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Chiny rozwijają dyplomację szczepionkową  

 

7 maja br. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zezwoliła na stosowanie w sytuacjach 

awaryjnych szczepionki chińskiego państwowego producenta Sinopharm. Decyzja 

WHO jest zwycięstwem wizerunkowym rządu w Pekinie w obliczu rosnącej krytyki 

chińskich szczepionek związanej z doniesieniami o ich relatywnie niskiej skuteczności 

oraz brakiem przejrzystej dokumentacji testów klinicznych. Pomimo kontrowersji, 

Chiny eksportują swoje preparaty na masową skalę, głównie do państw rozwijających 

się z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Sprzedaż i na mniejszą skalę darowizny składają 

się na tzw. „dyplomację szczepionkową” – kontynuację „dyplomacji maseczkowej”  

z początku pandemii, kiedy Pekin zaangażował się w dystrybucję środków ochrony 

osobistej w celu poprawy wizerunku nadszarpniętego wybuchem pandemii na terenie 

ChRL.  

W obliczu znacznych braków w dostawach, relatywnie wysokich cen i obaw o niską 

skuteczność, chińskie szczepionki wydają się być dalej atrakcyjne w państwach 

rozwijających się. Narracja Pekinu o „szczepieniach jako dobru wspólnym” trafia na 

podatny grunt w państwach, które postrzegają obecne decyzje Zachodu (np. 

zamawianie dla siebie szczepionek w ilościach przewyższających zapotrzebowanie) jako 

przejaw egoizmu i podwójnych standardów. Dyplomacja szczepionkowa w obecnej 

formie sprawia, że działania rządu w Pekinie są coraz częściej postrzegane jako 

rozwiązanie pandemii, a nie jej przyczyna. 
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W średnioterminowej perspektywie Chiny wydają się być jednak w patowej sytuacji: 

relatywnie szybkie opanowanie sytuacji epidemicznej w kraju uchroniło większość 

populacji przed zarażeniem, ale odbyło się to kosztem wydłużającej się izolacji od 

świata zewnętrznego. Perspektywa osiągniecia przez ChRL odporności zbiorowej 

wydłuża się z powodu wolnego tempa szczepień w kraju, masowej sprzedaży 

preparatów do państw trzecich oraz ich stosunkowo niskiej skuteczności. Tym samym 

Chiny będą prawdopodobnie zmuszone do podtrzymywania samoizolacji w przestrzeni 

międzynarodowej dłużej niż demokratyczne państwa zachodnie, tak głośno 

krytykowane przez rząd w Pekinie za nieumiejętne radzenie sobie z pandemią. 

 

7 maja br. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopuściła do użytku w sytuacjach 

awaryjnych chińską szczepionkę państwowego producenta Sinopharm1. Jest to pierwszy 

niezachodni preparat, który otrzymał tego typu zezwolenie od WHO. Oficjalne 

uzasadnienie tej decyzji opublikowane przez organizację wskazuje, że dopuszczenie 

preparatu do użytku znacznie zwiększy dostępność szczepień w wielu krajach,  

w szczególności wśród grup o zwiększonym ryzyku zarażenia i ciężkiego przebycia 

choroby2. 4 maja br. Europejska Agencja Leków rozpoczęła również pierwszy w Unii 

Europejskiej (UE) proces weryfikacji szczepionki innego chińskiego producenta – Sinovac3. 

Dotychczas w UE jedynie Węgrzy zdecydowali się na zakup chińskich szczepionek.  

W kilkudziesięciu państwach rozwijających się preparaty wyprodukowane w Chinach 

wprowadzono jednak do użytku na masową skalę, z różnym skutkiem. Do najszerzej 

testowanych (również poza granicami kraju) chińskich szczepionek można zaliczyć 

preparaty firm Sinopharm (BBIBP-CorV oraz WIBP-CorV), Sinovac Biotech (CoronaVac), 

CanSino Biologics (Convidecia) oraz Anhui Zhifei Longcom (RBD-Dimer). Spośród 

wymienionych szczepionek to właśnie zatwierdzony przez WHO preparat Sinopharm 
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BBIBP-CorV ma mieć najwyższą skuteczność, która w testach klinicznych wyniosła 79% (w 

Chinach)4 oraz 86% (w Zjednoczonych Emiratach Arabskich)5. 

 

Dotychczasowy bilans chińskiej dyplomacji szczepionkowej  

 

Na początku pandemii Chiny zaangażowały się na całym świecie w sprzedaż i dystrybucję 

sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej, głównie maseczek oraz respiratorów. 

Działania tego rodzaju zyskały miano „dyplomacji maseczkowej”, chociaż rząd w Pekinie 

wielokrotnie zaprzeczał, aby jego działania były motywowane potrzebą ocieplenia 

wizerunku nadszarpniętego wybuchem pandemii na terenie Chin. Od momentu 

wprowadzenia do dystrybucji chińskich szczepionek „dyplomacja maseczkowa” zmieniła 

się w „dyplomację szczepionkową”. Pekin stara się wykorzystywać globalne niedobory na 

własną korzyść podpisując kontrakty na sprzedaż swoich preparatów za granicą  

i przedstawiając je jako „dobro wspólne”. W lutym br. rzecznik chińskiego MSZ Wang 

Wenbin oświadczył, że Chiny wspierają proces szczepień w 53 krajach świata (m.in.  

w Pakistanie, Kambodży czy Laosie) i eksportują swoje preparaty do 22 państw (m.in. do 

Turcji, Brazylii czy Indonezji)6. Odbywa się to częściowo kosztem spowolnienia procesu 

szczepień wewnątrz kraju7.  

Dopuszczenie do użytku przez WHO jest warunkiem wstępnym dystrybucji szczepionki 

produkowanej przez dany kraj w ramach mechanizmu COVAX, który działa na rzecz 

bardziej zrównoważonej dystrybucji szczepionek wśród 92 biedniejszych państw świata. 

Zaangażowane państwa mogą zarówno ofiarować COVAX środki pieniężne, jak  
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i przekazać bezpośrednio szczepionki. Dotychczas największymi sponsorami tego 

programu były Stany Zjednoczone (2,5 miliarda dolarów), Niemcy (971 milionów dolarów)  

i Wielka Brytania (735 milionów dolarów)8. W lutym br. Pekin zadeklarował, że podaruje 

COVAX 10 milionów dawek chińskich szczepionek9. Według doniesień z początku maja br. 

w ramach inicjatywy zrealizowano 49 milionów szczepień, ale aby w tym roku osiągnąć 

odporność zbiorową wśród dorosłych z państw w niej uczestniczących, potrzebne są 

dodatkowe fundusze o wartości 35-45 miliardów dolarów10. Dotychczasowe środki  

i szczepionki rozdystrybuowane w ramach COVAX są więc kroplą w morzu rzeczywistych 

potrzeb całego globu.  

Tymczasem np. w państwach Ameryki Łacińskiej dostawy chińskich szczepionek należą do 

najliczniejszych w porównaniu z zachodnimi producentami. Według danych zebranych 

przez dziennikarzy dziennika Financial Times w 10 państwach Ameryki Łacińskiej  

o największej liczbie ludności chińskie szczepionki stanowiły większość: Sinovac dostarczył 

tam prawie 76 milionów dawek swojej szczepionki CoronaVac11. Dla porównania Astra 

Zeneca i Pfizer w sumie dostarczyły do tych samych państw ok. 59 milionów dawek,  

a rosyjski Sputnik V jedynie niecałe dziewięć milionów12. Z danych zebranych przez 

chińsko-amerykańską firmę konsultingową Bridge wynika, że w skali globalnej najwięcej 

chińskich szczepionek kupiła m.in. Indonezja (ponad 140 milionów dawek), Brazylia (ponad 

132 miliony dawek) i Turcja (ok. 50 milionów dawek)13. Według wyliczeń tej samej firmy 

Chiny sprzedały w sumie ponad 650 milionów dawek, a podarowały ponad 17 milionów,  

z czego dotąd dostarczyły ok. 210 milionów14. Jak widać, większość chińskich szczepień 

wysyłana jest za granicę w ramach komercyjnych zakupów, a nie darowizn. W Europie 

chińskie szczepionki kupiły Węgry (pięć milionów), Ukraina (pięć milionów), Serbia (trzy 
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miliony), Bośnia i Hercegowina (80 tys.), Czarnogóra (200 tys.), Albania (pół miliona)  

i Macedonia Północna (200 tys.)15. Białoruś natomiast otrzymała w darowiźnie 100 tys. 

szczepionek Sinopharm, a Mołdawia 150 tysięcy16. 

 

Przyszłość chińskiej dyplomacji szczepionkowej  

 

Ze względu na brak przejrzystej i kompletnej dokumentacji testów klinicznych chińskich 

preparatów, obiektywna ocena ich skuteczność jest utrudniona. Dostępne wyniki badań 

krytykowane są za niekonsekwentnie stosowane metodologie i wynikające z nich 

rozbieżności oraz niemożność porównywania rezultatów17. Tak np. badanie 

przeprowadzone w Brazylii przez renomowany Instytut Butantan wykazało, że 

skuteczność preparatu firmy Sinovac wynosi jedyne 50,4%, natomiast badanie z Turcji 

przedstawiło wyniki na poziomie 91,25%18. W Indonezji badanie kliniczne z początku br. 

wykazało 65,3% skuteczności szczepionki Sinovac, natomiast wyniki testu 

przeprowadzonego na prawie 130 tys. indonezyjskich pracowników medycznych od 

stycznia do marca br. wskazują skuteczność na poziomie 98%19.  

Na początku br. obawiano się, że zaszczepienie dużej grupy ludzi chińskimi preparatami 

może udowodnić, że ich skuteczność jest relatywnie niska20. Tak też się stało: niepokojące 

sygnały płyną z Seszeli, gdzie na początku maja br. pełny cykl szczepienny przeszło już 

ponad 60% niespełna stutysięcznej populacji tych wysp. W przeciwieństwie do Izraela  

– innego państwa, które osiągnęło już porównywalny poziom zaszczepieni – Seszele 

notują jednak znaczny znowu wzrost zachorowań na COVID-19. Podejrzewa się, że ma to 
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związek z niską skutecznością chińskich szczepionek, które stanowią ok. 57% wszystkich 

preparatów używanych dotychczas na tych wyspach21. Ministerstwo Zdrowia Seszeli 

potwierdziło, że ok. 37% wszystkich zachorowań na początku marca zdiagnozowano  

u osób, które przyjęły już dwie dawki szczepionki22. Obecnie Światowa Organizacja 

Zdrowia analizuje dane z wysp w celu zrozumienia implikacji tamtejszej sytuacji dla innych 

państw, w których preparaty z ChRL są stosowane na szeroką skalę. Problemy ze 

skutecznością chińskich szczepionek podnoszone są również w samych Chinach, gdzie 

rozważany jest pomysł mieszania różnych preparatów w celu zwiększenia ich 

efektywności23. Odczytano tak słowa szefa chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania 

Chorobom, Gao Fu, który stwierdził, że strona chińska musi zmodyfikować dawkę, czas 

pomiędzy szczepieniami lub zmieszać preparaty, aby zwiększyć skuteczność szczepionek 

produkowanych w ChRL24. Chińskie media przedstawiły jednak tę interpretację słów Gao 

Fu jako politycznie umotywowaną manipulację25.  

W obliczu gigantycznych braków w dostawach i pomimo problemów ze stosunkowo niską 

skutecznością, chińskie szczepionki wydają się być dalej atrakcyjne w państwach 

rozwijających się. Co ciekawe, preparaty z ChRL okazują się niejednokrotnie droższe od 

tych zachodnich. Dwie dawki szczepionki Sinopharm kosztują nawet do 145 dolarów26. 

Węgry zapłaciły Chinom 75 dolarów za dwie dawki preparatu tej firmy.27 Dla porównania 

dwie dawki szczepionki Pfizera kosztują średnio ok. 40 dolarów, nie wspominając  

o preparacie Astra Zeneki za ok. 10 dolarów za dwie dawki czy o jednodawkowym Johnson 

& Johnson za również ok. 10 dolarów28. Pomimo relatywnie wysokich cen, chińskie 

szczepionki wydają się jednak wychodzić obronną ręką w wymiarze wizerunkowym.  
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Narracja Pekinu o „szczepieniach jako dobru wspólnym” trafia na podatny grunt  

w państwach, które postrzegają obecne decyzje Zachodu (np. zamawianie dla siebie 

szczepionek w ilościach przewyższających zapotrzebowanie) jako przejaw egoizmu  

i podwójnych standardów. W najbliższym czasie ChRL będzie dalej starać się budować 

swój wizerunek jako głównego podmiotu działającego na rzecz „wspólnoty powszechnego 

zdrowia ludzkości” (ang. community of common health for mankind)29. Jest to 

zmodyfikowana, pandemiczna wersja utartego już sloganu dyplomacji ery Xi Jinpinga, 

czyli „wspólnoty dzielącej ten sam los” (ang. community of shared destiny/future)  

– chińskiej wizji przyszłości współpracy międzynarodowej opartej na regułach  

i standardach wyznaczanych przez rząd w Pekinie.30 Wraz z koncepcją „Zdrowotnego 

Jedwabnego Szlaku” (chiń. 健康丝绸之路 jiankang sichou zhilu) pojęcia te pokazują, jak 

chińskie władze dostosowują swój przekaz i dostępne im narzędzia dyplomatyczne do 

zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, aby budować wizerunek Chin jako 

„odpowiedzialnego gracza” w dobie globalnego kryzysu zdrowia publicznego.31 Zabiegi te 

mają również odwrócić uwagę społeczności międzynarodowej od faktu, że pandemia 

COVID-19 rozpoczęła się na terenie ChRL32. Dyplomacja szczepionkowa w obecnej formie 

sprawia, że działania rządu w Pekinie wydają się coraz częściej postrzegane jako 

rozwiązanie pandemii, a nie jej przyczyna33.  

W średnioterminowej perspektywie Chiny wydają się być jednak w patowej sytuacji: 

relatywnie szybkie opanowanie sytuacji epidemicznej w kraju uchroniło większość 

populacji przed zarażeniem, ale odbyło się to kosztem wydłużającej się izolacji od świata 

zewnętrznego. Perspektywa osiągniecia przez ChRL odporności zbiorowej wydłuża się  

z powodu wolnego tempa szczepień w kraju, masowej sprzedaży szczepień do państw 
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trzecich oraz stosunkowo niskiej skuteczności rodzimych preparatów. Tym samym Chiny 

będą zmuszone do podtrzymywania samoizolacji w przestrzeni międzynarodowej dłużej 

niż demokratyczne państwa zachodnie, tak głośno krytykowane przez rząd w Pekinie za 

nieumiejętne radzenie sobie z pandemią.  

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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China’s vaccine diplomacy continues 

 

Alicja Bachulska 

 

On May 7, the World Health Organization has allowed the emergency use of COVID-19 

vaccines made by the Chinese state-owned producer Sinopharm. The decision will boost 

the public image of vaccines made in the People’s Republic of China in the face of growing 

criticism related to their reportedly low efficacy and the lack of transparency surrounding 

their clinical trials. However, despite controversies, China keeps on exporting its vaccines 

throughout the world, mainly to developing countries in Asia, Latin America and Africa. 

Commercial sales and, to a smaller degree, donations constitute the so-called “vaccine 

diplomacy” – a continuation of the “mask diplomacy” known from the early stages of the 

pandemic, when China engaged globally in the distribution of sanitary and medical 

equipment to improve its image.  

Given the very high international demand for COVID-19 vaccines and supply shortages, 

relatively high prices and low efficacy of Chinese products do not seem to discourage many 

potential buyers, especially from developing countries. Beijing pushes the narrative on 

Chinese vaccines being a “global public good”, which finds fertile ground in countries that 

perceive Western states’ behaviour (e.g. ordering disproportionally large amounts of 

vaccines for themselves) as selfish. In its current form, Chinese vaccine diplomacy seems to 

be increasingly seen as a solution to the pandemic among many developing countries.  

Nevertheless, currently China seems to be in a stalemate: although at the beginning of the 

crisis it had quickly managed to control the domestic situation, it had done so at the cost of 

prolonged isolation from the outside world. This way, China’s prospects of reaching herd 
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immunity remain protracted due to low infection levels, slow vaccination process and mass 

exports of domestically-made vaccines. China is thus likely to be forced to maintain self-

isolation on the international arena longer than the democratic Western states, so loudly 

criticised by the government in Beijing for mishandling the COVID-19 crisis. 

 


