
 

 

 

  Szanowni Państwo, 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami 

zawartymi w newsletterze Biura Pomorskiego z siedzibą w 

Pekinie. Grudniowe 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       

 

 

 

 

 

 



 

 

FOODCFCE – 19-21 kwietnia 2018 | Pekin 

Targi FOODCFCE to okazja do zaprezentowania swoich produktów 

żywnościowych, tym razem w Pekinie. 

Sichuan International Electric Power Industry Expo 2018 – 26-28 kwietnia 

2018 | Chengdu 

SIEP to doskonała okazja dla producentów urządzeń do produkcji energii 

elektrycznej do zaprezentowania swoich rozwiązań i produktów. Targi obejmują 

m.in. takie zagadnienia ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki, urządzenia pomiarowe, 

ale także samochody elektryczne i stacje do ich ładowania. 

19th International Wine & Spirits Exhibition – SuperWine – 14-16 maja 

2018 | Szanghaj 

Targi SuperWine w Szanghaju są świetną okazją do zaprezentowania swoich 

wyrobów alkoholowych dla szerokiego grona odbiorców. Głównymi produktami 

są tutaj wina oraz alkohole wysokoprocentowe jak wódki, likery, whisky i rumy. 

Prezentowane są również napoje alkoholowe.  

 

Targi Shanghai International Beauty Expo – 19-21 maja 2018 | Szanghaj 

Targi Shanghai International Beauty Expo są okazją do zaprezentowania swoich 

wyrobów kosmetycznych nie tylko chińskim, ale również zagranicznym 

klientom. 

2018 New Mom Expo – 25-27 maja 2018 | Szanghaj 

Targi New Mom poświęcone są kobietom, które mają zostać mamami, a także 

tym, które niedawno urodziły. Prezentowane są tutaj nie tylko produkty baby 

care czy żywność dla młodych mam i niemowląt, ale również urządzenia 

przydatne podczas opieki nad dziećmi. 



 

Chińscy przywódcy będą mogli rządzić dłużej niż dwie 

kadencje 

Podczas posiedzenia Biura Politycznego Komitetu 

Centralnego Chin 25. lutego zaproponowano zmiany w 

chińskiej konstytucji. Zmiany te objąć mają 

dwukadencyjność prezydenta ChRL i jego zastępców. Zanim 

do tego jednak dojdzie, zaproponowane poprawki muszą 

zostać przegłosowane podczas sesji Ogólnochińskiego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. 

Xi Jinping jest najpotężniejszym liderem ChRL od czasów Mao Zedonga, a jego rządy upływają pod 

znakiem kampanii antykorupcyjnej, która uderza w skorumpowanych urzędników niezależnie od 

ich statusu. 

Walka chińskich władz z korupcją 

Xi Jinping, obecny przewodniczący ChRL po objęciu władzy w 

2013, zdecydował, że chińskie urzędy są skorumpowane i należy 

zwalczyć łapówkarstwo w kraju, zaczynając od najważniejszych 

oficjeli. 

Jednakże, nie tylko najwyżsi urzędnicy państwowi potrafią 

wzbogacić się na korupcji – przykładem tego może być 

konfiskata nielegalnie zdobytego majątku Ma Chaoqun – zarządcy państwowej firmy 

wodociągowej działającej w Qinhuangdao w prowincji Hebei. Zajmował się on dostarczaniem 

wody do dzielnicy Beidaihe – będącej kurortem wakacyjnym, w którym znajdują się wille i hotele 

lubiane przez starszych urzędników państwowych. Jako, że firma w której pracował Ma Chaoqun 

ma monopol na dostarczanie wody w regionie, mógł on wywierać znaczący wpływ na 

mieszkańców Beidaihe. 

Z domu Ma Chaoqun wyniesiono 120 milionów yuanów (19,6 mln $) w banknotach, 37 kg złota, a 

także dokumenty notarialne poświadczające własność 68 domów. 

Przypadek opisany powyżej nie jest odosobniony, ale chińskie władze aktywnie zwalczają 

korupcję. 



 

Opinia publiczna wpływa na wyroki sądów 

Sąd w prowincji Shandong zmienił wyrok dożywocia na 

pięć lat pozbawienia wolności dla 22-letniego Yu Huan, 

który zadźgał nożem mężczyznę zastraszającego jego 

matkę. Mężczyzna zajmował się zbieraniem długów. 

Początkowy wyrok dożywocia wywołał ogromny odzew 

niezadowolenia ze strony społeczeństwa, według którego 

był on zbyt surowy. Niektórzyy posądzali też miejscową 

policję o zaniedbanie obowiązków, co doprowadziło do 

tragicznych wydarzeń. Yu Huan odwołał się od wyroku, powołując się na to, że działał w ramach 

obrony koniecznej. Sąd przychylił się do jego odwołania i skrócił wyrok. 

Wszystkie akta sprawy zostały upublicznione, a po zmianie wyroku każdy miał wgląd w przebieg 

sprawy i w dokumenty jej towarzyszące. 

Spółki skarbu państwa odnotowują gwałtowny wzrost 

Jak podaje Komisja Nadzorcza Spółek Państwowych 

znajdujących się w Pekinie, spółki te rokrocznie odnotowują 

duże zyski. Wysokość aktywów firm ulokowanych w Pekinie 

zwiększyła się w ciągu ostatnich pięciu lat o 80,3 procent, 

osiągając wartość 624,5 mld dolarów amerykańskich. 

Zsumowane dochody firm odnotowały wzrost o 46,3%, a ich 

zyski o 78,8%. 

17 ze spółek państwowych z siedzibą w Pekinie znajduje się na liście pięciuset najlepszych 

chińskich firm. 12 spółek jest w posiadaniu aktywów opiewających na 100 miliardów yuanów 

(15,8 mld dolarów). W firmach tych pracuje 70 tysięcy naukowców, co daje 8,3% całego personelu 

pekińskich spółek państwowych. Od trzech lat o 15,6% rocznie zwiększa się finansowanie badań. 

W 2016 roku zarejestrowano 14 tys. patentów. 

Chiński handel zagraniczny 

Eksport Chin w lutym br. zwiększył się o 36,2% w porównaniu z 

ubiegłym rokiem do 176 miliardów dolarów, a import w lutym 

zmalał o 0,2% do 140,4 mld dolarów, co spowodowało 

miesięczną nadwyżkę handlową na poziomie 35,6 mld dolarów, 

co jest odwrotnością do deficytu handlowego na poziomie 

11.54 mld dolarów sprzed roku. 

 



 

Targi Shanghai International Beauty Expo 

Targi Shanghai International Beauty Expo zostały zainicjowane w 

2016 roku jako część targów China International Beauty Expo 

(CIBE) odbywających się od 1989 roku. CIBE od czasu założenia są 

chińskim centrum łączącym zagranicznych i krajowych 

producentów, sprzedawców i profesjonalistów związanych z 

branżą kosmetyczną i wellness. 

Szanghajska edycja CIBE odbędzie się w dniach 19-21 maja 2018 roku, a organizatorzy na 190 

tysiącach metrów kw. powierzchni wystawowej spodziewają się 2200 wystawców, 400 tysięcy 

odwiedzających i 200 tysięcy kupców. 

W poprzedniej edycji targów poza firmami z Chin, wzięły także udział firmy z Korei, Japonii, 

Malezji, Australii, Szwajcarii i wielu innych krajów. 300 tys. odwiedzających targi było 

obywatelami ChRL, a ok. 130 tys. pochodziło z zagranicy. 

Budowa elektrowni Baihetan 

3. sierpnia ubiegłego roku rozpoczęto budowę elektrowni 

wodnej Baihetan. Ma ona potrwać sześć lat. Jak podają 

projektanci, będzie to druga pod względem wielkości taka 

instalacja na świecie, ustępując tylko Tamie Trzech 

Przełomów. Według China Three Gorges Corp, elektrownia 

ma produkować rocznie ponad 62 miliardy kilowatogodzin 

energii. Jej wybudowanie pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w 

trakcie produkcji energii sposobami konwencjonalnymi jak spalanie węgla. 

Sześć lat trwały prace przygotowawcze do właściwej budowy elektrowni. W ich skład wchodziło 

między innymi wybudowanie tamy, wydrążenie podziemnych tuneli. 

Tama Baihetan znajduje się na granicy prowincji Sichuan i Yunnan i zastąpić ma ponad 62 miliardy 

kWh energii produkowanej poprzez spalanie niemal 20 milionów metrów sześciennych węgla, co 

pomoże zredukować emisję dwutlenku węgla aż o 51,6 mlionów ton, tlenku azotu o 170 tys. ton, 

a także zredukować emisję pyłów o 220 tys. ton rocznie. 

Rozwój szybkiej kolei na zachodzie kraju 

Chińska kolej jest rozwijana nie tylko na najbardziej 

uczęszczanych trasach typu Pekin-Tianjin, czy 

Pekin-Szanghaj-Guangzhou, ale również tam, gdzie podróżujących 

jest mniej. Chodzi tu o trasy takie jak Pekin-Kunming w prowincji 

Junnan, albo Pekin-Urumqi w prowincji Xinjiang. 

Do tej ostatniej miejscowości, znajdującej się na północnym 

zachodzie kraju, pociągi obecnie dojeżdżają w 39 godzin, a po zmodernizowaniu trasy na 

wszystkich odcinkach, trasa zajmie tylko ok. 16 godzin. 



 

Xinjiang jest prowincją, w której istnieje ogromna amplituda temperatur pomiędzy 

poszczególnymi porami roku – w mieście Tarpan, w lecie temperatury osiągają nawet 50 stopni, a 

w Urumqi zimą temperatura spada aż do ok. -41 stopni. Pociągi ponadto muszą przeciwstawiać 

się wiatrowi wiejącemu z prędkością do 60 m na sekundę. 

Ma Rui, inspektor w Biurze Turystyki Prowincji Xinjiang, spodziewa się zwiększenia ilości turystów 

przybywających pociągiem aż o 40% na trasie Lanzhou (prowincja Gansu)-Urumqi. 

Chińskie Geely największym udziałowcem w Daimlerze 

Pod koniec lutego 2018 roku, firma matka firmy Geely, 

dużego chińskiego producenta samochodów, wykupiła 

prawie 10% udziałów Daimlera, niemieckiej firmy 

produkującej samochody i ciężarówki, stając się 

jednocześnie jego największym inwestorem. Daimler jest 

właścicielem między innymi takich marek jak 

Mercedes-Benz i Daimler Trucks. Chiny są największym rynkiem Mercedesa. W ubiegłym roku, 

niemiecki producent sprzedał 600 tys. samochodów w Państwie Środka. 

Zhejiang Geely Holding Group posiada również w swoim portfolio szwedzką markę Volvo Cars 

oraz Volvo Trucks. 

Chiny największym rynkiem Maserati 

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku, sprzedaż 

samochodów marki Maserati wzrosła o 47% w stosunku do roku 

poprzedniego, co dało ponad 10 tys. sprzedanych pojazdów. W 

2016 sprzedano rekordową liczbę 12 tysięcy samochodów, do 

czego przyczyniło się wejście na rynek samochodu typu SUV – 

Levante, a także ulepszonego flagowca Quattroporte – 

luksusowego sedana.  

W Chinach mieszka obecnie ponad 40 tys. właścicieli samochodów tej marki, a na terenie kraju 

otwarto 66 punktów dealerskich. 

Dla porównania, w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku sprzedano 88 samochodów 

marki Maserati. 

USA i Kanada eksportują wieprzowinę do Chin 

Największymi eksporterami mięsa wieprzowego do Chin są 

Stany Zjednoczone i Kanada, która ostatnio wyprzedziła te 

pierwsze. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wydarzyło się to 

tylko kilkukrotnie.  

Chińczycy coraz bardziej przekonują się do jedzenia 

wieprzowiny, więc ilość importowanego mięsa i produkcji 



 

krajowej ciągle rośnie. Importuje się też dużo części świni, które w wielu krajach są tanie, a dla 

Chińczyków są przysmakiem, takich jak raciczki czy wnętrzności. 

Ważną kwestią w eksporcie wieprzowiny do Chin jest niestosowanie raktopaminy – stymulatora 

wzrostu zakazanego w Chinach. W Kanadzie prawie cała trzoda jest pozbawiona tej substancji, ale 

w USA raktopamina stosowana jest na połowie farm. Jednakże, amerykańskie farmy starają się 

zmienić tę sytuację, by móc eksportować więcej mięsa do Chin. 

W 2016 roku w Chinach sprzedano 55 milionów ton mięsa, co było liczbą najniższą od czterech lat, 

ale mięsa importuje się coraz więcej, ponieważ farmerzy rezygnują z hodowli świń na rzecz innych 

zajęć. 

Polska uzyskała pozwolenie na eksport wieprzowiny do Chin w 2012 r., a Chiny stały się 

największym indywidualnym odbiorcą importującym ponad 54 tys. ton rocznie. 

W lutym 2014 roku po wykryciu w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń, Chiny wstrzymały 

import wieprzowiny. Nie uznają one regionalizacji, więc embargo nakładane jest nie tylko na 

regiony, w których występują ogniska choroby, ale cały kraj. Po prowadzeniu regionalizacji, 

miałoby się to zmienić. 

Nielegalne kliniki medycyny estetycznej dużym 

problemem 

W okresie dziesięciolecia 2002-2012, ok. 200 tys. twarzy 

chińskich pacjentek zostało zrujnowane przez nieudane 

operacje plastyczne. W związku z tym, że rynek jest bardzo 

bogaty i chłonny, ciągle powstają nowe, nielicencjonowane 

szpitale, które mogą wyrządzić wiele szkód swoim 

pacjentkom. 

W ubiegłym roku, 14 milionów Chińczyków przeszło zabieg 

związany z medycyną estetyczną, to o 42% więcej niż jeszcze 

rok wcześniej. Na całym świecie dokonuje się ok. 34 milionów operacji rocznie, a wzrost ich liczby 

oceniany jest na 7% rocznie. Chińczycy stanowią więc ok. 41% całego rynku medycyny estetycznej 

na świecie. 

Wraz ze wzrostem popytu na tego typu usługi, pojawia się coraz więcej nielicencjonowanych 

klinik, których ilość, według raportu SoYoung, przekracza ilość licencjonowanych klinik niemal 

dwukrotnie. Fałszywe kliniki mogą aplikować swoim pacjentom podrabiane wersje kosmetyków 

czy leków, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia – media donoszą o przypadkach 

śmierci po nieudanej operacji plastycznej kilka razy do roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


