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Od d³u¿szego ju¿ czasu Chiny imponuj¹ wiatu swoim racjonalizmem gospodarczym i sukcesami wzrostu. Wprawdzie ich kompleksowa  a wiêc polityczna, spo³eczna i gospodarcza  sytuacja w istotny sposób odbiega od realiów japoñskich, jednak¿e samo tempo rozwoju bywa porównywane z kolosalnym, pod wieloma wzglêdami bezprecedensowym, postêpem Japonii w latach powojennych  to jest od koñca lat czterdziestych a¿ do pierwszego kryzysu naftowego (1973), kiedy przeciêtna roczna stopa wzrostu PKB przekracza³a 10%. Japoñski model przyspieszeñ rozwojowych uleg³ wprawdzie w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych zdecydowanemu os³abieniu, a nastêpnie wrêcz swoistej atrofii  je¿eli uwzglêdniæ, ¿e okres lat 19921994 charakteryzuje siê jedn¹ z najni¿szych w wiecie linii przyrostu dochodów (rednioroczne powiêkszenie PKB o ok. 1%). Z tym jednak, ¿e równie¿ na tym etapie rozwoju druga w wiecie gospodarka zamo¿nej ju¿ Japonii nie dozna³a
¿adnych powa¿niejszych wstrz¹sów spo³ecznych, zarazem wyranie przechodz¹c do innowacyjnej  w miejsce imitacyjnej  fazy ekspansji ekonomicznej i technologicznej.
W odró¿nieniu od tego Chiny  które zreszt¹ niegdy wywar³y wielki cywilizacyjny wp³yw na japoñskie procesy rozwojowe i aspiracje polityczne 
przyst¹pi³y do powa¿nych, wywa¿onych starañ o zbli¿enie do wiatowych potêg ekonomicznych w³aciwie przesz³o wiek póniej ni¿ Japonia (rewolucja
Meiji rozpoczêta w 1868 r., polityka Deng Xiaopinga w 1977 r.), ale te¿ w stosunkowo krótkim czasie uzyska³y wyniki, zauwa¿ane przez wszystkie licz¹ce
siê krêgi globalnej przedsiêbiorczoci i miêdzynarodowej polityki.

Odleg³e ród³a chiñskich sukcesów gospodarczych
Wyjciowych przyczyn chiñskiego zorganizowania, konsekwentnej polityki unowoczenionego rozwoju i silnego solidaryzmu narodowego szukaæ trzeba m.in. w bardzo odleg³ej przesz³oci, jak te¿ we wstrz¹sowych wydarzeniach nowszych, zw³aszcza dziewiêtnasto- i dwudziestowiecznych, albowiem
ograniczenie analizy do typowych dla wiata czynników wzrostu nie wyjania
charakteru chiñskiego fenomenu ekonomicznego.
Tysi¹ce lat chiñskiej cywilizacji znajdowa³y odzwierciedlenie w dziedzinach zró¿nicowanych, sk³adaj¹cych siê jednak na okrelon¹ ca³oæ. Badanie

6

ekonomia 17

wiatowy fenomen chiñskiej dynamiki ekonomicznej
bardzo odleg³ej przesz³oci jest utrudnione, opiera siê raczej na elementach
przyk³adowych, niepozwalaj¹cych na dog³êbne, kompleksowe zbadanie zachodz¹cej ewolucji. Niemniej wiele przemawia za tym, ¿e minione epoki cywilizacyjne cechowa³y siê w Chinach znaczn¹  jak na ówczesny wiat  dojrza³oci¹ polityczn¹, administracyjn¹ i wojskow¹, a tak¿e kulturow¹, co musia³o pozostawiaæ okrelone  wiêksze b¹d mniejsze, ale zawsze realne 
lady zarówno w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa, jak te¿ w mentalnoci elit
oraz szerokich rzesz pracowników, podporz¹dkowanych lokalnym, prowincjonalnym, a wreszcie swoicie pañstwowym strukturom w³adzy. I potrzeby
gospodarowania, i koniecznoæ obrony przed najazdami obcych barbarzyñskich plemion sk³aniaæ musia³y do zespalania wysi³ków w ramach coraz potê¿niejszej wspólnej cywilizacji, która w swoich licznych aspektach silnie odbiega³a od zachodnich dowiadczeñ i efektów spo³ecznych, lecz cechowa³a
siê dojrza³oci¹, umo¿liwiaj¹c¹ osi¹ganie wielu celów publicznych  obok
tak zindywidualizowanych jakoci humanistycznych jak filozofia, wynalazczoæ, medycyna czy kultura, z wszystkimi ich aspektami polityczno-ekonomicznymi.
Po okresach przejciowych, niezbyt silnych lig tworzonych na potrzeby
okresowe, a nastêpnie trwalszych ksiêstw i królestw, stopniowo dosz³o do
ustanowienia jednoci cesarstwa chiñskiego (pierwszy cesarz to lata 221210
przed n.e.). Ju¿ w tamtych odleg³ych czasach w³adca nie tylko opiera³ si³ê
administracji na kulcie osoby cesarskiej i wojsku, lecz tak¿e na urzêdniczej
sprawnoci oraz docenianiu fachowców wielu kategorii, a tak¿e d¹¿y³ do
stworzenia  z ró¿nych grup etnicznych  ludu chiñskiego i zintegrowanych
Chin, likwiduj¹cych granice wewnêtrzne i wzmacniaj¹cych si³ê gospodarcz¹
zw³aszcza przez uw³aszczenie ogó³u ch³opów (216 r. n.e.), p³ac¹cych podatki
proporcjonalnie do posiadanej ziemi.
Setki lat kolejnych przeobra¿eñ doprowadzi³y do zaistnienia nowych politycznych i spo³ecznych cech Chin  w sferze administracji publicznej, gospodarowania, obyczajowoci, wojskowoci i kultury, budowy dróg i kana³ów,
wspólnego systemu pisma, wag i miar, rozwarstwieñ dochodowych, przy sta³ej jednak trosce o jednolitoæ kraju i jego zwartoci [Granet, 1995].
W otoczeniu antagonistycznych czêsto si³ oraz przy niektórych rozbie¿nociach interesów wewnêtrznych, równie¿ w Chinach  tak zreszt¹ jak i w wiêkszoci
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dochodzi³o do prób podzia³u kraju. Najdalej id¹cy, kilkusetletni okres rozbicia i tworzenia rywalizuj¹cych królestw  w pierwszych fazach nowej ery 
nazwano Ciemnymi Wiekami. Ani te przypadki, ani nastêpne podzia³y, wojny
i najazdy obcych plemion nie zlikwidowa³y jednak chiñskiej to¿samoci,
wch³aniaj¹cej dziêki jakoci cywilizacji ni¿ej zaawansowane grupy etniczne.
Innego typu zagro¿enia zaistnia³y natomiast relatywnie nie tak dawno,
w wieku dziewiêtnastym. Kolonizatorska ekspansja Anglii oraz innych mocarstw zachodnioeuropejskich w stosunku do Chin mia³a  ze wzglêdu na
si³ê Pañstwa rodka  odmienn¹ postaæ polityczn¹, zmierza³a jednak do
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daleko id¹cych celów ekonomicznych. Jakkolwiek bowiem Chiny podkrela³y
rangê pe³nej w³asnej samowystarczalnoci i wypowiada³y siê przeciw przywozowi przedmiotów dziwnych lub wymylnych, w opinii zachodniej stanowi³y ogromny, wysoce atrakcyjny rynek zbytu, w zamian za herbatê, jedwab,
porcelanê czy inne wartoci handlowe. W obliczu obaw przed podzieleniem
losu Indii, tym bardziej chiñska polityka nastawa³a na maksymaln¹ izolacjê
od Zachodu [Rodziñski, 1974], co spotka³o siê z ostrymi, brutalnymi reakcjami mocarstw zachodnich, wykorzystuj¹cymi przewagê militarn¹ dla celów
ekspansji ekonomicznej prowadzonej przede wszystkim przez Anglików (pionierska Kompania Wschodnioindyjska i trójk¹tna wymiana, polegaj¹ca na
angielskim, g³ównie w³ókienniczym, eksporcie do Indii, sk¹d miejscowe proste wyroby wywo¿ono do Chin, by stamt¹d eksportowaæ herbatê i jedwab do
Anglii). Poniewa¿ jednak bilans handlowy by³ dla Anglików niekorzystny ze
wzglêdu na wydatn¹ samowystarczalnoæ i wysokie standardy rynku chiñskiego, narzucono w sprytny sposób Chinom demoralizuj¹cy popyt opiumowy. Eksport wytwarzanego w Indiach pod angielsk¹ kontrol¹ opium da³
w efekcie w obrotach z Chinami nadwy¿kê brytyjskiego wywozu i wyrównawczy odp³yw cennych kruszców do Anglii, a chiñskie restrykcje importowe obalono si³¹ w kolejnych wojnach opiumowych, które doprowadzi³y do kilku
zró¿nicowanych nastêpstw, takich jak odst¹pienie Anglii Hongkongu i korzystne dla niej (m.in. przyznanie KNU) warunki wymiany handlowej, ale tak¿e do silnego zainteresowania chiñskiego establishmentu politycznego zachodnimi przewagami technicznymi, umo¿liwiaj¹cymi sukcesy w starciach
militarnych i do podjêcia prób naladowniczych, wyprzedzaj¹cych w czasie
nawet to, co sta³o siê w Japonii w epoce Meiji. Z drugiej jednak strony uzyskane przez Wielk¹ Brytaniê przywileje spowodowa³y analogiczne zainteresowania i  w efekcie  zbli¿one korzyci ekonomiczne na mocy traktatów,
zawartych przez os³abione Chiny ze Stanami Zjednoczonymi oraz Francj¹.
Upokarzaj¹ce ustêpstwa na rzecz obcych mocarstw nie pozosta³y bez
wp³ywu na kolejne wewnêtrzne przekszta³cenia personalne, spo³eczno-polityczne i ideologiczne, a tak¿e ograniczone reformy administracyjne oraz gospodarcze. Do trzech mocarstw imperialnych do³¹czy³a, z podobnym powodzeniem, Rosja. Pomimo podejmowanych wysi³ków i pewnych sukcesów militarnych (np. w walkach z Francuzami), nawet pod koniec stulecia Chiñczycy,
zw³aszcza w wielkim konflikcie z Japoñczykami, ujawnili ca³¹ obronn¹ s³aboæ i polityczn¹ nieudolnoæ w obliczu nowego miêdzynarodowego uk³adu
si³, w którym ju¿ na prze³omie dwóch wieków istotn¹ rolê zaczê³y odgrywaæ
ponadto Niemcy, poszukuj¹ce punktu oparcia na Dalekim Wschodzie i licz¹ce na solidne zyski w warunkach spodziewanego rozk³adu cesarstwa chiñskiego. Uzyska³y one odpowiednie koncesje, wbrew chiñskim rachubom na
sprzecznoci interesów pomiêdzy wielkimi agresorami.
Pierwsza wojna wiatowa w Europie wytworzy³a natomiast na Dalekim
Wschodzie pewn¹ swobodê wzrostu i manewru dla kapitalizmu chiñskiego,
po³¹czonego z liczebnym rozrostem proletariatu miejskiego i wzmo¿onymi
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nastrojami rewolucyjnymi, przy znacznym o¿ywieniu ruchów intelektualnych, ideologicznych oraz politycznych, zmierzaj¹cych do unowoczenienia
chiñskiej kultury i cywilizacji, a w lad za tym  do twórczej dzia³alnoci na
rzecz ocalenia pañstwowej suwerennoci opartej na to¿samoci narodowej.
Dalsze wstrz¹sy wewnêtrzne oraz inwazja japoñska, a wreszcie podzia³
wiata na dwa antagonistyczne systemy z³o¿y³y siê na kolejne fazy radykalnych
przemian w chiñskim rozwoju politycznym, ekonomicznym i spo³ecznym.
Po proklamowaniu przez Sun Jat-sena Republiki Chiñskiej (1912) dosz³o
nastêpnie przejciowo do konserwatywnych zmian ustrojowych, przywrócenia cesarstwa, ale wkrótce po tym (1915) przywrócenia w³adzy parlamentarnej i prezydenckiej, a w 1921 r. do utworzenia Komunistycznej Partii Chin
i w 1930 r. Chiñskiej Armii Czerwonej (Zhu De, Mao Zedong).
Po kapitulacji armii japoñskiej w Chinach (wrzesieñ 1945 r.) podejmowano
pewne starania o zaprzestanie wojny domowej, jednak dalsze walki umo¿liwi³y zwyciêstwo komunistów na ca³ym l¹dowym terytorium Chin i utworzenie
w padzierniku 1949 r. ChRL. Liczne dalsze wewnêtrzne zmiany personalno-systemowe i konflikty zewnêtrzne nie zmieni³y ju¿ sprawy odt¹d zasadniczej  utrzymania systemu nazywanego komunistycznym  a¿ do czasów obecnych, przy ogromnym jednak zracjonalizowaniu jego istoty w sposób odpowiadaj¹cy specyfice ekonomiczno-politycznej pañstwa chiñskiego, zamieszkanego przez spo³eczeñstwo licz¹ce blisko 1,3 mld mieszkañców, g³ównie Hanów,
ale tak¿e (ok. 9% ogó³u) kilkudziesiêciu innych narodowoci, wród których
wa¿niejsze obejmuj¹ kilka, a nawet kilkanacie milionów osób.
Znaleziony w latach dwudziestych XX wieku najdawniejszy cz³owiek pekiñski ¿y³ w Chinach przed ok. 400500 tys. lat. W tym¿e okresie w dorzeczu
¯ó³tej Rzeki (Huanghe) odkryto jedn¹ z najstarszych kultur pónego neolitu,
kulturê Jang shao sprzed ok. 5 tys. lat p.n.e. Pierwsza dynastia chiñskich
w³adców, zwana Xia, mia³a panowaæ ju¿ w latach 22051766 p.n.e., choæ nie s¹
to dane w pe³ni sprawdzone [S³awiñski, 2002]. Dla sytuacji wspó³czesnej
istotne s¹ jednak przede wszystkim kompleksowe konsekwencje tak d³ugotrwale ci¹g³ego rozwoju zorganizowanej spo³ecznoci.
Bez wzglêdu na rzeczywiste pocz¹tki ludzkiej aktywnoci na obszarze
obecnych Chin i bez wzglêdu na porównywalnoæ chiñskiej aktywnoci zespo³owej w poszczególnych erach rozwoju, pozostaje oczywiste, ¿e wysoce swoista, odrêbna cywilizacja kszta³towa³a siê w odnonych dalekowschodnich
warunkach d³u¿ej  a wiêc bardziej ewolucyjnie  ni¿ na terenach krajów
obecnie przoduj¹cych, zw³aszcza gospodarczo, w wiecie  oczywicie przy
uwzglêdnieniu czynnika ci¹g³oci, a wiêc eliminuj¹c te kultury europejskie,
amerykañskie czy afrykañskie, które zosta³y rozbite i zmarginalizowane
przez najazdy obcych spo³ecznoci czy imperiów.
Cywilizacja chiñska  obok niektórych innych cywilizacji azjatyckich
b¹d amerykañskich  ju¿ od bardzo odleg³ego progu swojej dojrza³oci intelektualnej i technicznej wnosi³a przy tym w ka¿dym prawie okresie rozwojo-
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wym zaskakuj¹co wrêcz cenne innowacje do wiatowego b¹d regionalnego
postêpu.
Oto kilka przyk³adów epoki staro¿ytnej: system dziesiêtny w XIV w. p.n.e.,
powszechne u¿ycie ¿eliwnych motyk w VI w. p.n.e., kompas w IV w. p.n.e., produkcja stali, papier, endokrynologia, technika g³êbokich wierceñ w II w.
p.n.e., most wisz¹cy w I w. p.n.e., sejsmograf w II w. p.n.e., porcelana i zastosowanie algebry w geometrii w III w. n.e., a jeszcze nieco póniej, we wczesnym redniowieczu, szachy (VI w. n.e.), druk i zegar mechaniczny (VII w. n.e.),
papierowe pieni¹dze, proch strzelniczy (IX w. n.e.), luzy kana³owe, rakiety,
immunologia (X w. n.e.)  obok bardzo wielu dalszych rewolucyjnych osi¹gniêæ, przejmowanych stopniowo przez inne cywilizacje, b¹d wynajdywanych
przez nie wtórnie czy ponownie [Temple, 1994].
Dlaczego jednak, pomimo tak imponuj¹co innowacyjnego dorobku myli
naukowej i, po czêci, praktyki gospodarczo-spo³ecznej, Chiny sta³y siê
w strukturach nowoczesnoci (wiek XVIII i XIX, pierwsza po³owa stulecia
dwudziestego) przedmiotem stosunkowo ³atwych sukcesów imperiów zachodnich i Japonii? Czy wynika³o to ze swoistej przedwczesnoci wielu wynalazków i ich marginalnego tylko zastosowania w warunkach kompleksowego krajowego i wiatowego prymitywizmu? Czy przede wszystkim z totalitarnych b¹d silnie autorytarnych systemów, uniemo¿liwiaj¹cych w³¹czenie
szerokich rzesz spo³ecznych w procesy przyspieszonego nauk¹ postêpu? Czy
wreszcie z nadmiernych d¹¿eñ do ekspansji zewnêtrznej, a zarazem ze znacznej izolacji w stosunku do orodków zewnêtrznej nowoczesnoci, która przecie¿ obejmowa³a zarówno antyfeudalne rewolucje ustrojowe, jak te¿ zdumiewaj¹ce ekonomiczne efekty rewolucji przemys³owej?
Zapewne ka¿da z tych okolicznoci, obok mniejszej wagi innych czynników, wspó³decydowa³a o utracie przez Chiny wczeniejszej pozycji miêdzynarodowej. Szczególnie newralgiczne okaza³o siê jednak rozprzestrzenienie
imperialnych wp³ywów politycznych Zachodu i Japonii pod k¹tem korzyci
gospodarczych [Dobroczyñski, 2004b]. Prowadzi³o to do stopniowego przekszta³cania si³owej infiltracji z regionalnej w wiatow¹, a wiêc m.in. do bezporedniego konfliktu interesów unowoczenionych ju¿ zdecydowanie mocarstw Europy i Ameryki z Chinami, które na obszarze regionu wschodnioazjatyckiego dysponowa³y jeszcze wzglêdnie adekwatnymi mo¿liwociami zachowania równowagi. Natomiast w starciu z koalicj¹ czy pseudokoalicj¹ mocarstw ju¿ w znacznej mierze globalnych musia³y zostaæ skazane na upokarzaj¹ce ustêpstwa i straty, w zasadzie g³ównie ekonomiczne, ale zarazem polityczno-presti¿owe i ideologiczne.
W odró¿nieniu od przypadków cywilizacji Azteków, Majów lub Tolteków 
pañstwo chiñskie ju¿ przed stu kilkudziesiêciu laty dysponowa³o relatywnymi
wartociami, pozwalaj¹cymi na wykorzystanie w stosownym momencie sprzyjaj¹cych szans przeciwstawienia siê z³u, wynikaj¹cemu i z obcej zaborczoci,
i z kompleksu sprzecznoci wewnêtrznych. Poniewa¿ licz¹ca siê intelektualnie
czêæ spo³eczeñstwa chiñskiego ¿ywi³a ju¿ przekonanie do wartoci takich jak
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wiedza, organizacja ¿ycia publicznego i ideologia kszta³towana przez koncepcje rozumowe, a nie wierzenia i kap³anów, nie dosz³o do powtórzenia azteckiego b³êdu, np. wziêcia, jak w przypadku Hiszpanów, wrogiej inwazji za szczêliwy powrót bogów, natomiast  jak to czêsto bywa  do przejciowego zastêpowania jednych skrajnoci drugimi, czego ukoronowaniem okaza³y siê póniej
hunwejbinowskie wydarzenia rewolucji kulturalnej.
W specyficznych uwarunkowaniach chiñskiej filozofii i praktyki publicznego funkcjonowania, opartej na tysi¹cletniej tradycji wielkiej cywilizacji
i kultury, równie¿ niektóre jaskrawe b³êdy polityczno-gospodarcze by³y trudne do unikniêcia  przede wszystkim dlatego, ¿e zwroty dokonywane w dwudziestym wieku stanowi³y tylko czêciowo racjonalne poszukiwanie optymalnych dróg rozwoju przez spo³eczeñstwo pod wieloma wzglêdami zacofane
w relacji do mocarstw zachodnich oraz Japonii. Kolejne programy i rozwi¹zania, od 1911 r. republikañskie b¹d od 1949 r. komunistyczne, oznacza³y z regu³y s³abo przygotowane, uproszczone, idealistycznie nowe wybory systemowe, diametralnie odmienne od dotychczasowych, wykorzystuj¹ce niektóre
wzory i dowiadczenia zachodnie, radzieckie wzglêdnie rodkowoeuropejskie, ale wyranie akcentuj¹ce chiñsk¹ to¿samoæ narodow¹ i odrêbnoæ 
co zreszt¹ m.in. szybko zaczê³o prowadziæ do mniej lub bardziej powa¿nych
napiêæ miêdzynarodowych.
Pozostaje jednak otwarty problem, czy i do jakiego stopnia wielka chiñska
m¹droæ historyczna  choæ przecie¿ tylko segmentowa, daleka od jakoci
obecnego, znacznie bardziej kompleksowego zbadania i zrozumienia krajowej, planetarnej i wszechwiatowej rzeczywistoci  przyczyni³a siê do
znacznie dojrzalszego wspó³czesnego rozwoju ekonomicznego kraju. W jaki
sposób dowiadczenia minionego czasu, duma z przesz³ych dokonañ oraz jakoæ koncepcyjnej kadry strategicznej i taktycznej umo¿liwi³y Chinom dosyæ
d³ugotrwa³e ju¿ uzyskiwanie efektów, przewy¿szaj¹cych osi¹gniêcia innych
podmiotów regionalnych. Z pewnoci¹ w odnonej analizie braæ trzeba m.in.
pod uwagê wysoki poziom narodowej solidarnoci Chiñczyków, tak¿e rozproszonych po ca³ym wiecie, w okrelonej  oczywicie niepe³nej  mierze nawet na Tajwanie, ich g³êbokie, znacznie g³êbsze ni¿ np. wród Polaków, poczucie odpowiedzialnoci za naród i pañstwo, za pozycjê na arenie regionalnej i globalnej, co wynika przynajmniej po czêci z cech nawarstwionych
przez ewolucjê tysi¹cleci  zarówno wiêc przez historiê okresów pomylnoci i cywilizacyjnego rozkwitu, jak te¿ pamiêæ o latach upokorzeñ i obcej dominacji wielorakiego typu. To wyjania wiele posuniêæ, niewyobra¿alnych
w polityce innych krajów i regionów.
Bez wzglêdu jednak na mo¿liwoci ró¿nych ocen i interpretacji zachodz¹cych od kilku ju¿ dekad procesów ekonomicznego wzrostu Chin, ich niepowtarzalna specyfika nie budzi w¹tpliwoci.
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Wewnêtrzna i miêdzynarodowa stabilizacja wzrostu
Wczeniejsze fazy chiñskiego budownictwa komunistycznego zbieg³y siê
z powa¿nymi wiatowymi napiêciami politycznymi, wojn¹ koreañsk¹, walkami na Pó³wyspie Indochiñskim, z wstrz¹sami w radzieckiej i rodkowoeuropejskiej rzeczywistoci ustrojowej, ze starciami miêdzy stalinowskim dogmatyzmem a jego rewizjonistyczn¹ krytyk¹. M³ody, w sensie pañstwowego zinstytucjonalizowania, chiñski komunizm posiada³ wprawdzie jeszcze wiele
symboliczno-programowego ideologizmu i wiary w systemowe przewagi, zarazem jednak od wczesnych lat pañstwowego funkcjonowania reprezentowa³
priorytetowo interesy narodowe, przeciwstawiaj¹c siê nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale i radziecko-rosyjskim próbom przywódczej dominacji. Mia³o
to m.in. znaczenie dla Polski, zagro¿onej w okresie padziernikowej (1956)
walki o przywrócenie suwerennoci. Inna sprawa, ¿e w niektórych póniejszych latach chiñscy przywódcy usi³owali werbalnie  byæ mo¿e licz¹c rzeczywicie na szansê jaskrawego os³abienia swoich przeciwników obu kategorii  sk³oniæ Zwi¹zek Radziecki do wojny z mocarstwami wiata imperialnego. Byæ mo¿e by³a to tylko taktyczno-propagandowa retoryka, ale mo¿e kry³a
siê za tym filozofia pamiêci o historii upokorzeñ doznawanych i ze strony
zachodniej, i rosyjskiej, pamiêci wyniszczonego, ubogiego kraju, który poza
nadmiarem ludnoci nie mia³ zbyt wiele do stracenia nawet w przypadku
totalnej wojny wiatowej.
Pomimo wschodnioazjatyckiej skomplikowanej formy wyra¿ania niektórych koncepcji, polityka wiêkszoci przywódców chiñskich na ogó³ zmierza³a
jednak do celów w sposób pragmatyczny, co m.in. oznacza³o wymóg ideologicznego docierania do ogromnych rzesz ludzi bardzo s³abo wykszta³conych
i spo³ecznie zorientowanych, lecz mog¹cych z racji swojej masy przewa¿aæ
nad stanowiskami innych si³, wewnêtrznych i zewnêtrznych. Dlatego kolejne
ekipy  pomimo pewnych zaskakuj¹cych nawrotów, których kulminacj¹ sta³a siê spektakularna rewolucja kulturalna, bardziej zreszt¹ powierzchowna ni¿ autentyczna  w ujêciu d³ugofalowym zak³ada³y programowo realne
kierunki zmian i reform, które od 22 lipca 1977 r., tj. od milionowego wiecu na
placu Tiananmen i powrotu Deng Xiaopinga do pe³nych kompetencji publicznych, zmierza³y ju¿ do socjalistycznej modernizacji, choæ w warunkach
dyktatury proletariatu.
Efekty blisko trzydziestu lat przebudowy ekonomicznej s¹ dzisiaj widoczne dla ca³ego wiata. Ich jakoæ wynika z bardzo kompleksowego traktowania
reform i wzglêdnie elastycznych sta³ych przystosowañ do zmiennej rzeczywistoci wewnêtrznej oraz zewnêtrznej, przy konsekwentnym jednak d¹¿eniu
w stronê rynkowego liberalizmu z zachowaniem politycznego autorytaryzmu,
niezbêdnego  wed³ug przekonañ elity  do zachowania porz¹dku spo³ecznego i poprawnych stosunków z g³ównymi podmiotami wiata zewnêtrznego.
W odró¿nieniu od wczeniejszych etapów rozwoju, chiñska polityka dyktowana jest od d³ugiego ju¿ czasu poprawnym rozeznaniem w miêdzynarodowym uk³adzie si³. Degrengolada radzieckiego systemu ekonomicznego i jego
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wyrane pozostawanie poni¿ej sprawnoci czy wydajnoci struktur rynkowych nie mog³y nie wywrzeæ odpowiednich reakcji, staraj¹cych siê sprostaæ
jednoczesnym wyzwaniom chiñskiej i globalnej rzeczywistoci. Przy zrozumia³ym zafascynowaniu amerykañsk¹ technik¹ i technologi¹, przewa¿aj¹co
imponuj¹ce a¿ do lat dziewiêædziesi¹tych sukcesy gospodarki japoñskiej stanowi³y ponadto sygna³ o wysokim wydwiêku inspiracyjnym, dowodz¹c mianowicie, ¿e przemylane i mo¿liwie precyzyjnie realizowane zespolenie polityki publicznej z przedsiêbiorczoci¹ prywatn¹ mo¿e przynieæ powa¿ne
efekty nawet w kraju nienale¿¹cym do wiatowej elity  a wiêc takim jak
Japonia w czasach po drugiej wojnie wiatowej.
W przypadku chiñskim strategia dualistycznych róde³ postêpu ekonomicznego zosta³a jednak silnie zmodyfikowana ze swoistym sensem. W porównaniu z japoñskim okresem rekordowego wzrostu, w Chinach dosz³o do
ograniczenia interwencyjnych dzia³añ pañstwa w sferze gospodarki, przy daleko natomiast id¹cym  chocia¿ stopniowo jednak, bardzo powoli redukowanym  oddzia³ywaniu aparatu administracji publicznej na inne dziedziny
¿ycia.
Swobody dzia³alnoci gospodarczej zosta³y przy tym wyranie oddzielone
od wolnoci demokratyczno-politycznych. Pomimo sprzeciwów opozycji (ilociowo zreszt¹ nielicznej), utrzymuje siê w elitach chiñskich przekonanie, ¿e
spo³eczeñstwo w swojej ca³oci nie dojrza³o jeszcze do racjonalnych wyborów i decyzji, które w przypadkowy, anarchiczny i wymuszaj¹cy nadmierne
przywileje socjalne sposób hamowa³yby rozwój, a zw³aszcza perspektywiczne
szanse zbli¿enia Chin do poziomu gospodarek wysoko zaawansowanych, decyduj¹cych obecnie nadal o najwa¿niejszych cechach wiatowych przekszta³ceñ cywilizacyjnych. To powoduje zwalczanie wszelkich zespo³owych
b¹d indywidualnych ruchów naruszaj¹cych porz¹dek publiczny, bez wzglêdu na ich ideologiczne, polityczne, wyznaniowe czy narodowociowe ród³a.
W najwiêkszym zreszt¹ stopniu odnosi siê to do kryminalnych naruszeñ prawa, chronionego ostrym systemem penitencjarnym (tysi¹ce wyroków mierci,
co wprawdzie w relacji do liczby mieszkañców kraju nie odchyla siê na ogó³
do propozycji odnotowywanych w niektórych stanach USA, w opinii miêdzynarodowej wywo³uje jednak powa¿ne zastrze¿enia).
Stosowana w Chinach polityka prewencji ogólnej i odraczanie pog³êbionych procesów demokratyzacji pod niektórymi wzglêdami utrudnia wprawdzie poprawnoæ stosunków ze spo³eczeñstwami i politykami krajów wy¿ej
cywilizacyjnie rozwiniêtych, nie wp³ywa natomiast w zauwa¿alny sposób na
rozmiary obrotów handlowych i kapita³owych z partnerami z ca³ego wiata,
w którym, sk¹din¹d, zdecydowana wiêkszoæ suwerennych podmiotów pañstwowych ani nie odznacza siê podstawowymi cechami ustroju demokratycznego, ani nie respektuje abstrakcyjnie i kompleksowo rozumianych praw
cz³owieka, ani ich nie gwarantuje drog¹ ustawodawcz¹.
Z powy¿szego wynikaj¹ niektóre wa¿ne cechy wspó³czesnej dynamiki ekonomicznej Chin.
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znaczne ograniczenie tendencji roszczeniowych, gwa³townych protestów
spo³ecznych i zwi¹zanych z nimi napiêæ. Umo¿liwiaj¹ tak¿e radykalne odroczenie  w odró¿nieniu od masowego niegdy przep³ywu, zw³aszcza w ZSRR
czy w Europie rodkowej, si³y roboczej ze wsi do miast bez wzglêdu na realne
potrzeby ekonomiczno-technologiczne. Powoduje to  jak siê szacuje 
zamro¿enie problemu kilkuset (nawet do omiuset!) milionów mieszkañców
wsi, zbêdnych na razie w procesach przemys³owych i us³ugowych, lecz potencjalnie wymagaj¹cych poszerzonej opieki socjalnej, nowoczesnych mieszkañ
i odpowiednio rosn¹cych dochodów. Zarazem zapewnia te¿, mimo ograniczeñ przyrostu naturalnego, w perspektywie racjonalne zasoby pracownicze
dla szybko rozwijaj¹cej siê gospodarki chiñskiej, zapobiegaj¹c trudnociom,
z którymi styka siê czêæ wysoko zaawansowanych, proimigracyjnych z koniecznoci, krajów Zachodu.
Jednak autorytarne rozwi¹zania systemowe Chin nie przynosz¹ im sympatii na Zachodzie ani wród przedstawicieli idealistycznego humanizmu, ani
w krêgach wra¿liwej m³odzie¿y, nie za bardzo rozumiej¹cej, dlaczego w kraju
o tak wietnych tradycjach nauki i kultury przeciêtna rodzina nie mo¿e kupiæ
sobie samochodu i g³osowaæ na jedn¹ z kilkuset czy kilku tysiêcy partii politycznych.
Pozostaje oczywicie trudne do wyjanienia, co w ostatniej instancji wp³ynê³o ze szczególn¹ si³¹ na przesz³o ju¿ dwudziestoletnie pasmo znacznych
sukcesów gospodarki chiñskiej. Czy przyk³ad Japonii, czy rozczarowania zarówno zachodnimi, jak i wywodz¹cymi siê z Rosji modelami ustrojowymi, czy
ukszta³towane przez historiê cechy psychospo³eczne elit w po³¹czeniu z cierpliwoci¹ i hierarchicznym poddaniem warstw ni¿szych kategorii, czy wreszcie patriotyczne przywi¹zanie do narodowej to¿samoci i gotowoæ do daleko
id¹cych wysi³ków na rzecz przysz³ej potêgi pañstwa. To ostatnie jest zreszt¹
dosyæ ³atwo zauwa¿alne równie¿ w przypadku wiêkszoci Chiñczyków zamorskich  azjatyckich, amerykañskich i innych, uwzglêdniaj¹c jednak¿e
specyfikê zachowañ tej czêci establishmentu tajwañskiego, która zdecydowanie wi¹¿e swoj¹ przysz³oæ z suwerennoci¹ b¹d zaawansowan¹ autonomi¹ wyspy.
Jest natomiast dosyæ ³atwym do stwierdzenia faktem, ¿e arbitralne aspekty wewnêtrznej polityki prorynkowej Chin zas³uguj¹ nie tylko na krytyczne
z etycznego punktu widzenia oceny. Odnosi siê to zw³aszcza do takich spraw
i korzyci jak wydatne zmniejszenie  w porównaniu z er¹ cesarsk¹  korupcji urzêdniczej, ograniczenie biurokracji wywodz¹cej siê z feudalnych nawyków oraz mo¿liwoæ surowej kontroli i interwencji pañstwowej w przypadkach naruszania prawa, uwzglêdniaj¹c to, ¿e niektórzy Chiñczycy potrafi¹
w sprzyjaj¹cych okolicznociach wykazywaæ równie¿ imponuj¹ce inicjatywy
i szokuj¹c¹ bezwzglêdnoæ w walce o za³o¿one cele przestêpcze. Funkcjonowanie spektakularnie gronych gangów chiñskich zosta³o wprawdzie drastycznie ograniczone ju¿ w okresie dyktatury komunistycznej, nadal jednak
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by³o zauwa¿alne tam, gdzie liberalne prawo uto¿samiono z mo¿liwociami
wielkich sukcesów bandyckich, np. w Hongkongu, w San Francisco czy w Nowym Jorku.
Pomimo autorytarnych dzia³añ aparatu pañstwowego i ostrych sankcji penitencjarnych, w ostatnich kilkunastu latach dosz³o w Chinach do kilku wiêkszych przejawów ideowej, etnicznej b¹d wyznaniowej opozycji i protestów
spo³ecznych. Takich jak krótkotrwa³e zaistnienie Ligi Ochrony Ludzi Pracy
(19931994), powstanie muzu³mañskich Ujgurów (1997), manifestacje robotników tekstylnych w Syczuanie (1997) czy próby utworzenia Chiñskiej Partii
Demokratycznej (1998). Nie poci¹gnê³o to za sob¹ istotniejszych reform systemowych.

Chiñska dynamika gospodarcza a jej cechy strukturalne
Od ponad dwóch dekad gospodarka Chin przyci¹ga uwagê planetarnej
opinii publicznej oraz specjalistów, g³ównie ze wzglêdu na tempo wzrostu
oraz na politycznie wa¿kie zjawisko zespolenia odnonej dynamiki z potencjaln¹ rang¹ najwiêkszego na wiecie pañstwowo zorganizowanego skupiska
demograficznego, stale przy tym doskonalonego jakociowo na wszystkich
szczeblach edukacji, zarazem utrzymywanego w ryzach ilociowych, co zdecydowanie

ogranicza

ujemne

spo³eczne

aspekty

rozwoju,

tak

dotkliwe

w wiêkszoci krajów Azji i Afryki, niebagatelne te¿ dla czêci gospodarek
Ameryki £aciñskiej.
Szybki przyrost chiñskiego realnego produktu krajowego i dochodów jest
zjawiskiem dopiero ostatniego okresu. W du¿ej mierze z powodu negatywnych oddzia³ywañ zewnêtrznych (wojny, najazdy, podporz¹dkowania b¹d
presje ró¿nych postaci i kategorii) wzrost PKB (klasy PPP) per capita w latach
18701913 redniorocznie wynosi³ w Chinach zaledwie 0,6%, w latach 1913
1950, ze zbli¿onych powodów, nawet mala³ (0,3% redniorocznie), by w latach 19501973 zwiêkszaæ siê, odpowiednio o 2,1% [Crafts, 2000; Rych³owski,
2002], co by³o wprawdzie ju¿ pewnym przejawem odbudowy, lecz stanowi³o
zaledwie oko³o jednej czwartej ówczesnego tempa wzrostu g³ównego regionalnego konkurenta  Japonii. Jednak¿e, poczynaj¹c od prze³omu doktrynalno-politycznego w 1977 r., Chiny zaczynaj¹ ju¿ przewy¿szaæ osi¹gniêcia
wszystkich wa¿niejszych rywali ekonomicznych.
Jednoczenie jednak w³adze republiki wykona³y szereg skutecznych kroków, zmierzaj¹cych do zwiêkszenia stabilizacji wewnêtrznej, obok poprawy
stosunków z partnerami zagranicznymi. W 1993 r. zwolniono z wiêzieñ czêæ
dysydentów, dokonano zamian kar na deportacje, wpisano (w 2003 r.) do konstytucji ChRL modyfikacjê o ochronie w³asnoci prywatnej, przyst¹piono (11
listopada 2001 r.) do wiatowej Organizacji Handlu. Miêdzynarodowe efekty
powy¿szych starañ by³y oczywiste, powoduj¹c nie tylko normalizacjê stosunków politycznych oraz powa¿ne zacienienie wspó³pracy ekonomicznej ze
wszystkimi w zasadzie (a wiêc w swoisty sposób nawet z Tajwanem) podmiota-
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mi wiata, lecz uzyskuj¹c nawet tak spektakularny dowód ¿yczliwoci jak
przyznanie prawa do organizacji Olimpiady w 2008 r.
Co siê natomiast tyczy pokoju wewnêtrznego, wielkim przyczynkiem do
pozytywnych zmian okaza³ siê, ze zrozumia³ych powodów, najwiêkszy w skali
globalnej wzrost kompleksowo ocenianego dobrobytu (wskanik HDJ) [Human Development Report, 2003]. Szacuje siê zreszt¹, ¿e ju¿ obecnie ponad
30% spo³eczeñstwa chiñskiego ¿yje w warunkach wzglêdnej (pocz¹tkowej)
pomylnoci ekonomicznej. Jakkolwiek przeciêtny dochód per capita (PPP)
wynosi zaledwie nieco poni¿ej 1000 dolarów, jednak ronie szybko, choæ nierównomiernie, w zwi¹zku z czym przyst¹piono od niedawna do szczególnego
popierania wzrostu gospodarczego w zacofanych relatywnie strefach centrum i zachodu kraju.
W dekadzie 19801990 roczny realny przyrost PKB per capita wyniós³
w Chinach rednio 10,1, a w nastêpnej (19901999) 10,7%. By³o to, w przybli¿eniu, dwukrotnie wiêcej ni¿ w Indiach, trzykrotnie  ni¿ w Stanach Zjednoczonych, piêciokrotnie  ni¿ w Unii Europejskiej. Pierwsza po³owa pierwszej dekady nowego wieku przynios³a Chinom efekty trochê tylko ni¿sze.
Trzeba jednak w tym kontekcie pamiêtaæ o punkcie wyjciowym dynamicznego wspó³czesnego chiñskiego rozwoju, czego rezultatem jest wci¹¿ relatywnie skromna pozycja Chin w globalnym produkcie, tj. nieco ponad 4%,
w porównaniu z ok. 30% w przypadku USA, ok. 13%  Japonii. Natomiast gospodarki potêg europejskich  Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy W³ochy
 nie odbiegaj¹ ju¿ zbytnio od nowych ilociowych, absolutnych wymiarów
gospodarki Chin1.
Procesy historii spowodowa³y, ¿e dochody mierzone w przeliczeniu na
mieszkañca wspó³czesnych pañstw tworz¹ mozaikê ró¿nic niezwi¹zanych ze
skal¹ populacji poszczególnych podmiotów publicznoprawnych. Wród najzamo¿niejszych (realne dochody per capita) krajów wiata znajduje siê Luksemburg, Lichtenstein, Norwegia, Islandia i Finlandia, ale te¿ Japonia, mimo jej stagnacyjnej od kilkunastu lat koniunktury, oraz Stany Zjednoczone,
przy nieco dalszych ju¿ pozycjach Francji i Wielkiej Brytanii, granicz¹cych
z Singapurem i Hongkongiem SAR, czyli zreszt¹ z obszarami, gdzie gospodaruj¹ przecie¿ Chiñczycy. Nie by³oby najwa¿niejsze jednak, by powo³ywaæ siê
na dziejowy splot ró¿nicuj¹cych warunków naturalnych i ustrojowych, wyznañ i cech etnicznych, sukcesów i b³êdów przywódczych jednostek, wrogich
najazdów b¹d umiejêtnoci naladowania korzystnych obcych rozwi¹zañ
ekonomicznych lub przejmowania wytworzonych przez innych nowoczesnych
technologii. Dla czasów obecnych decyduj¹ca rozwojowo jest mianowicie kolejna nowa szansa intensywnego przesuwania siê do przodu pañstw i narodów, które minione wieki  jeli nawet nie tysi¹clecia  usytuowa³y nisko
w hierarchii miêdzynarodowej. Dlatego w³anie przypadki Japonii i Chin,
Singapuru, Finlandii lub Irlandii stanowi¹  pomimo swojej wyj¹tkowoci
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Dane OECD oraz IMF. Tak¿e: [Dobroczyñski, 2003a, passim].
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 dowód godny uwagi ogó³u krajów, poszukuj¹cych przyspieszonego wyjcia
z pozornie b¹d autentycznie dramatycznego nawet czêsto zacofania, tym bardziej ¿e rozpowszechnione ju¿ instrumenty globalizacji coraz ostrzej oddzia³uj¹ na oceny i aspiracje spo³eczeñstw, mog¹cych dok³adniej zestawiaæ swoj¹
jakoæ bytowo-cywilizacyjn¹ z osi¹gniêciami podmiotów bardziej zaawansowanych.
Fenomen Chin w zestawieniu z pozosta³ymi gospodarkami dynamicznego
wzrostu niew¹tpliwie jest przy tym wyj¹tkiem wród wyj¹tków, niemaj¹cym swojego odpowiednika w wiecie, pomimo niektórych analogii, np.
w przypadku Wietnamu. Oryginalnoæ chiñska polega nie tylko na przewa¿aj¹co efektywnym ³¹czeniu odmiennych elementów ustrojowych, lecz tak¿e na
dosyæ elastycznym reagowaniu na zjawiska wewnêtrzne lub zewnêtrzne, które sk³aniaj¹ do reform i przystosowañ, uwzglêdniaj¹cych zarówno historyczn¹ specyfikê psychospo³eczn¹, jak te¿ wspó³czesn¹ potrzebê rozbudowy szerokiej wspó³pracy z zagranic¹.
Do obu tych uwarunkowañ przywi¹zuj¹c nale¿yt¹ uwagê, lecz zarazem
rozumiej¹c, ¿e perspektywy gospodarki ogólnowiatowej  a nie chc¹c pozostaæ mocarstwem jedynie regionalnym  Chiny zmierzaj¹ coraz konsekwentniej w stronê wspó³dzia³ania miêdzynarodowego. W ka¿dym razie zdecydowanie szybciej od tempa wiêkszoci innych elementów rozwoju.
Z tego punktu widzenia chiñska masa demograficzna musi sk³aniaæ do
liczniejszych specjalizacji eksportowych ni¿ nie tylko np. Finlandia z jej
paroma g³ównymi wyborami, ale tak¿e znacznie wszechstronniejsza Japonia.
Chiny nie dysponuj¹ takimi zasobami mineralnymi jak np. Rosja, konieczne
wiêc siê staje wykorzystywanie wszystkich mo¿liwych czynników miêdzynarodowej konkurencyjnoci we wszystkich prawie sferach przemys³u, us³ug
i rolnictwa. Siêgaj¹c po gromadz¹ce siê nadwy¿ki w bilansie obrotów bie¿¹cych po to, by drog¹ odpowiednio skoncentrowanego importu inwestycyjnego dokonywaæ jakociowych skoków specjalizacyjnych, niezbêdnych m.in.
dlatego ¿e, w miarê narastaj¹cego dobrobytu, chiñskie przewagi z tytu³u tanioci si³y pracowniczej bêd¹ mala³y na rzecz wielu konkurentów: i z Po³udnia, i z Pó³nocy. A chiñskie inwestycje brutto w rodki trwa³e wynios³y w 2003
roku a¿ 42% PKB.
Aktualne przewagi handlowe Chin obejmuj¹ przede wszystkim przemys³owe artyku³y konsumpcyjne wielu kategorii asortymentów  elektronika, tekstylia, obuwie (nadwy¿ka eksportu nad importem zbli¿a siê w niektórych
okresach do stu mld dolarów) i ¿ywnoæ. Natomiast potrzeby przywozowe dotycz¹ g³ównie paliw, surowców górniczych i rolniczych, obok maszyn i urz¹dzeñ, z tym, ¿e Chiny sta³y siê same tak¿e wielkimi dostawcami maszyn,
urz¹dzeñ oraz niektórych surowców, pó³fabrykatów i komponentów pochodzenia przemys³owego.
Znaczna, lecz oparta na licznych specjalizacjach, wszechstronnoæ eksportowa i importowa pozostaje w okrelonej wspó³zale¿noci z geograficznymi kierunkami chiñskiej wymiany zagranicznej. W tym uk³adzie struktural-
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nym zdecydowanie g³ównym partnerem regionalnym Chin pozostaje Azja
(z pierwszoplanow¹ rang¹ rynku Japonii, a nastêpnie zespo³u ASEAN, przy
powa¿nym ju¿ znaczeniu dostaw z Tajwanu), a nastêpnie  w przybli¿eniu
w podobnych wymiarach  Europa oraz Ameryka Pó³nocna, w stosunkach
z któr¹ to Chiny uzyskuj¹ z regu³y kolosaln¹ nadwy¿kê eksportow¹ z racji
ch³onnoci rynku Stanów Zjednoczonych. Wród krajów europejskich wiêkszymi nadwy¿kowymi odbiorcami s¹ rynki Wielkiej Brytanii i Hiszpanii,
mniejszymi  wiêkszoæ pozosta³ych pañstw UE, natomiast powa¿n¹ przewagê eksportow¹ wykazuje stale surowcowo-paliwowa Rosja. Znaczne s¹ dostawy inwestycyjne z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i W³och.
Istotnym, a ostatnio ju¿ wrêcz rekordowym, czynnikiem jakociowego postêpu w gospodarce Chin sta³y siê zagraniczne bezporednie inwestycje kapita³owe. Zagraniczne projekty, przewa¿aj¹co kryj¹ce w sobie wydatny transfer
nowoczesnej technologii i innej wiedzy, licz¹ siê ju¿ w dziesi¹tkach tysiêcy
[UNCTAD

, 2003]. Wobec powa¿nego spadku ZIB na terenie gospodarek

wysoko rozwiniêtych w 2003 r., Chiny okaza³y siê ostatnio najwiêkszym
w wiecie rynkiem nowych lokat kapita³owych. Na ich obszarze zagraniczni
inwestorzy bezporedni ulokowali w tym roku 53 mld USD, przewy¿szaj¹c
odnony poziom dop³ywu we Francji i Stanach Zjednoczonych. Przy tym trzeba podkreliæ, ¿e w krajach ju¿ wysoko zaawansowanych  zw³aszcza dotyczy
to Francji  procesy inwestycyjne charakteryzuj¹ siê sk³onnoci¹ do kupowania ju¿ istniej¹cych zak³adów b¹d instytucji, podczas gdy w Chinach przewa¿aj¹ inwestycje nowe  co ma rangê jakociow¹, przyczyniaj¹c siê zarówno do silnego zwiêkszania chiñskiego eksportu towarowego nawet na bardzo
wymagaj¹ce rynki, jak te¿ do wzmo¿enia wewn¹trzchiñskiej konkurencji krajowej b¹d antyimportowej.
Wydaje siê zreszt¹, ¿e o zainteresowaniu takimi jak Chiny gospodarkami
wschodz¹cymi decyduje obecnie ju¿ nie tylko tanioæ miejscowej si³y pracowniczej czy przywileje podatkowe, lecz  w rosn¹cej mierze  ch³onnoæ
ich wewnêtrznego popytu oraz strategia antycypowania przysz³ych sukcesów.
W zachodnich b¹d centralnych czêciach Chin p³ace bywaj¹ nawet kilkakrotnie ni¿sze ni¿ we wschodnich, gdzie i tak godzina pracy dosyæ rzadko kosztuje
wiêcej ni¿ 50 centów. Oprócz tego pañstwo chiñskie wk³ada wiele wysi³ków
w tworzenie nowych regionalnych stref ekonomicznych, gdzie mo¿liwe s¹ du¿e
okresowe zwolnienia i ulgi podatkowe (takich stref jest ju¿ ponad 500), a tak¿e
w budowê infrastruktury: autostrad, dróg szybkiego ruchu, portów, mostów,
sieci telekomunikacyjnych, nauczania jêzyka angielskiego itd.
Gwa³towny chiñski wzrost obejmuje liczne bran¿e i stopniowo bêdzie wytwarza³ zaskakuj¹co zmienne sytuacje nie tylko na rynku w³asnym, ale i globalnym. Na razie wprawdzie tylko jedna marka chiñska znalaz³a siê wród
stu najbardziej rozpoznawalnych w wiecie (Haier  artyku³y gospodarstwa
domowego), oczekuje siê jednak, ¿e ju¿ w bliskiej przysz³oci do³¹cz¹ do niej
dalsze (Legend, Shanghai Automotive, Huawei, Dong Feng), reprezentuj¹ce
g³ównie artyku³y konsumpcyjne pochodzenia przemys³owego. Co wiêcej, mo-
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dernizuj¹cy siê sektor rolnictwa równie¿ zaczyna zdobywaæ odleg³e nawet
rynki zagraniczne, by wymieniæ na przyk³ad siln¹ konkurencjê chiñskich jab³ek oraz efekty zaawansowanego programu biotechnologicznego, obok najwiêkszej ju¿ w wiecie produkcji pszenicy, g³ównie dla potrzeb samowystarczalnoci ¿ywnociowej gigantycznej zbiorowoci.
Nie zmienia to ekonomicznie racjonalnej strategii pozostawania na razie
wydatnej czêci gospodarki wiejskiej poza sferami intensywnego wzrostu.
Zak³adane ambitne cele rozwoju licz¹cego siê w skali globalnej nie mog¹
mianowicie w chiñskich warunkach identyfikowaæ siê z równoleg³ym, jednoczesnym postêpem na ka¿dej p³aszczynie. Chodzi wprawdzie te¿ o to, aby
niektóre spo³eczne koszty rekordowej dynamiki wzrostu by³y mo¿liwie jak
najni¿sze, lecz nie narusza³y aktualnej chiñskiej zasady koncentracji nak³adów na strategicznie uto¿samionych zadaniach strategicznych, które stanowi¹ przecie¿ kluczowy warunek istotnej miêdzynarodowej poprawy ekonomicznej i  w efekcie  równie¿ ogólnej pozycji pañstwa w strukturze globalnej  w jakiej mierze jednak w³anie kosztem okrelonych bran¿ i terenów.
Wymaga to ze strony aparatu w³adzy publicznej maksymalnie precyzyjnej,
ale zarazem mia³ej w procesie wybiórczym orientacji co do autentycznych
szans i uwarunkowañ wzrostu, w tym co do proporcji pomiêdzy wolnociami
rynkowymi a nieodzownymi regulacjami i pañstwowym oddzia³ywaniem na
przyspieszony proces modernizacji ekonomicznej. Odnonie do tego z³o¿onego zakresu miêdzynarodowe opinie mog¹ b¹d musz¹ byæ na ogó³ bardzo rozbie¿ne, przede wszystkim dlatego, ¿e ka¿de w³aciwie spo³eczeñstwo i ka¿da
gospodarka narodowa odznacza siê historycznie ukszta³towanymi cechami,
ograniczaj¹cymi przydatnoæ prostego naladowania dowiadczeñ zewnêtrznych. wiadomoæ tej prawdy zaczyna siê jednak upowszechniaæ, dlatego
nawet do niedawna g³oni apologeci rzekomo ostatecznego skrystalizowania
ustrojowej formu³y wiata proponuj¹ ju¿ bardziej elastyczne ustosunkowanie do faktycznie istniej¹cych narodowych i miêdzynarodowych postaci rzeczywistoci, s³usznie zreszt¹ przy tym zauwa¿aj¹c, ¿e utrzymuj¹ siê liczne,
wielkie czêsto rozbie¿noci miêdzy kompetencjami pañstwa lub zespo³u
pañstw a skutecznoci¹, z jak¹ realizuje siê formalnoprawne mo¿liwoci
dzia³ania2.
W przypadku chiñskim trzeba oczywicie priorytetowo uwzglêdniaæ i obszerne relikty odziedziczonego z dawniejszych b¹d bli¿szych dziejów zacofania czy nawet wrêcz prymitywizmu, i wysok¹ klasê elit wszelkich kategorii:
politycznych, gospodarczych, technicznych, kulturalnych. Jednoczenie trzeba korzystaæ ze znacznego wci¹¿ jeszcze zdyscyplinowania, pracowitoci
i konsumpcyjnej skromnoci wielomilionowych rzesz nisko op³acanych pracowników oraz z innowacyjnoci, oryginalnoci i badawczej efektywnoci
wykszta³conej kadry.

2

Zob.: [Fukuyama, 2004].
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Ta specyficzna sytuacja  po³¹czona z polityczn¹ stabilizacj¹  sprzyja
m.in. przenoszeniu do Chin znacznej czêci produkcji wielu ju¿ firm o globalnie uznanych markach, takich jak np. IBM, Thomson, Volkswagen, General
Motors, Motorola, Samsung, Ralf Lauren, po to, by obni¿yæ koszty nawet
o blisko po³owê. Specyfika powoduje jednak równie¿ powa¿ne trudnoci
w przypadku podmiotów zagranicznych, usi³uj¹cych znaleæ odpowiednie
miejsce w handlowych stosunkach ze wschodz¹cym mocarstwem ekonomicznym. Odnosi siê to, chocia¿by ze wzglêdu na niedostateczne rozeznanie rynkowe oraz wci¹¿ czêciowo tradycyjny przebieg negocjacji, równie¿ do importu Chin, ale w jeszcze wiêkszej mierze do eksportowych starañ o wejcie na
wielki, lecz trudny rynek.
Powoduje to, ¿e bilanse handlowe wiêkszoci partnerów zagranicznych 
zw³aszcza pomijaj¹c dostawców paliw i surowców  w obrotach z Chinami
wykazuj¹ salda ujemne. Zarazem jednak warto zasygnalizowaæ, ¿e liczni
indywidualni handlowcy niektórych przynajmniej krajów  solidnie wykorzystuj¹c wiedzê o rynku chiñskim, jego strukturze, kierunkach zmian i rozwoju, obyczajach negocjacyjnych i kulturowych  s¹ w stanie znaleæ atrakcyjne nisze pomylnej koniunktury ogromnego kraju, tym bardziej ¿e funkcjonuje ju¿ spora liczba orodków wiarygodnej, kompetentnej informacji.
A cz³onkostwo Chin w wiatowej Organizacji Handlu i zapowiedziane (runda
Doha) u³atwienia w dostêpie do ich rynku tym bardziej sk³aniaj¹ do aktywnoci w relacjach z gospodark¹, która ju¿ za kilkanacie lat mo¿e wytwarzaæ
nawet oko³o jednej trzeciej produkcji wiatowej. Zarazem nale¿y uwzglêdniæ
stale alternatywn¹ wobec handlu szansê bezporedniego inwestowania kapita³owego, zw³aszcza w strefach specjalnych, unikaj¹c jednak wtr¹cania siê
w wewnêtrzne spo³eczno-polityczne sprawy Chin, znacznie lepiej wyczuwaj¹cych hierarchiê swoich potrzeb i przystosowañ do realiów.
Kolosalny  w miêdzynarodowej skali porównawczej  przyrost chiñskiego produktu krajowego nie móg³ nie spowodowaæ natomiast wielu zak³óceñ strukturalnych  b¹d ju¿ wystêpuj¹cych, b¹d spodziewanych w bli¿szej
lub dalszej przysz³oci, lecz wymagaj¹cych aktualnie powa¿nych i szybkich
przygotowañ oraz przeciwdzia³añ, naruszaj¹cych uproszczone schematy polityki gospodarczej.
Mocno zwiêkszone zapotrzebowanie na surowce mineralne i, w mniejszej
mierze, rolinne, a tak¿e nawet eksportowan¹ wczeniej ropê naftow¹ oraz
gaz ziemny, oznacza koniecznoæ coraz pokaniejszego dodatkowego importu, czêsto przy wy¿szych kosztach transportu (kolejowy przewóz z Rosji), powoduj¹c m.in. odpowiedni wzrost cen wiatowych w przypadku m.in. paliw,
stali, cementu, metali kolorowych. Zwiêkszone i wyd³u¿one przewozy towarowe uwypukli³y niedostatki infrastruktury transportowej; dosz³y do tego wyranie liczniejsze zawodowe b¹d prywatne przejazdy osobowe. Zaistnia³a
potrzeba rozbudowy po³¹czeñ telekomunikacyjnych. Zapotrzebowanie na si³ê robocz¹ wywo³a³o przemieszczenie ze wsi do miast, czego konsekwencj¹
musia³o byæ odpowiednie budownictwo mieszkaniowe i us³ugowe. W warun-
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kach gwa³townych przemian technologicznych kszta³cenie kadry fachowej
wymaga³o podobnie szybkiej modernizacji, przy odpowiednim postêpie ilociowym. Nowe aspiracje i lepsze zaopatrzenie rynku musia³o ponadto wp³yn¹æ na pewne presje p³acowe i wymagania jakociowe, powoduj¹c m.in. trudnoci w up³ynnianiu dotychczasowych zapasów. W regionach po³udniowych
da³ siê odczuæ dotkliwy niedobór wody, a w ca³ym kraju  energii elektrycznej, co doprowadzi³o ostatnio nawet do krótkoterminowego zawieszenia
produkcji w niektórych zak³adach Pekinu i Szanghaju. Z kolei silny przyrost
eksportu spotka³ siê z zagraniczn¹ krytyk¹ kursu juana, od lat utrzymywanego na zani¿onym poziomie (8,277 za 1 USD).

Perspektywy potê¿nej gospodarki
D³ugotrwa³a, trwaj¹ca dwadziecia kilka lat, wyj¹tkowa w skali globalnej
koniunktura ekonomiczna zmieni³a dotychczas tylko wycinkowo miêdzynarodow¹ pozycjê Chin. Kraj ten pozostaje w zasadzie gospodark¹ rednio rozwiniêt¹, z charakterystycznymi pod wieloma wzglêdami cechami organizmu,
który tylko na niektórych p³aszczyznach zdo³a³ wzglêdnie skutecznie nadrobiæ historyczne zapónienia gospodarcze 3. W odró¿nieniu natomiast od innych rednio zaawansowanych podmiotów ekonomicznych Chiny dysponuj¹
 dziêki swojej masie absolutnej  zdolnoci¹ szybkiego do³¹czenia do globalnej elity na wybranych odcinkach nauki, techniki, technologii, ewentualnie tak¿e dochodów niektórych grup spo³ecznych. Z drugiej jednak strony,
ilociowe proporcje rozwarstwienia ludnociowego powoduj¹, ¿e setki milionów mieszkañców kraju (ponad po³owa ca³oci) ¿yj¹ w warunkach zdecydowanie skromnych, zupe³nie nieporównywalnych nawet z ariergard¹ pañstw
OECD, w dodatku przy bardzo ma³ych lub nawet ¿adnych (rolnicy) instrumentach pomocy socjalnej, takich jak emerytury i zasi³ki, jakkolwiek przejawy
nêdzy stanowi¹ w Chinach zjawisko raczej marginalne.
Jakie perspektywy rozwoju na danym szczeblu chiñskiej dojrza³oci ekonomicznej wydaj¹ siê najbardziej realne w najbli¿szych latach, a tak¿e w kolejnych dziesiêcioleciach reform wewnêtrznych i zewnêtrznego wspó³dzia³ania?
Uwarunkowania dalszego postêpu gospodarczego zale¿eæ bêd¹ i od stopnia wewnêtrznej dojrza³oci elit politycznych oraz specjalistycznych, i od
krajowych przemian o charakterze powszechnym, obok ró¿nych aspektów
sytuacji zewnêtrznej.
Spo³eczna stabilizacja Chin mo¿e jednak  co wydaje siê paradoksem 
nie tylko wzrastaæ wraz z poziomem wiedzy i kultury, lecz tak¿e maleæ wraz
z narastaj¹cymi aspiracjami dochodowymi poszczególnych kategorii ludnociowych oraz ogó³u mieszkañców  tak jak siê dzia³o i dzieje w wielu innych
krajach Azji b¹d pozosta³ych czêciach wiata. Sprzyjaj¹c wydajnoci pracy

3

Por. [Dobroczyñski, 2003b].
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czy dalszym korzyciom rozwojowym, zjawisko to z regu³y powoduje zarazem
naciski, które zmuszaj¹ do zmniejszania nak³adów inwestycyjnych (siêgaj¹cych w Chinach w poszczególnych latach nawet do ponad 40% PKB) na
rzecz rosn¹cych p³ac i konsumpcji. To z kolei powinno jednak powiêkszaæ odpowiednio popyt wewnêtrzny i poprawiaæ jego strukturê, a zmniejszaæ ryzyka
zwi¹zane z pierwszoplanow¹  jak obecnie  rol¹ eksportu, który wprawdzie na ca³ym prawie wiecie dominuje nad produkcj¹ i popytem krajowym,
lecz  w warunkach coraz silniejszych miêdzynarodowych zale¿noci gospodarczych  wytwarza zagro¿enia, niepozwalaj¹ce na ogó³ pojedynczym elementom globalnej ca³oci na zbytnie wy³¹czenie siê z trendów i prawid³owoci globalnych.
Chyba ¿e odnone elementy  podmioty pañstwowe  dysponuj¹ przejciowo wartociami, przewy¿szaj¹cymi wydatnie ekspansywne mo¿liwoci pozosta³ych. Takie aktualnie posiadaj¹ w³anie Chiny, odnosz¹ce sukcesy zagraniczne z powodu tanioci i solidnoci pracowniczej, po³¹czonej z historyczno-systemowymi walorami intelektualno-konsumpcyjnymi. Tu jednak
wy³ania siê pytanie, oparte m.in. na dowiadczeniach innej potêgi azjatyckiej: przez jak d³ugi jeszcze czas?4 Bo ¿e nie przez wiecznoæ, to oczywiste.
Teoretycznie w grê wchodzi równie¿ wariant trwa³ej i dynamicznej koniunktury autentycznie globalnej b¹d przynajmniej obejmuj¹cej gros krajów wysoko rozwiniêtych, zapewniaj¹cej solidny zbyt eksportowy gospodarkom kategorii wschodz¹cej. Wydaje siê to jednak realne jedynie w okresach
krótszych, nawet przy daleko id¹cej wiatowej liberalizacji obrotów w ramach OH (147 pañstw) i niektórych wa¿nych innych podmiotów, takich jak
np. Rosja.
W tych warunkach perspektywiczne szanse azjatyckiego giganta mog¹
przez parê jeszcze dziesiêcioleci zale¿eæ przewa¿aj¹co od si³y wewnêtrznych
reform, przystosowuj¹cych elastycznie chiñsk¹ gospodarkê i spo³eczeñstwo
do zmieniaj¹cych siê realiów wszelkiego rodzaju  ekonomicznych i technologicznych w pierwszej kolejnoci, ale te¿ wiadomociowych, kulturowych
oraz ideologicznych w zauwa¿alnym zwi¹zku z procesami materialnymi.
Japonia wprawdzie równie¿ podjê³a sporo rozs¹dnych dzia³añ do wyjcia
ze stagnacji, lecz efekty tego okaza³y siê dotychczas raczej znikome. Jej obecne parametry odbiegaj¹ jednak wci¹¿ zdecydowanie in plus od ekonomicznego zaawansowania Chin, co nie wytwarza tam atmosfery dramatycznej pogoni
za utraconym w dziejach czasem. Nim jednak roczny dochód per capita Chiñczyka (obecnie poni¿ej 1000 USD, spodziewane 3000 USD w 2020 r.) zbli¿y siê
do wielkoci japoñskiej (aktualnie ok. 32 000 USD), polityka ekonomiczna
pañstwa mo¿e jeszcze stosowaæ przejciowo niektóre specyficzne rodki,
akceptowane przez wiêkszoæ ludnoci, choæ odbiegaj¹ce od standardów
i ocen zewnêtrznych.

4
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Por. [Dobroczyñski, 2004a].
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Nale¿y te¿ przyznaæ, ¿e nale¿¹ce do IMF i WTO Chiny bior¹ równie¿ pod
uwagê te efektywne instrumenty, które s¹ im sugerowane przez dowiadczenia innych gospodarek i opinie uznanych ekspertów zagranicznych. Te ostatnie zreszt¹  jak zazwyczaj  nie s¹ jednomylne, powstaj¹c nie tak rzadko
w cieniu schematów ró¿nych szkó³ ekonomicznych i autorytetów naukowych,
sprzecznych ideologii politycznych oraz ograniczonego rozeznania co do
chiñskiej rzeczywistoci psychospo³ecznej.
Podjête b¹d postulowane w najbli¿szej przysz³oci reformy b¹d inne
zmiany w chiñskiej polityce gospodarczej zak³adaj¹ w ka¿dym razie powa¿ne
lub nawet prawie pe³ne zaniechanie ingerencji instytucji rz¹dowych w dzia³alnoæ banków i przedsiêbiorstw, co m.in. oznacza ich samodzielnoæ w zakresie inwestycji podejmowanych bez finansowego udzia³u pañstwa oraz
w sferze decyzji kredytowych, przy ponoszeniu jednak ca³kowitego z tym
zwi¹zanego ryzyka  co powinno wzmóc efektywnoæ inwestycji przy sch³adzaj¹cym koniunkturê ograniczeniu ich iloci w miejsce dotychczas stosowanych rz¹dowych zakazów, ostatnio stosowanych w przemyle stalowym,
cementowym i w budownictwie oraz przy podtrzymywaniu ju¿ zaistnia³ej
zasady decentralizacji bud¿etowej (aktualnie zaledwie 17% PKB przechodzi
przez bud¿et centralny).
Chiñskie w³adze publiczne na ogó³ dobrze zdaj¹ sobie sprawê z powi¹zañ
pomiêdzy wysok¹ stop¹ wzrostu a gospodark¹ deficytów ró¿nego rodzaju,
lecz musz¹ te¿ uwzglêdniaæ presjê corocznego pojawiania siê ok. 20 milionów
nowych podmiotów ludzkich na rynku pracy. St¹d m.in. potrzeba wzmo¿onej
ostro¿noci i wstrzemiêliwoci w aktywnoci banków  lecz w takim tylko
kierunku, by zapobiec projektom ekonomicznie nieuzasadnionym i nieci¹galnym kredytom, których wielkoæ szacuje siê na 2030% chiñskiego
PKB. Zarazem jednak chodzi te¿ o racjonalne wykorzystanie charakterystycznej dla wiêkszoci Chiñczyków silnej sk³onnoci do oszczêdzania, tak by
w optymalnej sytuacji móc zgromadziæ w ten sposób nawet blisko 1,3 biliona
USD dla potrzeb strategii wzrostu.
Bierze siê przy tym pod uwagê logiczny zwi¹zek reformy bankowej z koniecznoci¹ zdecydowanego usamodzielnienia ogó³u przedsiêbiorstw pañstwowych oraz z uelastycznieniem polityki kursowej. Fiskalny deficyt pañstwa (ok. 3% PKB) i publiczne zad³u¿enie (ok. 26% PKB) nie budz¹ na razie
obaw, natomiast zjawisko 150200 mln zbêdnych pracowników rolnictwa wymaga w perspektywie podjêcia stopniowych ruchów zaradczych 5. Problemami do rozwi¹zania pozostaj¹ ró¿ne aspekty ochrony rodowiska, prywatnego
wk³adu w rozbudowê infrastruktury, stabilnoæ popytu wewnêtrznego, wzmo¿enia innowacyjnoci oraz rezygnacji z wytwarzania produktów jakociowo
zbyt s³abych b¹d zdecydowanie przewy¿szaj¹cych ilociowo realne zapotrzebowanie krajowe i zagraniczne, a tak¿e w³aciwe kszta³towanie poziomu

5

IMF Survey, July 12, 2004 oraz Chinas Growth and Integration into the World Economy:

Prospects and Challenges, Washington 2004.
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rezerw dewizowych, siêgaj¹cych obecnie a¿ 440 mld USD i 616 ton z³ota (przy
d³ugu zagranicznym w wysokoci 185 mld USD, eksporcie 436 mld USD oraz
imporcie 397 mld USD w 2003 r.); ponadto chiñskie banki zgromadzi³y obligacje pañstwowe USA wartoci 165 mld USD 6.
Chiñska dynamika rozwojowa w jej absolutnej skali oraz przy licznych s³abociach strukturalnych i niedoborach jest przez wiatow¹ opiniê ekonomiczn¹ odbierana wprawdzie z uznaniem jako istotny globalny stymulator
wzrostu, ale te¿ z okrelonymi obawami, przede wszystkim na gruncie ju¿ wytworzonej i narastaj¹cej wra¿liwoci przewa¿aj¹cej czêci gospodarek narodowych z powodu zaawansowania procesów globalizacyjnych, uzale¿niaj¹cych koniunkturê ekonomiczn¹ poszczególnych krajów od stabilnoci b¹d
zmian nawet w najbardziej oddalonych regionach wiata  zw³aszcza je¿eli
s¹ to pañstwa o takiej skali i takiej dynamice jak w przypadku Chin.
W sytuacjach tego typu powstaje zreszt¹ coraz wyraniejsza i coraz powszechniejsza prawid³owoæ wspó³czesnych czasów, polegaj¹ca na tym, ¿e
presje ekonomiczne zdecydowanie przewa¿aj¹ nad ideologicznymi i moralno-politycznymi determinantami przemian wewnêtrznych oraz miêdzynarodowych. Prowadzi to wprawdzie do oczywistego os³abienia roli tych czynników, które  jak np. patriotyzm czy humanizm  w przesz³oci niejednokrotnie silnie oddzia³ywa³y na wiatowe przekszta³cenia, ale te¿ do zaniku czêci
wzajemnych uprzedzeñ wtedy, kiedy interesy ekonomiczno-technologiczne
sk³aniaj¹ do bliskiej wspó³pracy. I to nawet pañstwa jeszcze niedawno antagonistyczne czy wrêcz miertelnie wrogie. St¹d wynika obecna poprawnoæ
stosunków rosyjsko-niemieckich, amerykañsko-japoñskich, indyjsko-pakistañskich itd., itd.  oczywicie poprawnoæ wzglêdna, nielikwiduj¹ca pamiêci o historii, lecz wystarczaj¹ca dla cywilizowanego wspó³dzia³ania gospodarczego na wszystkich korzystnych p³aszczyznach. Z autentyczn¹  pomimo niektórych niezbêdnych dla opinii publicznej drobnych krytyk i deklaracji  obojêtnoci¹ np. wobec rzeczywistego stosunku Rosji do Czeczenii b¹d
Stanów Zjednoczonych do Palestyny.
Odnosi siê to równie¿ do Chin, mog¹cych wspó³pracowaæ dynamicznie
z ogó³em systemów odmiennych gospodarek wiata, w tym Stanów Zjednoczonych, Japonii, Rosji, a nawet Tajwanu. A s¹dziæ nale¿a³oby, ¿e w miarê wzrostu chiñskiej potêgi ekonomicznej osi¹gniêta dotychczas miêdzynarodowa
poprawnoæ ulegnie dalszemu wzmocnieniu, po prostu ze wzglêdu na coraz
wyraniej analogiczne wspólne interesy zaanga¿owanych stron.
Tego jednak nie nale¿a³oby uto¿samiaæ z globaln¹ stagnacj¹ i pasywnoci¹
spo³eczn¹. Intensywnie kszta³towana  poprzez procesy edukacji i wiedzy
o wiecie  wiadomoæ narodów nie pozostanie bowiem bez powa¿nych nastêpstw w zakresie aspiracji dochodowych, a  w dalszej kolejnoci  równie¿ praw obywatelskich, co musi w efekcie oznaczaæ, jak to pokazuj¹ przyk³ady w³aciwie ogó³u wy¿ej rozwiniêtych krajów, istotne przeobra¿enia na-
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tury spo³ecznej w kierunku wewnêtrznej i miêdzynarodowej demokratyzacji
po³¹czonej z zaawansowanym szacunkiem dla politycznych i socjalnych potrzeb ludnoci ka¿dego kraju i regionu, z Afryk¹, Azj¹ i Ameryk¹ w³¹cznie.
Ten trend rozwojowy stopniowo obejmuje oczywicie tak¿e spo³ecznoæ
i pañstwo chiñskie z wszystkimi b¹d prawie wszystkimi wynikaj¹cymi z tego
konsekwencjami,

przynosz¹c

w

sferze

ekonomicznej

dalszy

intensywny

wzrost wydajnoci, innowacyjnoci i racjonalnoci, lecz obok silnego podwy¿szenia kosztów pracy, zmniejszaj¹cego niektóre dotychczasowe przewagi na
rynku miêdzynarodowym, podobnie do procesów znanych z ewolucji rzeczywistoci japoñskiej, ale z pewnoci¹ przy zachowaniu wci¹¿ wielu specyficznych cech cywilizacji i kultury chiñskiej, ukszta³towanych w ci¹gu tylu ju¿
tysiêcy lat.
Rozwa¿aj¹c alternatywy perspektyw rozwojowych Chin i wiata, nie nale¿a³oby abstrahowaæ zarazem od mo¿liwoci powa¿niejszych wstrz¹sów miêdzynarodowych na gruncie zbyt powolnego b¹d zbyt gwa³townego likwidowania
odstêpu pomiêdzy socjoekonomicznym a politycznym rozwojem Chin 7. Relatywnie szybkie zwiêkszanie siê dobrobytu mo¿e jednak ³agodziæ nastroje krytyczne, tak jak ewentualne zaburzenia gospodarcze  znacznie je potêgowaæ.
Je¿eli jednak chiñska polityka lekkiego spowolniania wzrostu i niezbêdnych reform dostosowawczych oka¿e siê skuteczna, wiêksze zagro¿enia ustrojowe nie bêd¹ spraw¹ najbli¿szych lat, zw³aszcza przy rozs¹dnej wspó³pracy
z Zachodem i gospodarkami Azji, a wiêc g³ównie z nap³ywem bezporednich
inwestycji zagranicznych (które ju¿ od dawna wyprzedzaj¹ proces zaci¹gania
kredytów czy w ogóle obcych inwestycji portfelowych), przy jednoczesnym
narastaniu chiñskich inwestycji kapita³owych  bezporednich i portfelowych  poza granicami kraju8. Te ostatnie osi¹gnê³y dotychczas ok. 26 mld
USD, g³ównie z terenu Hongkongu.
Próby d³ugoterminowych ocen chiñskiej (wraz z Hongkongiem) dynamiki
zak³adaj¹, ¿e redni roczny wzrost PKB do 2020 r. wyniesie od 5,6% (wariant
najni¿szy) do 8,0% (wariant najwy¿szy). Dla porównania: dla ogó³u pañstw
OECD, odpowiednio, od 2,1% do 2,8%. Oznacza³oby to, ¿e w 2020 r. udzia³ Chin
w wiatowym PKB realnie wyniesie od 17% do 20%, w zestawieniu z 9% w 1995
roku. Chiñski PKB (PPP) per capita siêgnie 13 000 USD, przy japoñskim w wysokoci 41 000 USD. Prognozy dla okresu tak odleg³ego rzadko wprawdzie
precyzyjnie siê sprawdzaj¹, wiadcz¹ jednak w danym przypadku przynajmniej o wydatnym zaufaniu ekspertów do chiñskich szans rozwojowych [Hernadi, Taniguchi, 2001].
Intensywna internacjonalizacja chiñskich procesów gospodarczych (aktualnie Chiny s¹ ju¿ czwart¹ handlow¹ potêg¹ wiata) wi¹¿e siê ze zjawiskami
takimi, jak poszukiwanie  dla potrzeb równowagi ekonomicznej i politycznej  wzmo¿onych mo¿liwoci kontaktów z nie najwa¿niejszymi dotychczas
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partnerami (Rosja, mniejsze kraje Unii Europejskiej), przy jednoczesnym
rosn¹cym zainteresowaniu strukturalnym modernizowaniem w³asnej gospodarki (import najnowoczeniejszej technologii, zagraniczne i w³asne inwestycje ab ovo w najbardziej przysz³ociowych dziedzinach, takich jak elektronika, informatyka, ³¹cznoæ, sprzêt aerokosmiczny, transport, chemia), obok
pewnej mocarstwowo-presti¿owej sk³onnoci do spektakularnych wobec
wiata przejawów nowoczesnoci  by wymieniæ chocia¿by poci¹g na poduszce magnetycznej w Szanghaju, budowla stadionu olimpijskiego w Pekinie czy program podboju kosmosu. Z tego per saldo mo¿e wynikaæ, ¿e nie tylko
Chiny wymagaj¹ modernizacji, ale i ich zagraniczni konkurenci zostan¹ z czasem zmuszeni do okrelonych dzia³añ dostosowawczych w obliczu nowej
potêgi ekonomiczno-technologicznej [ Competitors

, 2004].

Byæ mo¿e w bardziej odleg³ej przysz³oci i Ameryka Pó³nocna, i zintegrowana Europa, i Chiny oraz Japonia zostan¹ wyprzedzone przez kolejne fenomeny ekonomicznego dynamizmu, np. po³udniowoazjatyckiego lub po³udniowoamerykañskiego. Obecnie jednak najwy¿sza koncentracja globalnej uwagi
nale¿y siê Chinom.
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Abstract

World Phenomenon of the Chinese Economic Dynamics

From the end of the seventies Chinese economic achievements attracted the
whole worlds unflagging attention. The sources of the long-lasting development success are many while the specific conditions of modern Chinese
uniqueness should be searched even in many thousand of years of shaping
a different civilization. Thus, to some degree it concerns also separate elements of the current strategic and tactical concepts, and especially the dynamic economic growth philosophy on the market termswith only some
aberrations, at the same time keeping the authoritarian political system that
liberalizes itself insignificantly and slowly.
After many years of rapid growth China gained export surpluses not only when
it comes to the traditional consumable articles but also in the area of electronics, certain industrial appliances etc., which shows the gradually growing industrial versatility. With strong development of its own scientific-research
area, it is also important that foreign direct investments from many world
countries, including Taiwan, enter the Chinese market in record quantities.
Chinese development dynamics already caused significant prosperity growth
in some regions, however, chosen parts of the rural economy stay outside the
area of the intensive growth. One also has to notice that the extremely quick
growth creates potentially different kinds of threats to the economic balance
and structural transformation in China.
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