
 

Chiny – ogólne wprowadzenie na temat stanu 

środowiska naturalnego w kontekście sprzedaży 

zagranicznych produktów i usług z sektora 

biotechnologicznego 
 

Słowo wstępne 

W nimniejszym opracowaniu chcielibyśmy Państwu przedstawić rynek dla polskich, 

zagranicznych produktów w Chinach związanych z biotechnologiami. Ponieważ jest bardzo 

duża korelacja pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w tym państwie, a 

tendencjami, dodatkowo wspomaganymi przez władze państwowe, występujacymi u 

chińskich konsumentów. Więc, im występuje większe zanieczyszczenie - tym większy 

pojawia się popyt w społeczeństwie chińskim na produkty związane z zielonymi 

technologiami, czy wprost urządzeniami i systemami, które w jakiś sposób z tymi 

zagrożeniami walczą i je eliminują. Dlatego przeważającą część tego opracowania zajmie 

pokazanie skali zanieczyszczeń i przedsięwzięć, które są przez państwo chińskie 

podejmowane by je eliminować. Dużą część wartości i danych, którymi posługujemy się w 

tym opracowaniu pochodzą z oficjalnych instytucji i publikacji, które generalnie pokazują 

dobre strony i postęp w ochronie środowiska naturalnego, unikając kontrowersji, ale mimo 

wszystko uważamy, że są to informacje przydatne. Ponadto w naszym opracowaniu 

chcieliśmy zwrócić uwagę na skalę zagrożenia zanieczyszczeniami i jak to się ma do tych 

występujących w Polsce. 

 

Jakość powietrza w Chinach 

Jakość powietrza generalnie mierzy się dwoma głównymi wskaźnikami: PM10 i PM2,5. 

Oba pokazują ilość pyłu zawieszonego (liczonego w mikronach) na m³. Z tym, że różnią się 

średnicą mierzonych drobinek: 1-szy mierzy te większe, a drugi te nie przekraczające 2,5 

mikrometra – najbardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego. Obydwa składają się 

wraz z Ozonem (O3), tlenekiem węgla (CO), dwutlenkiem azotu (N02) oraz dwutlenkiem 

siarki (SO2) na Ideks Jakości Powietrza (AQI). 

 

Istnieje dosyć mocna dysproporcja pomiędzy normami pomiaru jakości powietrza (PM10 i 

PM2,5) obowiazującymi w Polsce i Chinach. Mimo, że oba kraje mają 6-cio stopniowa 

skalę z tym samym nazewnictwem – to pomiar w Polsce odnotowany jako b. zły/severe w 

przypadku PM2,5 będzie w Kraju Środka oznaczony jako dostateczny/moderate polluted, 

natomiast przy PM10 w Polsce najgorsza jakość powietrza w ChRL będzie mieściła się w 

kategorii umiarkowanej/slightly polluted. I tak na przyklad najbardziej zanieczyszczone 

miasta w Polsce Żywiec i Pszczyna z wynikiem 58 µg / m³ byłyby zakwalifikowane  w 

Chinach jako wynik bardzo dobry (na dzień dzisiejszy g.21:50 stężenie PM10 w Pekinie 

wynosi 143 µg / m³ i jest klasyfikowane jako „good”). 



 

W ostatnim czasie odnotowujemy poprawę jakości powietrza, wskaźnik PM2,5 w Pekinie, 

Tianjinie i otaczających je 26 miastach zmniejszył się o 35%. Było to wynikiem między 

innymi wprowadzenia nowych norm emisji dla elektrowni węglowych i zamykanie tych co 

ich nie spełniały (w Pekinie zamknięto wszystkie oraz ograniczono możliwość opalania 

pieców węglem w podmiejskich obszarach). Metody te były kosztowne i od samego 

początku wzbudzały kontrowersje, ale umożliwiły miastu zmniejszenie średniego rocznego 

poziomu PM2,5 do poziomu 58 µg / m³ (dane oficjalne). Inne miasta i prowincje również 

musiały się takim regulacjom podporządkować. Mimo wprowadzenia takich programów, 

żadne chińskie miasto nie osiąga obecnie średniego zalecanego przez WHO poziomu 

PM2,5, a tylko kilka procent miast spełnia normy tej instytucji dotyczące zanieczyszczenia 

powietrza. Mieszkańcy Pekinu są w stanie dostrzec niebieskie niebo w mieście prawie, że 

wyłącznie podczas międzynarodowych szczytów bądź konferencji (jak choćby podczas 

konferencji APEC w 2014, kiedy to uknute zostało określenie „APEC blue”) – wtedy to 

bowiem są wyłączenia zakładów przemysłowych i fabryk.  

 

Ciężko jest jednak osiągnąć znaczące efekty w tej dziedzinie dlatego, że chińska 

gospodarka, a szczególnie jej przemysł ciężki, jest oparta na węglu. To nadal miasta 

chińskie należą do najbardziej zanieczyszczonych miast świata.  

 

 
 



 

 
 

 

 

Zanieczyszczenie powietrza zabija ponad 1.1 milion osób/rocznie i kosztuje chińską 

gospodarkę 267 miliardów juanów (ok. 150 mld PLN – około 40% polskiego budżetu na 

2019) rocznie. Każdego roku zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa również na 

przynajmniej 20 milionów ton ryżu, pszenicy, kukurydzy i soi. Co natomiast implikuje 

bardzo negatywne skutki dla całego sektora rolniczego, a pośrednio również dla 



 

ostatecznych konsumentów produktów rolnych. 

 

Poziom NO2 (czyli wskaźnik spalania paliw kopalnych) w Pekinie, Tianjin i 26 

okolicznych miastach spadł średnio o 10%, wzrósł natomiast o średnio 6% w pozostałej 

części kraju. Odzwierciedla to przesunięcie produkcji przemysłowej poza wspomniane 28 

miast.  

 

Zwiększa się również poziom zanieczyszczenia ozonowego, które powoduje uszkodzenie 

płuc, wzmożenie objawów u pacjentów z astmą oraz choroby układu oddechowego i 

sercowo-naczyniowego. Średni poziom ozonu w ubiegłym roku wzrósł o 25% w wyżej 

wymienionych 28 miastach i o 10% w całym kraju. Wzrost wynikał z rekordowej produkcji 

przemysłowej, jak i stosunkowo wysokiej temperatury. Średnia ekspozycja na ozon w 

Chinach w latach 2014–2017 wzrosła o 17%, co w praktyce oznacza wzrost o około 12 000 

przedwczesnych zgonów rocznie w porównaniu do stanu poprzedniego.  

 

Oprócz elektrowni węglowych i zakładów przemysłowych bardzo ważnym źródłem skażeń 

w miastach są spaliny samochodowe, które stanowią 50% wszystkich zanieczyszczeń. 

Walcząc z tym zjawiskiem w takich agromeracjach jak: Pekin, Szanghaj i Tianjin, władze 

wprowadziły szereg ograniczeń w używaniu samochodów oraz możliwości kupna nowych. 

I tak od  2008 roku obowiązuje w Pekinie zasada według której, samochody prywatne 

mają zakaz poruszania się po drogach publicznych przez jeden dzień w tygodniu  

(wewnątrz 5 obwodnicy od 07:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku). 

 Ponadto wprowadzono restrykcje w rejestracji nowych samochodów z silnikami 

spalinowymi. Tablice rejestracyjne nabywa się bowiem metodą losowania. Wraz z rosnącą 

liczbą chętnych, maleje ilość dostępnych tablic rejestracyjnych. Rekord padł w lutym 2018 

kiedy w losowaniu o 6460 numerów rejestracyjnych brało udział 2,8 mln osób. Inaczej ten 

problem rozwiązano w Szanghaju, gdzie ma miejsce licytacja. Średnia cena aukcyjna z br. 

to ponad 80 tys juanów (około 45tyś PLN). W ostanich latach, w tym mieście o jedną 

tablicę rejestracyjąa rywalizuje blisko 30 chętnych. 

 

 Starając się zmiejszyć oddziaływanie ruchu samochodowego na życie mieszkańców 

stawiane są kilkupiętrowe autostrady wewnątrzmiejskie, które prowadzą ruch 

samochodowy wysoko ponad powierzchnią ziemi. Ponadto są budowane obwodnice (często 

zwane ringami), znajdujące się w różnych odległościach od centrum, odciążające  ruch 

wewnątrzaglomeracyjny oraz powodujące, że transporty tranzytowe nie mają konieczności 

wjeżdżania do centrów miast oraz czekania na światłach drogowych. 

 Inną metodą ograniczenia zanieczyszczeń w miastach jest promowanie przez chińskie 

władze samochodów o napędzie elektrycznym, a także cała infrastruktura potrzebna do ich 

utrzymania. Ich użytkownicy nie muszą brać udziału w akcjach i loteriach, a także nie są 

poddani żadnym restrykcjom związanym z użytkowaniem dróg miejskich, czy 

dopuszczeniu do ruchu. Obecnie w Kraju Środka jest ponad 2 mln samochodów 

elektrycznych i około 350 tyś. stacji ładujących. Jak poważnie Chińczycy podchodzą do 

tego zagadnienia, niech świadczy fakt, iż funkcjonuje ponad 500 startupów rozwijających 



 

technologię samochodów EV. Według rządowych planów do końca 2020 roku ma zostać 

wyprodukowanych 20 mln samochodów elektrycznych i powstać 5mln stacji ładujących.  

 

Zanieczyszczenie wody  

Zanieczyszczenie wody w Chinach jest jednym z największych problemów 

środowiskowych. Połowa ludności Państwa Środka nie jest w stanie uzyskać dostępu do 

wody bezpiecznej do spożycia, a dwie trzecie ludności wiejskiej Chin korzysta ze skażonej 

wody. Jest to tak duży problem, że według analiz Banku Światowego, już niebawem może 

to spowodować „katastrofalne i nieodwracalne konsekwencje dla przyszłych pokoleń”. 

Woda w Chinach głównie jest zanieczyszczona poprzez składowanie w jej pobliżu 

toksycznych odpadów komunalnych i przemysłowych.  

 

W większości obszarów wiejskich w Chinach brakuje wydajnie działającego systemu 

oczyszczania ścieków z tego powodu, a także odpadów i nawozów rolnych nastąpiło 

zanieczyszczenie wody na terenach rolnych. Źródła wody w Chinach zawierają toksyczny 

poziom arsenu, fluoru i siarczanów, a zanieczyszczenie powoduje liczne zachorowania na 

raka wątroby, żołądka i przełyku. Społeczeństwo w Chinach wydaje się jednak nie być 

wystarczająco świadome wpływu skażeń wody na zdrowie. Propagowanie walki z 

zanieczyszczeniem powietrza wywiera presję na władzach państwa, ponieważ jest ono 

widoczne każdego dnia, ale zanieczyszczenie wód podziemnych nie jest widoczne, 

powodując ignorowanie tego faktu. Zanieczyszczenie wody wynika również z 

produkowania wielu tanich, niespełniających norm środowiskowych produktów, dodatkowo 

zagraniczni importerzy ignorują naruszenie tych norm przez swoich dostawców. Fabryki 

odprowadzają ścieki do jezior i rzek z powodu złych przepisów środowiskowych, ich 

słabego egzekwowania oraz lokalnej korupcji. Wioski położone w pobliżu kompleksów 

fabrycznych muszą na co dzień korzystać z zanieczyszczonej wody do picia, mycia i 

gotowania. Te wioski stały się znane jako „wioski nowotworowe” z powodu wysokiego 

odsetku nowotworów i umieralności.  

 

Zanieczyszczenie gruntów 

Gwałtowny rozwój Chińskiej Republiki Ludowej od lat 80-tych XX wieku spowodował 

znaczący wzrost zanieczyszczenia gleby. Badania chińskiego Ministerstwa Ochrony 

Środowiska wykazały, że aż 16 procent chińskiej gleby zawiera wyższe niż dozwolone 

poziomy zanieczyszczeń. Chiny walczą z wpływem szybkiego uprzemysłowienia i 

urbanizacji, które ma znaczny wpływ na produkcje żywności. Jest to o tyle istotne,  

ponieważ Państwo Środka często posługuje się bronią handlową w swoich kontaktach 

gospodarczych z zagranicą, więc chce być samowystarczające, niezależne od zmasowanego 

importu.  

Szacuje się, że rocznie około 6 milionów ton ziarna jest zanieczyszczonych metalami 

ciężkimi, powodując bezpośrednie straty w wysokości nawet 29 miliardów juanów (ok. 16 

mld PLN) i poważne uszczerbki na zdrowiu wielu obywateli.  

 

Kolejnym problemem są odpady z przemysłu górniczego (w glebie znajdują się takie metale 



 

ciężkie jak kadm, rtęć, arsen, chrom, nikiel, cynk czy ołów). Wszystko to skutkuje bardzo 

negatywnym wpływem na produkcję rolną. Chiny wciąż są na etapie prac nad szeregiem 

projektów, które mają pomoc rozwiązać wyżej wymienione problemy zanieczyszczenia 

gleby. 

 

Walka ze smogiem w Chinach 

Rok 2013, ze względu na szczególnie złe powietrze w Chinach, zwany był „airpocalypse”. 

Chiny zdają sobie sprawę jakie wielkie zadanie stoi przed nimi dlatego Państwo Środka 

przeznacza astronomiczne sumy pieniężne na podejmowanie różnych działań mających na 

celu poprawę ogólnokrajowego zanieczyszczenia środowiska. Na początku 2017 r. Chiny 

ogłosiły, że do 2020 r. zainwestują w rozwój energii odnawialnej 360 mld USD. Plany 

przewidują również zamknięcie 85 elektrowni węglowych.  

Rząd Chin przyjął założenie, że do 2030r. ok. 35% energii będzie pochodziło z 

odnawialnych źródeł. Tę politykę, realizuje się na szereg sposobów. Zamyka się 

elektrownie węglowe, co skutkuje budowaniem farm pozyskujących energię elektryczną z 

odnawialnych źródeł. W całych Chinach w bardzo szybkim tempie powstają farmy 

fotowoltaniczne. W chwili obecnej największa z nich to elektrownia słoneczna 

Longyangxia Dam Solar Park. Rozciąga się na ponad 25 kilometrów kwadratowych i składa 

się z 4 milionów paneli słonecznych i ma moc 850 megawatów. Dzięki energii pozyskanej 

w tej farmie, można zasilić ponad 200 000 gospodarstw domowych.  

 

Chińska moc odnawialnych źródeł energii wzrosła w 2018 r. o 12%. Chiny bardzo 

skrupulatnie promują energię odnawialną w ramach „rewolucji energetycznej” mającej na 

celu ucieczkę od zależności od węgla, głównego źródła zanieczyszczeń i emisji gazów 

cieplarnianych ocieplających klimat. Dlatego coraz chętniej zatwierdzane przez lokalne 

samorządy są również budowy farm wiatrowych. Największa z nich to gigantyczna 

inwestycja farmy wiatrowej w Gansu. Jest w stanie wygenerować prawie 7900 MW. 

Energia jest produkowana przez 7000 turbin wiatrowych rozmieszczonych w równych 

rzędach na pustyni Gobi. 

 

Jednak walka ze smogiem, to nie tylko regulacje dotyczące aut i zamykanie elekrowni 

węglowych, ale też technologie w niej wykorzystywane w codziennym życiu. I tak chińskie 

przedsiębiorstwa we współpracy z Graviky Labs, produkują atrament z zebranego z 

powietrza smogu. Używany jest on później m.in. w kaligrafii, uznawanej w Chinach za 

sztukę narodową. Holenderskiemu artyście, Danowi Roosegaarde, nie było trudno 

wyeksportować tutaj swoją wieżę antysmogową (taką samą jak ta w Krakowie na Parku 

Jordana), która przetwarza wchłonięty smog na diamenty. Jednak Chińczycy nie poprzestali 

tylko na niej i wybudowali w Xi’an znacznie większą i bardziej efektywną wieżę 

antysmogową. Znikoma ilość terenów zielonych w miastach oznacza, że dwutlenek węgla 

nie jest pochłaniany w dostatecznej ilości, przez co jakość powietrza jest niska. Dlatego 

niemiecki start-up, Green City Solutions, na podstawie doświadczeń zebranych w Szanghaju 

stworzył CityTree. CityTree to pionowa ścianka, podobna do billboardu, która zawiera mech 

i porosty. Dzięki tym pracującym roślinom każda jednostka może pochłaniać nawet 240 ton 



 

dwutlenku węgla rocznie. Jest to porównywalne z pracą 275 drzew, przy zajmowaniu 

znacznie mniejszej przestrzeni. Dodatkowo korzystając z technologii takich jak WiFi, 

iBeacon, NFC i ekranów cyfrowych, CityTree może również przesyłać informacje cyfrowe i 

wizualne. 

 

Rządowe projekty bio/eco/green 

Jeżeli chodzi o projekty z zakresu “bio/eco/green”, to żaden kraj na świecie nie jest krajem 

takich skrajności jak Państwo Środka. Z jednej strony Chiny są największym konsumentem 

węgla na świecie i w pierwszej czwórce (lub piątce, w zależności od rankingów) 

producentów ropy, wytwarzają również więcej dwutlenku węgla niż jakikolwiek inny kraj 

za kuli ziemskiej, z drugiej - to właśnie światowy lider z zakresu technologii czystej energii. 

W ostatnich latach, dzięki licznym dotacjom rządowym, pozytywnym wytycznym rządu 

centralnego, Chiny wydają znacznie więcej na oczyszczenie swojego systemu 

energetycznego niż Stany Zjednoczone i EU łącznie - stając się liderem zielonej energii.  

 

 

Obecnie Chiny są największym na świecie producentem energii wiatrowej i słonecznej 

(oraz największym krajowym i zagranicznym inwestorem w energię odnawialną). 

Ekspansja w Europie Zachodniej, jak również i w Polsce jest bardzo widoczna. Warto 

jeszcze dodać, że w 2016 r. cztery z pięciu największych na świecie transakcji dotyczących 

energii odnawialnej zostały zawarte przez chińskie firmy. Od początku 2017 r. Chiny są 

właścicielami pięciu z sześciu największych na świecie firm produkujących moduły 

słoneczne i są największym na świecie producentem turbin wiatrowych.  

 

Rzadowy XIII plan pięcioletni (2016-2020), zakłada zwiększenie udziału paliw 

niekopalnych w całkowitej produkcji energii elektrycznej do 39% do 2020 r. Według 

Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w ciągu najbliższych pięciu lat, 36% i 40% 

światowego wzrostu energii słonecznej i wiatrowej będzie pochodzić z Państwa Środka. 

Chińska Narodowa Administracja Energetyczna (NEA) oraz Krajowa Komisja ds. Rozwoju 

i Reform (NDRC) planują do 2020 r. przeznaczyć ponad 360 miliardów USD na rozwój 



 

energii odnawialnej i stworzyć 13 milionów miejsc pracy w tym sektorze, który w 2016 r. 

zatrudniał mniej niż 800 000 pracowników. Przykładem poważnego podejścia Chin w tym 

temacie jest Nowy Bank Rozwoju BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Płd. 

Afryki). Wkład Państwa Środka pozwala na “długoterminowe zielone pożyczki” o wartości 

811 mln USD. Mają one pomóc sfinansować projekty czystej energii dla innych członków 

banku. 

 

 

Podsumowując, Chiny wysunęły się na lidera we wspieraniu rozwoju energii odnawialnej w 

świecie, podczas gdy administracja USA w tym samym czasie zmniejsza federalne fundusze 

na badania środowiskowe (decyzja prezydenta Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych 

z paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatu została mocno skrytykowana również 

przez Chiny, które potwierdziły zobowiązanie do spełnienia swoich zobowiązań w zakresie 

redukcji emisji dwutlenku węgla). Rząd chiński prowadzi liczne inwestycje w kraju w 

sektorze bio/eco/zielonej energii, również angażując się bardzo aktywnie w inwestycje 

zagraniczne. Rząd chiński zachęca także międzynarodowe firmy z sektora  

bio/eco/zielonej energii, aby korzystały z chińskich dotacji i przenosiły swój R&D do Chin 

– proponując konkretne lokalizacje i konkurencyjne warunki. Przykładowo tylko w zeszłym 

roku rząd chiński zatwierdził trzy takie miasta, które będą wdrażać Cele Zrównoważonego 

Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 2030: Shenzhen (chiński ośrodek innowacji, 

który integruje technologie w oczyszczaniu ścieków, utylizacji odpadów, odnowie 

ekologicznej i sztucznej inteligencji), Guilin (innowacje, które zwalczają pustynnienie, 

tworząc rozwiązania, które mogą być kopiowane przez inne regiony zagrożone nadmiernym 

osuszaniem), Taiyuan (strefa ukierunkowana na zanieczyszczenie powietrza i wody, tworzy 

innowacyjne rozwiązania, które mogą być użyteczne dla regionów opartych na wydobyciu 

zasobów). Na koniec warto dodać, że trzy największe firmy technologiczne (Baidu, Alibaba, 

Tencent) odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju. Na przykład Ant Financial 

(należąca do Aliababa Group), jest partnerem założycielskim Green Digital Finance 

Alliance, którego celem jest wykorzystanie technologii cyfrowej do rozwoju ekologicznych 

rozwiązań finansowych. Ponad 200 milionów użytkowników Anta zarejestrowało się w Ant 

Forest. To aplikacja, która łączy śledzenie śladu węglowego i zachęca użytkowników do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w prawdziwym życiu co przyniosło efekt w 

postaci zaoszczędzenia 150 000 ton CO2.  



 

Sprzedaż zachodnich/polskich produktów i usług związanych z życiem codziennym i 

ochroną środowiska  

Od 2013r. odnotowuje się również znaczny wzrost sprzedaży domowych oczyszczaczy 

powietrza. Najbardziej popularnymi na chińskim rynku są oczyszczacze Xiaomi, firmy, która 

już od samego początku stawiała na produkcję mniejszych urządzeń z kategorii IoT. W tym 

sektorze również możemy spotkać kilka zagranicznych firm takich jak: Phillips, 

szwedzkiego Bluair czy szwajcarskiego Origins OxyBox. Dobre zagraniczne oczyszczacze 

powietrza, kosztują w Chinach ok. 3000-9000 RMB (1700-5000 PLN).  

Z powodzeniem znajdują też zbyt zagraniczne urządzenia do filtrowania i oczyszczania wody 

takie jak: amerykańskiego A.O. Smith czy Honeywell, Philips. Ich koszt to 2000-8000 RMB 

(1100-4400 PLN).Cła na powyższe urządzenia to 15% w przypadku oczyszczaczy do 

powietrza i 25% do wody. 

Chińskie instytucje rządowe i lokalne częstokroć podczas wszelkich spotkań pytają o 

możliwości pobudowaia oczyszczalni ścieków, czy też technologii 

oczyszczania/rekultywacji skażonych gruntów. 

 


