rynkiem 

żywego drobiu, m.in. poprzez kwarantannę. W regionach objętych wirusem H7N9 powinien 

nastąpić zakaz handlu żywym drobiem. 

 

Wojna przeciwko ubóstwu 

Przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas 39. sesji studyjnej 

Biura Politycznego Centralnej Komisji KPCh powiedział, że 

głównym celem działań na kilka najbliższych lat jest walka z 

ubóstwem w chińskim społeczeństwie. Przewodniczący Xi 

podkreślił, że celem będzie utworzenie nowoczesnego 

prosperującego społeczeństwa, a poziom ubóstwa 

szczególnie w regionach wiejskich będzie zmniejszony do minimum. Do tej pory działania 

mające na celu walkę z ubóstwem idą według założeń 13. Planu 5-Letniego.  

W latach 2013-2016 Chiny osiągnęły ogromny postęp w walce z ubóstwem i wyciągnęły ze 

skrajnej biedy aż 55 milionów mieszkańców regionów wiejskich. Według Przewodniczącego 

Xi, do 2012 roku wszyscy obywatele ChRL zostaną wyciągnięci z ubóstwa. Ludność z 

terenów dotkniętych ubóstwem będą za własną zgodą przenoszeni na tereny bardziej 

rozwinięte. Ponadto, w regionach mało rozwiniętych będzie rozwijana edukacja i opieka 

zdrowotna. Będą również przeprowadzane dogłębne reformy fiskalne, finansowe i 

własnościowe, które mają na celu polepszenie sytuacji materialnej milionów mieszkańców 

żyjących w skrajnym ubóstwie. 
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Chińczycy studiujący za granicą masowo wracają do kraju 

Liczba chińskich studentów wracających do kraju po studiach zagranicznych stale rośnie. Od 

1978 do 2008 roku liczba chińskich profesorów, którzy po uzyskaniu tytułu za granicą 

wrócili do Chin wzrosła 20-krotnie. W tej chwili większość Chińczyków studiujących za 

granicą chce powrócić do ojczyzny, aby rozpocząć pracę zawodową.  

Rozwój chińskiej siły narodowej sprawił, że stosunek studentów wyjeżdżających za granicę i 

wracających po studiach spadł z 3,15:1 w 2006 roku do 1,28:1 w 2015 roku. Wzrost 

młodych talentów powracających do kraju jest bardzo dynamiczny. Według oficjalnych 

statystyk, aż 70% liderów kluczowych krajowych projektów, to właśnie osoby powracające 

do Chin po kształceniu się za granicą. Eksperci szacują, że w ciągu 5 lat Chiny staną się 

największym krajem docelowym dla wykształconych ekspertów w różnych dziedzinach.  
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