
 

  Szanowni Państwo, 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w 

newsletterze Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie. Kwietniowe 

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. 

Tematy kwietniowego  newslettera: 

- Zmagania Chińskiej gospodarki z pandemią koronawirusa, 

- Co ze szczepionką na koronawirusa? 

- Kolejna konsekwencja koronowirusa - dyskryminacja 

obcokrajowców w Chinach, 

- Środki ochronne z Chin ratunkiem w globalnej walce z 

koronawirusem, 

- Chiny otwierają Wuhan – czy nadejdzie druga fala? 

- Chińska cenzura w czasach epidemii koronawirusa, 

- Gdy gospodarka upada live stream kwitnie. 

Życzymy przyjemnej lektury, 

zespół Biura Pomorskiego  

w Pekinie 



 

UWAGA: 

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Covid-19 wydarzenia masowe na całym 

świecie, takie jak targi, są na bieżąco odwoływane. Od 28 marca Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych wstrzymało też wstęp do Chin dla obcokrajowców. Przedstawione daty 

wydarzeń mogą więc ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji.  

 

China Import and Export Fair czerwiec | Kanton (online) 

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa 127 edycja targów importu i eksportu odbędzie się 

za pośrednictwem Internetu. Firmy z Chin i całego świata zaproszone są do wystawiania swoich 

produktów online. Dzięki zaawansowanej technologii informatycznej zapewnione będą 

całodobowe usługi w zakresie promocji produktów online, dobierania partnerów i negocjacji 

biznesowych. Na naszej internetowej platformie handlu międzynarodowego chińskie i 

międzynarodowe firmy mogą składać zamówienia i wyceniać oferty bez potrzeby podróżowania. 

W tamtej edycji na prawie 2 tys. m2 wystawiło się ponad 26 tysięcy firm. Również w tym roku obu 

wymienionych terminach na hali znajdą się pawilony międzynarodowe. Znajdą się tam wystawcy z 

kategorii żywności, tekstyliów, elektroniki, materiałów budowlanych, sprzętów AGD itp.  

 

China International Beauty Expo (CIBE) 9-11 lipca 2020 | Shanghai (przełożone) 

China International Beauty Expo nadchodzącym roku będzie miało miejsce w National Exhibition 

and Convention Center w Shanghaiu. CIBE to największa platforma branży kosmetycznej w 

Chinach. Założony w 1989 roku jako Canton Beauty Fair, obecnie CIBE, z powodzeniem łączy 

branżę kosmetyczną zarówno od krajowych, jak i międzynarodowych dostawców, nabywców i 

specjalistów branżowych, czyniąc z niej kolebkę globalnego biznesu kosmetycznego w Chinach. 

Chiny, uważane za drugi co do wielkości rynek kosmetyków na świecie, zarówno pod względem 

konsumpcji, jak i produkcji, wykazały 17% wzrost na rynku kosmetyków, podczas gdy na rynku 

kosmetyków premium rośnie nawet o 22,3%. Bądź częścią tego wzrostu! 

 

SIAL 28-30 września | Shanghai (przełożone) 

20 edycja największych targów żywności i napojów w Azji. Główne kategorie to: produkty mięsne, 

nabiał, napoje i produkty tematyczne. W 2020 roku podczas SIAL China spodziewanych jest 4500 

wystawców oraz 123 000 profesjonalnych nabywców i odwiedzających. Tego roku targi będą 

obchodzić 20-lecie swojego istnienia i będą nadal odkrywać nowe inspiracje w branży spożywczej. 

 

Children Baby Maternity Expo (CBME) 15-17 lipca | Shanghai 

Targi CBME China to okazja dla firm z branży babycare do zaprezentowania swoich produktów dla 

najmłodszych. Są to największe targi produktów dziecięcych i usług dla matek odbywające się w 

wielu miejscach na świecie. Znajdą się tutaj nie tylko zabawki, ale również żywność dla dzieci, 

akcesoria, foteliki, wózki. 



 

  

Zmagania Chińskiej gospodarki z pandemią koronawirusa 

 Szerząca się na całym świecie 

pandemia koronawirusa niesie ze sobą 

nie tylko falę śmierci oraz wstrząs dla 

systemów opieki zdrowotnej w 

większości krajów na świecie, ale także 

powoduje ogromne straty gospodarcze. 

Ograniczenie przemieszczania się i 

wstrzymanie działalności dużej ilości 

przedsiębiorstw ma szczególnie 

negatywny wpływ na handel 

międzynarodowy. Wg Światowej 

Organizacji Handlu (WTO), w 

konsekwencji pandemii COVID-19 obrót towarami w 2020 roku spadnie o 32% w skali całego 

świata. Jako największy eksporter oraz  drugi największy importer na świecie Chiny odczuwają 

to bardzo mocno.  

W czasie, gdy zaraza szerzyła się w Państwie Środka wprowadzono  w całym kraju 

rygorystyczne zasady kwarantanny, powodujące  nie tylko wstrzymanie większości importu, 

ale także zatrzymanie produkcji co spowodowało przerwanie światowego łańcucha dostaw. W 

takich warunkach  spadek eksportu wyniósł 17,2% oraz importu o 4% w styczniu i lutym 

łącznie. Import i eksport Chin spadł także w marcu, gdy koronawirus zdawał się być tam już 

pod kontrolą, pustosząc w tym czasie inne części świata. Powodem spadkowych tendencji jest 

więc to, że pandemia zmusiła  największe z chińskich rynków eksportowych w Ameryce 

Północnej i Europie do przyjęcia powszechnych blokad.Według danych opublikowanych we 

wtorek przez Generalną Administrację Celną eksport spadł o 6,6% w dolarach amerykańskich 

w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Wynik marcowy był jednak nieco 

powyżej spadku prognozowanego przez analityków ankietowanych przez Bloomberga, 

szacowanego na 13,9%.  

Według Ministerstwa Handlu, po zakończeniu blokad, które zamknęły  chińskie fabryki  

w lutym, większość chińskich eksporterów wznowiła produkcje i do 30 marca osiągnęła  co 

najmniej 70 procent swoich możliwości. Pomimo tego  fabryki mają teraz do czynienia z 

brakiem zamówień zagranicznych z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Stanach 



 

Zjednoczonych i Europie. Wg danych opublikowanych 10 kwietnia przez Krajowe Biuro 

Statystyk ChRL wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, odzwierciedlający ceny, które fabryki 

pobierają od hurtowników za swoje produkty, spadł w ubiegłym miesiącu o 1,5% w stosunku 

do zeszłego roku. 

Niektórzy analitycy przewidują spadek do 16% produktu krajowego brutto w pierwszym 

kwartale, co uniemożliwiłoby chińskiej partii komunistycznej osiągnięcie celu podwojenia 

wielkości gospodarki w stosunku do 2010 r. do końca tego roku. Rząd nie opublikował 

oficjalnego celu wzrostu gospodarczego na ten rok, który jest zwykle ogłaszany na początku 

marca na dorocznej sesji chińskiego parlamentu. Ogólnochińskie Zgromadzenie 

Przedstawicieli Ludowych zostało opóźnione z powodu pandemii koronawirusa i nie została 

jeszcze wyznaczona nowa data. Podejmowane są jednak środki mające na celu podniesienie 

gospodarki z kryzysu. W ubiegłym tygodniu rząd chiński wprowadził szereg nowych polityk 

wspierających handel, w tym ustanowienie 46 nowych zintegrowanych stref pilotażowych dla 

transgranicznego handlu elektronicznego. Zapowiedziano także, pod koniec czerwca odbędzie 

się internetowa sesja Canton Fair, najstarszych i największych targów eksportowych w kraju. 

Podczas gdy chińscy urzędnicy chcą jak najszybciej przywrócić wzrost gospodarczy, obawiają 

się także „drugiej fali” infekcji, gdy ludzie wracają do pracy. We wtorek rząd zgłosił 89 nowych 

potwierdzonych przypadków koronawirusa, prawie wszystkie z nich zdiagnozowano u 

chińskich obywateli powracających z północno-wschodniej prowincji Heilongjiang. 

 

(źródło zdjęć: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3074060/coronavirus-chinas-exports-and-imports-

plummeted-january-and ) 

 

 

Co ze szczepionką na koronawirusa? 

 Do połowy kwietnia 2 miliony 

osób na świecie zostało zarażonych 

nowym wirusem SARS-COV-2, a z 

jego powodu ponad 120 tysięcy 

zmarło. Już cały świat zmaga się z 

tym nowym wysoce zakaźnym 

koronawirusem. Od momentu 

pojawienia się pierwszych 

wzmianek odnośnie wirusa 

naukowcy na całym świecie 

rozpoczęli badania dążące do znalezienia metod zapobiegania zakażeniom oraz wypracowania 

skutecznych leków. Do czasu wynalezienia medykamentów walka z chorobą ogranicza się do 

dystansowania społecznego, kwarantanny, a w przypadku zarażenia dostępne metody leczenia 

to jedynie łagodzenie objawów. Wiele organizacji i rządów, a także osoby prywatne takie jak 

Bill Gates przyczyniają  się do przyspieszenia pracy badawczych. Jednak do chwili obecnej nie 

udało się wynaleźć żadnych konkretnych leków ani szczepionki. Eksperci Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO) oceniali, że w pełni przetestowana i zaaprobowana do użycia 

szczepionka raczej nie pojawi się na rynku przed połową przyszłego roku. 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3074060/coronavirus-chinas-exports-and-imports-plummeted-january-and
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3074060/coronavirus-chinas-exports-and-imports-plummeted-january-and


 

W badaniach przodują amerykańscy oraz chińscy naukowcy. W jednym z 

międzynarodowych zespołów pracuje także Polka — Dr Mariola Fotin-Mleczek. Jest ona 

członkinią zarządu i szefową działu technologii biotechnologicznej niemieckiej firmy CureVac. 

Wkrótce zespół ten zacznie przeprowadzać testy na ludziach w Niemczech oraz Belgii. 

Badacze z chińskiej Akademii Wojskowych Nauk Medycznych w połowie marca otrzymali 

zezwolenie od rządu na rozpoczęcie pierwszego etapu prób klinicznych potencjalnej 

szczepionki. Według informacji z bazy danych dotyczących chińskich badań klinicznych 

pierwsza faza testu ma sprawdzić, czy eksperymentalna szczepionka jest bezpieczna dla ludzi. 

Przewidziano nabór 108 zdrowych osób do udziału w badaniu między 16 marca a 31 grudnia. 

Badanie przeprowadzi Akademia Wojskowych Nauk Medycznych i notowana w Hongkongu 

firma biotechnologiczna CanSino Biologics. W tym samym czasie Amerykańscy naukowcy 

poinformowali, że rozpoczęły się testy kliniczne potencjalnej szczepionki opracowanej przez 

Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych oraz firmę Moderna. Naukowcy z University 

of Pittsburgh School of Medicine uważają, że wynaleźli potencjalną szczepionkę na nowego 

koronawirusa. Sądzą, że może zostać udostępniona wystarczająco szybko, aby „znacząco 

wpłynąć na rozprzestrzenianie się choroby”. Szczepionka w postaci plastra z mikro igiełkami 

wykonanymi z cukru pozytywnie przeszła testy na myszach i została dopuszczona do testów 

na ludziach. 

Co niepokojące, w kwietniu genetycy z Uniwersytetu w Cambridge ustalili, że 

koronawirus zmutował już na trzy odrębne szczepy, które dotarły w różne regiony świata. Jak 

informuje Rzeczpospolita, wyniki tych badań mogą oznaczać, że patogenu możemy nie 

pokonać jedną szczepionką. Naukowców zaniepokoił fakt tak szybkiego rozwinięcia się 

mutacji. Nie spodziewano się aż trzech odmian szczepu koronawirusa. To oznacza, że osoba, 

która jest ozdrowieńcem w typie A, może ponownie przejść chorobę, zarażając się typem B lub 

C. Wg ekspertów „tak szybka ewolucja koronawirusa oznacza, że w momencie kiedy 

dokonamy masowych szczepień, choroba może być już krok przed nami i nie będzie 

prawidłowo rozpoznawana przez nasz system immunologiczny.” 

 

 

 (źródło fotografii: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/115842/potential-covid-19-therapeutics-currently-in-development/ ) 
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Kolejna konsekwencja koronowirusa - dyskryminacja 

obcokrajowców w Chinach 
 

 Pojawienie się śmiertelnego 

wirusa zapoczątkowanego w Chinach 

spowodowało w ciągu ostatnich 

miesięcy ogólnoświatową falę 

dyskryminacji wobec osób 

pochodzenia azjatyckiego. Lecz teraz, 

gdy chiński rząd ogłosił, że w kraju 

wirus jest już pod kontrolą, 

obcokrajowcy w Chinach stali się ofiarami dyskryminacji. Według komentatorów lęk przed 

cudzoziemcami mogą jednak podsycać publikowane przez państwową prasę ostrzeżenia przed 

przywleczonymi przypadkami zakażenia koronawirusem. Media często pomijają przy tym 

informację, że zdecydowana większość takich przypadków dotyczy powracających do kraju 

Chińczyków. Państwowa prasa promuje również narrację, że choć epidemia wybuchła w 

Chinach, to wirus może pochodzić z innego kraju. Sam rzecznik Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych ChRL Zhao Lijian powielał na Twitterze teorię głoszącą, że koronawirus mógł 

zostać przywieziony do Wuhanu przez amerykańskich żołnierzy, co odbiło się szerokim echem 

w chińskich mediach. Obcokrajowców przestało przyjmować wiele hoteli; nie są wpuszczani 

do niektórych restauracji, barów, siłowni, czy szpitali. Precedensy te mają miejsce nawet w 

dużych miastach, jak Pekin czy Szanghai, gdzie widok obcokrajowców nie jest dla nikogo 

nowością. 

 Najgorzej sytuacja wygląda w Kantonie, mieście z 

najwiekszą afrykańską diasporą w całych Chinach, gdzie 

ofiarami stali się w szczególności liczni obywatele z tego 

kontynentu. Doszło nawet do tego, że Afrykanie mieszkający  

w tym wielkim mieście zostali eksmitowani z domów oraz 

hoteli, mimo że wielu z nich nie wyjeżdżało z Chin, ani nie 

kontaktowało się z pacjentami zarażonymi Covid-19. 

Cudzoziemcy nie są też wpuszczani do wielu lokali 

gastronomicznych. W sieci pojawiły się nawet doniesienia o 

zakazie wstępu „czarnych” do McDonalds, rzekomo wydane 

przez lokalną policję. Anonimowy prawnik z tego miasta 

przyznał, że działania tego typu są nielegalne i niewłaściwe. 

Sytuacja była na tyle poważna, że wypowiedział się an jej 

temat minister zagraniczny Nigerii, potępiając „wyjątkowo 

niepokojące” i „niedopuszczalne” nagrania pokazujące obywateli Chin w maltretowaniu 

mieszkanców Afryki z powodu pandemii koronawirusa.  



 

Chińskie władze twierdzą tymczasem, że cudzoziemcy nie są dyskryminowani. – Chiny 

sprzeciwiają się wszelkim formom dyskryminacji i uprzedzeń – oświadczył niedawno rzecznik 

chińskiego MSZ Zhao Lijian, pytany przez państwową agencję Xinhua o skargi niektórych 

obcokrajowców na dyskryminację i narastającą ksenofobię w Chinach. 

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się COVID-19 na całym świecie Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych ChRL ogłosiły zawieszenie wjazdu do kraju cudzoziemcom 

posiadającym wizy lub zezwolenia na pobyt ważne do czasu niniejszego ogłoszenia, 

obowiązujące od 0 rano, 28 marca 2020 r. Wjazd cudzoziemców z APEC Business Travel Cards 

zostanie również zawieszony. Nie będzie to miało wpływu na wjazd z wizą dyplomatyczną,  

kurtuazją lub wizą typu C. Cudzoziemcy przybywający do Chin w celu podjęcia niezbędnych 

działań gospodarczych, handlowych, naukowych lub technologicznych lub w nagłych 

przypadkach z potrzeb humanitarnych mogą ubiegać się o wizę w chińskich ambasadach lub 

konsulatach.  

 

(źródła zdjęć: https://edition.cnn.com/2020/04/14/business/mcdonalds-china-coronavirus-sign-trnd/index.html ; https://supchina.com/2020/04/06/chinese-cartoon-depicts-

rule-breaking-foreigners-as-trash-to-be-sorted/ ) 

 

Środki ochronne z Chin ratunkiem w globalnej walce z 

koronawirusem 

 

Gdy pandemia ogarnęła cały świat, tysiące 

chińskich fabryk sprawnie przebranżowiło się w 

kierunku produkcji oraz eksportu masek, 

kombinezonów, rękawiczek i innych środków 

niezbędnych do walki z wirusem. Wśród nich 

można znaleźć producentów bielizny, ale również 

statków, czy części do smartfonów. Taka zmiana jest 

spowodowana największym w historii 

zapotrzebowaniem oraz zmniejszeniem popytu na produkty niezaliczające się do niezbędnych 

do przetrwania. W czasach wirusa ceny masek, które w wielu regionach stały się obowiązkowe 

dla każdego obywatela, wzrastały drastycznie z dnia na dzień, nawet dziesięciokrotnie. W 

połowie marca do producentów masek dołączył wiodący wytwórca samochodów elektrycznych 

w Chinach – BYD. Podczas konferencji prasowej firma ogłosiła, że po transformacji stworzyła 

największą na świecie fabrykę środków ochronnych, zdolną do wyprodukowania 5 milionów 

maseczek oraz 300 tys. butelek płynu dezynfekującego w ciągu dnia.  

Jednak oprócz ekonomicznych pobudek, wielu obserwatorów zwraca uwagę na polityczne 

cele, które Chiny oraz Rosja realizują, dostarczając niezbędnych środków ochronnych krajom 

zachodnim, doświadczających obciążenia systemów opieki zdrowotnej z powodu licznych 

zarażeń. Zdaniem komentatorów, sprzedaż produktów tj. maski to dla Chin nie tylko źródło 

https://edition.cnn.com/2020/04/14/business/mcdonalds-china-coronavirus-sign-trnd/index.html
https://supchina.com/2020/04/06/chinese-cartoon-depicts-rule-breaking-foreigners-as-trash-to-be-sorted/
https://supchina.com/2020/04/06/chinese-cartoon-depicts-rule-breaking-foreigners-as-trash-to-be-sorted/


 

konkretnych dochodów, ale także okazja do prowadzenia tzw. wirusowej dyplomacji. Chiny 

oraz Rosja chcą się zaprezentować jako państwa, które pomagają zachodowi w trudnych 

chwilach, a sprzedaż produktów ochronnych w czasie pandemii to dobry sposób na osiągnięcie 

tego celu. 

W momencie, gdy epidemia dotarła do Polski, 

także w tym przypadku środki ochronne w dużej 

ilości zostały zamówione w Chinach. 15 kwietnia 

po godzinie 9:30 w Warszawie wylądował 

największy samolot świata - Antonov An-225 

Mriya – wypełniony środkami do walki z 

koronawirusem z Chin. – Cały świat kupuje teraz 

te rzeczy, każdy kraj szuka możliwości, by zdobyć 

te rzeczy, bo ich nie ma w Europie. Podobnie jest z transportem – przyznaje rzecznik Lotosu, 

jednej z firm, które zamówiły towar z Tianjinu. 

Krytycy zwracają uwagę na to, że zarówno Holandia, jak i Finlandia stwierdziły wcześniej, 

że sprzęt, który zamówiły i sprowadziły z Chin, nie nadaje się do użytku w szpitalach. Nie 

spełniał on norm zagwarantowanych w dołączonych do niego certyfikatach i tym samym nie 

był zgodny z zamówieniem. Podczas dwukrotnych testów maseczek z Chin przeprowadzonych 

przez Holendrów okazało się, że nie zakrywały odpowiednio twarzy lub posiadały wadliwe 

filtry.  Aby temu zaradzić, na początku kwietnia chiński Urząd Celny dodał 11 produktów, 

takich jak maseczki, termometry czy też środki dezynfekujące, do listy produktów, które muszą 

przejść dodatkowe kontrole jakości, zanim zostaną wysłane na eksport. Dodanie tych 

produktów na listę spowodowało powstanie opóźnień w realizacji zamówień. 

 

 

(źródło zdjęcia: https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Filmowcy-utkneli-w-Wuhan.-Nakrecili-krotkometrazowy-film-Zobacz ; 

https://epochtimes.pl/finlandia-zamowione-przez-panstwo-maseczki-z-chin-nie-spelniaja-norm/) 

 

Chiny otwierają Wuhan – czy nadejdzie druga fala? 

Po 76 dniach izolacji i 

odcięcia Wuhanu 7 kwietnia 

został zniesiony zakaz 

wyjazdu z miasta. Loty są 

wznawiane, rodziny się łączą, 

a samochody wracają na ulice, 

na których zamknięto 11 mln 

osób. W ciągu jednego dnia 

China Eastern poinformowało, 

że obsłużyło 30 lotów z 

Wuhan do innych miast w 

Chinach, takich jak Szanghaj, 

Shenzhen i Kanton, i zarezerwowano ponad 1600 podróży. Według operatora kolejowego 

https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Filmowcy-utkneli-w-Wuhan.-Nakrecili-krotkometrazowy-film-Zobacz


 

ponad 55 000 pasażerów zarezerwowało bilety na wyjazd z miasta. Autobusy dalekobieżne 

również zostały wznowione. Mimo wyraźnej poprawy sytuacji w Chinach tamtejsze władze 

wciąż obawiają się koronawirusa. „Zero nowych przypadków nie oznacza zerowego ryzyka. 

Otwarcie bram miasta nie oznacza otwarcia drzwi do domu ”, ostrzegła gazeta People's Daily. 

12 kwietnia w Chinach pojawiły się już pierwsze niepokojące sygnały. Narodowa Komisja 

Chin poinformowała o 99 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 97 z nich dotyczy 

osób, które przyjechały z zagranicy. To ponad dwukrotnie więcej niż poprzedniego dnia i 

najwyższy wynik w ciągu miesiąca. 52 z nowych przypadków odnotowano w Szanghaju 

— podaje Reuters. Dotychczas najwięcej „zaimportowanych” zakażeń SARS-CoV-2 

odnotowano 25 marca - 67. Wówczas chińskie władze wprowadziły zakaz przyjazdu do kraju 

dla wszystkich obcokrajowców, również tych, którzy posiadają ważne wizy i zezwolenia na 

pobyt — przypomina agencja AAP. Niestety, większość przyjezdnych zakażonych to obywatele 

Chin powracający z części świata objętych pandemią. Ze względu na obawy o drugą falę 

prezydent Xi Jinping chce dokładnej kontroli osób powracających z zagranicy. W jego opinii 

brak reakcji w przypadku zagrożenia, może doprowadzić do ponownego wzrostu zachorowań. 

Podczas gdy chińscy urzędnicy stopniowo łagodzą ograniczenia kwarantanny w ramach 

działań na rzecz ożywienia gospodarki kraju, pojawiły się komentarze ekspertów odnośnie 

drugiej falii. Dr Zhang Wenhong, który kieruje zespołem ekspertów COVID-19 w Szanghaju 

oraz prowadzi oddział chorób zakaźnych w jednym z najlepszych szpitali w mieście, 

przewiduje jednak, że druga fala koronawirusa nadejdzie do Chin w listopadzie. Twierdzi, że 

chociaż kraje mogą być w stanie opanować aktualną sytuację pandemii do jesieni, to zima może 

przynieść „drugą falę” infekcji w Chinach i innych krajach. Zhang Wenhong w swojej 

wypowiedzi zaznaczył, że środki zapobiegania pandemii na całym świecie będą przechodzić 

okresy relaksu i zaostrzenia. 

 

(źródła zdjęć: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/liberation-as-wuhans-coronavirus-lockdown-ends-after-76-days ) 

 

Chińska cenzura w czasach epidemii koronawirusa  

W chińskim internecie jest 

blokowany przez tzw. Firewall, który 

blokuje dostęp do Google, serwisów 

takich jak BBC czy Twitter lub YouTube. 

Nie od dziś w sieci chińskiej działa 

„cyberpolicja”, która monitoruje internet i 

sprawdza, o czym się dyskutuje. Jest kilka 

tematów, na które jest szczególnie 

wyczulona. Można było zauważyć, że od 

31 grudnia 2019 roku jednym z tych 

tematów stał się nowy nieznany wirus. Od tego czasu cenzorskie filtry poszerzały się o kolejne 

słowa kluczowe i tematy. Przy czym cenzura wynikała nie tylko z oficjalnie zapowiedzianych 

dopiero w lutym kar za „szerzenie strachu”. Chińskie władze wywierały presję na media 

społecznościowe już we wczesnej fazie epidemii, chcąc ograniczyć obieg informacji 

— czytamy w opublikowanym w marcu raporcie Citizen Lab. 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/liberation-as-wuhans-coronavirus-lockdown-ends-after-76-days


 

Lekarze opowiadający o podejrzanych przypadkach w szpitalach w Wuhanie, w tym Li 

Wenliang, zostali upomniani za „szerzenie plotek” i zagrażanie stabilności społecznej, co jest 

powszechnym aktem oskarżenia w tym kraju. Raport Citizen Lab zwrócił uwagę, że chińska 

cenzura utrudniła przy okazji wymianę informacji lekarzom. Platforma WeChat jest szeroko 

wykorzystywana do konsultowania się w sprawach zawodowych. „Systematyczne blokowanie 

w mediach społecznościowych wymiany informacji związanych z chorobą i prewencją oznacza 

utrudnienia w dzieleniu się informacją przez użytkowników, informacją, która może być 

kluczowa dla ich zdrowia i bezpieczeństwa” podkreślono w raporcie. Fałszywe informacje o 

tym, że wirus jest pod kontrolą i nie jest przekazywany od człowieka do człowieka, sprawiły, 

że z początku lekarze i pielęgniarki działali po ciemku. Starali się robić, co mogli, by leczyć 

chorych, ale nie mieli pojęcia o możliwości wystąpienia epidemii. Natomiast kiedy lekarze 

sami zachorowali, nie mogli o tym nawet poinformować – powiedziała Ai w innym wywiadzie 

udzielonym pekińskiej gazecie Caixin. 

Gdy Wuhan ogarnął koronawirus, pojawiły się także liczne blogi prowadzone przez ludzi 

zamkniętym w tamtym mieście. Jeden z dzienników epidemii był prowadzony przez chińską 

pisarkę Fang Fang. Pracowała ona do późna w nocy, pisząc codzienną kronikę życia i śmierci 

w swoim rodzinnym mieście. Jej internetowy pamiętnik, choć czasami cenzurowany, stał się 

niezbędną lekturą dla dziesiątek milionów chińskich czytelników-prosty, spontaniczny wgląd 

w obawy, frustracje i nadzieje mieszkańców Wuhan podczas ich 11 tygodni zamykanych w 

domach. W swoich wpisach wyrażała ona obawy, że liczba przypadków była znacznie wyższa, 

niż podały oficjalne statystyki. Fang Fang przytaczała także epidemię SARS w 2003 r. i 

obwiniała urzędników upojonych retoryką polityczną, którzy ignorowali niepokojące sygnały 

o  szybkim rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa. „To prawda, że w życiu, szczególnie 

w Chinach, zbyt wielu ludzi nie rozumie zdrowego rozsądku i lubią zastępować je formułami 

politycznymi” - powiedziała w wywiadzie. 

 Po opanowaniu sytuacji w kraju 

chińskie władze zajęły się kreowaniem 

swojego dobrego wizerunku na arenie 

międzynarodowej. Jak zwykle chińskie 

media wyraźnie wyraziły uznanie dla 

zagranicznych pochwał za reakcję rządu. 

Oświadczenia zagranicznych polityków i 

liderów zostały skrupulatnie 

rejestrowane i rozpowszechniane, 

skierowane głównie do odbiorców w 

Chinach. Jednym z wielu przykładów był cytat byłego premiera Francji Raffarina, że „chiński 

rząd wykazał się niezwykle skuteczną zdolnością organizacyjną i mobilizacyjną, co jest zaletą 

chińskiego systemu”. Kolejną metodą jest prowadzenie „maskowej dyplomacji” polegającej na 

dostarczaniu środków ochronnych do państw europejskich, kreując się na odpowiedzialnego 

światowego lidera.   

 

(źródło zdjęć: https://www.nytimes.com/2020/04/14/world/asia/coronavirus-china-fang-fang-author.html; 

https://thediplomat.com/2020/03/chinas-mask-diplomacy/)  

 

https://www.nytimes.com/2020/04/14/world/asia/coronavirus-china-fang-fang-author.html
https://thediplomat.com/2020/03/chinas-mask-diplomacy/


 

Gdy gospodarka upada live stream kwitnie  

W czasach, gdy miliony ludzi w Chinach 

pozostają w domach, aby uniknąć zarażenia 

koronawirusem, drastycznie zwiększyła się  liczba 

osób oglądajacych oraz prowadzących transmisje 

na żywo. W pierwszych miesiącach roku platformy 

oferujące transmisje online, które już wcześniej 

cieszyły się popularnością, zyskały jeszcze więcej 

użytkowników. Jedną z bardzo popularnych 

aplikacji jest Douyin, na zachodzi znany pod nazwą TikTok. W tym roku w okresie chińskiego 

nowego roku użytkownicy spędzili średnio 99 minut w ciągu dnia na oglądanie filmów oraz 

transmisji. Dla porównania w roku 2019 w tym świątecznym okresie było to średnio 67 minut.  

Na platformie pojawiały się osoby, które transmitowały ćwiczenia w domu, taniec, śpiew, 

grę na instrumentach, a nawet po prostu błogi czas snu. W dużej ilości na platformach pojawiły 

się także reklamy sprzedawców produktów spożywczych, którzy z powodu epidemii nie mieli 

dostępu do klientów na tradycyjnych straganach i marketach. Zakupy żywności online nie są 

w Chinach nowością. Sieć Hema Supermarket już od 2018 roku oferowała zakupy produktów 

spożywczych online z dostawą do domu. Dzięki możliwości prowadzenia darmowych 

transmisji na żywo wielu sprzedawców było w stanie przetrwać trudny czas przymusowego 

zamknięcia sklepów. Dokonanie zakupu jest banalnie proste przez jedno kliknięcie.  

Niewielcy handlarze - w tym wielu z niewielką lub żadną wcześniejszą obecnością w 

Internecie - uciekli się do streamingu na żywo, dostosowując się do nietypowych realiów 

pandemii Covid-19. Platformy dostępne w Chinach już od dawna umożliwiają interakcję na 

żywo - konsumenci mogą wysyłać pytania i komentarze pojawiające się na ekranie w czasie 

rzeczywistym, a sprzedawcy mogą wyjaśniać i prezentować swoje produkty w wyjątkowo 

osobisty sposób. Opłaty, które sprzedawca musi uiścić za platformę, są stosunkowo niewielkie, 

co przekłada się na niższe marże. Oznacza to, że klienci często mogą skorzystać z okazyjnych 

cen. 

 

(źródło zdjęcia: https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3051394/live-time-coronavirus-sleeping-man-rural-farmers-ride-wave )  
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