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2020  m. Si Dzinpingo (Xi Jinping) inicijuota griežta 
COVID valdymo politika tapo viena iš stebėtinų 
sėkmės istorijų pasaulyje: Kinija ne tik suvaldė Uhane 
kilusį protrūkį, bet ir sugebėjo pasiekti gerus metinius 
ekonominio augimo rezultatus. Susiklosčius chaotiškai 
situacijai pasaulyje, Pekinas visa tai efektingai 
išnaudojo propagandos tikslais formuodamas teigiamą 
vidaus ir užsienio auditorijų požiūrį į viruso suvaldymo 
strategiją. Tačiau šių metų pradžioje pradėjusi plisti 
lengvai užkrečiama, tačiau ne tokia pavojinga atmaina 
metė rimtą iššūkį Pekino pastangoms žūtbūt išlaikyti 
nuo 2020  m. nepakitusią griežtą COVID politiką. 
Koronaviruso protrūkis Kinijoje, kai Šanchajus atsidūrė 
pačiame epicentre, yra labai rimtas išbandymas Pekinui, 
turėsiantis ekonominių, socialinių ir politinių pasekmių.
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Dabartinė padėtis
Nuo šių metų pradžios koronaviruso atvejų 
skaičius Kinijoje pradėjo stabiliai augti. Kovo 
mėnesį dėmesio centre atsidūrė Kinijos finansų 
ir prekybos centras Šanchajus, kuriame atvejų 
skaičius pradėjo ypač sparčiai didėti. Nors sta-
tistika signalizavo apie protrūkio mieste pra-
džią, Šanchajaus valdžia dėjo visas pastangas, 
kad išvengtų užsidarymo. Likus dviem dienoms 
iki dalinio miesto uždarymo, Šanchajaus miesto 
vadovybė patikino, kad neplanuojama uždaryti 
miesto pagrindžiant tuo, kad tokio sprendimo 
pasekmes pajustų ne tik miesto gyventojai, 
bet ir visa šalis bei pasaulis1. Tačiau kovo 28 d. 
Šanchajuje buvo įvestas dalinis miesto uždary-
mas, pradėtas vykdyti masinis gyventojų testa-
vimas. Siekiant padidinti testavimų pajėgumus 
ir spręsti logistines problemas, balandžio 3 d. 
apie 2 000 Kinijos Išsilaisvinimo armijos karių iš 
kitų regionų buvo išsiųsti į Šanchajų. Balandžio 
5 d. Šanchajus visiškai uždarytas, judėjimas 
mieste tapo griežtai ribojamas, ekonominė ir ki-
tos veiklos beveik visiškai sustojo.

Net ir po kelių savaičių visiškos miesto izoliaci-
jos situacija išlieka įtempta. Kovo 28 d. įvedus 
dalinį miesto uždarymą, mieste buvo patvirtinti 

tik 5 982 atvejai, o balandžio 12 d. – jau 27 719 
naujų atvejų. Balandžio 1–18 d. vidurkis buvo 
20 071 atvejis per dieną. Įdomu tai, kad oficia-
li Kinijos statistika savitai pateikia rezultatus, 
atvejai skirstomi į dvi kategorijas: simptominius 
ir besimptomius. Kinijoje šiuo metu vyraujanti 
koronaviruso atmaina yra lengvai plintanti, bet 
mažiau pavojinga. Pavyzdžiui, birželio 18 d. 
duomenimis, Šanchajuje iš 20 416 naujų atve-
jų tik 3 084 buvo su simptomais. Statistiškai 
kategorizuojant atvejus greičiausiai siekiama 
nuraminti Kinijos visuomenę ir sumažinti soci-
alinių neramumų tikimybę, išvengti prieš dvejus 
metus vyravusio chaoso ir baimės atmosferos.

Vis dėlto itin griežta COVID politika ir nepakan-
kamas Šanchajaus miesto valdžios pasiruoši-
mas galimam protrūkiui sukėlė didelę įtampą 
mieste: gyventojai, turėję net menkiausią kon-
taktą su sergančiu asmeniu, priverstinai izoliuo-
jami specialiuose centruose, tėvai atskiriami 
nuo mažamečių, izoliuotuose daugiabučiuo-
se žmonėms trūksta elementarių priemonių 
ir maisto, tuščiuose namuose palikti gyvūnai 
dienas leidžia be jokios priežiūros. Šios proble-
mos sukėlė didžiulį gyventojų nepasitenkinimą, 
jį jie liejo socialiniuose tinkluose dalydamiesi 
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Naujų susirgimų pokytis Šanchajuje (balandžio 1–18 d.)

1 pav. Balandžio 1–18 d. naujų atvejų statistika Šanchajuje. Šaltinis: Kinijos nacionalinė sveikatos 
komisija
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įvairiais komentarais ir vaizdo įrašais. Kraupūs 
vaizdai ir į valdžią laidomos kritikos strėlės pla-
čiai išplito internete. Dėl itin didelio kiekio ir 
sklaidos cenzūravimo mechanizmai nebuvo itin 
efektyvūs užkertant tam kelią. Miesto valdžia 
buvo priversta reaguoti į kritiką (pavyzdžiui, 
vaikų atskyrimo nuo tėvų politika buvo sušvel-
ninta).2 Tačiau nuolatinis Pekino spaudimas 
Šanchajaus vadovybei ir vis atviresnis gyvento-
jų nepasitenkinimas tapo per didele našta Šan-
chajaus Hongkou rajono Visuomenės sveikatos 
komisijos informacinio centro direktoriui – ba-
landžio 12 d. Čian Vensiongas (Qian Wenxiong) 
nusižudė. Į šią žinią jautriai sureagavo visos Ki-
nijos gyventojai.

Internete taip pat galima išgirsti vis daugiau 
nuomonių, kvestionuojančių nuo 2020 m. reikš-
mingai nepakitusią COVID valdymo politiką. Pa-
vyzdžiui, viename komentare teigiama, kad per 
pastaruosius metus žmonės ir jų požiūris į pan-
demiją iš esmės pasikeitė: pandemijos pradžio-
je vyravusi baimė buvo pagrįsta nežinomybe 
dėl itin mažo viruso ištirtumo, tačiau šiuo metu 
žmonių požiūris į šį virusą iš esmės pasikeitė3. 
Tam įtakos turėjo detali statistika, aiškiai paro-
danti, kad sergamumas yra žymiai sumažėjęs. 
Be to, sunkūs susirgimai itin reti ir dažniausiai 
susiję su vyresnio amžiaus žmonių lėtinėmis li-
gomis. Komentare teigiama, kad šį kartą valdi-
ninkai kariauja ne su virusu, o su žmogaus būdu.

Šanchajuje situacija išlieka rimčiausia, tačiau 
naujų atvejų nemažėja ir kitose provincijose. 
Remiantis oficialia balandžio 18 d. statistika4, 
provincijos su didžiausiu naujų atvejų skaičiu-
mi, be Šanchajaus, yra: Dzilinas (472 atvejai), 
Džiangsu (133), Heilongdziangas (95). Nėra 
jokių ženklų, kad Pekinas ryžtųsi peržiūrėti itin 
griežtą COVID politiką, tad rizika dėl neigiamo 
poveikio Kinijos ir pasaulio ekonomikai dėl šios 
strategijos taikymo išlieka didelė. Protrūkio 
epicentras yra Kinijos rytinėje dalyje, o ši yra 
pagrindinis Kinijos finansų ir prekybos variklis. 
Pirmoje balandžio pusėje 26 iš 31 Kinijos pro-
vincijų turi patvirtintų COVID atvejų. Kovo pra-
džioje tokių provincijų buvo tik 12.

Politinė kaina
Griežtos nulinės COVID politikos taikymas turi 
labai ryškų politinį atspalvį. Kinijos nulinė COVID 
strategija, pandemijos pradžioje laikyta protrū-
kio valdymo sėkmės istorija, neretai tapatinama 
su Si Dzinpingu. Tačiau šiemet prasidėjęs pro-
trūkis tapo labai rimtu išbandymu Kinijos komu-
nistų partijai ir jos lyderiui. Didžiausia potenciali 
nevaldomo koronaviruso plitimo šalies viduje 
grėsmė yra socialinė ir ekonominė destabilizaci-
ja, o ši gali itin neigiamai atsiliepti Si ir jo admi-
nistracijos įvaizdžiui prieš Kinijos komunistų 
partijos kongresą.

Jei protrūkis Kinijoje nebus sustabdytas, Si ir 
administracijos viltys paskelbti visišką pergalę 
prieš COVID per KKP kongresą gali žlugti. Be to, 
tolesnės karjeros perspektyvos vienam iš arti-
miausių Si bendražygių Li Čiangui (Li Qiang) tapo 
itin miglotos. Li yra Šanchajaus KKP sekretorius5 
ir KKP politbiuro narys. Jis dažnai įvardijamas 
kaip potencialus kandidatas į KKP politbiuro 
nuolatinį komitetą ir Kinijos premjero postą. Šan-
chajaus merui Gong Džengui (Gong Zheng) taip 
pat prognozuojama šviesi politinė ateitis Pekine, 
tačiau dabartinė situacija gali iš esmės pakore-
guoti šias prognozes. Istoriškai vadovavimas 
Šanchajui tradiciškai būdavo tiesiausias kelias 
į Kinijos politikos olimpą (nuo aštuntojo dešim-
tmečio 8 iš 9 Šanchajaus KKP sekretorių vėliau 
tapo Politbiuro nuolatinio komiteto nariais, įskai-
tant patį Si Dzinpingą), tačiau dabartinės krizės 
fone ši tradicija gali būti sulaužyta.

Gelbėdamas savo politinę ateitį, Li Čiangas tapo 
itin paklusniu, centrinės valdžios sprendimus 
aukštinančiu politiku. Balandžio 6 d. Li atliktas 
reveransas prieš Pekiną yra vienas iš bandymų 
išsaugoti savo politinę ateitį: atvirame laiške 
Šanchajaus KKP nariams Li ragino visomis išga-
lėmis kovoti su COVID protrūkiu ir kartu su KKP 
centriniu komitetu su Si Dzinpingu priešakyje 
įveikti didžiulius iššūkius. Jei krizė Šanchaju-
je nebus kuo greičiau išspręsta, tikėtina, kad Li 
Čiangas turės prisiimti politinę atsakomybę. Ši 
situacija gali būti paranki politinėms jėgoms, 
kurios nėra labai artimos Si Dzinpingui. Galimas 
Li Čiango paaukštinimas gali būti persvarsty-
tas, o tai būtų rimtas smūgis Si ir jo bandymui 
ateityje apsisupti artimiausiais bendražygiais. 
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Si „Džedziango frakcijai“ tai būtų didelė politinė 
netektis. Tačiau žvelgiant į bendrus pasikeiti-
mus ir politinių tradicijų laužymą po Si atėjimo į 
valdžią, netikėtumų gali būti ir šioje situacijoje.

Poveikis ekonomikai
Šanchajaus izoliacija neigiamai veikia Kinijos 
ekonomiką, užsienio prekybą ir tiekimo gran-
dines. Nors daliai fabrikų buvo leista dirbti lai-
kantis itin griežtų taisyklių, apimančių visišką 
darbuotojų izoliavimą6, dauguma bendrovių pri-
stabdė savo veiklą. Tiekimo grandinių destabili-
zavimą pajus ne tik Kinija, bet ir visas pasaulis. 
Pavyzdžiui, balandžio 13 d. pagrindinis „Apple“ 
„iPhone“ gamintojas Kinijoje paskelbė sustab-
dantis dviejų fabrikų Kinijoje veiklą dėl COVID 
ribojimų. Automobilių pramonė taip pat pradėjo 
didinti spaudimą Pekinui: „jei gegužę Šanchajus 
negrįš į įprastas vėžes, automobilių pramonė vi-
siškai sustos.“7

Didėjant nerimui dėl potencialaus kirčio Kinijos 
ekonomikai, Pekinas pradėjo imtis ryžtingesnių 
veiksmų, kad nuramintų visuomenę. Balandžio 
15 d. Kinijos pramonės ir informacinių techno-
logijų ministerija išplatino pareiškimą, kuriame 
patikino, kad bus suteikiama pagalba svarbiau-
siems sektoriams (puslaidininkių, automobi-
lių, medicinos) pratęsti gamybą Šanchajuje8. 
Balandžio 18 d. Kinijos vicepremjeras Liu He 
savo pareiškime akcentavo tiekimo grandinių 
stabilizavimo svarbą ir patikino, kad vietinės 
valdžios suteiks visokeriopą pagalbą bendro-
vėms, norinčioms grįžti prie normalios veiklos9. 
Su valdžios pagalba didžiosios gamyklos Šan-
chajuje, įskaitant „Tesla“, ruošiasi atkurti veiklą, 
tačiau kyla abejonių, ar gamybiniai pajėgumai 
bus visiškai atkurti. Kaip ir anksčiau, dauguma 
darbuotojų turės gyventi gamyklos teritorijo-
je, o problemos dėl tiekimo linijų, kitų miestų 
transporto mazgų ir jūrų uostų veiklos suvaržy-
mų vis dar neišspręstos.

Kinijos BVP augimas pirmajame metų ketvirty-
je siekė 4,8 % ir viršijo analitikų prognozes, nes 
buvo tikimasi iki 4,4 % augimo10. Tačiau tuo pat 
metu daugėja ne itin džiuginančių ženklų: Kini-
jos ekonomika ir vartojimas kovą reikšmingai 
sulėtėjo. Tam įtakos turėjo tiek Rusijos ir Ukrai-
nos karas, tiek griežta COVID valdymo politika 
Šanchajuje. Tikėtina, kad artimiausių mėnesių 
statistika parodys bendrą vaizdą dėl Šancha-
jaus izoliacijos ekonominių pasekmių. Tačiau 
ir dabar neigiamų ženklų daugėja: mažmeninės 
prekybos pardavimas susitraukė daugiausia 
nuo 2020 m. balandžio, bendras kritimas sie-
kė 3,5 %. Darbo rinkoje situacija taip pat rodo 
nerimo ženklus: kovą nedarbo lygis siekė 5,8 % 
(didžiausias nuo 2020 m. gegužės)11. Kinijos 
importas taip pat patyrė smūgį dėl Rusijos ir 
Ukrainos karo ir griežtos COVID politikos12. Siek-
damas išsklaidyti slogias nuotaikas ir sumažin-
ti ekonomikos lėtėjimo tempą, Kinijos liaudies 
bankas13 paskelbė, kad didės finansinė pagalba 
pramonės įmonėms ir žmonėms, nukentėju-
siems nuo koronaviruso protrūkio.
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