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„Dyplomacja maseczek”.  

Implikacje dyplomatycznej ofensywy Pekinu 

w dobie pandemii COVID-19 
 

 Wraz z przeniesieniem ogniska choroby COVID-19 na Zachód oraz względną 

stabilizacją sytuacji w Chinach mamy obecnie do czynienia z rosnąca polityzacją 

pandemii w rywalizacji chińsko-amerykańskiej oraz stosunkach chińsko-

europejskich. Wykorzystując fazę odbicia po pierwszej fali zarażeń, Pekin 

zainicjował szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną mającą na celu poprawę 

swojego wizerunku w obliczu zarzutów o błędne decyzje podjęte na początkowym 

etapie rozwoju epidemii. Ofensywa ta przybrała formę tzw. „dyplomacji maseczek” 

– w znacznej mierze komercyjnych dostaw sprzętu medycznego i sanitarnego, 

przedstawianych jako „pomoc”. Pozytywną narrację o roli ChRL w globalnej walce  

z COVID-19 wzmacniają działania chińskich dyplomatów i państwowych mediów za 

granicą, którzy wychwalają rodzime rozwiązania i jednocześnie odwracają uwagę 

zagranicznych obserwatorów od błędów władz podjętych na początkowym etapie 

epidemii. Działania te nie pozostają bez wpływu na dynamikę relacji Chin z USA  

i UE.  

 Pekin wykorzystuje obecny kryzys zdrowia publicznego w USA, aby przerzucić część 

odpowiedzialności za rozwój pandemii na Waszyngton i zdyskredytować 

zarządzanie kryzysowe w amerykańskim ustroju. Jednocześnie angażując się  

w „dyplomację maseczek” Pekin stara się budować swój wizerunek jako 

„odpowiedzialnej potęgi” gotowej na globalne przywództwo w duchu budowy 

„wspólnej przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego” – haseł propagandowych 

charakteryzujących politykę zagraniczną Pekinu pod rządami Xi Jinpinga. Ten 
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przekaz ma być szczególnie silny wobec braku widocznych międzynarodowych 

inicjatyw pomocowych USA w dobie pandemii, chociaż Waszyngton  

w rzeczywistości wspiera podmioty zagraniczne zwiększając finansowanie 

różnorakich agend ONZ oraz dzięki działaniom Departamentu Stanu czy USAID. 

Jednakże obecna dynamika napięć na linii Pekin-Waszyngton jest jedynie częściowo 

spowodowana COVID-19 – globalny kryzys zdrowia publicznego to jedna kwestia, 

ale jej polityczne implikacje wynikają z istniejących wcześniej podziałów i napięć  

w przestrzeni międzynarodowej. Niekontrolowane rozprzestrzenianie się SARS-

CoV-2 wzmacnia je, ale nie jest ich bezpośrednią przyczyną.  

 Kwestia chińskiej ofensywy dyplomatycznej i jej wpływu na relacje ChRL z UE jest 

wielowątkowa: państwa europejskie znajdują się w trudnym położeniu, gdyż  

potrzebują dostaw chińskiego sprzętu medycznego i sanitarnego, ale jednocześnie 

wiele z nich obawia się postępującej korozji unijnej solidarności wraz ze wzrostem 

chińskiej miękkiej siły na kontynencie. Z jednej strony narracja  

o rzekomej „bezczynności UE” i bezinteresowności chińskiej „pomocy” wydaje się 

coraz popularniejsza wśród środowisk eurosceptycznych, a działania ChRL  

w lokalnych mediach (np. bezkrytyczna promocja rozwiązań Pekinu w walce  

z epidemią czy wybiórcze przedstawianie faktów) wydają się współgrać  

z dezinformacją rozprzestrzenianą również przez stronę rosyjską (m.in. łączącą 

pochodzenie wirusa z amerykańskim wojskiem). Z drugiej strony coraz liczniejsze 

doniesienia o złej jakości chińskiego sprzętu zakupionego przez europejskie państwa 

sugerują, że „dyplomacja maseczek” ma charakter czysto transakcyjny i ma służyć 

stronie chińskiej do pozbycia się nadwyżki produkcyjnej powstałej w ostatnich 

miesiącach. Ma to również odzwierciedlenie w relacjach Warszawy z Pekinem, które 

w ostatnich latach uległy znacznemu ochłodzeniu: strona polska kupuje chiński 

sprzęt, ale bez pieczętowania transakcji symbolicznymi gestami politycznymi. 

 W najbliższym czasie można spodziewać się kontynuacji chińskiej ofensywy 

dyplomatycznej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Chociaż obecnie ognisko 

choroby znajduje się na Zachodzie, ChRL zdaje sobie sprawę, że ponowny wzrost 

zachorowań na terenie kraju jest prawdopodobny. Dlatego też fundamenty 
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obecnego triumfalizmu KPCh są chwiejne, a Pekin będzie modyfikował narrację 

wraz z rozwojem sytuacji.  

 

W kilka miesięcy po wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w ChRL wydaje się, że 

chińskie władze opanowały sytuację w kraju na tyle, aby częściowo cofnąć restrykcje 

ograniczające działalność gospodarczą i kontakty międzyludzkie. Nie oznacza to, że 

nastąpił powrót do sytuacji sprzed epidemii – rozluźnienie obostrzeń jest w dużej mierze 

podyktowane potrzebą reaktywacji gospodarki i odbudowy zaburzonych łańcuchów 

dostaw. Jednocześnie rząd w Pekinie zainicjował szeroko zakrojoną ofensywę 

dyplomatyczną mającą na celu poprawę swojego wizerunku w przestrzeni 

międzynarodowej w obliczu zarzutów o błędne decyzje podjęte na początkowym etapie 

rozwoju epidemii1. Oficjalna narracja oparta jest na triumfalizmie Komunistycznej Partii 

Chin (KPCh), której przedstawiciele starają się odwrócić uwagę społeczności 

międzynarodowej od kwestii nieumiejętnego zarządzania kryzysowego w ChRL pod koniec 

ubiegłego roku, m.in. pomijając kontrowersyjne wydarzenia, takie jak uciszanie lekarzy  

z Wuhan, którzy informowali o nowej chorobie już w grudniu2.  

 

Wraz z przeniesieniem się ogniska choroby na Zachód przekaz Pekinu skupił się na krytyce 

reakcji państw demokratycznych w obliczu kryzysu, w szczególności USA oraz częściowo 

krajów UE. Jednocześnie wybiórczo wychwalane są rodzime rozwiązania w walce  

z epidemią. W kontekście wewnętrznym ma to podtrzymać tzw. „legitymizację 

wydajności”, czyli założenie, że umowa społeczna między KPCh a chińskim społeczeństwem 

opiera się na zdolności władz do utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego kosztem 

ograniczenia wolności osobistych3. Z perspektywy międzynarodowej chińska ofensywa 

dyplomatyczna ma natomiast pomóc w budowie wizerunku ChRL jako „odpowiedzialnej 

potęgi” gotowej na globalne przywództwo w duchu budowy „wspólnej przyszłości dla 

całego rodzaju ludzkiego” – haseł propagandowych charakteryzujących politykę 

zagraniczną Pekinu pod rządami Xi Jinpinga4. Gotowość do niesienia pomocy przybrała 

obecnie formę tzw. „dyplomacji maseczek”, czyli w większości komercyjnych dostaw 

sprzętu medycznego do państw wciąż dotkniętych pierwszą falą epidemii, dzięki którym 

chiński rynek może pozbyć się nadwyżek powstałych po przebranżowieniu w ostatnich 
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miesiącach wielu firm na produkcję środków ochrony osobistej5. „Dyplomację maseczek” 

wzmacnia narracja chińskich dyplomatów oraz państwowych mediów, które za granicą 

promują inicjatywy Pekinu jako bezinteresowną pomoc, często przeciwstawianą postawie 

pogrążonych w kryzysie Stanów Zjednoczonych, niezdolnych do pomocy swoim 

sojusznikom6. Działania te nie pozostają to bez wpływu na relacje ChRL z USA i EU oraz 

percepcję działań Pekinu na arenie międzynarodowej.  

 

Implikacje chińskiej ofensywy dyplomatycznej dla relacji ChRL z USA  

 

Pandemia COVID-19 zaostrzyła narastające od dłuższego czasu napięcia między Pekinem  

a Waszyngtonem i rozszerzyła chińsko-amerykańską rywalizację strategiczną  

o obszar zarządzania kryzysem zdrowia publicznego. W połowie marca, kiedy rozwój 

epidemii na terenie USA gwałtownie przyspieszył, zarówno strona amerykańska, jak  

i chińska zaangażowały się ze zdwojoną siłą we wzajemnie obwinianie o błędne decyzje. 

Tym samym kwestia walki z koronawirusem stała się narzędziem politycznym w stosunkach 

Pekinu z Waszyngtonem i elementem współzawodnictwa o dominująca narrację na temat 

globalnej odpowiedzialności za pandemię. Obecna faza odbicia po opanowaniu pierwszej 

fali zachorowań stawia w tym kontekście Chiny na uprzywilejowanej pozycji, ale 

fundamenty tej przewagi są niestabilne. Pekin obawia się drugiej fali zarażeń, ale musi 

jednocześnie równoważyć względy polityczne i gospodarcze oraz nie dopuścić do kryzysu 

wewnętrznego. Przerzucanie odpowiedzialności za pandemię na świat zewnętrzny, czyli 

głównie USA, stanowi element strategii Pekinu mającej na celu przekierowania napięcia 

społecznego w kraju na zewnętrznego przeciwnika. Retoryka prezydenta USA w dużej 

mierze ułatwia to zadanie chińskim władzom: Donald Trump wielokrotnie i pomimo 

sprzeciwu wielu nazywał SARS-CoV-2 „chińskich wirusem”, co według niego ma pomóc  

w walce z chińską dezinformacją7. Deklaracje tego rodzaju są jednak pretekstem dla strony 

chińskiej do intensyfikacji wysiłków dezinformacyjnych pod pozorem walki z rasizmem 

wobec Azjatów8, swoją drogą rzeczywiście obecnym w amerykańskiej debacie publicznej  

o pochodzeniu wirusa9. Chociaż pod koniec marca Donald Trump oświadczył, że przestanie 

używać sformułowania „chiński wirus”10, to w międzynarodowej percepcji narracja ta 

zdążyła już odcisnąć swoje piętno na postrzeganiu wirusa. Tym samym Pekin może 
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uzasadniać własne wysiłki wizerunkowe, czyli de facto dezinformację, walką  

z zachodnią dyskryminacją i niesprawiedliwym traktowaniem11. Trafia to na szczególnie 

podatny grunt w ChRL, zważywszy na wzrost postaw nacjonalistycznych  

i ksenofobicznych w chińskim społeczeństwie, dodatkowo legitymizując w kraju rządy KPCh 

i jej obecną linię polityki zagranicznej12. W odpowiedzi na zamykanie granic wielu państw 

reprezentanci Pekinu podkreślali wiele razy, że „wirus nie zna granic”13, ale w momencie 

przeniesienia ogniska pandemii na Zachód chińskie władze nie wahały się zamknąć 

własnych oraz unieważnić wiz i pozwoleń na pobyt dla obcokrajowców14. 

 

Jednocześnie można zauważyć, że reakcje Pekinu na krytykę ze strony Waszyngtonu 

wydają się ewoluować wraz ze zmianą dynamiki rozwoju pandemii. W momencie 

pogorszenia sytuacji w USA strona chińska postanowiła również zaostrzyć retorykę do 

niespotykanego wcześniej poziomu: rzecznicy prasowi MSZ ChRL Zhao Lijian i Hua 

Chunying zasugerowali kilkukrotnie w publicznych wystąpieniach, że za wybuchem 

epidemii w Wuhan może stać amerykańskie wojsko, a co za tym idzie odpowiedzialność za 

pandemię powinny ponieść Stany Zjednoczone15. Za dowód podano treści opublikowane na 

kanadyjskim portalu GlobalResearch.ca zajmującym się teoriami spiskowymi, które same  

w sobie wyglądały na skopiowane z wcześniejszego artykułu chińskiego tabloidu Global 

Times16. Co ciekawe, ambasador ChRL w USA Cui Tiankai publicznie odciął się od tego typu 

opinii, co zostało niejednoznacznie zinterpretowane przez obserwatorów17. Być może była 

to próba deeskalacji retoryki na potrzeby relacji z USA, podczas gdy deklaracje rzeczników 

chińskiego MSZ były skierowane ku odbiorcom wewnętrznym – miały na celu zasianie 

niepewności wśród chińskiego społeczeństwa i przetestowanie jego podatności na tego 

typu narracje. Anglojęzyczne chińskie media przedstawiły natomiast ten incydent jako 

dowód na „wielogłos” i „demokrację” wewnątrz KPCh18. Interpretacja ta miała odwrócić 

uwagę obserwatorów zewnętrznych od potencjalnej niezgody części chińskich dyplomatów 

na obecny radykalny kurs chińskiej polityki zagranicznej.  

 

Eskalacja napięć w dobie pandemii rozlała się również na obszary pośrednio związane  

z polityką, jak np. działalność medialna zagranicznych podmiotów w ChRL i USA. 18 marca 

strona chińska cofnęła akredytacje prasowe dla korespondentów trzech amerykańskich 
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gazet – New York Times’a, Washington Post i Wall Street Journal – co uniemożliwi im pracę 

zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i w Hongkongu czy Makao19. Pekin obwołał 

również pięć amerykańskich mediów tzw. zagranicznymi agentami wpływów – Voice of 

America, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post i Time będą musiały 

przedstawić raporty na temat m.in. swoich pracowników, finansów czy użytkowanych 

nieruchomości20. Działania te stanowiły odwet za decyzję Waszyngtonu z ubiegłego 

miesiąca, zgodnie z którą pięć chińskich podmiotów medialnych na terenie Stanów 

Zjednoczonych będzie traktowane jako tzw. zagraniczni agenci wpływów21. Co więcej, 

strona amerykańska ograniczyła liczbę akredytowanych dziennikarzy chińskiego 

obywatelstwa pracujących dla wyszczególnionych mediów do 100 (co oznacza redukcję 

kadr o 60 pracowników)22. W międzyczasie władze w Pekinie zadecydowały również  

o wydaleniu z Chin trzech amerykańskich dziennikarzy Wall Street Journal  

w związku z oskarżeniami o rasistowski tytuł jednego z opublikowanych artykułów (żaden  

z wydalonych dziennikarzy nie był jego autorem)23. Chociaż Pekin przedstawił swoje decyzje 

jako proporcjonalną odpowiedź na wcześniejsze ruchy Waszyngtonu, to media objęte 

restrykcjami przez chińskie władze są prywatnymi podmiotami (poza Voice of America), 

natomiast USA ograniczyło działania tylko i wyłącznie chińskich mediów państwowych 

będących przedłużeniem aparatu władzy KPCh24. To nie przypadek, że wzajemne próby 

ograniczania działań podmiotów medialnych mają miejsce teraz: strona chińska od lat 

konsekwentnie rozszerza międzynarodowe wpływy rodzimych mediów państwowych, 

które coraz aktywniej angażują się obronę interesów Pekinu w debacie publicznej poza 

granicami kraju, nierzadko uciekając się do taktyk dezinformacyjnych25. W dobie pandemii 

strona chińska wykorzystuje stworzone w ostatnich latach narzędzia (obcojęzyczne media 

państwowe) i sieci (m.in. w zachodnich mediach społecznościowych) do promocji własnych 

interesów i oficjalnej narracji na temat roli Chin w globalnej walce  

z COVID-19. Obecna dynamika napięć na linii Pekin-Waszyngton jest jedynie częściowo 

spowodowana przez pandemię – pandemia to globalny kryzys zdrowia publicznego, ale jej 

polityczne i społeczne implikacje wynikają z istniejących wcześniej podziałów i napięć  

w przestrzeni międzynarodowej. Niekontrolowane rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 

wzmacnia je, ale nie jest ich bezpośrednią przyczyną. 
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W najbliższym czasie można spodziewać się dalszego zaostrzenia retoryki obu stron  

w wojnie informacyjnej dotyczącej globalnej odpowiedzialności za rozwój pandemii. Jeśli 

dojdzie do ponownego pogorszenia sytuacji w Chinach narracja o zewnętrznym 

pochodzeniu wirusa będzie w szczególności przydatna dla władz w Pekinie. Obecne reakcje 

są niejako próbami przetestowania reakcji społeczności międzynarodowej na chińską 

dezinformację – testowane są percepcje państw zachodnich i ich skłonność do dalszej 

współpracy ze stroną chińską, w szczególności w obliczu pogarszających się relacji ChRL  

z USA. Ma to również duże odniesienie w relacjach Pekinu z państwami UE.  

 

Implikacje chińskiej ofensywy dyplomatycznej dla relacji ChRL z UE 

 

2020 miał być oficjalnym rokiem stosunków Chiny-UE26, jednakże wybuch pandemii 

COVID-19 zdążył już poskutkować przeniesieniem na bliżej nieokreśloną przyszłość dwóch 

ważnych wydarzeń w tym obszarze: szczytu Chiny-UE (miał odbyć się w marcu) oraz szczytu 

formatu 17+1 (miał mieć miejsce w kwietniu). Obecnie wydaje się, że organizacja 

planowanego na wrzesień br. specjalnego spotkania reprezentantów wszystkich 27 państw 

UE ze stroną chińską w Lipsku również stoi pod znakiem zapytania. Rozwój pandemii 

COVID-19 także nie pozostaje bez wpływu na szerszą dynamikę stosunków chińsko-

europejskich. Wiele państw UE cierpi na niedobór środków medycznych i sanitarnych,  

a Chiny wydają się jedynym producentem, który jest obecnie w stanie dostarczyć te 

produkty na masową skalę. Te w większości komercyjne transakcje są jednak 

przedstawianie przez stronę chińską jako „pomoc”, sugerując, że wsparcie ma formę 

darowizn. Jednocześnie w wielu państwach, które przyjmują chińskie dostawy (np. 

Hiszpania27, Holandia28 czy Finlandia29) okazuje się, że jakość zakupionych produktów jest 

bardzo niska – niekiedy do tego stopnia, że niemożliwa jest ich eksploatacja. Rodzi to coraz 

szersze obawy, że wsparcie strony chińskiej ma czysto transakcyjny charakter i jest 

nastawione na pozbycie się nadwyżki powstałej w Chinach w skutek nierzadko 

niekontrolowanego przez rząd przekierowania znacznej części produkcji na sprzęt sanitarny  

i medyczny w ostatnich miesiącach. Jednocześnie w obszarze działalności medialnej  

i wizerunkowej wysiłki Pekinu wydają się budować pozytywną percepcję społeczną 

„dyplomacji maseczek”, w szczególności w tych państwach UE, w których ma miejsce 
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wzrost nastrojów eurosceptycznych30. Chińskie dostawy są tam nierzadko przeciwstawiane  

w debacie publicznej rzekomej bezczynności UE, chociaż działania pomocowe Brukseli  

w rzeczywistości nieporównywalnie przewyższają skalę wsparcia Pekinu31.  

 

Podobną dynamikę można zauważyć również w niektórych państwach europejskich 

aspirujących do członkostwa w UE: Serbia jest tego najdobitniejszym przykładem. Ze 

względu na wprowadzenie zakazu eksportu sprzętu medycznego prezydent Aleksandar 

Vučić oskarżył UE o brak solidarności w czasach kryzysu i poinformował, że w osobistym 

liście do Xi Jinpinga poprosił ChRL o pomoc32. Niedługo później do Serbii dotarły pierwsze 

transporty z chińskim sprzętem, a Vučić przywitał je na belgradzkim lotnisku ceremonialnie 

całując chińską flagę33. Ten wyjątkowy pokaz lojalności politycznej spotkał się z dużą 

aprobatą z Pekinu, a rzecznik prasowy chińskiego MSZ Geng Shuang nazwał relacje  

z Belgradem „żelazną przyjaźnią” i „ucieleśnieniem chińsko-serbskiej wspólnoty dzielonej 

przyszłości”34. Pozostaje jednak niejasne, jaką część dostaw stanowią darowizny, a jaką 

komercyjne zamówienia. Postawa serbskiego prezydenta wydawała się nakierowana na 

wywarcie presji na UE i przyniosła efekt, gdyż w drugiej połowie marca Bruksela przyznała 

Belgradowi bezpośrednie wsparcie w wysokości 7,5 miliona euro oraz ogłosiła pakiet 

pomocowy w wysokości 93 milionów euro35. Jak widać, stosunki z ChRL mogą być 

wykorzystywane instrumentalnie przez państwa trzecie zainteresowane współpracą z UE  

w celu wywierania nacisku na Brukselę. Szef unijnej dyplomacji Joseph Borell nazwał w tym 

kontekście chińskie działania „polityką hojności” i ostrzegł przed narastająca „wojną 

narracji”, w której strona chińska stara się pośrednio dyskredytować działania pomocowe 

UE36. 

 

Można również zauważyć, że to relacje bilateralne pomiędzy poszczególnymi państwami 

UE a ChRL wpływają na rodzaj i efektywność chińskiego wsparcia w dobie pandemii. 

Przykład Niemiec wydaje się tutaj znamienny: Berlin dzieli wiele obaw Waszyngtonu wobec 

Pekinu, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z wagi chińskiego rynku dla niemieckiej 

gospodarki. Tym samym polityka rządu Angeli Merkel wobec ChRL wydaje się często 

ambiwalentna z perspektywy unijnej solidarności, a interesy niemieckich grup biznesowych 

zdają się warunkować przynajmniej część niemiecko-chińskich relacji (np. w kontekście 
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nieuznania w Niemczech zaangażowania chińskiej firmy Huawei w budowę sieci 5G za 

zagrożenie bezpieczeństwa)37. Pekin zdaje sobie sprawę z dylematów Berlina i wydaje się to 

wykorzystywać również w dobie pandemii. Według niemieckich mediów Angeli Merkel  

w rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem udało się zagwarantować dostawy sprzętu 

najwyższej jakości, którego producentem będą chińskie firmy państwowe (m.in. Moheco),  

a ich sprowadzeniem z Chin zajmie się niemiecki narodowy przewoźnik Lufthansa38. 

Powinno zagwarantować to bezpieczeństwo dostaw i zminimalizować ryzyko problemów 

jakościowych, z którymi mają do czynienia obecnie inne europejskie państwa. Świadczy to 

również o wadze więzi z Berlinem dla Pekinu – chiński rząd chce zjednać sobie UE w dobie 

narastających napięć z USA, a utrzymanie dobrych relacji z Niemcami ma pomóc ChRL  

w zachowaniu dobrych stosunków z całą UE. 

 

„Dyplomacja maseczek” jest również okazją dla strony chińskiej do promocji swoich 

inicjatyw międzynarodowych w nieco zmodyfikowanej formie. Tak np. coraz częściej  

w mediach można spotkać się z pojęciem Jedwabnego Szlaku Zdrowia (chiń. 

健康丝绸之路, jiankang sichouzhilu) – retorycznego „dodatku” do Inicjatywy Pasa i Szlaku 

(Belt and Road Initiative – BRI), który koniunkturalnie stara się przedstawiać chińskie 

działania jako element szerszej strategii międzynarodowej zgodnej z interesami KPCh39. 

Promocja tego rodzaju haseł to niejako efekt uboczny wagi koncepcji BRI dla chińskiego 

przywództwa, które prawdopodobnie z powodu pandemii będzie musiało przedefiniować 

skalę i charakter tej najważniejszej zagranicznej inicjatywy ChRL. Jeśli globalny kryzys 

zdrowia publicznego utrzyma się i poskutkuje kryzysem gospodarczym, Pekin będzie 

zapewne ograniczać inwestycje zagraniczne, również w obawie przed krytyką wewnętrzną – 

w Chinach od dawna pojawiają się głosy obwiniające BRI o marnotrawienie za granicą 

funduszy, które mogłyby być zainwestowane w kraju40. Obecnie jednak Jedwabny Szlak 

Zdrowia wydaje się być hasłem nabierającym wagi w chińskiej polityce zagranicznej.  

W dobie pandemii zostało ono po raz pierwsze użyte przez stronę chińską 16 marca br.  

w rozmowie telefonicznej między Xi Jinpingiem a premierem Włoch Giuseppe Conte, 

podczas której przewodniczący ChRL obiecał wesprzeć Włochy41. Od tego czasu pojawia się 

ono w chińskiej narracji o walce z pandemią poza granicami kraju coraz częściej i można się 
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spodziewać, że zostanie ono nowym motywem przewodnim promującym chiński wkład  

w walkę z pandemią.  

 

Implikacje chińskiej ofensywy dyplomatycznej dla relacji ChRL z Polską 

 

„Dyplomacja maseczek” ma również swoje odzwierciedlenie w relacjach Warszawy  

z Pekinem. W połowie marca ambasador ChRL Liu Guangyuan zadeklarował, że Pekin 

przekaże nieodpłatnie stronie polskiej 10 tys. certyfikowanych testów; 20 tys. maseczek N-

95 (zgodnych ze standardami UE); pięć tys. kombinezonów ochronnych; pięć tys. gogli 

medycznych; 10 tys. jednorazowych rękawiczek medycznych oraz 10 tys. okryć na buty42. 

Następnie 26 marca do Warszawy przyleciały trzy samoloty (z Pekinu, Szanghaju  

i Hangzhou) z pierwszymi dostawami sprzętu zakupionego przez KGHM i chińskich 

partnerów komercyjnych, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Agencję Rozwoju 

Przemysłu43. 14 kwietnia do Warszawy na pokładzie samolotu Antonow An-225 dotarła 

kolejna dostawa zamówiona w Chinach przez KGHM i Grupę Lotos: Agencję Rezerw 

Materiałowych ma zasilić ponad milion maseczek FFP2 oraz kilkaset tysięcy kombinezonów 

i przyłbic ochronnych44. Prezes KGHM Marcin Chludziński zadeklarował, że całkowita 

wartość zamówień z Chin ma wynieść ok. 15 mln dolarów45. Reakcje strony polskiej 

ograniczyły się do zwyczajowych podziękowań bez ostentacyjnych gestów politycznych. 

Wydaje się, że coraz bardziej sceptyczne podejście strony polskiej do współpracy z ChRL ma 

również przełożenie na oficjalne reakcje Warszawy w dobie pandemii – kooperacja  

z Pekinem jest kontynuowana, ale bez okazywania zbytniego entuzjazmu znanego z lat 

2011-2017. 

 

Jednocześnie należy odnotować intensyfikację chińskich działań w obszarze informacyjnym 

(i częściowo dezinformacyjnym) w Polsce. Strona chińska jest wyjątkowo aktywna  

w lokalnych mediach (m.in. teksty autorstwa ambasadora ChRL w Warszawie dla portalu 

Onet46 oraz w Rzeczpospolitej47), również społecznościowych (Twitter i Facebook). 

Ambasada ChRL w Warszawie oraz sam ambasador od niedawna posiadają konta w obu 

sieciach, co wpisuje się w widoczny trend rosnącego zaangażowania chińskich dyplomatów 

w promocję interesów i oficjalnej narracji Pekinu w zagranicznych mediach 
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społecznościowych. Również polski profil na Facebooku Chińskiego Radia 

Międzynarodowego (China Radio International – CRI) jest wyjątkowo często aktualizowany 

w ostatnich miesiącach. Treści promowane w ten czy inny sposób odnoszą się do 

efektywności zarządzania kryzysowego, co jest bezpośrednio łączone z zaletami 

„socjalizmu o chińskiej specyfice” – odbiorcy mają więc do czynienia z artykułami  

o zabarwieniu typowo propagandowym, a przekaz sugeruje wyższość chińskiego systemu 

nad rozwiązaniami demokratycznymi. W mediach społecznościowych (w szczególności na 

Twitterze) zastanawia również wzmożona aktywność użytkowników anonimowych kont 

założonych w ostatnich miesiącach, którzy promują treści udostępniane przez profil 

ambasady ChRL w Warszawie. Część z nich wydaje się udawać polskich użytkowników 

mediów społecznościowych, lecz sposób formułowania treści sugeruje, że polski nie jest ich 

językiem ojczystym. Nie wiadomo dokładnie, jaka jest rzeczywista skala aktywności tego 

rodzaju kont w Polsce, lecz przykład Włoch sugeruje, że działania tego rodzaju mogą być 

skoordynowane: między 11 a 23 marca ponad 46% wszystkich wpisów z hasztagiem 

#forzaCinaeItalia („dalej Chiny i Włochy”) stworzyły boty48. Tymi kanałami strona chińska 

stara się budować jak najbardziej pozytywny wizerunek własnego zaangażowania w walce  

z koronawirusem na arenie międzynarodowej. Nie można wykluczyć również aktywności 

mającej budować napięcie i podsycać niepokoje społeczne na wzór rosyjskiej dezinformacji. 

Jak wskazują wstępne analizy, można zauważyć pewne podobieństwa w narracjach 

popularyzujących teorie spiskowe o amerykańskim pochodzeniu COVID-19 i krytykujących 

reakcje UE na kryzys, a pochodzących ze źródeł związanych z Rosją i ChRL49.  

 

W najbliższym czasie można spodziewać się kontynuacji chińskiej ofensywy 

dyplomatycznej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Chociaż obecnie ognisko choroby 

znajduje się na Zachodzie, ChRL zdaje sobie sprawę, że ponowny wzrost zachorowań na 

terenie kraju jest prawdopodobny. Dlatego też fundamenty obecnego triumfalizmu KPCh 

są chwiejne, a Pekin będzie modyfikował narrację wraz z rozwojem sytuacji. Niemniej 

jednak nacisk na przeniesienie odpowiedzialności za rozwój pandemii na państwa Zachodu 

będzie kontynuowany, jako że jest najbezpieczniejszym argumentem dla Pekinu  

z perspektywy wewnętrznej. Jeśli w Chinach dojdzie do głębokiego kryzysu gospodarczego, 
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jasne zdefiniowanie wroga zewnętrznego pomoże KPCh w kanalizacji niepokojów 

społecznych poza granice kraju.  
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“Mask diplomacy”. Implications of Beijing’s diplomatic offensive in 
the time of COVID-19 pandemic 
 
Alicja Bachulska 
 

 As the epicentre of the COVID-19 pandemic has moved to the West, the relative 

stabilisation of the public health situation in China has resulted in Beijing’s willingness to 

use the current rebound phase to its advantage. As a result, an all-out diplomatic 

offensive aimed at improving the previously tarnished image of the Chinese authorities 

has been initiated. In the face of growing international allegations of mishandling the 

outbreak at its early stage, the Chinese Communist Party (CCP) embarked on a mission 

to soften the country’s image, primarily through the so-called “mask diplomacy”  

– a strategy based on selling large amounts of medical and sanitary equipment to the 

outside world while promoting them as “aid”. This narrative has been strengthened by 

Chinese diplomats and state media abroad, who have praised Beijing’s actions in the 

time of crisis. The ultimate goal has to been to divert the public’s attention away from 

China’s systemic problems and to create an overly positive image of the country’s 

contribution towards fighting the pandemic. In the meantime, the US as well as some of 

the EU countries have become the target of China’s criticism, which has helped Beijing 

to channel domestic tensions towards outside enemies. This way, the pandemic has 

become politicised, which has not been without consequence for China’s relations with 

both the US and the EU.  

 Beijing has been using the current public health crisis in the US to shift its responsibility 

for the development of the pandemic to Washington and to discredit the crisis 

management in the American political system. Simultaneously, by engaging in “mask 

diplomacy”, Beijing has tried to boost its own image as a “responsible power” ready for 

global leadership in the spirit of building a “shared future for mankind” – two 

propaganda slogans characterising Chinese foreign policy under Xi Jinping. The CCP has 
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intended for this particular message to be particularly strong in the absence of visible 

American aid initiatives, despite the fact that Washington has actually provided support 

for the international community by increasing funding for various UN agencies and 

through the State Department or USAID. The COVID-19 pandemic has exacerbated the 

long-existing tensions between Beijing and Washington. What we have recently been 

witnessing is a global public health crisis, yet its political implications have stemmed 

from the systemic problems inherent to Sino-American relations under Xi Jinping and 

Donald Trump.  

 When it comes to China’s relations with the EU, Beijing’s recent charm offensive has 

yielded ambiguous results: many European states are in urgent need of medical and 

sanitary supplies, but some of them also fear China’s growing influence and its potential 

impact on the corrosion of EU solidarity. On the one hand, the narrative on the alleged 

“inaction” of the EU and the “selflessness” of China seems to be increasingly popular 

among some Eurosceptic forces. Moreover, the presence of Chinese diplomats and their 

voices in the local media (e.g. uncritical promotion of Beijing's solutions in the fight 

against the epidemic or selective presentation of facts) also seem to go hand in hand 

with some forms of disinformation spread by the Russian side (e.g. on the origin of the 

virus and its links to the US military). On the other hand, growing reports on the poor 

quality of Chinese equipment purchased by European countries suggest that "mask 

diplomacy" is largely transactional, as it enables the Chinese side to get rid of the surplus 

materials produced in recent months without paying proper attention to certification 

and product safety.  

 All the elements mentioned above are also visible in the current relations between 

Warsaw and Beijing. In recent years, Sino-Polish ties have moved away from all-out 

enthusiasm to growing scepticism. During the pandemic, the Polish side has been 

buying Chinese equipment, but without grand political gestures. 

 It seems highly probable that in the nearest future the Chinese diplomatic offensive will 

continue globally. Although the epicentre of the pandemic is currently in the West, 

Beijing is preparing for the potential second wave of infections in the PRC. Therefore, 

the foundations of the CCP's current triumphalism are shaky, and Beijing will modify its 

official diplomatic narrative as the situation unfolds. 


