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Cenzura jako narzędzie służące dyskryminacji…

Wstęp
W zglobalizowanym świecie, w którym większa część międzynarodowej 

wymiany handlowej odbywa się w ramach porozumień ograniczających 
wykorzystanie ceł w celu ochrony lokalnych przedsiębiorstw, coraz więk-
sze znaczenie odgrywają pozataryfowe instrumenty zagranicznej polityki 
ekonomicznej. Jako że ich zastosowanie zostało w większości przypadków 
znacznie ograniczone w ramach podpisywanych umów międzynarodo-
wych, władze wielu państw wykorzystują coraz bardziej skomplikowane 
i lepiej ukryte mechanizmy prawne i rynkowe umożliwiające ograniczenie 
międzynarodowej konkurencji. Celem artykułu jest dowiedzenie, iż władze 
Chińskiej Republiki Ludowej stosują cenzurę nie tylko w celach związanych 
z bezpieczeństwem ustroju politycznego, lecz także, aby dyskryminować 
produkty i usługi świadczone przez zagraniczne korporacje i umożliwić 
rozwój ich lokalnej konkurencji. Metodą badawczą zastosowaną w arty-
kule są studia przypadku rozwoju chińskich przedsiębiorstw oferujących 
produkty i usługi mające swoje odpowiedniki we wcześniej powstałych 
korporacjach transnarodowych.

1. Teoretyczne i prawne aspekty dotyczące wykorzystania 
cenzury jako narzędzia polityki handlowej

Ani w literaturze światowej, ani polskiej nie ma wielu odniesień na temat 
sprawy wykorzystania cenzury jako sposobu Chin na ograniczenie konku-
rencji ze strony zagranicznych przedsiębiorstw. Tylko nieliczni naukowcy, 
np. Bill Dodson, zauważają, że głównymi beneficjentami praktyk związa-
nych z cenzurą względem zagranicznych korporacji były firmy chińskie 
[Dodson, 2012, s. 26]. W literaturze opisywane były przeważnie dylematy 
etyczne, przed jakimi władze ChRL stawiały korporacje zagraniczne. Cho-
dziło głównie o firmy działające w Internecie i udostępnienie władzom 
ChRL poufnych informacji o użytkownikach i zgodę na cenzurę [Tan, 
Tan, 2012, s. 469]. System traktatów i porozumień WTO, do której Chiny 
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dołączyły w 2001 r., teoretycznie wyklucza możliwość dyskryminowania 
produktów i usług sprzedawanych przez firmy zagraniczne [Wei, 2013, 
s. 56]. Według klauzuli narodowej WTO produkty i usługi importowane 
nie powinny być traktowane mniej korzystnie niż analogiczne produkty 
pochodzenia krajowego [Oziewicz, Michałowski, 2013, s. 339]. Problem 
w tym, że od zasady tej można odstąpić w kilku przypadkach, to znaczy: 
gdy państwo chce ochronić bilans płatniczy, zdrowie swoich obywateli 
lub ich bezpieczeństwo [Bhuiyan, 2007, s. 17]. Władze ChRL obchodzą 
zasady WTO, aby wspierać rozwój rodzimych firm kosztem przedsię-
biorstw zagranicznych.

W 2012 r. rządowi USA udało się uzyskać ważną decyzję WTO, która 
uznała ograniczenia dystrybucji amerykańskich produktów audiowizual-
nych, filmów, muzyki, książek i gazet za nielegalne w świetle podpisanych 
przez Chiny umów [Holden, 2014]. Decyzja ta nie dotyczyła jednak usług 
świadczonych w Internecie. Właśnie w tym sektorze chińska cenzura jest 
najbardziej aktywna i w największym stopniu wspiera rodzime przed-
siębiorstwa. United States Trade Representative protestowała przeciw 
chińskim restrykcjom, twierdząc, że są one niedozwolonymi barierami 
w handlu [Shirk i inni, 2016]. Na oskarżenia te odpowiedziała Cyberspace 
Administration of China (CAC), instytucja zajmująca się kontrolą Internetu 
w Chinach, wydając oświadczenie, w którym twierdziła, że „Celem (chiń-
skiego) systemu kontroli Internetu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa 
i możliwości monitorowania produktów oraz usług informatycznych, 
zabezpieczenie informacji użytkowników, a także umocnienie ich poczucia 
bezpieczeństwa”. Przedstawiciele CAC stwierdzili także, że „Chiny skru-
pulatnie przestrzegają zasad WTO, oraz protokołów akcesyjnych, chronią 
interesy uczciwych przedsiębiorstw zagranicznych zgodnie z prawem, 
i tworzą dla nich uczciwe otoczenie rynkowe” [Miranda, 2016]. W świetle 
analizowanych w niniejszym artykule studiów przypadku stwierdzenie 
to nie jest zgodne z prawdą.

2. Studia przypadku zastosowania cenzury jako instrumentu 
zagranicznej polityki ekonomicznej

W artykule zastosowana została metoda studium przypadku korpora-
cji działających lub takich, które działały na rynku chińskim, lecz zostały 
wyparte poprzez działania chińskich władz. Ze względu na ograniczoną 
dostępność informacji na temat takich firm dokonano analizy przedsię-
biorstw działających w tych sektorach, które są w największym stopniu 
narażone na działanie cenzury. Ważnym przykładem rynku, na którym 
zagraniczna konkurencja została zablokowana przez cenzurę, są konsole do 
gier. Ich sprzedaż została całkowicie zabroniona w 2000 r. pod pretekstem 
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negatywnego efektu, jaki mają te urządzenia na umysłowy i fizyczny roz-
wój dzieci. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym czasie w Chinach nie 
istniała w zasadzie żadna konkurencja dla produktów zagranicznych tego 
typu. Zakaz ten zniesiono w lipcu 2015 r. [Yan, 2015]. Na otwarciu się 
nowego rynku zyskały oczywiście firmy zagraniczne, w szczególności 
Sony, Nintendo i Microsoft, lecz do tego czasu chińscy producenci byli 
już w stanie wyprodukować zaawansowane technicznie, konkurencyjne 
konsole. W 2017 r. na globalnym rynku konsol było już przynajmniej 
10 produktów chińskich [Chinese Game Consoles You Didn’t Know Existed, 
2017]. Restrykcje dotyczące sprzedaży konsol dotknęły nie tylko samych 
producentów tych urządzeń, ale przede wszystkim twórców gier. Poza 
granicami ChRL konsole są popularnymi platformami technologicznymi 
dla gier. Z tego powodu ich twórcy często koncentrują się na tworzeniu 
programów właśnie na takie urządzenia. Gry tego typu siłą rzeczy nie 
mogły znaleźć swoich odbiorców w Chinach. W państwie tym rozwinął 
się rynek gier na komputery stacjonarne, telefony komórkowe, tablety 
oraz urządzenia typu smart TV. Władze ChRL poprzez zakaz sprzedaży 
konsol umożliwiły rodzimym twórcom gier rozwój bez silnej zagranicznej 
konkurencji. Co więcej, nawet gry, które zostały wydane także w wersjach 
na komputery stacjonarne lub inne dozwolone w Chinach urządzenia, 
były blokowane przez cenzurę. Wszelkie gry, podobnie jak programy tele-
wizyjne, książki, czy inne publikacje muszą przed rozpowszechnieniem 
uzyskać zgodę Głównego Państwowego Urzędu ds. Prasy, Wydawnictw, 
Radia, Filmu i Telewizji (GSAPPRFT). Urząd ten, o randze równej mini-
sterstwu, konsekwentnie blokował publikację większości znanych zagra-
nicznych gier [Hancock, 2017].

Oficjalnie cenzura dotyczyła gier, w których eksponowano przemoc, 
krew, narkotyki, seksualność oraz wszystko, co mogło zniesławić władze 
ChRL bądź zagrażało porządkowi publicznemu. Problem polegał na tym, 
że rodzimym producentom łatwiej było uzyskać pozwolenie urzędu niż ich 
zagranicznym konkurentom. Chiński rynek gier komputerowych od kilku 
lat jest największym na świecie, a prognozowana wartość przychodów 
w 2017 r. to 27,5 mld USD [Van Geene, 2017]. Ze względu na działalność 
władz jest też zdominowany przez lokalnych twórców gier.

Obszarem, na którym dzięki cenzurze chińskim firmom udało się osią-
gnąć przewagę nad zagranicznymi korporacjami, a nawet przeprowadzić 
ekspansję zagraniczną, jest Internet. Dostępność stron i aplikacji interneto-
wych była od zawsze kontrolowana przez władze ChRL. Od 2010 r. firmy 
internetowe są zobowiązane do podpisania publicznej deklaracji o samo-
regulacji i etyce chińskiego Internetu, w tym do „kontynuowania bogatej 
tradycji kulturowej narodu chińskiego i kodu moralnego socjalistycznej 
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cywilizacji duchowej” [The Information Office…, 2010, art. 9 par. 1]. Firmy 
działające w Internecie zobowiązują się także do „powstrzymania się od 
produkcji, publikowania lub rozpowszechniania zgubnych informacji, 
które mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa i zagrażają stabilności spo-
łecznej, naruszają przepisy ustawowe i wykonawcze, oraz szerzą przesądy 
i są nieprzyzwoite” [tamże, art. 9 par. 1]. Zobowiązują się także „moni-
torować informacje upowszechniane przez użytkowników na stronach 
internetowych i usuwać niezwłocznie szkodliwe informacje” [tamże, art. 9 
par. 2]. W razie wykrycia nieprawidłowości lub niewypełnienia postano-
wień powyższych zobowiązań urząd odpowiedzialny za monitorowanie 
i administrowanie ruchem w Internecie może cofnąć danej firmie koncesję 
na świadczenie usług w Chinach. Przepisy te dają możliwość niezwy-
kle szerokiej interpretacji i służą chińskim władzom nie tylko jako narzę-
dzie kontroli przepływu informacji, lecz także zwalczania zagranicznej 
konkurencji.

Jedną z firm, które straciły w wyniku działań władz w Pekinie, jest 
Alphabet Inc. (dawniej Google Inc.). Chińskie blokady dotyczyły wielu 
gałęzi działalności amerykańskiej firmy. Wielokrotnie blokowana była 
przede wszystkim sama wyszukiwarka internetowa Google. Obecnie firma 
operuje na rynku chińskim głównie poprzez hongkońską filię i domenę 
google.com.hk. Miejsce amerykańskiego giganta na rynku chińskim szybko 
zajęła lokalna firma Baidu. Władze ChRL aktywnie wspierały rozwój tego 
przedsięwzięcia. Po zablokowaniu stron Google wszelkie próby wejścia 
na nie automatycznie przekierowywały użytkowników na strony Baidu 
[Rosencrance, 2016]. Chińska firma stała się początkowo niemalże kopią 
serwisu Google, udostępniając odpowiedniki wszystkich oferowanych 
przez amerykańską korporację usług. Pomimo że zarząd Alphabet Inc. 
ostatecznie porozumiał się z władzami ChRL, Google nie był na rynku 
w kluczowym momencie rozwoju dostępu do Internetu w Chinach, gdy 
był on najszybszy. Dlatego właśnie Google nigdy nie udało się uzyskać 
tak dużej liczby użytkowników jak Baidu. Według danych China Internet 
Watch w pierwszym kwartale 2017 r. firma Baidu dominowała na wartym 
2,72 mld USD chińskim rynku wyszukiwarek internetowych generując 
75,88% przychodów. Drugi był co prawda Google China, do którego nale-
żało 10,24% przychodów, lecz zaraz po nim uplasowała się kolejna chińska 
przeglądarka Sogu, która była odpowiedzialna za 8,41% przychodów. 
[China search engine market overview Q1 2017 (Updated), 2017].

Ważnym przykładem wspierania pozycji konkurencyjnej Baidu kosztem 
Google, które nie ma związku z sytuacją polityczną, jest blokowanie map 
amerykańskiej korporacji. Pomimo że mapy i usługi związane z nawi-
gacją nie powinny być obiektem zainteresowań chińskiej cenzury, cały 



 Cenzura jako narzędzie służące dyskryminacji… 89

serwis został zablokowany w maju 2014 r. Największym konkurentem 
Map Google są Mapy Baidu. Gospodarcze znaczenie tej blokady trudno 
podważyć. Uniemożliwienie korzystania z usług zagranicznych map inter-
netowych w Chinach zbiegło się z podpisaniem umowy w zakresie wyko-
rzystania map elektronicznych Nokii przez Baidu. Porozumienie to zostało 
zawarte w grudniu 2014 r. [Tung, 2014]. W tym przypadku chińskie władze 
nie tylko zapewniły monopol rodzimej firmie na rynku lokalnym, lecz 
także wsparły ekspansję Baidu na rynki zagraniczne. Dzięki efektom skali 
działalności uzyskanym w Chinach mapy Baidu mogły uzyskać fińskie 
technologie od Nokii i oferować swoje usługi poza granicami kraju.

Usługą, której blokadę trudno wyjaśnić wyłącznie względami politycz-
nymi, czy związanymi z bezpieczeństwem, jest Google Play, czyli sklep 
internetowy dla urządzeń mobilnych umożliwiający dystrybucję różnego 
typu aplikacji i innych produktów (w tym filmów, muzyki, książek i prasy). 
Podobnie jak w innych przypadkach cenzura mogłaby obejmować tylko 
dostęp do niektórych produktów w sklepie, zamiast do całego serwisu, lecz 
stało się inaczej. Zablokowanie Google Play na terenie Chin umożliwiło 
powstanie dużej liczby mobilnych sklepów rodzimych przedsiębiorstw, 
takich jak: Baidu App Store, Tencent App Gem, Xiaomi App Store itd. Ser-
wis ten działał bez przeszkód do 2014 r. i dopiero gdy pojawiła się istotna 
konkurencja ze strony chińskich korporacji został zablokowany. Decyzja 
ta wspiera przede wszystkim duże chińskie przedsiębiorstwa działające 
w Internecie, które są bezpośrednią konkurencją Google. Straty amery-
kańskiej korporacji są w tym wypadku trudne do oszacowania, ponieważ 
posiadanie ważnej platformy dystrybucji oprogramowania w największym 
kraju świata daje bardzo duże możliwości ekspansji. Chodzi tu głównie 
o sprzedaż własnego oprogramowania, jak i czerpanie zysków z pośred-
nictwa w handlu aplikacjami innych producentów.

Inną międzynarodową organizacją, której strony były wielokrotnie 
blokowane przez chińską cenzurę, jest Wikipedia [Barak, 2013]. Mogłoby 
się wydawać, że blokowanie darmowej internetowej encyklopedii, której 
przychody pochodzą z darowizn, nie ma znaczenia ekonomicznego a jedy-
nie polityczne. Nie jest to jednak prawda. Chińska cenzura ostatecznie 
dopuściła Wikipedię na rynek, blokując jedynie niektóre artykuły na tym 
ogromnym serwisie, w którym w 2017 r. było aż 5,4 mln anglojęzycznych 
haseł [Statistics, 2017]. Czas, gdy cały serwis Wikipedii był zablokowany, 
wykorzystała firma Baidu, która udostępnia komercyjną usługę encyklo-
pedii Baidu Baike. Witryna ta w 2017 r. miała 14,9 mln haseł [Baidu Baike, 
2017], których otwarcie równoważne jest z wyświetleniem reklam. Usługa 
Baike stanowi ważne źródło przychodów całej korporacji Baidu. Podobnym 
przedsięwzięciem jest chińska encyklopedia Hudong, która również działa 
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na zasadach komercyjnych (publikuje reklamy). W 2017 r. osiągnęła ona 
poziom 14,4 mln haseł napisanych dzięki współpracy przeszło 10,6 mln 
wolontariuszy [Hudong, 2017]. Nie ulega wątpliwości, że encyklopedie te 
nie mogłyby rozwijać się tak dynamicznie, gdyby chińska wersja Wikipedii 
była dostępna przez cały czas od początku rozwoju Internetu w Chinach. 
Nawet w wersji ocenzurowanej.

Przykładem rywalizacji firm chińskich i amerykańskich jest globalny 
rynek serwisów społecznościowych. Obecnie korporacją dominującą 
na rynku portali społecznościowych i komunikatorów internetowych jest 
Facebook, oferujący swoje usługi na platformach społecznościowych Face-
book, WhatsApp, oraz Facebook Messenger. Drugą największą firmą w tym 
sektorze jest Tencent Holdings Limited, który jest właścicielem platform 
QQ, WeChat i QZone. Oferta tych dwóch przedsiębiorstw to jednocześnie 
najczęściej wykorzystywane serwisy społecznościowe na świecie w 2017 r. 
(tabl. 1). W pierwszej dziesiątce największych platform tego typu znalazły 
się jeszcze trzy amerykańskie (Instagram, Tumblr, Twitter), oraz jedna 
chińska (Sina Weibo). Tencent Holdings Limited jest niekwestionowanym 
liderem rynku chińskiego, na którym od 2009 r. wszystkie usługi Facebooka 
są zablokowane [Greengard, 2010, s. 16]. Oficjalnym powodem wyelimi-
nowania możliwości korzystania z Facebooka w Chinach był brak zgody 
amerykańskiej firmy na cenzurowanie treści publikowanych na portalu 
informacji, oraz wykorzystanie serwisu przez ujgurskich separatystów. 
Prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną blokowania amerykańskiego 
serwisu społecznościowego były faktycznie względy związane z kontrolą 
treści publikowanych w Internecie. Niemniej jednak z całą pewnością 
na decyzję tę miało wpływ także zagrożenie, jakim byłby dla kwitnącego 
biznesu firmy Tencent Holdings Limited wielki konkurent z USA.

Przykładem tego, jak niebezpieczna może być konkurencja Facebooka 
dla lokalnych firm działających w sektorze serwisów społecznościowych 
może być to, co stało się na rynku polskim z niegdyś największym porta-
lem, jakim była Nasza Klasa. Amerykański konkurent, wchodząc na polski 
rynek, błyskawicznie doprowadził do odpływu użytkowników polskiej 
firmy, zdobywając całkowitą dominację. Podobnie stało się na innych ryn-
kach, które opanował Facebook, stając się globalną potęgą. Gdyby Face-
book mógł swobodnie działać w Chinach, przejąłby znaczną część rynku, 
a wielce prawdopodobne jest, że zdobyłby tam przewagę podobną do tej, 
którą uzyskał w większości innych państw na świecie. Blokada Facebooka 
w Chinach spowodowała, że produkty firmy Tencent Holdings Limited, 
w szczególności QQ i WeChat, zyskały popularność nie tylko w Państwie 
Środka, lecz także w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej.
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Tablica 1. Największe sieci społecznościowe i komunikatory internetowe 
na świecie ze względu na liczbę aktywnych użytkowników w sierpniu 2017 r. 
(w mln)

1 Facebook 2047
2 WhatsApp 1200
3 Facebook Messenger 1200
4 WeChat 938
5 QQ 861
6 Instagram 700
7 QZone 638
8 Tumblr 357
9 Twitter 328
10 Sina Weibo 313

Źródło: [Most famous social network sites worldwide as of August 2017, ranked by number 
of active users (in millions), 2017].

Inną firmą, która zyskała na blokowaniu zagranicznych sieci społecz-
nościowych, jest Sina, właściciel mediów społecznościowych i portali Sina 
Weibo. Usługi oferowane przez tę korporację w swoich założeniach i istocie 
działania są podobne do zablokowanej w Chinach sieci społecznościowej 
Twitter.

Podobnych sankcji udało się jak dotąd uniknąć firmie Apple Inc., która 
usunęła ze swojego sklepu internetowego aplikację zabronionej w Chinach 
gazety „New York Times” [Linder, 2017] oraz aplikacje umożliwiające 
obejście cenzury Internetu poprzez dostęp do serwisów VPN [Kuchler, Sed-
don, 2017]. Władzom ChRL może zależeć na osłabieniu pozycji Apple Inc., 
która jest głównym konkurentem zarówno dużych producentów telefonów 
komórkowych (jak np. Huawei Technologies Co. Ltd. czy Xiaomi Inc.), 
jak i serwisów sprzedających aplikacje online (jak np. Myapp, 360 Mobile 
Assistant, czy Xiaomi App Store). W 2016 r. Apple Inc. przegrało spór 
sądowy z firmą Xintong Tiandi Technology w kwestii wykorzystania 
nazwy „IPHONE” na produktach galanteryjnych [Apple loses trademark 
fight…, 2017]. Jeden z chińskich sądów zabronił nawet sprzedaży samego 
telefonu iphone 6 pod pretekstem łamania praw patentowych, lecz firma 
odwołała się od tej decyzji [Perez, 2017]. Prawdopodobnie nie jest przy-
padkiem, że problemy Apple Inc. zaczęły się, gdy chińskim producentom 
telefonów i właścicielom sklepów z aplikacjami udało się osiągnąć poziom 
zaawansowania technologicznego umożliwiający konkurowanie z amery-
kańską korporacją.
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Zakończenie
Przedstawione w artykule studia przypadku dowodzą, że władze Chiń-

skiej Republiki Ludowej stosują cenzurę nie tylko w celu ochrony ustroju 
politycznego, bezpieczeństwa publicznego czy dobrych obyczajów, lecz 
także, aby ograniczać możliwości dystrybucji zagranicznych produktów 
i usług. Świadczy o tym odblokowanie możliwości korzystania z wielu 
produktów i usług, gdy chińskie przedsiębiorstwa miały już ugruntowaną 
pozycję na danym rynku (stało się tak z konsolami do gier, wyszukiwar-
kami internetowymi i elektronicznymi encyklopediami). Wciąż wiele usług 
jest blokowanych, tak aby utrwalić monopolistyczną pozycję chińskich 
przedsiębiorstw (jak w przypadku elektronicznych map czy serwisów spo-
łecznościowych). Chiny stosują przemyślaną strategię umacniania rodzi-
mych przedsiębiorstw w najbardziej zaawansowanych technologicznie 
sektorach gospodarki, tak aby mogły one stać się konkurencją dla domi-
nujących na rynku światowym produktów i usług zachodnich korporacji 
transnarodowych.
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Streszczenie
W artykule poruszono zagadnienia związane ze stosowaniem cenzury jako 

pozataryfowego instrumentu zagranicznej polityki ekonomicznej. Dowiedziono, 
że władze Chińskiej Republiki Ludowej stosują cenzurę w celu ograniczenia 
działań konkurencyjnych firm i umożliwienia rozwoju przedsiębiorstw lokalnych. 
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Zastosowaną metodą badawczą były studia przypadku działań korporacji trans-
narodowych, których ekspansja w Chinach została zablokowana przez cenzurę, co 
umożliwiło rozwój firm lokalnych bazujących na zbliżonych strategiach działania 
i podobnych technologiach. Studia przypadku związane były z rynkami: konsol 
do gier komputerowych, gier wideo, wyszukiwarek internetowych, encyklopedii 
elektronicznych, nawigacji satelitarnej, sieci społecznościowych i dystrybucji apli-
kacji mobilnych. Na wszystkich wymienionych rynkach wykorzystanie cenzury 
umożliwiło powstrzymanie ekspansji międzynarodowych korporacji i rozwój 
firm chińskich. Należy zwrócić uwagę, iż strategia stosowana przez władze 
Chin dotyczy dynamicznie rozwijających się sektorów IT i może w przyszłości 
umożliwić zagraniczną ekspansję rodzimych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe
pozataryfowe instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej, cenzura, handel 
Chin, polityka handlowa Chin

Censorship as a method of trade protectionism adapted 
by People’s Republic of China authorities.

The paper proves that China uses censorship as a trade protection policy 
to discriminate transnational companies in several markets. The method used 
in the paper was case studies of several sectors, and both transnational and Chinese 
companies. In depth analysis of the markets like game consoles, video games, 
search engines, electronic encyclopaedias, satellite navigation applications, social 
networks, and application stores proved that China uses censorship not only 
to protect its political system or public security, but also to stop expansion of for-
eign companies on the local market. This may lead to the development of strong 
Chinese firms that in the future will be able compete on the global market.
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protectionist measures, censorship in China, Chinese trade, Chinese trade policy


