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Wykaz skrótów
1. Akty prawne
BGB

Niemiecki kodeks cywilny

CPLPRC

Ustawa o postępowaniu cywilnym

Konstytucja
ChRL

Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej

OZPC

Ogólne zasady prawa cywilnego

ZBG

Szwajcarski kodeks cywilny

2. Inne
APEC

Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku (ang. Asia-Pacific Economic Cooperation)

ARATS

Association for Relations Across Straits

ASEN

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
(ang. Association of South-East Asian Nations)

BIZ

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (ang. Foreign
Direct Investment – FDI)

BŚ

Bank Światowy

CDM

Clean Development Mechanism

CNOOC

China National Offshore Oil Corporation

CRL

Centralny Rząd Ludowy

CLRR

Cenralna Ludowa Rada Administracyjna

CNP

Complete National Power

CNPC

China National Petroleum Corporation
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DPP

Demokratyczna Partia Progresywna

EWG

Europejska Wspólnota Gospodarcza (Europen Economic Community)

ECFA

Evengelical Council for Finacial Accountability

ECUPL

Wschodniochiński Uniwersytet Nauk Politycznych
i Prawa

KC KPCh

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin

KPCh

Komunistyczna Partia Chin

LKKP

Ludowa Konsultatywna Konferencja Polityczna

KPCz

Genewska Komisja Praw Człowieka

KWE

Komisja Wspólnot Europejskich

NUC

Rada Zjednoczenia Narodowego

NPT

Non-Proliferation Treaty

NEAC

Northeast Asian Conference on Environmental Cooperation

NEASPC

North-East Asian Subregional Program on Environmental Cooperation

NOWPAP

Northwest Pacific Action Plan

NSA

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ang. United Nations, UN)

OZPL

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych

PCA

Partnership and Cooperation Agreement

PKB

Produkt krajowy brutto na mieszkańca
(ang. GDP per capita)

PPG

Przedsiębiorstwa powiatowo-gminne w Chinach

PRA

Państwowa Rada Administracyjna

PLA

Plan Chińskiej Armii Wyzwoleńczej

RMB

Waluta ludowa Chin

SOW

Szanghajska Organizacja Współpracy

TECA

Umowa traktująca o handlu i współpracy gospodarczej

TEMM

Tripartite Environmental Ministers Meetings

TRIP

Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw
Własności Intelektualnej

UNCTAD

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu
i Rozwoju (ang. United Nations Conference on Trade
and Development)

UE

Unia Europejska

WTO

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade
Organization)
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Wstęp
Chiny są państwem, którego znaczenie aktualnie rośnie w najbardziej widoczny sposób, i to niemal we wszystkich dziedzinach życia międzynarodowego. Zaczęły one realizować swój gigantyczny projekt modernizacyjny
wynikający przede wszystkim z konieczności zaspokojenia elementarnych
potrzeb największej populacji świata przekraczającej 1,3 mld osób. Pod
względem powierzchni jest to czwarte na świecie państwo, po Rosji, Kanadzie i USA, a pod względem wielkości gospodarki PKB trzecia gospodarka świata, po Unii Europejskiej i USA1.
Obecny ustrój Chin jest nominalnie socjalistyczny (tzw. socjalizm o chińskich właściwościach), w praktyce jest to jednak kapitalizm, bez charakterystycznych np. dla UE rozległych zabezpieczeń socjalnych, cechujący się
lekkim zabarwieniem nomenklaturowym i dużym woluminem inwestycji
zagranicznych oraz eksportu. W sferze polityki partia komunistyczna sprawuje autorytarne rządy, odwołując się do nacjonalizmu, tępiąc ruchy opozycyjne i próbując budować gospodarkę opartą na wiedzy na wzór krajów
sąsiednich, m.in. Japonii, Korei Płd., USA, a także Singapuru2.
Chiny to także jeden z najstarszych ośrodków cywilizacyjnych świata,
o odrębnej i bogatej tradycji muzycznej, teatralnej, literackiej, filozoficznej
oraz historycznej, a także naukowej. Po zakończeniu rewolucji kulturowej
chińska kultura stopniowo się odradza, chociaż zdaniem krytyków szkody
wyrządzone za rządów Mao Zedonga są zbyt wielkie, aby możliwe było jej
pełne odrodzenie3.
Bezprecedensowe w dzisiejszych Chinach jest bowiem obecne otwarcie tego kraju na świat i jego szybka okcydentalizacja. W ciągu kilku lat zlikwidowano nierównowagę gospodarczą i znacznie ulepszono zaopatrzenie
1
Chińska Republika Ludowa, „Wikipedia. Wolna Encyklopedia”, Internet, www.pl.wikipedia.org/wiki/Chiny [dostęp: 23 maja 2011].
2

Tamże.

Chiny, Chińska Republika Ludowa, Internet, www.pl.virtual-earth.eu/Chiny [dostęp: 24 maja
2011].
3
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ludności. Szybko odrabiano zaniedbania w rozwoju rolnictwa i przemysłu
lekkiego. Charakterystyczne jest, że handel zagraniczny Chin rósł w ostatnich dekadach jeszcze szybciej niż PKB, co odzwierciedla rosnącą integrację gospodarki chińskiej ze światową4.
Dzięki polityce KPCh Chiny są dziś w przyjacielskich stosunkach ze
wszystkimi swymi sąsiadami, nawet tymi, z którymi w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wchodziły w konflikty zbrojne. Państwo Środka jest ważnym partnerem dla wielkich tego świata: USA, Unii Europejskiej, Rosji.
Weszły po latach negocjacji do WTO. Chiny są trzecim na świecie państwem, które wysłało człowieka w kosmos5.
Celem pracy jest przedstawienie systemu politycznego ChRL, uwzględniając kwestie fundamentalne, a także relacje partia–państwo. Rodzi to pytania, w jaki sposób partia rządzi Chinami oraz kto i jak zarządza partią? Następnie wskazuje się tu dominację Komunistycznej Partii Chin, która traktuje
państwo jako narzędzie do sprawowania władzy, podlegając regularnym
przekształceniom, odpowiadającym politycznym celom i aktualnej dynamice wewnętrznej partii. Niemniej jednak KPCh zachowuje charakter leninowski, natomiast przedstawiciele władzy i stanowiska państwowe mają
charakter fasadowy, co powoduje, że nie można struktury państwa określić
jako instytucjonalną czy formalno-prawną. Prowadzona restrukturyzacja administracji ma na celu dostosować chińską biurokrację do dynamicznych
zmian w chińskim systemie społeczno-gospodarczym, a także postępującej
transformacji z gospodarki planowej do gospodarki rynkowej. Czynności te
polegają na likwidacji i tworzeniu nowych instytucji lub przenoszeniu ich
uprawnień, łączeniu ministerstw, zakładaniu komitetów organizacyjnych,
a także zmianie statusu względem pozostałych instytucji. Struktury państwowe są przekształcane tak, aby odpowiadały bieżącej kompozycji struktur
KPCh, a także personalnej konfiguracji w obrębie partyjnych ciał decyzyjnych. Wpływ na relacje władzy w administracji mają też instytucje nieformalne, jak małe grupy kierownicze pozwalające na koordynację, wzmacnianie pewnych instytucji względem innych i rozwiązywanie konfliktów
interesów. Ramieniem wykonawczym KPCh jest administracja publiczna,
4
Międzynarodowe konsekwencje chińskiej polityki modernizacji i otwarcia, „Stosunki
międzynarodowe”, Internet, www. stosunki-miedzynarodowe.pl/index.php [dostęp: 22 kwietnia 2010].
5
J. K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, przeł. T. Lechowska, Z. Słupski, Warszawa–
–Gdańsk 2003, s. 1.
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która ma na celu wdrażanie polityki KPCh na określonym obszarze, czego
przykładem są jednostki administracyjno-terytorialne, tworzące gałęziowe
wydziały, zarządy i komisje. Na szczeblu prowincji – komitety koordynujące
pracę różnych jednostek strukturalnych: komitety finansowo-gospodarcze,
polityczno-prawne, do spraw kultury i oświaty. Należy także podkreślić, że
utworzono nowoczesny pion służby cywilnej. Zawodowi urzędnicy przejęli
funkcje pełnione przez dygnitarzy partyjnych. Chiny stały się krajem zinstytucjonalizowanym, w którym kompetencje i zależności różnych organów
władzy, jak i procedury administracji publicznej, zostały ujęte w instytucjonalne ramy. Przestrzeganie prawa w procesie decyzyjnym należy do priorytetów władz, zgodnie z doktryną Li Penga o czystym rządzie.
Monografia składa się z siedmiu odrębnych rozdziałów analizujących
poszczególne problemy polityki chińskiej. Otwiera ją część dotycząca systemu politycznego ChRL. W ujęciu Konstytucji ChRL zaprezentowano
skład, zakres kompetencji i funkcjonowanie: Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, Przewodniczącego
Chińskiej Republiki Ludowej, Rady Państwowej. Określono ideologię Komunistycznej Partii Chin, która jest oparta na pięciu filarach: marksizmie-leninizmie, maoizmie, teorii Deng Xiaopinga, zasadzie trzech reprezentacji Jiang Zemina oraz Koncepcji Naukowego Rozwoju Hu Jintao. Partia
tworzy swoje struktury równolegle wobec stanowisk w administracji państwowej, mediach publicznych, a także w państwowych przedsiębiorstwach. Drugi rozdział został poświęcony kulturze systemu prawnego
Chin. Określono tradycyjny chiński porządek prawny, który ma charakter
penalny. W niewielkim stopniu wyraża nakazy, pozostawiając w ten sposób tworzenie norm dla konkretnych zachowań społecznych regułom
etycznym lub li. Prawo spisane miało charakter regulacji subsydiarnej,
służącej głównie wskazaniu sankcji za złamanie danej normy społecznej.
W trzecim rozdziale zaprezentowano idee czterech modernizacji. Przedstawiono proces odrodzenia i modernizacji Chin, który jest jednym z najważniejszych fenomenów współczesności. Ukazuje on sukces lub niepowodzenie Chińczyków, które ważą na ich przyszłości, lecz także wpływa
na bieg historii świata w XXI w. Określa, jaki jest charakter i specyfika
procesu reform i otwarcia na świat zewnętrzny, zapoczątkowanego przed
28 laty przez Deng Xiaopinga. Na czym polega tajemnica dotychczasowego sukcesu Chin? W rozdziale czwartym ukazana jest pozycja ChRL we
współczesnej gospodarce świata. Zaprezentowano weryfikację realności
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ryzyka i szans związanych z przebudzeniem gospodarki Chin. W rozdziale
piątym dokonano analizy funkcjonowania i roli parti KPCh we współczesnych międzynarodowych porozumieniach. Zaprezentowano całościowy,
syntetyczny przegląd ich działania na forum organizacji międzynarodowych, mającego kluczowe znaczenie dla zrozumienia międzynarodowej
pozycji Chin oraz ich rosnącej roli w kształtowaniu ładu międzynarodowego, którego siłą rzeczy ChRL musi stać się filarem. Rozdział szósty poświęcony jest analizie polityki sił zbrojnych. Zauważono w nim przeprowadzoną z dużym rozmachem modernizację chińskich sił zbrojnych,
których celem jest stworzenie zagrożenia dla najpotężniejszych czy wyjątkowo ważnych, a niemal bezbronnych elementów uzbrojenia potencjalnego rywala lub rywali. Materiał zawarty w tym rozdziale wspomina
o ciągle rozbudowywanym arsenale rakietowym; dotyczy to pocisków balistycznych, jak i manewrujących, rosnących możliwości obrony przeciwlotniczej oraz powiększającej się i unowocześnianej floty atomowej i konwencjonalnych okrętów podwodnych. Rozdział siódmy analizuje kulturową
pozycję Chin w świecie. Prezentuje promocję kultury chińskiej jako element polityki mocarstwowej Chin. Przedstawia Instytut Konfucjusza jako
wizytówkę promocji języka i kultury współczesnych Chin za granicą. Ukazuje światowy udział Chin w promocji nauki i techniki w regionach narodowościowych.
Materiały zawarte w tych rozdziałach dotyczą problemów rozwoju Chin
w XX w. i obecnie. Jednakże ustalenie tego stanu faktycznego jest trudne,
ponieważ polityka Chińskiej Republiki Ludowej podlega ciągłej transformacji, a informacje na powyższy temat są parcjalne lub w ogóle ich nie ma.
Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność i serdecznie podziękować
Panu Profesorowi Grzegorzowi Górskiemu oraz recenzentom: Panu Doktorowi Sławomirowi Sadowskiemu i Panu Doktorowi Jerzemu Stępień za
pełną życzliwości opiekę naukową, za cenne wskazówki i uwagi oraz nieocenioną pomoc w powstawaniu tej pracy.
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1
1. Historyczne przesłanki ustroju
politycznego Chińskiej Republiki
Ludowej
Dumni ze swojej kultury Chińczycy niechętni byli do kontaktów z innymi
cywilizacjami, o czym m.in. może świadczyć Wielki Mur, będący uzewnętrznieniem polityki izolacji służącej oddzieleniu Chin od reszty świata6. Kulturę chińską, tak inną od europejskiej czy amerykańskiej, starały się wyjaśnić obce mocarstwa stawiające sobie za zadanie ujarzmienie tego kraju
zwanego „Środkiem Świata”.
W myśl koncepcji Tianxia powstałej we wczesnym okresie dynastii Zhou,
Chińczycy uważali się za prawdziwych ludzi, a to, co znajduje się za Wielkim
Murem, jest barbarzyńskie. To przecież oni byli panami wszystkiego, co znajduje się pod niebem, i dlatego równoprawne stosunki z innymi państwami
były niemożliwe. Dynastia Qingów po umocnieniu swej pozycji w Chinach
przeszła do podbojów. Mandżurowie walczyli z Mongołami i Dżungarią, najeżdżali Tybet, Birmę, Rosjan nad Amurem oraz Wietnam. W 1758 r. zdobyli
Dżungarię i Kaszgarię, sukcesem zakończyło się też zajęcie Tybetu. Po 1790 r.
za wasala Qingów uznał się Wietnam, a Korea w latach 30. XVII w. Na przełomie XVIII i XIX stulecia Państwo Środka obejmowało kolosalne, niezaludnione i niezagospodarowane terytoria7.
W XIX w. Chinami rządził cesarz z dynastii Qingów, wywodzący się
z mandżurskiego rodu Aisin Gioro. Mandżurowie zachowali chiński język
i administrację, jednakże Chińczyków uważali za swoich poddanych i na
znak zniewolenia kazali im nosić długie warkocze. Z czasem przyjęli od
6
Polityka ta była podejmowana wielokrotnie w dziejach Chin, zwłaszcza za dynastii Qin,
Ming i Qing, wynikała z nauk taoistycznych. Jedna z maksym Laozi głosiła: „I choćby sąsiednie państwa widoczne były w oddali i słychać by było, jak w nich pieją koguty i psy szczekają,
to niech ludzie żyją do późnej starości i umierają bez wzajemnych, międzypaństwowych
odwiedzin”. M. Kudelska, Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, Kraków 2002, s. 300.
7
N. Bociański, Chiny w XIX i na początku XX w. Zarys sytuacji politycznej i społecznej,
„Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 1, s. 1.
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Chińczyków ich obyczaje, filozofię polityczną, język oraz etykę konfucjańską8. Uznali pogląd, że władca rządzi dzięki swej cnocie. W celu utrzymania kontroli nad Chińczykami, Mandżurowie, jako rządcza rasa panów,
zachowała system Ośmiu Chorągwi, a ponieważ nie zajmowali się praktycznie żadną pracą fizyczną, żyli na koszt podbitego narodu9.
Państwem Środka rządził cesarz, władca absolutny, oficjalnie zwany
Synem Nieba i będący wyłącznym pośrednikiem między niebem a światem
ziemskim. Poza imieniem osobistym posiadał imię świątynne oraz pośmiertne. Cesarz był właścicielem wszystkich ziem cesarstwa, gdyż w Chinach nie istniała prywatna własność ziemska, co najlepiej obrazuje cytat: „Nie
ma ziemi, która by nie była cesarska; ten, kto spożywa płody tej ziemi, jest
poddanym cesarza”10. Odpowiadał on przed Niebem za utrzymanie harmonii
i równowagi na Ziemi. Zobowiązany był do przestrzegania norm oraz utrzymania w dobrej kondycji organizacji państwowej, a w wypadku niewywiązania się z tych obowiązków mógł zostać obalony przez lud posiadający prawo
do buntu, a właściwie przez któregoś ze zbuntowanych przywódców11.
Wszyscy członkowie rodziny cesarskiej byli ujęci w specjalnym spisie
cesarskiego domu i jako książęta krwi posiadali tytuły, uposażenie pieniężne oraz synekury państwowe. Zamieszkiwali w pałacu cesarskim lub
w specjalnej dzielnicy Cesarskiego Miasta. Cesarz oraz jego poddani posiadali tylko jedną prawowitą żonę, którą wybierano wśród córek mandżurskich urzędników podczas specjalnego przeglądu. Kiedy wybranka
była bezpłodną, władca mógł poślubić kolejną kobietę, jednak pierwsza
żona zachowywała swą pozycję oraz przysługujące jej uprawnienia i przywileje. To właśnie pierwsze damy sprawowały władzę w haremie, gdyż cesarz posiadał liczne konkubiny, chociaż tylko siedem z nich miało oficjalny status. W haremie przebywały one od 16. do 25. roku życia i jeżeli
nie urodziły dziecka, zwracano im wolność12.
O następstwie dziedziczenia tronu decydowała wola ojca. Cesarz popierał moralność, udzielając nagrody osobom starszym i cnotliwym. Cele8
A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 485–486; J. Pawłowski,
„Państwo” we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010, s. 26–27; E. Brodzianka,
Historia krajów Azji i Afryki, Warszawa 1980, s. 72–73.
9
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W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 1992, s. 346.

10

W. Sidichmienow, Chiny. Karty przeszłości, Warszawa 1978, s. 141.

11

N. Bociański, dz. cyt., s. 2.
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brował także wszystkie najważniejsze ceremonie państwowe13. Nie był
znaną osobą, otaczał go nimb tajemniczości. Rzadko podróżował i to do
niego przybywali urzędnicy i dyplomaci. Ze względu na skomplikowany
ceremoniał cesarski dostęp do cesarza był trudny, a audiencje odbywały
się w Pekinie14.
Jednym z najważniejszych ministerstw w systemie chińskim było Ministerstwo Ceremonii. Podczas audiencji osoby zaszczycone winny oddać
dziewięć rytualnych pokłonów panującemu oraz wręczyć mu dary, które
były znakiem wasalnej podległości. Audiencje odbywały się w Pekinie. Za
panowania Mandżurów jednym z ważniejszych urzędów była Rada Wojenna, gdzie zapadały postanowienia wagi państwowej jak dekrety, Sekretariat Wewnętrzny oraz ministerstwa: Kar, Robót Publicznych, Ceremonii,
Wojska, Podatków oraz Rang Państwowych, które stanowiły władzę wykonawczą, a nadzór nad administracją miała Izba Cenzorów.
Społeczność chińską dzielono na: uczonych, rolników, rzemieślników
oraz kupców, którzy jako „wolni” teoretycznie korzystali z równych praw.
Poza stanami znajdowali się „ludzie podli” wykonujący zawody: aktorzy,
prostytutki, rzeźnicy czy „dziedziczni żołnierze”. Do elity władzy należeli
mandaryni, do których mogli należeć wszyscy „wolni”. Droga do osiągnięcia statusu mandaryna była wyjątkowo trudna i wiązała się z długoletnimi
studiami oraz zdaniem egzaminów państwowych. Od 1850 r. dopiero egzamin trzeciego stopnia przyznawał uprawnienia urzędnicze. Mandarynów otaczano niesłychaną czcią. W Państwie Środka korpus urzędniczy
dzielił się na cywilny i wojskowy, z których każdy miał po dziewięć stopni,
a każdy ze stopni dzielił się na 2 klasy: wyższą i niższą. Mandaryni najwyższego stopnia byli rzadkością i znajdowali się wyłącznie w otoczeniu
cesarza15.
W Chinach w XIX w. rozpowszechniła się korupcja, którą praktykowano bez obaw. Na sprzedaż było dosłownie wszystko, od akademickich
stopni po posady. Niewydajna praca urzędnicza osłabiła państwo i tym
samym ułatwiła dominację obcych mocarstw. O olbrzymiej korupcji mówi
stara anegdota: „Dawno temu żył urzędnik skorumpowany do tego stopnia, iż drażnił nawet nie mniej zepsutych własnych zwierzchników. Aby
się go pozbyć, zdecydowano powierzyć jego opiece publiczne szalety,
13

W. Olszewski, Chiny. Zarys kultury, Poznań 2003, s. 58–65.

14

A. Chwalba, dz. cyt., s. 486.

15

W. Olszewski, dz. cyt., s. 71–72.
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które zgodnie z tradycją były bezpłatne. Po pewnym czasie okazało się
jednak, iż jeszcze bardziej opływa on w dostatek. Na pytanie, jak to się dzieje,
odpowiedział: »Kiedy ktoś zamierza skorzystać z powierzonego mi przybytku, domagam się stosownej opłaty«. »A kiedy nie zamierza?« – padło
pytanie. »Wtedy grożę, że go wrzucę do kloaki, jeśli nie dostanę łapówki« –
spokojnie odparł indagowany […]”16.
Podstawę dochodu państwa stanowiły podatki, a główny ciężar ich
płacenia spoczywał na chłopach. Co pięć lat spisywano rejestry, w których
spisani byli wszyscy mężczyźni od 16. do 60. roku życia. Płacili oni podatek gruntowy oraz pogłówne stanowiące razem 75% dochodów państwowych. Rzemieślnicy i kupcy w miejsce podatku gruntowego płacili stosowne do swej działalności inne opłaty. (Produkty takie jak herbata czy sól
objęte były monopolem państwowym). Podatek liczony był w srebrze, ale
ponieważ w użyciu znajdowały się monety miedziane, były one przeliczane na srebrnego lianga. I tak teoretycznie srebrny liang był równy 1000
miedzianych monet, ale w praktyce liczba ta była większa, co powodowało
wzrost podatku, a tym samym niezadowolenie wyrażające się buntami.
Powszechne stało się oddawanie dzieci i żony pod zastaw17.
Przestrzeganiem prawa zajmowali się uzbrojeni w pałki i miecze policjanci. Przesłuchania prowadzono, używając tortur, przy czym wyłamywanie stawów należało do lekkich. Częścią kary wymierzonej przestępcy
było karanie jego krewnych, dlatego przesłuchiwani często przyznawali
się do niepopełnionych czynów. Więzienia przerażały swym wyglądem,
a dłuższy wyrok groził śmiercią głodową poprzedzoną obłędem18.
Podstawową jednostką społeczną w Chinach była rodzina, gdzie zgodnie z obowiązkiem synowskiego posłuszeństwa, nestor posiadał nieograniczoną władzę nad wszystkimi. Był panem ich losu, dysponował ich wolnością i życiem. Szacunek wobec rodziców, a szczególnie ojca, oznaczał
również szacunek wobec władcy, dlatego obowiązkiem ojca było spłodzenie jak najwięcej synów, którzy byli inwestycją rodziny w odniesienie
sukcesu. Ważną rolę odgrywał też najstarszy syn. To on, jako następca
ojca, zobowiązany był zapewnić mu pośmiertną cześć i dożywotnio opiekować się grobem. Małżeństwo było dla młodych mężczyzn obowiązkiem
wobec rodziny i społeczeństwa, przy czym to rodzina wybierała przyszłą
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Tamże, s. 72–76.
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N. Bociański, dz. cyt., s. 3–4.
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Tamże.
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małżonkę. Pozycja kobiet była podrzędna. Dziewczynki od najmłodszych
lat były przygotowywane do bycia dobrą żoną i matką. Po zamążpójściu
kobieta podlegała mężowi i jego matce, a w przypadku gdy nie była prawowitą żoną, podlegała głównej żonie. Pozycja kobiet zależała od urodzenia syna swemu mężowi, który tak jak cesarz mógł mieć nieograniczoną
liczbę żon i konkubin. Mógł też zaspokajać swe potrzeby seksualne z prostytutkami. Woli nestora rodu nie ograniczały więzy krwi. Na swego następcę mógł ogłosić adoptowanego potomka19.
Za panowania Qingów bardzo skuteczny był system szpiegowania
w miastach, na wsi i w urzędach. Starostowie dziesiątek zagród pełnili
funkcje policyjne. Ścisła ewidencja pozwalała ingerować w sprawy rodziny
i śledzić jej poczynania, a każde wykroczenie surowo karać20.
W Państwie Środka nie liczyła się jednostka, lecz zbiorowość, gdyż
dzięki niej możliwe było działanie w zakresie produkcji i tylko ona mogła
opanować przyrodę, a związek człowieka z przyrodą był tu bardzo silny.
Uważano, że „niebo żywi i niszczy”21.
Na znaczeniu straciła potężna armia chińska, której trzon stanowiły
jednostki mandżurskie. Chińczycy służyli w oddziałach Armii Zielonej
Chorągwi, która na początku lat 50. XIX stulecia z trudem nadawała się do
tłumienia lokalnych buntów. Ich uzbrojenie stanowiła bron biała i łuki.
Wysiłki modernizacyjne podjęte w latach 70. XIX w. przyniosły pewną poprawę, gdyż pojawiły się jednostki typu europejskiego, wyposażone w nowoczesną broń palną oraz sprowadzone z Niemiec działa, z których nie
umiano strzelać22.
Mandżurowie starali się izolować Chiny od reszty świata, podtrzymując przekonanie o ich wyjątkowości, pomimo że Chiny od dawna utrzymywały kontakty handlowe z Portugalczykami, Anglikami, Francuzami i Holendrami. W 1715 r. powstała w Kantonie pierwsza angielska faktoria.
Portugalczycy ulokowali się w Makau, a Francuzi w Ningpo. W celu nawiązania kontaktów kompanie wschodnioindyjskie wysyłały do Pekinu
swe misje. Jednak w latach 1723–1735 zamknięto cudzoziemskie i chrześcijańskie kościoły, a misjonarzy zaczęto usuwać z kraju. W 1756 r. cesarz
19
Z. Wróbel, Dzieje erotyzmu: Uczta trzech szczytów. Chińskie obyczaje erotyczne, t. 3,
Bydgoszcz 2000, s. 32–33.
20

A. Chwalba, dz. cyt., s. 489–491.
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Tamże, s. 487.
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W. Olszewski, dz. cyt., s. 71–72.
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Qianlong zabronił handlu z cudzoziemcami w portach chińskich, z wyjątkiem Kantonu. Kupcom chińskim zakazano dalekomorskich podróży, a za
udział w handlu morskim osoby prywatne nienależące do Kohonga były
surowo karane, nawet karą śmierci. Wprowadzono zakaz sprzedaży książek dla cudzoziemców oraz nauki języka chińskiego. Od tego momentu
nawet jeśli cudzoziemiec znał chiński, musiał korzystać z tłumacza. Pozostawali oni także na łasce chińskich władz, o czym świadczy m.in. to, że
nie mogli sami wybierać sobie służby. Byli zmuszeni przyjmować na służących przysłanych przez kompadora ludzi, a co miesiąc płacić rachunki,
których nie mogli sprawdzić23.
Chiny dzięki izolacji kraju na pewien czas uchroniły się przed ekspansją zachodnich państw, lecz odbiło się to na gospodarce, kulturze i nauce
cesarstwa. Państwo stało się słabe, co sprzyjało powstawaniu tajnych stowarzyszeń opartych na religijnych sektach mistycznych, które stawiały
sobie za cel obalenie Mandżurów za pomocą powstań ludowych. Najważniejsze i największe stowarzyszenia to: Związek Triady, Biały Lotos czy
Związek Braci Starszych. Członkami tych bractw byli przeważnie chłopi
i plebs miejski, a także kupcy i uczeni. To dzięki nim na Tajwanie w 1721 r.
i w latach 1787–1788 wybuchły dwa powstania, w środkowych i zachodnich prowincjach Chin zbuntowani chłopi zajęli ufortyfikowane miasto
Sienjang. Mandżurskie wojska rozgramiały te powstania, lecz na ich miejsce wybuchały następne. Zdołano je stłumić dopiero dzięki oddziałom lokalnej milicji. Szpiedzy z tych oddziałów zdradzali wojskom tajne kryjówki
i najsłabsze punkty obronne powstańców. Pomimo że stowarzyszenia te
zostały rozgromione, na ich miejsce powstawały nowe24.
Mandżurowie zbudowali wokół Chin strefę bezpieczeństwa z państw
wasalnych, lecz tylko do czasu zbrojnej aktywności mocarstw europejskich, gdyż uderzenie wojsk z Europy na któreś z państw wasalnych zmuszało Państwo Środka do wypowiedzenia agresorowi wojny. Dopóki więc
panował pokój na Dalekim Wschodzie, dopóty strefa bezpieczeństwa była
skuteczna. Chińczycy byli przekonani, że dzięki swemu potencjałowi ekonomicznemu i demograficznemu są bezpieczni. Było to przecież najludniejsze państwo świata, które wytwarzało 30% światowego bogactwa,
a poza tym leżało wystarczająco daleko od „europejskich barbarzyńców”.
Mandaryni i cesarska propaganda rozpowszechniali opinie o „białych
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J. K. Fairbank, dz. cyt., s. 181–182.
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E. Brodzianka, dz. cyt., s. 74–81.
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barbarzyńcach”, stwierdzając, że najważniejszy dla nich jest handel. Naród
chiński jednak obawiał się tych „zamorskich diabłów”, bał się chaosu, jaki
ze sobą przyniosą25.
Chińczycy zarzucali Europejczykom, że niszczą harmonię człowieka
i natury, dlatego też potępiali europejskie relacje damsko-męskie, ubolewali nad kobietami, które publicznie pozwalają się trzymać za ręce, nad
ich głęboko wyciętymi, odsłaniającymi biust sukniami oraz perfumowaniem się. Naśmiewali się także z europejskich nosów. Wywyższanie się
Chińczyków i poniżanie cudzoziemców denerwowało Europejczyków,
lecz najbardziej Wielką Brytanię, której dało to pretekst do wysłania do
Chin swego posła26.
Reakcją na narastający kryzys i ucisk ze strony władz było powstanie
mas ludowych z południowych prowincji znane pod nazwą powstania
tajpingów, którego organizatorem był Hong Xiuquan. To właśnie on założył Związek Czcicieli Boga. Hong usiłował połączyć idee protestantyzmu
z koncepcją stworzenia egalitarnego i purytańskiego Niebiańskiego Państwa Wielkiego Pokoju (Tajping Tienquo), które zresztą stworzył. Według
Hunga, Bóg powierzył mu misję wygnania z Chin Mandżurów oraz stworzenia w Chinach nowego Królestwa Niebiańskiego. Ten wiejski nauczyciel posunął się nawet do tego, że stworzył nową Trójcę Świętą złożoną
z Boga Ojca, Jezusa będącego Starszym Bratem oraz siebie będącego Młodszym Bratem Jezusa27. Powstanie to należało do jednych z największych
i najkrwawszych powstań w historii Chin. Tajpingowie darowali długi,
wprowadzili zasadę równości, ziemię dzielono między chłopów, zmniejszono podatki, a kobietom przyznano takie same prawa jak mężczyznom28.
W obozie tajpingów panowała surowa dyscyplina, a znakiem rozpoznawczym był czerwony turban i długie rozpuszczone włosy. Hung
Xiuquanga obwołano Niebiańskim Królem. Jesienią 1851 r. powstańcy
zdobyli miasto Jun-an i utworzyli w nim rząd tajpingów. Wkrótce po
wkroczeniu do Nankinu, co miało miejsce w 1853 r., rząd tajpingów ogłosił
system rolny Dynastii Niebiańskiej, który zawierał program stworzenia
ustroju państwowego Tajping Tienquo. Był to system monarchiczny.

25

N. Bociański, dz. cyt., s. 10.

26

A. Chwalba, dz. cyt., s. 489–491.

27

R. Sławiński, Historia Chin i Tajwanu, Warszawa 2002, s. 67.

28

A. Chwalba, dz. cyt., s. 494.
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Powstała zhierarchizowana warstwa najwyższa składająca się z wangów,
czyli królów, hou, czyli książąt, oraz 11 stopni urzędników29.
W Szanghaju w 1865 r. otwarto stocznię oraz fabrykę włókienniczą
i zbrojeniową, a z pomocą Francuzów w Fuczon budowano nowoczesne
okręty. Powołano zarząd kajlańskich kopalń węgla, a w 1882 r. uruchomiono pierwszą linię kolejową. W Państwie Środka zaczęły powstawać
szkoły budowy maszyn, okrętów oraz inżynieryjne, telegrafistów, medyczne, sterników oraz specjalistów od torped i min, których absolwenci
mieli pracować w nowych fabrykach, kopalniach i zakładach przemysłowych. Zaczęto przekładać na język chiński zagraniczne książki z dziedziny
prawa międzynarodowego, dyplomacji, techniki czy nauk ścisłych. Jeszcze bardziej został rozbudowany system donosicielstwa i zbiorowej odpowiedzialności. W 1894 r. otwartych zostało 19 państwowych przedsiębiorstw zbrojeniowych zatrudniających ok. 10 tys. robotników. Dzień
pracy w tych zakładach był nieograniczony. W przedsiębiorstwach brak
było elementarnych warunków higieny, panowała koszarowa dyscyplina
oraz samowola w stosunku do otrzymujących żebraczą płacę robotników.
W Chinach w 1894 r. powstało ok. 100 przedsiębiorstw zagranicznych,
tj. stocznie, doki, przędzalnie jedwabiu, młyny, gazownie, olejarnie czy zakłady przerobu herbaty, z czego ok. 70% należało do Anglików. Na szeroką
skalę bezpłatnie wykorzystywano pracę kobiet i dzieci30.
Po przegranej z Japonią wojnie toczonej w latach 1894–1895 Rosja,
Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania były gotowe do rozbioru Państwa
Środka. Zwolennicy westernizacji z jeszcze większą energią zabrali się za
wprowadzanie reform. W akademiach wprowadzano nowe programy nauczania z matematyką i językami obcymi. Aby przedstawić swą doktrynę
reform, okazję wykorzystał reformator Kang Youwei, który argumentował,
że wszystkie zmiany niezbędne dla Chin zawarte są w ich własnej tradycji,
czym zyskał wielu zwolenników, którzy wykorzystując fakt, że cesarzowa
w 1898 r. wycofała się z życia politycznego, przekonali cesarza Gaungxu,
aby wprowadził serię reform. Okres ten, od czerwca do września 1898 r.,
zwany jest Stoma Dniami Reform, podczas których cesarz wydał 40 dekretów mających pomóc zreformować gospodarkę państwa chińskiego,
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29

E. Brodzianka, Historia…, dz. cyt., s. 91–95.

30

E. Brodzianka, dz. cyt., s. 102, 421–425.
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ale większość propozycji pozostała tylko na papierze, gdyż brakowało na
nie środków31.
Przeciw reformom wystąpiła opozycja, która poinformowała o wszystkim cesarzową, a ta niespodziewanie powróciwszy do polityki, uwięziła
cesarza, a sześciu głównych reformatorów straciła. Kang Youwei zdołał
uciec do Japonii, a Sto Dni Reform zakończyło się, nie polepszając sytuacji
w kraju. Inne powstanie, które także przeszło do historii, było znane pod
nazwą powstania „bokserów”, a jego hasłem przewodnim stało się przepędzenie „zamorskich diabłów”32.
W latach 1901–1910 wprowadzono wiele ze wstrzymanych zmian
okresu Stu Dni Reform, m.in. utworzono nowoczesne ministerstwa, wprowadzono reformę edukacji z likwidacją systemu egzaminów, opublikowano roczny budżet oraz nowy kodeks prawny. W 1908 r. umarła cesarzowa Cixi, a dzień przed jej śmiercią otruty został, prawdopodobnie na jej
rozkaz, cesarz Guangxu33. Dynastia mandżurska chyliła się ku upadkowi,
a Chiny stawały się w coraz większym stopniu przedmiotem rozgrywek
mocarstw zachodnich i Japonii.

2. Maoizm jako ideologiczna
podstawa Chin Ludowych
W Chinach w ramach państwa socjalistycznego powstał wielki kapitalizm
państwowy, który wpływa na pogłębianie się sprzeczności wewnętrznych.
Chiny weszły do wszystkich ważniejszych międzynarodowych organizacji
gospodarczych i politycznych, co umacnia ich pozycję w globalizującym
się świecie, ale jednocześnie widać wyraźnie, że Chiny idą własną drogą,
że nie są one zwykłym „dodatkiem” do światowej gospodarki kapitalistycznej34.

31
N. Bociański, Wojna chińsko-japońska, „Studencki Biuletyn Historyczny” (Częstochowa)
2012, nr 3.
32

W. S. Morton, Ch. M. Lewis, Chiny. Historia i kultura, Kraków 2007, s. 196–197.

N. Bociański, U źródeł potęgi. Oblicze japońskiego ekspansjonizmu na przełomie XIX
i XX wieku, „Studencki Biuletyn Historyczny” (Częstochowa) 2010, nr 2, s. 85–87.
33

34

B. Góralczyk, Chinski feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Warszawa 2010, s. 21 i n.
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Komunistyczna Partia Chin opracowała i wdrożyła niekonwencjonalną
narodową drogę budownictwa socjalistycznego, która znalazła odzwierciedlenie w sinizacji marksizmu i wykorzystaniu narodowej specyfiki rozwoju.
Z. Brzeziński uważał, że przy powstaniu Partii Komunistycznej ChRL nastąpił „zbieg nowożytnego nacjonalizmu” z „atrakcyjną doktryną radykalnej odnowy społecznej”35. „Chińczycy mieli być jakoby obdarzeni niepowtarzalnymi cechami, łączyć w sobie wyjątkowe przymioty ducha i umysłu”36.
Cywilizacyjny sinocentryzm i kulturowy etnocentryzm zostały skanalizowane w tworzącym się chińskim nacjonalizmie. Patrioci chińscy zmierzali do odbudowy potęgi Państwa Środka. Przykładem powyższej idei są
słowa Sun Yat-sen, który pisał: „Mamy wspólną krew, wspólną nazwę i pismo,
wspólną religię i obyczaje, stanowimy więc jeden naród. Lecz jakąż pozycję zajmujemy dzisiaj? Posiadamy najliczniejszą ludność, a cywilizacja nasza
liczy 4000 lat. Powinnyśmy znajdować się na czele wraz z narodami Europy i Ameryki. […] Jeśli nie staniemy się gorliwymi zwolennikami naszej
ideologii narodowej i nie spoimy naszych 400 mln ludzi w silny naród –
zagrożone będzie samo istnienie Chin i naszego ludu”37.
Specyfika ideologii chińskiego komunizmu w pełni została wyrażona
w maoizmie, który uzupełnił i modyfikował myśl marksistowsko-leninowską. Na VII Zjeździe Komunistycznej Partii Chin w 1945 r. myśl maoistowską dołączono do oficjalnego programu partii. Na doktrynę polityczną
Mao znaczny wpływ wywarł chiński nacjonalizm, sam Mao wielokrotnie
powoływał się w swoich pracach i przemówieniach na myśl Sun Yat-sena38.
W czasach Mao Tse-tunga, który nawiązywał początkowo do doświadczenia radzieckiego, ujawniły się znaczące różnice w kwestii dróg i metod
rewolucji socjalistycznej, głównych sił rewolucji, relacji między klasą
robotniczą, chłopstwem i innymi klasami i warstwami ludu pracującego.
W późniejszym czasie różnice te się pogłębiły, co znalazło wyraz w powstaniu maoizmu jako chińskiej odmiany marksizmu-leninizmu. Jeszcze
bardziej różnice te zaistniały w latach kierownictwa Denga Xiaopinga,
35

Z. Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX w., Paryż 1990,

s. 159.
36

R. Kwieciński, dz. cyt., s. 39.

37

S. Zhongshan, Sun Yat-sen, Xuanji (Wybrane pisma), t. 2, Beijing 1956, s. 593–594.

B. Shaw, Mao Tse-tung, On New Democraty, w: Selected Works of Mao Tse-tung,
Chicago 1976, s. 198–207.
38
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który wprowadził nowe metody gospodarowania, nazwane „socjalistyczną
gospodarką rynkową”. Kategoria ta została z pewną nieufnością przyjęta
w środowiskach marksistowskich, które zarzucały nowemu chińskiemu
kierownictwu rewizjonizm i odejście od zasad marksizmu-leninizmu.
KPCh poczyniła dalsze zmiany programowe, stwierdzając, że Chiny znajdują się dopiero w początkowej fazie socjalizmu i okres przejściowy może
trwać nawet sto lat. Jednocześnie partia deklarowała, iż jej celem jest budowa „harmonijnego społeczeństwa” lub „średniozamożnego społeczeństwa”, co można odczytać jako dążenie do socjalistycznych celów społecznych, do budowy „socjalizmu z chińską specyfiką”39.
Najwięcej kontrowersji budzi wspomniana kategoria „socjalistyczna
gospodarka rynkowa”. Powstało wiele pytań: czy można socjalizm pogodzić z rynkiem? czy rynek nie jest sprzeczny z socjalizmem? czy rzeczywiście jest to typowe contradictio in adiecto, czyli sprzeczność w przymiotnikach, polegająca na tym, że każdy z owych składników wyrażenia
logicznego („socjalistyczna” i „rynkowa”) jest zaprzeczeniem drugiego lub
pociąga za sobą negację drugiego?
Komunistyczna Partia Chin, uruchamiając kapitalizm państwowy,
sięgnęła do leninowskiej koncepcji NEP-u (Nowej Ekonomicznej Polityki), która z powodzeniem wdrażana była przez WKP w latach 20. ubiegłego wieku w dawnym ZSRR i przyczyniła się do postawienia na nowo
gospodarki radzieckiej po okresie wojny domowej i rewolucyjnego
chaosu40.
Sinizacja marksizmu jest jego dostosowaniem do specyficznych warunków rozwojowych i kultury wielkiego narodu chińskiego. Cywilizacja
chińska funkcjonuje około pięciu tysięcy lat i wytworzyła własne treści
i formy, które zmieniały się historycznie, ale są kontynuacją własnych tradycji. KPCh i chińskie instytucje naukowe rozwijają marksizm w oparciu
o własne doświadczenie, dostosowując jego kategorie i aparaturę poznawczą do chińskiego języka i myślenia. Na tym tle mogą powstawać różnice

39
J. Polit, Chiny, szczególnie rozdział o „Socjalizmie z chińską specyfiką”, Warszawa 2004,
s. 270 i n.
40
Wystąpienie sekretarza generalnego KPCh Jiang Zemina na XVI Zjeździe KPCh w Pekinie
8 listopada 2002 r.: Eine Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand umfassend aufbauen, eine
neue Situation für die Sache des Sozialismus chinesischer Prägung Schaffem – Bericht auf
dem XVI. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (8. November 2002), w: Dokumente
des XVI. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas, Beijing 2002, s. 7 i n.
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poglądów w środowiskach marksistowskich na świecie, tym bardziej że
rozwój tych poglądów następuje w świecie zróżnicowanym politycznie41.
Chińscy marksiści poszukiwali własnej drogi do budowania socjalizmu,
odwołując się do wielkiej tradycji marksizmu, zakładającej, że wszystkie narody dojdą do socjalizmu, ale według własnej drogi42. Potwierdza to doświadczenie dotychczasowych rewolucji socjalistycznych i państw tak
zwanego realnego socjalizmu. Leninizm, który wykształcił się po krachu
Drugiej Międzynarodówki, był traktowany przez znaczną część „ortodoksyjnych” marksistów jako rewizja tradycyjnego marksizmu. Maoizm, a także
obecne teoretyczne postacie chińskiego marksizmu, są kontynuacją rozwoju marksizmu-leninizmu w warunkach Chin. Obecne sukcesy gospodarcze i polityczne Chin dowodzą, że sinizacja marksizmu trafiła na podatny grunt i odnosi sukcesy także w rozwoju marksizmu43.
Komunistyczna Partia Chin jest główną siłą polityczną i ideologiczną
Chińskiej Republiki Ludowej i od swego powstania w 1921 r. zdobyła olbrzymi autorytet wśród chińskich mas pracujących. Autorytet ten zwiększony został w ciągu ostatnich ponad 30 lat w ramach realizacji „socjalistycznej gospodarki rynkowej”, która radykalnie przyśpieszyła rozwój
gospodarczy i socjalny kraju. Natężyły się różnice społeczne, ale wszyscy
Chińczycy są beneficjentami modernizacji, co jest źródłem wspomnianego
autorytetu oraz kredytu zaufania wobec KPCh dla jej programu przyszłościowego. Innymi słowy, kierownictwo KPCh nie utraciło więzi z masami
i systematycznie koryguje oraz dostosowuje program do aktualnych potrzeb
ludzi pracy. Nie oznacza to, że nie istnieją sprzeczności; w samej KPCh
toczy się głęboka dyskusja, a nawet walka o strategię i kierunek rozwoju
między skrzydłem komunistycznym, prokapitalistycznym i centrowym.
Oficjalnie w dokumentach programowych KPCh deklaruje się dążenie do
socjalizmu, co można odczytać jako przewagę skrzydła komunistycznego44.
41
Z. Wiktor, Istota „Chińskiego marksizmu” i „socjalizmu z chińską specyfiką, „Nowa
Krytyka” (Szczecin) 2012, nr 29, s. 151.
42
Deng Xiaoping, Tezy do dyskusji w czasie wyjazdów do Wu Czan, Shenzen, Zhuhai
i Szanghaju (18 stycznia–21 lutego 1992 r.), w: Chiny na drodze reform w XXI w. Polityka, przeł.
J. Rowiński, Z. Góralczyk, W. Trzcińska, Ż. Gierasimowa, Toruń 2007, s. 270 i n.
43
Marxism and Contemporary World. International Conference on Memorizing the 110th
Anniversary of Engels Passing Away, Luodjia Hill (Wuhan), China, October 2005, s. 1 i n. oraz
s. 300 i n.
44
Constitution of the Communist Party of China (amended and adopted at the Seventeenth
National Congress of the Communist Party of China on October 21, 2007, w: Documents of the
17th National Congress of the Communist Party of China (2007), Beijing 2007, s. 83 i n.
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Członkowie partii Chin stosują się do wskazań teorii Deng Xiaopinga,
„ważnych treści teorii Trzech przedstawicielstw oraz Naukowego podejścia
do rozwoju, [chcą] wykazywać zdecydowanie w zakresie ich zaangażowania w stosunku do socjalizmu o specyfice chińskiej oraz do marksistowskich poglądów na rozwój, traktować praktykę, jako wyłączne kryterium sprawdzania prawdy i wykazywać swoją historyczną inicjatywność
oraz twórcze podejście do zagadnień”. „W miarę jak socjalizm rozwija się,
zmierza do przodu, nasze instytucje będą dojrzewały, a potencjał naszego
systemu stanie się oczywisty, zaś nasza droga rozwoju bez wątpienia poszerzy się. Musimy zatem wykazywać ufność, jeśli chodzi o naszą drogę,
o naszą teorię i o nasz system. Musimy być nieugięci jak bambus”45. Tak jak
opisał to Zheng Xie: „W obliczu wszelkich możliwych ciosów nie ugina się
on nisko, lecz trzyma się prosto. Czy będzie to wiatr wschodni, zachodni,
południowy czy północny, bambus jest wyprostowany”46.
Komunistyczna Partia Chin nigdy nie zrezygnowała także z socjalistycznego wychowywania swoich obywateli, szczególnie młodzieży. Dokumenty programowe KC KPCh, zwłaszcza kolejnych zjazdów, poświęcają tym kwestiom baczną uwagę. Na przykład „Ogólny program KPCh”,
przyjęty na XVII Zjeździe KPCh w Pekinie 21 października 2007 r. i włączony, jako integralna część, do obowiązującego obecnie statutu KPCh,
zawiera klarowną definicję celów ekonomicznych, społecznych i ideowych, stanowiąc, że Komunistyczna Partia Chin kieruje się w swej działalności marksizmem-leninizmem, ideami Mao Tse-tunga, teorią Deng
Xiaopinga i ważnymi ideami „Trzech Reprezentacji”. „Komunizm, jako najwyższy ideał, do którego dążą chińscy komuniści, można zrealizować
tylko na bazie pełnego rozwoju gospodarki i wysokiego poziomu świadomości socjalistycznego społeczeństwa. Rozwój i doskonalenie socjalistycznego ustroju stanowią długi historyczny proces. Jeśli będzie się
twardo trzymać podstawowych założeń marksizmu-leninizmu i będzie
się iść po drodze, którą wybrał chiński lud z własnej woli i która jest
zgodna z chińskimi realiami, to sprawa socjalizmu w Chinach nieuchronnie ostatecznie zwycięży”47.
45

Xi Jinping, Innowacyjne Chiny, Warszawa 2015, s. 41.

Zheng Xie, Bamboos amid Rocks, co znaczy – „Bambusy pośród skał”. Zheng Xie
(1693–1765), znany także jako Zheng Banqiao, był kaligrafem i pisarzem z okresu dynastii
Qing (1644–1911) – Xi Jinping, dz. cyt., s. 41.
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Z. Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Toruń 2008, s. 506.
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Komunistyczna Partia Chin wyciągnęła wnioski z błędów i wypaczeń
KPZR oraz innych partii, które na przełomie lat 80. i 90. XX w. doprowadziły do krachu socjalizmu w Związku Radzieckim i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Komitety partyjne systematycznie informują organizacje partyjne i społeczności lokalne o podstawowych problemach życia
gospodarczego, politycznego i międzynarodowego kraju. Podstawowe
organizacje przekazują regularnie informacje o problemach lokalnych,
o stanie świadomości ideowo-politycznej ludu chińskiego. Mechanizm
ten umożliwia kierownictwu podejmowanie właściwych decyzji w rozwiązywaniu narosłych sprzeczności48.
Ważną rolę w kształtowaniu ideologii komunistycznej i postaw prosocjalistycznych odgrywają instytucje oświatowe, szkoły wyższe i organizacje
społeczne. Programy nauczania w szkołach podstawowych, średnich i wyższych ujmują zagadnienia historii Chin i świata, ich rozwój w płaszczyźnie
gospodarczej, społecznej, kulturalnej i międzynarodowej, z punktu widzenia
teorii i metodologii marksistowskiej. W szczególności chodzi o takie dyscypliny, jak historia powszechna, historia Chin, stosunki międzynarodowe,
filozofia, etyka, socjologia, nauki polityczne, prawo, ekonomia polityczna.
W chińskich szkołach wyższych nie zrezygnowano z tak zwanych przedmiotów ideologicznych, jak historia Komunistycznej Partii Chin, naukowy socjalizm, materializm dialektyczny i historyczny, budownictwo państwowe
i partyjne, teoria marksistowska, a także wychowanie i praca ideologiczna.
Wszyscy studenci objęci są szkoleniem wojskowo-politycznym, które jest
formą odbywania służby wojskowej przez młodzież akademicką. Młodzież
studencka przynależy do Związku Młodzieży Komunistycznej, który rekomenduje do KPCh najbardziej zdolnych i zaangażowanych socjalistycznie
studentów. W skali całej partii młodzież jest celem systematycznego przekonywania do ideologii komunistycznej, co znajduje wyraz m.in. w licznym
wstępowaniu studentów w szeregi KPCh. Programy i wychowanie młodzieży kształtują wiedzę i postawy zaangażowania po stronie socjalizmu,
patriotyzmu, poszanowania i tolerancji dla innych ludzi, narodów i państw,
potępienia imperialistycznych wojen49.
Wielkim szacunkiem cieszą się przywódcy KPCh, włącznie ze zmarłym
w 1976 r. Mao Tse-tungiem, którego dorobek teoretyczny i polityczny jest
48

M. Kruczkowska, Chińskie grona gniewu, „Gazeta Wyborcza”, 16.06.2011, s. 10.

International Conference on Chinese-Style Democracy. Conference Proceedings, Wuhan
University, November 13–15, 2009, s. 12 i n.
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analizowany i wykładany w odrębnej dyscyplinie dydaktycznej o nazwie
„Myśl Mao Tse-tunga”. Mimo że Mao nie ustrzegł się pewnych błędów,
zwłaszcza w schyłkowym okresie swojego życia, nowe kierownictwo partyjne i masy członkowskie uznały, iż były to pomyłki wielkiego rewolucjonisty i stanowiły one 30–40% jego aktywnego życia, pozostałe zaś 60–70%
było pozytywne. Ten stosunek do zmarłego przywódcy jest wyrazem szacunku dla Mao Tse-tunga, jako wielkiego przywódcy i teoretyka marksizmu, który wprowadził Chiny na drogę antykolonialnej, antykapitalistycznej i socjalistycznej rewolucji50.
Po śmierci Mao Tse-tunga nowi przywódcy z Deng Xiaopingiem i Hu
Jintao na czele kontynuowali budowę socjalizmu, jednakże zmienili taktykę tego budownictwa. Uznali oni, że musi być kontynuowana „linia mas”,
to jest dbałość o interes mas i obustronny związek oraz porozumienie
między masami i kierownictwem partii na wszystkich szczeblach, a także
opieranie się w polityce chińskiej na realiach, co wzbogaciło teorię i praktykę marksizmu-leninizmu w Chinach51. „Praca wśród mas jest linią życia
dla Partii i podstawową zasadą w jej działalności. Jest to bardzo cenna tradycja, która umożliwia naszej Partii utrzymanie swej żywności i zdolności
bojowej. Zawsze byliśmy i zawsze będziemy zobowiązani do tego, aby
czynić wszystko w interesie narodu, polegać na jego sile oraz realizować
zasadę »od narodu do narodu«, co oznacza przekładanie polityki Partii na
działania w interesie społeczeństwa oraz realizowanie pracy wśród mas
społecznych we wszystkich poczynaniach władz. Jeśli chodzi o pracę
wśród mas, to w istocie rzeczy odzwierciedla ona jeden z podstawowych
wskaźników marksizmu, a taki mianowicie, że naród jest twórcą historii.
Powinniśmy stosować się do tej zasady celem ogarnięcia wszystkich podstawowych norm rządzących rozwojem historycznym. Powinniśmy przestrzegać tych norm tak, abyśmy byli niezwyciężeni. Historia wykazała po
raz kolejny, że społeczeństwo jest główną siłą popychającą do przodu rozwój
historyczny i postęp społeczny”52. Mao Zedong stwierdził, że „w związku
z tym, że losy Chin znajdują się w rękach ludu, Chiny, podobnie jak słońce
wschodzące na wschodzie, oświetlać będą każdy zakątek naszej ziemi
50

Tamże.

D. Xiaoping, Wyzwalać myślenie, poszukiwać prawdy w faktach, jednoczyć się w patrzeniu w przyszłość. Przemówienie wygłoszone na końcowej sesji centralnej konferencji roboczej
przed III Plenum KC 13 grudnia 1978 r., w: Chińska droga do socjalizmu…, dz. cyt., s. 81 i n.
51
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Xi Jinping, dz. cyt., s. 46.
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swym jasnym blaskiem”53. Zasada więzi z masami oznacza, że społeczeństwo ma prawo oceniać działalność partii. „To właśnie społeczeństwo wie
najlepiej, która ustawa jest dobra lub nie”54. W opinii „[…] partii poparcie
społeczne jest źródłem, z którego czerpiemy naszą siłę. Liczba członków
Partii jest niewielka w porównaniu do liczby obywateli naszego kraju.
Nadrzędne cele naszej Partii nie mogłyby być nigdy zrealizowane bez poparcia społecznego. Gdybyśmy byli pretensjonalni i odseparowali się od
naszego społeczeństwa, czy też wynosili się ponad nie, to bylibyśmy zapewne porzuceni przez społeczeństwo, zresztą tak dzieje się w przypadku
jakiejkolwiek partii i to jest zasada, od której nie ma żadnych wyjątków”55.
Na pierwszy rzut oka wydawało się, że koncepcja „socjalistycznej gospodarki rynkowej” diametralnie różniła się od socjalizmu w ujęciu teoretycznym i praktycznym Mao Tse-tunga, który wyraźnie, zwłaszcza w początkowej fazie, opierał się na przykładzie, doświadczeniach i pomocy
ZSRR. Podstawową zasadą Deng Xiaopinga było „wyciągać wnioski z faktów”. Trzeba się uczyć także od wyżej zorganizowanego kapitalizmu56.
„Rewolucja kulturalna” w Chinach „rozkołysała” politycznie masy, które
poczuły się gospodarzem kraju. Mimo błędów ekonomicznych „rewolucja”
wzmocniła pozycję ludu pracującego w Chinach jako suwerena. W związku
z tym po śmierci Mao Deng Xiaoping wystąpił pod koniec 1978 r. z nową
koncepcją budownictwa socjalistycznego, którą ujął skrótowo w formułę
czterech zasad: trzymać się socjalistycznej drogi; przestrzegać dyktatury
proletariatu; przestrzegać kierowniczej roli partii komunistycznej; przestrzegać marksizmu-leninizmu i myśli Mao Tse-tunga57.
Zasady te stały się ważnymi składnikami i kategoriami teorii Deng Xiaopinga, stanowiącej w teorii marksistowskiej pewne novum. Wychodzi
ona z założenia, że rynek nie musi być sprzeczny z gospodarką socjalistyczną. Inaczej zdefiniowano planowanie, szczególnie w skali centralnej
53

M. Zedong, Reformować nasze badania, Dzieła wybrane Mao Zedonga, t. 3, Pekin 1965,

s. 22.
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W. Chong, Przemyślenia ważone na wadze (Lun Heng), które powiązane były w szerokim zakresie z konfucjanizmem, taoizmem i mohizmem, a także z dokonaniami w zakresie
nauk przyrodniczych w czasie dynastii Han (206 r. p.n.e.–220 r.n.e.), i które poddały krytycznej analizie teologię i bóstwa popularne w owym czasie. Wang Chong (27 r.–ok. 97 r.) był
filozofem, myślicielem i krytykiem literackim w okresie wschodniej dynastii Han (25 r.–220 r.).
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państwa, przechodząc od koncepcji planowania nakazowo-administracyjnego i gospodarki nakazowo-rozdzielczej do planowania sterowniczego w skali ogólnopaństwowej, w poszczególnych gałęziach gospodarczych i w skali regionalnej.
Należy podkreślić, że obecny przywódca Chin, Xi Jinping, odnowił ideologiczny dyskurs, wprowadzając pojęcie „chińskiego marzenia”. Chińskie
marzenie odnosi się do przeszłości i do współczesności, a także do przyszłości. „Marzenie to krystalizuje w sobie wytrwałe wysiłki nieliczonej liczby
obywateli podzielających nasze wzniosłe ideały, stanowi wyraz pragnień
i dążeń wszystkich synów i córek narodu chińskiego, a także ujawnia
perspektywy świetlanej przyszłości wówczas, kiedy nasz kraj będzie już
rozwijał się pomyślnie i stanie się silny, kraj, który zostanie odrodzony,
i w którym społeczeństwo cieszyć się będzie radosnym i szczęśliwym życiem. Chińskie Marzenie jest marzeniem naszego państwa i narodu, ale
również każdego zwykłego obywatela chińskiego. Możemy uczyć się dobrze jedynie wówczas, kiedy nasz kraj, państwo i naród będzie rozwijał
się dobrze. Tylko pod warunkiem, że każdy będzie dążył do tej lepszej
przyszłości, nasze wysiłki mogą być połączone w jedną, potężną siłę
sprawczą, w celu realizacji Chińskiego Marzenia. Chińskie Marzenie jest
naszym marzeniem, ale również was – młodego pokolenia. Wielka odnowa
narodu chińskiego stanie się zapewne rzeczywistością w trakcie kolejnych, pomyślnych wysiłków podejmowanych przez młodzież”58.
Reformy polityczne ChRL zamarły w 1989 r. Po 1994 r. ze strachu przed
kryzysem finansowym rząd ponownie scentralizował i odbudował gospodarkę finansową. Światowy kryzys w 2008 r. położył kres międzynarodowej otwartości w wielu obszarach. Ten nagły zwrot w strategii w roku
olimpiady w Pekinie wyrósł z poczucia wyższości nad gospodarkami wolnorynkowymi, a także przed możliwymi represjami spowodowanymi
przez spowolnienie gospodarcze zachodnich gospodarek. W 2009 r. zaczęła się kształtować kontrofensywa ochraniająca arbitralne rządy partii-państwa. W 2010 r. fala nacjonalizmu podsycana przez oficjalną propagandę i media przelała się przez kraj, „ciekawa kombinacja rozgoryczenia
przeszłością i arogancji wobec przyszłości, zwłaszcza wobec sąsiednich
krajów azjatyckich”59, jednakże nacjonalistyczna ofensywa osłabła w 2011 r.
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Xi Jinping, dz. cyt., s. 67.
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F. Godement, Czego chcą Chiny?, przeł. K. Sarek, Warszawa 2016, s. 14.
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A następnie została zastąpiona przez ruch przeciwko rządowi prawa i zwolennikom sysemu konstytucyjnego60.
W swoim wystąpieniu tuż po wyborze na przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin w listopadzie 2012 r. Xi Jinping skupił się na kwestiach
społecznych. Stwierdził, że działania KPCh mają być skierowane na umożliwienie społeczeństwu osiągnięcia „lepszego wykształcenia, bardziej stabilnej pracy, lepszych podatków, bardziej niezawodnych ubezpieczeń
społecznych, opieki społecznej o wysokim standardzie, wygodniejszego
życia i piękniejszego środka naturalnego”61. „Chińskie marzenie” ideologii
chińskiego przywódcy to zespół celów na poziomie indywidualnym, jak
i kolektywnym, które oznaczają wzrost dobrobytu i jakości życia społeczeństwa oraz osiągnięcie relacji w środowisku międzynarodowym w oparciu o „współpracę, rozwój, pokój” i zasady win-win. Cele materialne idei Xi
mają być zrealizowane w 2021 r. na stulecie KPCh, a wszystkie pozostałe
cele do 2050 r. na stulecie ChRL62.
W stosunkach zagranicznych pozwolono na wejście obcego kapitału,
zachowując jego kontrolę prawno-państwową i finansową; dopuszczono
też kapitał wewnętrzny, który z czasem bardzo się rozwinął. Powstał w ten
sposób olbrzymi kapitalizm państwowy, co było nawiązaniem do teorii
i praktyki opracowanej przez Lenina w latach 20. XX w. w Rosji, w ramach
koncepcji NEP, ale na gigantyczną skalę i w ramach globalizacji w nowej
epoce historycznej. W związku z tym KPCh zmieniła koncepcję i miejsce
okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu, uważając, że Chiny
znajdują się dopiero na początkowym etapie budowy socjalizmu i że okres
przejściowy w Chinach może trwać nawet sto lat (1949–2049). Jest to bez
wątpienia nowe spojrzenie na rynek i na długość okresu przejściowego
w teorii marksistowskiej, co nie zawsze jest przyjmowane ze zrozumieniem w różnych kręgach marksistów i partii komunistycznych63.
Chińscy marksiści są twórcami eksperymentów gospodarczych i politycznych, wynikających ze specyfiki uwarunkowań narodowo-historycz60

Tamże.

Xi Jinping, Speech After Appointment to Leadership, „Council on Foreign Relation”,
2008, Internet, www.cfr.org./china/xi-jinpings-speech-after-appointment leadership-november 2012/p29479 [dostęp: 20 czerwca 2015].
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R. Kuhn, Understanding the Chinese dream, „China Daily USA”, Internet, http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-07/19/content_16814756.htm [dostęp: 31 sierpnia 2015].
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J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny nowej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk-Łaniewski,
Kraków 2009, s. 889 i n.
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nych, których odzwierciedleniem jest tak zwana chińska droga do socjalizmu. Jak na razie przynosi ona pozytywne zmiany w rozwoju Chin i jest
bacznie obserwowana przez przyjaciół i wrogów tego państwa. Chińska
Republika Ludowa jest państwem dyktatury ludu (proletariatu). W rezultacie tych działań powstała w Chinach wieloukładowa gospodarka, w której
państwo zachowało kontrolę nad strategicznymi gałęziami gospodarczymi (np. przemysł energetyczny, zbrojeniowy, gospodarowanie zasobami wodnymi, transport lotniczy, drogowy, kolejowy), ziemia jest własnością państwa lub kolektywów lokalnych, podobnie środki masowej
informacji, w tym telewizja, radio, a także wielkie inwestycje ekologiczne.
Powstał silny sektor kapitalistyczny, oparty głównie na kapitale prywatnym, konkurującym z kapitałem zagranicznym i jednocześnie przez niego
wspomaganym. Mocno rozwinęło się drobnomieszczaństwo, nie tylko
w sferze tradycyjnego rzemiosła, handlu i gastronomii, lecz także w sferze
nowoczesnych usług, na przykład komputerowych, telekomunikacyjnych
itd. Jednocześnie rozwijają się różne formy spółdzielczości, a na wsi króluje drobna gospodarka rolna, o czym już wspomniano.
Ponad 30-letnia praktyka chińskiego NEP-u została zweryfikowana
pozytywnie przez efekty gospodarcze, socjalne i polityczne. Umocniła
ona tezę, że Chińska Republika Ludowa nie jest częścią do gospodarki kapitalistycznej lub „dodatkiem” do niej. Chiny idą własną drogą; nie kroczą
one niesocjalistyczną drogą rozwoju „azjatyckich tygrysów”, które stały się
uzupełnieniem koncernów amerykańskich i innych krajów kapitalistycznych. Chiny nie powielają pasożytniczego modelu konsumpcji, zachowują skromny poziom spożycia, przeznaczając gigantyczne, wynoszące
nawet ponad 50%, części dochodu narodowego, pieniądze na inwestycje. Taka strategia wymaga utrzymania dyktatury proletariatu, która skierowana jest przeciwko zagrożeniom wewnętrznym i zagranicznym ze
strony burżuazji. Jednocześnie oznacza ona demokrację dla ludu i przez
lud oraz utrzymanie pełnego zaufania i współpracy między KPCh a masami. Dążenie do tak wielkiego celu, jakim jest socjalizm, wymaga zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zagranicznych utrzymania kierowniczej roli partii komunistycznej64.
64
Z. Zhikui, The Power of Collective Wisdom. Democratic centralism is the basic policy
mechanism of the Communist Party of China, „Beijing Review”, 2 czerwca 2011, s. 25; He
Xinyuan, Appraising Party Cadres. An efficient cadre appraisal system guarantees cadres of the
Communist Party of China will serve the people wholeheartedly…, dz. cyt., s. 25.
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Od 30 lat, po strategicznej decyzji kierownictwa Komunistycznej Partii
Chin o reformach i otwarciu na świat, Chiny budują „silne państwo i bogaty lud” (qiangguo fumin), jednocześnie odgrywając coraz większą rolę
na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna miała wzmacniać reformy i stabilizować państwo po okresie totalnego chaosu „rewolucji kulturalnej”, co z kolei przekładało się na wzrastanie pozycji Chin na arenie
międzynarodowej.
Przywódca chińskich reform Deng Xiaoping odszedł od woluntarystycznego modelu rozwoju i zrezygnował z rewolucyjnego typu polityki zagranicznej państwa. W miejsce rewolucyjnych haseł głoszono potrzebę modernizacji, otwarcia na świat i ekonomicznych środków stymulujących działania
ludzi. Prymarne symptomy pokojowej polityki znalazły wyraz w deklaracji
woli zjednoczenia z Tajwanem na zasadach: „pokojowe zjednoczenie Ojczyzny” (zuguo tongyi) oraz „jedno państwo, dwa systemy” (yiguo liangzhi)65.
Deng Xiaoping w 1984 r. oświadczył, że: „Koncepcja »jedno państwo – dwa
ustroje« […] pojawiła się […] kilka lat temu, w zasadzie po zwołaniu III Plenum
KC jedenastej Kadencji. Wynikła ona przede wszystkim z dążenia Chin do
rozwiązania kwestii Tajwanu i Hongkongu. Istnieją dwa sposoby rozstrzygnięcia tych problemów: niepokojowy i pokojowy. Sposób niepokojowy, czyli
inaczej mówiąc: rozwiązanie militarne, jest zawsze niedobre. Jakich zatem
wymagałoby rozwiązanie pokojowe? Trzeba tu w pełni wziąć pod uwagę
dzieje Hongkongu i Tajwanu, a także realną sytuację. „[…] Poszanowanie dla
faktów i realiów oznacza poszanowanie dla historycznej rzeczywistości
Hongkongu i Tajwanu. Nasza propozycja zachowania ustroju kapitalistycznego w Hongkongu oznacza właśnie realizację koncepcji »jedno państwo –
dwa ustroje«. Odnosi się również do Tajwanu”66.
Powtórne zjednoczenie ziem chińskich Deng Xiaoping rozumiał jako
proces długotrwały, który nie może zakończyć się „w ciągu 100 lat i będzie
trwał 100 lat”67.
65 M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, Między wzrastaniem a harmonią – uwagi o chińskiej polityce
zagranicznej, w: Chiny w stosunkach międzynarodowych, M. Pietrasiak, D. Mierzejewski (red.),
Łódź 2012, s. 7.
66
Wypowiedź Deng Xiaopinga podczas rozmowy z ministrem spraw zagranicznych
Wielkiej Brytanii, Geofreyem Howe’em, z dnia 31 lipca 1984 r. „Relalizacja koncepcji »jedno
państwo – dwa ustroje« jest możliwa” – Deng Xiaoping, Chińska droga do socjalizmu, przeł.
Z. Góralczyk, Warszawa 1988, s. 289.
67
Deng Xiaoping on „one country, two systems”, Internet, www.chinadaily.com.cn/en
glish/doc/2004-02/19/content_307590.htm [dostęp: 14 sierpnia 2014].
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Następnie Deng Xiaoping określił ramy polityki zagranicznej Chin,
która miała opierać się na trzech podstawowych zasadach: antyhegemonizmie; ochronie światowego pokoju w nawiązaniu ścisłej współpracy
z państwami Trzeciego Świata. Stwierdzono, że współpraca z państwami
rozwijającymi się ma na celu unikanie konfliktów oraz zachowanie pokoju. Zdaniem Denga Xiaopinga, po zakończeniu II wojny światowej wybuchały „małe wojny”, bo państwa Trzeciego Świata stawały się miejscem
rywalizacji supermocarstw: Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. We wrześniu 1989 r. Deng Xiaoping wyznaczył ścieżkę chińskiej
polityki zagranicznej, określając ją mianem taoistycznej zasady: tao guan
yang hui – ukazywania niskiego poziomu68.
Po upadku ZSRR najbardziej wyraźnego wpływu na koncepcję polityki zagranicznej ChRL należy doszukiwać się w dziełach taoistycznych.
Wspominana wyżej zasada ukrywania własnych możliwości, działania
przez niedziałanie oraz „mimo bycia ugodowym i słabym być nieustępliwym”, a także zasady pokoju i równości, stanowiły o zasadniczych zmianach jakościowych chińskich koncepcji. Taktyka ta została przedstawiona
w siedmiu punktach (28 znaków): dogłębna analiza; utrzymywanie pozycji; budowa zaufania; ukrywanie własnych możliwości; utrzymywanie niskiego poziomu; unikanie pozycji lidera oraz osiąganie pewnych korzyści.
Deng Xiaoping uznał, że Chiny nie mogą być liderem państw rozwijających się z uwagi na niewystarczający potencjał do aktywnego włączania
się w procesy międzynarodowe69.
Niemniej jednak wraz ze wzrostem potencjału gospodarczego w latach
90. w Chinach rozgorzała dyskusja na temat ich miejsca i roli w stosunkach międzynarodowych. Wspominany wyżej taoistyczny nacjonalizm
był kontestowany przez niektóre kręgi decydenckie oraz intelektualne
Chin. Bierna postawa nie odpowiadała ambicjom tego kraju, dodatkowo
podgrzewanym przez masowe manifestacje patriotyczne, częściowe kreowane przez podjęty w 1994 r. program „patriotycznego wychowania”70.
Kierownictwo chińskie lata 90. określiło okresem „ponurych wyzwań”,
a charakteryzowały go nowe konflikty graniczne i terytorialne, zderzenie
kultur, rosnące różnice między północą i południem. Mimo tego Chiny
deklarowały, że będą realizowały niezależną politykę tworzenia pokojowego
68
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otoczenia, będą chronić wspólne interesy ludzkości, a najlepszym do tego
narzędziem miał być multilateralizm i harmonijne współistnienie wielu
sił. Chiny proponowały stworzenie sprawiedliwego, racjonalnego międzynarodowego systemu polityczno-ekonomicznego. Stosunki polityczne
miały opierać się na: poszanowaniu własnej odrębności, wzajemnych konsultacjach, budowaniu stosunków ekonomicznych na zasadach wspólnego
rozwoju niezależnie od różnic między bogatymi i biednymi. Do stosunków
kulturowych preferowano wprowadzić zasady wzajemności, wspólnego
korzystania z dorobku kulturowego różnych państw i niezaprzepaszczenia
kultury własnego narodu. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych miało opierać się na wzajemnym zaufaniu, budowaniu nowego ładu,
rozwiązywaniu sporów metodami pokojowymi71.
Pozycja Państwa Środka wzrastała w szybkim tempie. Do głosu dochodziły grupy społeczne sugerujące większą otwartość na świat zewnętrzny72.
W referacie politycznym Jiang Zemin kilkukrotnie odniósł się do „wielkiego odrodzenia narodu chińskiego”. Po ataku 11 września 2001 r. na wieże
WTC Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę w Afganistanie oraz
na Bliskim Wschodzie i poszukiwały sojuszników w walce z terroryzmem.
Stworzenie platformy negocjacyjnej w ramach rozmów sześciostronnych
w Pekinie w sierpniu 2003 r. świadczyło o aktywności Chin73.
Od listopada 2003 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej lansowały
nową koncepcję w polityce zagranicznej – „pokojowego wzrastania” (heping
jueqi). Po raz pierwszy zaprezentował ją Zheng Bijian w czasie wykładu na
forum Boao. Pokojowe wzrastanie uzasadniano zwyżkującym znaczeniem Chin w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Eksponowano wzrost gospodarczy oraz przekroczenie wskaźnika 1000 USD per
capita, jak również ciągle niewykorzystany kapitał ludzki. W czasie wystąpienia Zheng odpierał zarzuty związane z chińskim rewizjonizmem na
arenie międzynarodowej. Stwierdził on, że mimo iż każde państwo, które
dochodziło do pozycji mocarstwowej, prowadziło do zmiany struktury
stosunków międzynarodowych, Chiny są wyjątkiem z trzech powodów:
socjalizm (ustrój polityczny i ekonomiczny Chin) jest gwarantem pokojowego podejścia; wzrastanie Chin jest symbiozą wartości ogólnoludzkich
i wartości chińskich; harmonijny rozwój chińskiego społeczeństwa opiera
71
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się na pokojowym otoczeniu Chin. Ważnym elementem w wypowiedzi
Zheng Bijiana było podkreślenie chęci współpracy z azjatyckimi partnerami, w tym z ASEAN-em74.
Po raz pierwszy koncepcja świata harmonijnego została przedstawiona w czasie szczytu Narodów Afrykańskich i Azjatyckich w Indonezji
w kwietniu 2005 r. Dopiero jednak we wrześniu 2005 r. Hu Jintao, w wystąpieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawił program świata harmonijnego. Do głównych
zasad zaliczono: multilateralizm w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, polegający na istnieniu mechanizmów zapobiegających wybuchowi konfliktów; nieingerencji w sprawy innych państw, w tym za pomocą
siły; budowanie stosunków wzajemnie korzystnych oraz eliminowanie konfliktów. Zdaniem Hu Jintao, świat bez równego rozwoju będzie z trudnością utrzymywał światowy pokój, należy zatem realizować milenijne cele
rozwoju ONZ, rozwijać dialog energetyczny i chronić zasoby naturalne
Ziemi. Państwa rozwinięte powinny wziąć większą odpowiedzialność za
równomierny rozwój na świecie, w zakresie redukcji długów państw rozwijających się; udostępnić własny rynek oraz ułatwić transfer technologii,
rozwijać stosunki Południe–Południe, a Chiny, w miarę możliwości, będą
pomagały w tym procesie poszanowania odrębności kulturowej, zaś różnorodność systemowa nie powinna być przeszkodą we wzajemnej współpracy, natomiast państwa powinny mieć prawo do obrania własnej drogi
transformacji. Będzie się więc działać w oparciu o Kartę ONZ, w tym reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwiększając efektywność
organizacji i możliwości wspólnych akcji w jej ramach, reformując Radę
Bezpieczeństwa w kierunku rozszerzenia uprawnień państw afrykańskich
oraz umożliwiając małym i średnim państwom aktywny udział w podejmowaniu decyzji75.
W dniu 1 listopada 2005 r. podczas wizyty w Wietnamie przewodniczący Hu Jintao przedstawił nową koncepcję polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej: „Państwa powinny wzmacniać współpracę, chwytać szansę, odpowiadając na wyzwania, budować niekończący się pokój
oraz wspólny, rozwijający się (farong) harmonijny świat”76.
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W dniu 22 grudnia 2005 r. władze Chińskiej Republiki Ludowej opublikowały dokument zatytułowany Biała Księga – chińska droga pokojowego
rozwoju. W przedstawionych propozycjach polityki zagranicznej zaakcentowano: budowę pokojowego otoczenia Chin, promowanie pokojowych relacji międzynarodowych, modernizowanie państwa w oparciu
o własne siły zgodnie z zasadami gospodarczej globalizacji oraz współpracę na rzecz harmonijnego świata. Rozwój Chin uzależniono od rozwoju i stabilizacji środowiska zewnętrznego77.
W referacie politycznym w czasie XVII Zjazdu KPCh, wygłoszonym
15 października 2007 r., Hu Jintao położył główny nacisk na pokojowe
zjednoczenie z Tajwanem oraz problem wyzwań dla światowego pokoju
i rozwoju. W deklaratywnej sferze Chiny proponują pogłębianie współpracy ekonomicznej, aby wyrównywać różnice między bogatymi państwami Północy a biednymi państwami Południa. Mimo przedstawionych
hasłowo postulatów, Chiny nie posiadają jeszcze odpowiedniego potencjału, by rywalizować ze światem zachodnim w określaniu porządku światowego78. Paradoksem jest to, że retoryka harmonijnego społeczeństwa
i świata, mająca silne konotacje konfucjańskie, odwoływała się do zachodniego idealizmu. System konfucjański, w dużym uproszczeniu, miał opierać się na szeroko rozumianej hierarchii i braku egalitaryzmu. Pewne elementy przedstawione przez Hu Jintao, dotyczące kwestii wewnętrznych,
jak i zewnętrznych, odnosiły się do myślenia zachodniego, obcego Chińczykom, jak choćby pojęcie równości.
Zasada świata harmonijnego w dużej mierze ma przyczynić się do
„wielkiego odrodzenia narodu chińskiego” i być znakiem kultury chińskiej. Jest to element soft-power, który rozpatrywany jest na trzech poziomach: koncepcyjnym – opartym na zasadach pokojowego współistnienia,
wspólnego wygrywania, społeczeństwa harmonijnego; instytucjonalnym
– opartym na tworzeniu powiązań gospodarczych i politycznych w wymiarze regionalnym i globalnym; polityki zagranicznej – opartym na pogłębianiu otwarcia Chin na świat, wspólnych korzyści oraz przyjaznych
stosunków z sąsiadami. Powinien to być świat pokoju, współpracy, harmonii, sprawiedliwości, równych praw, owocnego partnerstwa i zrównoważonego rozwoju, świat wielobiegunowy i wolny od hegemonizmu,
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terroryzmu, separatyzmu, dyktatu i od innych zjawisk patologicznych79.
Wieszczono, że „wierność wobec niezależności wymaga od nas prowadzenia naszej niezależnej pokojowej polityki zagranicznej, i kroczenia
drogą rozwoju pokojowego. Powinniśmy wysoko dzierżyć sztandar pokoju, rozwoju, współpracy i korzyści wzajemnych dla wszystkich, rozwijać
przyjacielskie stosunki z innymi krajami, w oparciu o Pięć zasad pokojowego współistnienia80, rozwijać wymianę i współpracę z innymi krajami
na bazie równości i wzajemnych korzyści, nieugięcie bronić pokoju światowego oraz stymulować powszechny rozwój. Opowiadamy się za rozwiązywaniem pokojowym istniejących sporów międzynarodowych, przeciwstawiamy się wszelkim formom hegemonii i polityki z pozycji siły i nigdy
sami nie będziemy stosować hegemonizmu, ani też ekspansjonizmu”81.
W związku z powyższym można stwierdzić, że Chiny są szczególnego
rodzaju jednostką polityczną, gdyż są nie tylko jednym z największych
państw naszego globu, posiadającym znaczący potencjał polityczny, demograficzny, militarny, ale także jedną z najstarszych na ziemi kultur.
Ustawiczny od prawie trzech tysiącleci byt polityczny, a także jego skala
i dorobek cywilizacyjny oraz dynamika rozwoju w okresie ostatniego
ćwierćwiecza, stawiają Chiny w gronie najbardziej znaczących uczestników współczesnych stosunków międzynarodowych. Lucian Pye podkreśla, że kluczem do zrozumienia Chin „jest uznanie, że Chiny nie są zwykłym państwem w społeczności międzynarodowej, ale cywilizacją, która
państwem być zamierza”82. Chiny w znaczeniu geograficznym i cywilizacyjnym wykraczają poza obszar będący terytorium, nad którym państwo
to sprawuje efektywną władzę. Geograficzne Chiny to nie tylko ChRL wraz
z dwoma Specjalnymi Regionami Administracyjnymi Hongkongu i Makau,
79

Xi Jinping, dz. cyt., s. 6.

Pięć zasad pokojowego współistnienia są zasady wzajemnego poszanowania, integralności terytorialnej i suwerenności, wzajemnej nieagresji, wzajemnej nieingerencji w sprawy
wewnętrzne, równości i współpracy na rzecz wzajemnych korzyści i pokojowego współistnienia. Pięć zasad pokojowego współistnienia zostało wysuniętych przez Zhou Enla na spotkaniu z delegacją indyjską w sprawie stosunków chińsko-indyjskich dotyczących chińskiego
regionu Tybetu, w dniu 31 grudnia 1953 r. Podczas tej wizyty w Indiach i w Birmie (Myanmar)
w czerwcu 1954 r., Zhou wydał wspólną deklarację wraz z premierem Indii Jawaharlalem
Nehru oraz birmańskim premierem U Nu, która nawiązywała i zalecała wprowadzenie
Pięciu zasad pokojowego współistnienia jako podstawowej normy, do której należy stosować
się w stosunkach pomiędzy państwami.
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ale także Tajwan i Peskadory (Wyspy Rybackie, Penghu) łącznie z przyległymi archipelagami wysp. Przestrzeń geopolityczną obejmującą dzisiaj
ChRL, Hongkong, Makau, ale także Tajwan, określa się w literaturze pojęciem
Wielkich Chin. Według Harry’ego Hardinga badacze amerykańscy traktują je
raczej w kategoriach ekonomicznych, a Chińczycy rozumieją tę ideę jako
rynek (jingji shichang), a nawet jako wspólnotę (lianbang). Ta druga interpretacja podkreśla znaczenie więzi kulturowych i etnicznych83. W opinii Xi Jinpinga: „[…] korzystając ze swej stabilności politycznej, wzrostu gospodarczego, harmonii społecznej i jedności etnicznej, współczesne Chiny znajdują
się w jaskrawym kontraście w stosunku do innych regionów i krajów, którym
dolega nieustanny chaos […]”84. Przyszłościowe Chiny w polityce zagranicznej są mocne i zdecydowane: „[…] Chiny nigdy nie zatrzasną swych bram
przed światem zewnętrznym. W ciągu minionego dziesięciolecia nasz kraj
spełnił swe obietnice wobec WTO poprzez utworzenie bardziej otwartego i zestandaryzowanego środowiska dla przedsiębiorczości. Udostępnimy nowe obszary i zapewnimy jej szerszy dostęp do naszego rynku. Nasza
gospodarka pozostanie otwarta dla inwestorów zagranicznych i mamy nadzieję, że również inne kraje ułatwiają dostęp inwestorom chińskim. Przeciwstawiamy się zdecydowanie protekcjonizmowi w jakiejkolwiek postaci
oraz wyrażamy wolę i gotowość do regulowania rozbieżności gospodarczych
i handlowych z innymi krajami drogą konsultacji. Wspieramy aktywnie tworzenie wielostronnego systemu handlowego charakteryzującego się zrównoważonym i wzajemnie korzystnym rozwojem”85.

3. Konstytucyjne podstawy
ustrojowe Chińskiej Republiki
Ludowej
Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o władzy państwowej
w Chińskiej Republice Ludowej (dalej: ChRL) jest Konstytucja Chińskiej
83
M. Yahuda, The Foreign Relations of Greater China, „The China Quarterly”, December
1993, nr 136, s. 689–690.
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Republiki Ludowej uchwalona w dniu 4 grudnia 1982 r.86 Jednakże należy
nadmienić, że Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych
kilkakrotnie wprowadziło do niej poprawki, w latach 1988, 1993, 1999 oraz
2004 r., co sprawia, iż można powiedzieć, że jest postępowa, trwała i stabilna87. Konstytucja ChRL przyjmuje, że rozwija tradycje i podstawowe zasady. Konstytucja ChRL jest odzwierciedleniem wytycznych, zasad, założeń
oraz polityki Parti KPCh. „Żadne prawo, żadne przepisy, regulacje administracyjne ani samorządowe nie mogą być w sprzeczności z konstytucją.
Wszystkie organy państwowe, siły zbrojne, wszystkie partie polityczne oraz
organizacje publiczne, jak również wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje
muszą przestrzegać konstytucji oraz prawa. Wszystkie czyny, które łamią
konstytucję czy też prawo, muszą zostać zbadane. Żadna organizacja ani
osoba nie będzie miała uprzewilejowanej pozycji i nie będzie stała poza
konstytucją”88. Konstytucja ChRL, jako ustawa zasadnicza państwa, posiada
najwyższą moc prawną oraz pełni funkcję powszechnej karty do rządzenia
krajem. Jest także narzędziem, z którego korzystać mogą wszyscy obywatele,
aby chronić przysługujące im prawa. Niemniej jednak należy zauważyć,
że występują przypadki nieprzestrzegania praw lub braku jego egzekwowania, czy też nieudolności w dochodzeniu naruszania prawa w niektórych
departamentach. Zatem Komunistyczna Partia Chin rozwija rządy prawa,
wzmacnia egzekwowanie Konstytucji oraz gwarantuje jedność, nienaruszalność i autorytet państwowego systemu prawnego, zapewniając, że przepisy Konstytucji będą skutecznie egekwowane89.
86
Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej uchwalona na V Sesji Ogólnochińskiego
Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych V kadencji i promulgowana przez Ogólnochińskie
Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych dnia 4 grudnia 1982 r., nowelizowana 12 kwietnia
1988 r., 29 marca 1993 r., 15 marca 1999 r., 14 marca 2004 r. Stan prawny aktów prawnych ujętych w niniejszym artykule – czerwiec 2015 r. Następnie Konstytucja została zmieniona
w dniu 11 marca 2018 r. z wynikiem 2 958 głosów za, przy dwóch przeciw i trzech wstrzymujących się. Zawiera szereg poprawek, które dodatkowo wzmacniają kontrolę i supremację
Partii Komunistycznej: powołanie Krajowej Komisji Nadzoru, nowej agencji antyprzeszczepowej, w celu rozszerzenia uprawnień komisyjnego organu nadzorującego Partię Komunistyczną;
dodanie do Perspektywy Konstytucji „Perspektywy naukowej Hu Jintao dotyczącej rozwoju
i myśli Xi Jinpinga” oraz „usunięcie limitów czasowych zarówno dla prezydenta, jak i wiceprezydenta – Ustawodawca krajowy Chin przyjmuje poprawkę konstytucyjną”. Agencja prasowa
Xinhua z dnia 11 marca 2018 r.
87
H. Jin, Rządy prawa. Interpretacja chińskiego systemu prawnego, przeł. K. Ewnest-Małecka, Toruń 2019, s. 44.
88

H. Jin, dz. cyt., s. 44.

89

Tamże, s. 45–46.

45

Karolina Muzyczka

Rola administracji w budowie pozycji ChRL…

Zgodnie z art. 2 Konstytucji ChRL, cała władza w ChRL należy do ludu
i sprawowana jest poprzez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli
Ludowych (OZPL) oraz lokalne zgromadzenia przedstawicieli ludowych.
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych stanowi jednoizbowy parlament składający się z deputowanych wybieranych w wyborach pośrednich na pięcioletnią kadencję przez przedstawicieli ludowych
prowincji, regionów autonomicznych, miast wydzielonych, specjalnych
regionów administracyjnych oraz sił zbrojnych. Zgodnie z art. 59 Konstytucji ChRL mniejszości narodowe mają prawo do odpowiedniej reprezentacji w OZPL. Przedstawiciele ludowi na szczeblu prowincji, regionów autonomicznych, miast wydzielonych, specjalnych regionów administracyjnych
oraz sił zbrojnych wybierani są przez obywateli chińskich w wyborach
bezpośrednich w głosowaniu tajnym. System wyborczy w ChRL posiada
dwojaką formę: wyborów pośrednich, jak i bezpośrednich90. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawiciel Ludowych wyposażone jest w funkcję
ustawodawczą, a do jego kompetencji należą m.in. zmiana Konstytucji
oraz nadzór nad jej przestrzeganiem, a także uchwalanie ustaw. OZPL wybiera i odwołuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Chińskiej
Republiki Ludowej; decyduje o wyborze Premiera, na podstawie nominacji uzyskanej przez Przewodniczącego ChRL, oraz decyduje o jego odwołaniu; decyduje o wyborze Wicepremiera, członków Rady Państwowej,
ministrów stojących na czele ministerstw lub komisji, Kontrolera Generalnego i Sekretarza Generalnego Rady Państwowej na podstawie nominacji
uzyskanej przez Premiera oraz decyduje o ich odwoływaniu; wybiera i odwołuje Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej oraz decyduje
o wyborze i odwołaniu członków Centralnej Komisji Wojskowej po ich nominacji przez Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej91; wybiera
oraz odwołuje Prezesa Najwyższego Sądu Ludowego92 oraz Prokuratora
90

Ch. Wang, X. Zhang, Introduction to Chinese Law, Hong Kong 1997, s. 38.

Na podstawie art. 13 i 27 ustawy z dnia 14 marca 1997 r. o obronie narodowej, Centralna
Komisja Wojskowa pełni m.in. następujące funkcje: sprawuje jednolite dowództwo nad
wszystkimi siłami zbrojnymi w kraju; sprawuje jednolite dowództwo nad obroną granic, przestrzeni powietrznej i mórz; decyduje o strategiach i operacjach wojskowych sił zbrojnych;
dowodzi i decyduje o organizacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej; zatwierdza systemy, plany rozwoju wyposażenia sił zbrojnych; mianuje, odwołuje, szkoli, ocenia, nagradza i karze członków sił zbrojnych; ustanawia przepisy wojskowe.
91
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Strukturę organizacyjną Najwyższego Sądu Ludowego określa ustawa z dnia 1 lipca
1979 r. o organizacjisądów ludowych Chińskiej Republiki Ludowej. Na czele Najwyższego Sądu
Ludowego stoi Prezes, który wybierany jest przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli
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Generalnego Najwyższej Prokuratury Ludowej93. OZPL zajmuje się badaniem
i zatwierdzeniem planu rozwoju gospodarki narodowej i społecznej oraz dokonywaniem sprawozdań z jego realizacji; badaniem i zatwierdzaniem budżetu państwa oraz składaniem sprawozdań z jego realizacji; zmianą lub
uchylaniem niewłaściwych decyzji Stałego Komitetu (OZPL); decydowaniem
o ustanawianiu prowincji, regionów autonomicznych i miast wydzielonych;
podejmowaniem decyzji w sprawie ustanowienia specjalnych regionów administracyjnych i ich systemów; decydowaniem w sprawach wojny i pokoju,
a także wykonywaniem wszelkich innych funkcji i uprawnień, przypadających najwyższemu organowi władzy państwowej (art. 62 Konstytucji ChRL).
Podczas zgromadzeń przedstawiane są także coroczne sprawozdania z działalności rządu, z wykonania planu rozwoju gospodarczego i społecznego,
z działalności Stałego Komitetu OZPL oraz z działalności Najwyższego Sądu
Ludowego i Najwyższej Prokuratury Ludowej94.
Zgromadzenia OZPL odbywają się raz w roku i zwoływane są przez
Stały Komitet OZPL. Zgromadzenie OZPL może być także zwołane w każdym czasie, w którym Stały Komitet OZPL uzna to za konieczne lub gdy
zawnioskuje o to więcej niż jedna piąta deputowanych OZPL (art. 61 Konstytucji ChRL).
W skład Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny oraz członkowie Stałego Komitetu. Członkowie
Stałego Komitetu OZPL są wybierani oraz odwoływani przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. Kadencja Stałego Komitetu
OZPL trwa tyle samo, ile kadencja Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych (art. 65 Konstytucji ChRL). Stały Komitet OZPL
ponosi odpowiedzialność oraz składa sprawozdania ze swojej pracy przed
Ogólnochińskim Zgromadzeniem Przedstawicieli Ludowych (art. 69 Konstytucji ChRL). Stały Komitet OZPL posiada równie bogate uprawnienia
Ludowych. Pozostali członkowie, w tym m.in. Wiceprezes i Przewodniczący Wydziałów, są
powoływani i odwoływani przez Stały Komitet OZPL.
93
Organizację prokuratur określa ustawa z dnia 1 lipca 1979 r. o organizacji prokuratur
ludowych w Chińskiej Republice Ludowej. Prokurator Generalny jest wybierany i odwoływany przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, natomiast pozostali
prokuratorzy Najwyższej Prokuratury Ludowej są powoływani oraz odwoływani przez Stały
Komitet OZPL na podstawie rekomendacji Prokuratora Generalnego (Szczegółowo o kompetencjach prokuratury ludowej, w tym Najwyższej Prokuratury Ludowej, stanowi art. 5 ustawy
z dnia 1 lipca 1979 r. o organizacji prokuratur ludowych w Chińskiej Republice Ludowej).
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i obowiązki co Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych.
Kompetencje ustawodawcze obejmują m.in. dokonywanie wykładni
Konstytucji oraz nadzór nad jej przestrzeganiem; dokonywanie wykładni
prawa; uchwalanie oraz zmianę przepisów, z wyłączeniem zastrzeżonych
do uchwalania przez OZPL; uchylanie aktów prawnych stanowionych
przez Radę Państwową. Wykonuje on szereg zadań należących do Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, podczas gdy
OZPL nie obraduje, a są to m.in. częściowe uzupełnianie i zmiana aktów
prawnych ustanawianych przez OZPL, pod warunkiem że ustanowione
w nich podstawowe zasady prawa nie są naruszane; rozpatrywanie i zatwierdzanie częściowych poprawek do planu rozwoju gospodarki narodowej i społecznej lub do budżetu państwa, w przypadku potrzeby ich
implementacji; podejmowanie decyzji w sprawie wyboru ministrów stojących na czele ministerstw i komisji, Kontrolera Generalnego i Sekretarza
Generalnego Rady Państwowej na podstawie nominacji Premiera, a także
członków Centralnej Komisji Wojskowej na podstawie nominacji dokonanej przez Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej; decydowanie
o wprowadzeniu stanu wojennego w sytuacji zbrojnego ataku na państwo
oraz o wypełnianiu zobowiązań wynikających z traktatów międzynarodowych w sytuacji wspólnej obrony przeciwko agresji. Stały Komitet OZPL
nadzoruje pracę Rady Państwowej, Centralnej Komisji Wojskowej, Najwyższego Sądu Ludowego i Najwyższej Prokuratury Ludowej oraz decyduje o obsadzie ważniejszych stanowisk w państwie. Do konstytucyjnych
kompetencji Stałego Komitetu OZPL należy ustanawianie systemu tytularnego i systemu rang dla personelu militarnego i dyplomatycznego, a także
innych specyficznych tytułów i rang, medali państwowych, tytułów honorowych i decydowanie o ich nadaniu; stosowanie prawa łaski; decydowanie o generalnej lub częściowej mobilizacji; decydowanie o wprowadzeniu stanów wyjątkowych na terenie całego kraju lub w poszczególnych
prowincjach, regionach autonomicznych lub miastach wydzielonych.
Stały Komitet OZPL wykonuje wszelkie inne uprawnienia i obowiązki,
które zostaną mu przekazane przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (art. 67 Konstytucji ChRL).
W zakresie funkcjonowania Stałego Komitetu OZPL Przewodniczący
Stałego Komitetu OZPL kieruje jego pracami i zwołuje posiedzenia. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Generalny wspomagają Przewodniczącego
OZPL w jego pracy. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Ge-
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neralny stanowią Radę Przewodniczących, która zajmuje się codzienną
pracą Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli
Ludowych95.
Rada Państwowa będąca Centralnym Rządem Ludowym stanowi najwyższy organ władzy wykonawczej Chińskiej Republiki Ludowej oraz jest
najwyższym organem administracji państwowej. Rada Państwowa odpowiedzialna jest za organizację i zarządzanie polityką państwa, sprawami
związanymi z ekonomią, kulturą oraz obroną narodową96.
Kadencja Rady Państwowej trwa tyle samo, ile kadencja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Skład Rady Państwowej
stanowią: Premier, Wicepremier, członkowie Rady Państwowej, ministrowie stojący na czele ministerstw oraz komisji, Kontroler Generalny oraz
Sekretarz Generalny (art. 86 Konstytucji ChRL).
Premier kieruje pracami Rady Państwowej, zwołuje jej posiedzenia,
przewodniczy, a także ponosi odpowiedzialność za jej pracę. Ministrowie
odpowiadają za pracę ministerstw i komisji (art. 87 i 88 Konstytucji ChRL).
Premier jest jedną z najważniejszych osób w państwie, w tym, jako członek Stałego Komitetu Biura Politycznego, należy do ścisłego grona decyzyjnego w kierownictwie Komunistycznej Partii Chin97.
Do zadań Rady Państwowej należą m.in.: stanowienie prawa administracyjnego; formułowanie zadań i obowiązków dla ministerstw i komisji
Rady Państwowej oraz kierowanie ich pracami; kierowanie pracami administracji o charakterze krajowym, które nie należą do zakresu działań
ministerstw i komisji; kierowanie pracą terenowych organów administracji państwowej różnych szczebli na terenie całego kraju; formułowanie
szczegółowego podziału obowiązków i kompetencji pomiędzy rządem
i organami administracji państwowej prowincji, regionów autonomicznych i miast wydzielonych; zatwierdzanie podziałów geograficznych
prowincji, regionów autonomicznych i miast wydzielonych i innych
podziałów geograficznych. Rada Państwowa podejmuje także decyzje
w sprawie wielkości organów administracyjnych oraz mianuje i odwołuje
urzędników administracji, a także przeprowadza szkolenia urzędników,
95
M. Kania, Struktura konstytucyjnych organów państwowych Chińskiej Republiki
Ludowej, Internet, www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/65059/004_Kania_Ma%C5%
82gorzata_Struktura_konstytucyjnych_organow_panstwowych_ChRL.pdf, s. 58.
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dokonuje oceny ich pracy oraz przyznaje nagrody i kary. Rada Państwowa
posiada również kompetencje w zakresie uchylania aktów prawnych wydawanych przez ministrów, komisje oraz lokalne organy administracji
państwowej różnych szczebli98.
W zakresie przewidzianym przepisami prawa Rada Państwowa decyduje o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w części prowincji, regionów
autonomicznych i miast wydzielonych, ponadto nadzoruje i administruje
budową obronności narodowej. Rada Państwowa opracowuje i wdraża
plan krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz budżet państwa, kieruje i zarządza w zakresie spraw dotyczących ekonomii oraz rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz sprawami z zakresu edukacji,
nauki, kultury, zdrowia, kultury fizycznej i planowania rodziny, sprawami
obywatelskimi, bezpieczeństwa publicznego, administracji sądów, zajmuje się sprawami narodowościowymi, strzeże praw mniejszości narodowych oraz prawa do autonomii regionów autonomicznych. Rada Państwowa zajmuje się także prowadzeniem spraw zagranicznych, w tym
przystępowaniem do traktatów międzynarodowych i zawieraniem umów
międzynarodowych, jak również ochroną praw obywateli chińskich przebywających za granicą. Rada Państwowa może wykonywać również inne
zadania powierzone jej przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych oraz Stały Komitet OZPL (art. 89 Konstytucji ChRL).
Formalnie najważniejszymi organami KPCh jest Kongres Ludowy Partii zwoływany co pięć lat oraz powoływany przez Zjazd Komitet Centralny
(KC). Komitet obraduje co najmniej raz w roku na plenum, między sesjami
KC jego funkcję spełnia Biuro Polityczne (Politbiuro) oraz jego Stały Komitet (ścisłe grono kierownicze partii), a codzienne zadania administracyjne
wypełnia stały Sekretariat Generalny. W skład stałego komitetu Biura Politycznego wchodzi nie więcej niż 10 członków, przy czym są to zawsze i wyłącznie mężczyźni. Zaznaczyć należy, że pełni on zasadę kolektywnego
przywództwa. Zgodnie z tą regułą Chiny formalnie nie mają głównego
lidera politycznego, a decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu.
W opinii H. Lyman Miller „pojęcie kolektywnego przywództwa zaczęło się
pojawiać w oficjalnej nomenklaturze po sierpniu 1980 r., kiedy takiego
sformułowania użył Deng Xiaoping w swoim przemówieniu o reformie
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systemu partyjnego i przywództwa partyjnego”99. Członkowie Stałego Komitetu mają przydzielone określone portfolio, np. dla sekretarza generalnego KPCh, który jest zawsze najważniejszym rangą członkiem Stałego
Komitetu, a jednocześnie prezydentem ChRL oraz przewodniczącym partyjnej i państwowej Centralnej Komisji Wojskowej, przeznaczono sprawy
ogólnopartyjne oraz politykę zagraniczną i sprawy wojskowe. Jednakże
po objęciu władzy przez Xi Jinpinga w Stałym Komitecie znalazło się siedmiu członków, a numerem dwa jest obecnie premier Li Keqiang, który zajmuje się administracją rządową i gospodarką100.
Biuro Polityczne KPCh ma decydujący wpływ na kształt najważniejszych
decyzji o strategicznym znaczeniu dla państwa. Utworzone jest z 25 członków, w tym ze wszystkich zasiadających w Stałym Komitecie. Ponadto
w jego skład wchodzą najważniejsi sekretarze partyjni prowincji, regionów autonomicznych i miast wydzielonych, funkcjonariusze reprezentujący administrację partyjną oraz najważniejsi urzędnicy państwowi (prezydent i trzech wiceprezydentów)101.
Podstawowymi aktami określającymi funkcjonowanie politycznego
zespołu elementów ChRL w okresie odbudowy były uchwalone w dniu
27 września 1949 r. przez plenarną sesję Ludowej Konsultatywnej Konferencji Politycznej Chin (LKKP) ogólny program i Status organizacyjny oraz
Ustawa o zorganizowaniu Centralnego Rządu Ludowego ChRL. Dla mechanizmu politycznego ChRL w okresie odbudowy były istotne takie
kwestie, jak: rola sił zbrojnych w budownictwie państwa i partyjnym oraz
istnienie systemu kontroli wojskowej, splot organów państwowych z organami jednolitego frontu ludowo-demokratycznego, kontynuowanie tradycji pracy nielegalnej, brak wybieralnych organów przedstawicielskich.
Plenarna sesja LKPP, która odegrała rolę zgromadzenia ustawodawczego
ChRL, przyjęła pełnomocnictwa Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, jeśli chodzi o formowanie i obdarzanie władzą Centralny Rząd Ludowy (CRL). Na sesji plenarnej LKKP wybrano Centralną
Ludową Radę Rządową (CLRR), która powołała szereg najwyższych organów państwowych: Państwową Radę Administracyjną (PRA), Wojskową
99
H. Lyman Miller, Hu Jintao and the Party Politbiuro, „China Leadership Monitor” 2004,
Issue 9, s. 6.
100
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Radę Ludowo-Rewolucyjną, Najwyższy Sąd Ludowy, Najwyższą Prokuraturę Ludową. Razem i na czele z Centralną Ludową Radą Rządową
utworzyły one Centralny Rząd Ludowy. Przewodniczącym CRL został
Mao Tse-tung, był on także przewodniczącym Wojskowej Rady Ludowo-Rewolucyjnej102.
Przy PRA utworzono komitety, na których czele stali wicepremierzy:
polityczno-prawny; finansowo-gospodarczy; do spraw kultury i oświaty.
Miały one charakter gałęziowy, a Komitet Kontroli Ludowej ponadgałęziowy. Pierwsze dwa kierowały działalnością odpowiednich ministerstw
i komisji. Każdy z komitetów był dość szerokim organem kolegialnym
(40 i 50 członków). W ich skład wchodzili ministrowie z odpowiednich
ministerstw (przewodniczący komisji) oraz ich zastępcy, przedstawiciele
partii politycznych, wybitni specjaliści danej gałęzi. Należy także podkreślić, że przy komitetach funkcjonały organy gałęziowe i pomocnicze, np.
przy Komitecie Finansowo-Gospodarczym – Centralny Zarząd Planowania Finansowo-Gospodarczego, Zarząd Techniczny i in.; przy Komitecie
ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą i in. Komitetom gałęziowym nadano uprawnienia do wydawania rozporządzeń i poleceń ministrom
(komisjom) i resortom, jak i instytucjom podległym103.

4. Pozycja Komunistycznej Partii
Chin
Chiny reprezentują model demontażu komunizmu i przechodzenia do
otwartego społeczeństwa konsumpcyjnego oraz gospodarki rynkowej
przeciwnie do Europy Środkowej i Wschodniej. KPCh odchodziła stopniowo od chińskiego systemu komunistycznego, w ten sposób zachowała
dotychczasową władzę, ale i zapobiegła traumatycznym wstrząsom polityczno-społecznym oraz załamaniu gospodarki104. Przywództwo Partii
ChRL jest zgodne z socjalistyczną praworządnością, a z kolei rządy prawa
w państwie są zgodne z przywództwem Partii. Socjalistyczna praworządność musi podtrzymywać przywództwo Partii, natomiast przywództwo
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Partii musi polegać na socjalistycznej praworządności. Jako partia rządząca
w ChRL sprawuje władzę państwową i jest odpowiedzialna za rządzenie
krajem. Zapewnia trzon przywództwa w dziele socjalizmu z cechami chińskimi oraz wszechstronne przywództwo we wszystkich aspektach społeczeństwa. Przywództwo partii stanowi fundamentalną gwarancję wszechstronnego rozwoju rządów prawa w Chinach oraz zapewnia przyspieszenie
rozwoju kraju pod socjalistycznymi rządami prawa105.
Ponadsześdziesięcioletnia historia rządów partii jest dowodem jej
zdolności do koordynowania wszystkich aspektów społeczeństwa oraz
rządzenia państwem poprzez jednoczenie sił wewnętrznych i zewnętrznych, a także poprzez przestrzegania prawa. W systemie rządzenia państwem przywództwo KPCh jako partii rządzącej przejawia się w aspektach
politycznych, ideologicznych oraz organizacyjnych, a tażke wyznaczaniu
wytycznych, zasad i poltyki czy w dążeniu do jednolitości w myśleniu oraz
zarządzaniu biurokracją106.
Silnym spoiwem KPCh jest poczucie misji dziejowej. W partii kultywowane jest przekonanie o historycznym zadaniu odbudowy i modernizacji
Chin. Podkreślana jest rola KPCh w ponownym zjednoczeniu Chin, kończącym tzw. sto lat upokorzeń (1840–1949), okres kolonialnego ucisku,
wojen domowych i obcych inwazji107. Idea, że jedynie rządy KPCh chronią
Chiny przed chaosem i rozpadem, jest w narracji partii jednym z postumentów ich społecznej legitymizacji i jest powszechna wśród działaczy
partyjnych. „Pomimo różnic i partykularnych interesów partia uznawana
jest za dobro nadrzędne, a także gwaranta uprzywilejowanej pozycji jej
członków, której będą strzec za wszelką cenę”108. Komunistyczna Partia
Chin powstała w 1921 r. we francuskiej eksterytorialnej koncesji Szanghaju.
„Była to epoka, gdy na świecie po pierwszej wojnie światowej pojawił się
uznany dotąd system kontroli społecznej, totalitarnym, który doprowadził
do skrajnego ograniczenia sfery życia prywatnego, tak aby działania indywidualne lub zbiorowe mogły być w całości podporządkowane państwu”109.
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Komunistyczna Partia Chin do momemtu zerwania z Moskwą w 1960 r.
otrzymywała pomoc materialną, kadrową i polityczną. W tym okresie Partia stanęła co najmniej dwa razy na granicy upadku, w 1927 r. („biały terror”) i w 1934 r. („długi marsz”), za każdym razem tracąc nie mniej niż trzy
czwarte członków. Jednakże pomimo wszystkich przeciwności była na
tyle silna, aby po II wojnie światowej pokonać Partię Narodową (Kuomintang) Czang Kaj-szeka i opanować cały obszar Chin, poza Tajwanem110.
Doświadczenia te rzutują do dnia dzisiejszego na instytucjonalną pamięć
partii komunistycznej, „wywołując syndrom oblężonej twierdzy, która
najbardziej obawia się powstania alternatywnej organizacji politycznej inspirowanej z zagranicy, mającej za cel eliminację KPCh”111. Niepewność
przed zewnętrzną interwencją, którą ułatwiłyby zaburzenia wewnętrzne,
spowodowała, że zapobieganie destabilizacji społecznej jest uznawane za
priorytet rządów KPCh. W chińskiej cywilizacji zdolność do utrzymania
pokoju wewnętrznego i zapobieganie chaosowi (hundun) ma też głęboko
utrwalone kulturowo i wręcz kosmologiczne znaczenie oraz jest podstawą
legitymizacji politycznej. W odpowiedzi na to wyzwanie KPCh ma sprawować władzę, „trzymając w rękach »karabin, pióro i miecz«: »karabin«
to armia, »pióro« – propaganda, a »miecz« – w Chinach symbolizujący
egzekucję – aparat bezpieczeństwa”112. Są to trzy niepodważalne filary
rządów partii komunistycznej, z których nigdy ona nie zrezygnuje.
Po decydującym zwycięstwie KPCh w wojnie domowej i powołaniu do
życia w 1949 r. ChRL nowe państwo było budowane na wzór ZSRR późnego stalinizmu (1946–1953), określającego jako podrzędną rolę struktur
państwa wobec rządzącej partii. Choć system polityczny uległ silnej adaptacji do miejscowych tradycji politycznych, to podobnie jak w ZSRR został
oparty na przywództwie silnej osobowości i kulcie jednostki, w tym wypadku Mao Zedonga. Kiedy jego kampania wielkiego skoku (1958–1962)
doprowadziła do głodowej śmierci co najmniej 30 mln obywateli ChRL,
to partia Mao Zedonga odsunęła go od władzy. Korzystając z silnej osobistej pozycji, w odpowiedzi rozpętał on rewolucję kulturalną, która została
wymierzona w sam aparat partyjny i doprowadziła do trwającego kilka lat
110
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okresu chaosu i przemocy113. Po śmierci Mao Zedonga w 1976 r. stare elity
odzyskały władzę i wpływy, ale doświadczenie czasów rewolucji kulturalnej odcisnęło się trwale w pamięci członków KPCh. Spowodowało to wytworzenie nieformalnych reguł sprawowania władzy, które miały zapobiec
pojawieniu się nowego Mao. Partia obawiała i obawia się do dziś, autorytarnego przywódcy, ale też prądów liberalnych wewnątrz aparatu. Wedle
partyjnej starszyzny ich wzmocnienie w latach 80. XX w. przyczyniło się
do wybuchu protestów na placu Tiananmen, brutalnie stłumionych
w czerwcu 1989 r. Towarzyszący temu kryzys polityczny w KPCh doprowadził do usunięcia bardziej liberalnych działaczy, w tym sekretarza generalnego KPCh Zhao Ziyanga, i wzmocnił konserwatywne frakcje w szeregach KPCh. W 1960 r. kolejnym wstrząsem dla chińskich partyjnych elit
był rozpad ZSRR. Upadek rządów Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na których wzorowała się KPCh, tworząc państwo i własne struktury, ukazał realną perspektywę utraty władzy przez partię. Zatem przeprowadzono szereg analiz i programów badawczych, mających ustalić
przyczyny rozpadu ZSRR. Po upadku ZSRR KPCh postanowiła nigdy nie
zrezygnować z absolutnej władzy politycznej, przy tym przeprowadzić
głębokie reformy gospodarcze. W ten sposób w Chinach wytworzyła się
niepisana umowa społeczna, która stanowi podstawę dzisiejszej ChRL:
„partia pozwala się społeczeństwu bogacić, w zamian ono nie podważa jej
władzy”114.
Reformy gospodarcze doprowadziły równocześnie do poważnych zmian
społecznych w Chinach, co wymusiło znaczne rozszerzenie spektrum
społecznego, z którego rekrutowani są członkowie KPCh. W latach 80., za
czasów Deng Xiaopinga, najpierw uznano intelektualistów za klasę rewolucyjną, ale największe otwarcie nastąpiło pod rządami Jiang Zemina,
który w ramach swojej teorii trzech reprezentacji dopuścił do KPCh także
przedsiębiorców i twórców kultury. Zrezygnowano też z automatycznego
odrzucania kandydatów ze względu na nieodpowiednie pochodzenie klasowe. Ambicją partii jest, aby przedstawiać się jako reprezentant wszystkich grup społecznych115.
Jak wynika z powyższego, pozycja Komunistycznej Partii Chin nie
wynika jedynie z tego, że rządzi państwem przez 57 lat, lecz z tego, że
113
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szczególnie w okresie reform starała się w miarę hierarchicznych i ideologicznych ograniczeń odpowiadać na oczekiwania społeczeństwa.
Reformy systemowe wdrażane wraz z polityką rozwojową miały na celu
umocnienie nadszarpniętej pozycji KPCh w społeczeństwie116.
Polityczny system Chin jest w teorii systemem pluralistycznym i niewiele ma wspólnego z dyktatorami charakterystycznymi niegdyś dla latynoamerykańskich junt wojskowych czy reżimów afrykańskich. Autorytaryzm Chin jest ustrojem endemicznym i może stanowić oddzielny model.
Określony jest mianem demokracji kolektywnej bądź demokracji chińskiej. Koncepcję demokracji kolektywnej stworzono na bazie negacji
demokracji zachodniej. Ponadto struktury społeczne wytworzone w ChRL
mają charakter kolektywny. „Chińskie władze głoszą opinię, że system niedemokratyczny nie musi być gorszy niż zachodnia demokracja, a w przypadku przeprowadzenia reform systemowych i wdrażania polityki rozwojowej, której celem jest wysoki wzrost gospodarczy, jest lepszy”117.
W związku z powyższym można zadać tu pytanie, czy ChRL będzie kiedyś
państwem o modelu demokracji zachodniej? Chih-Yu Shih, najpoważniejszy i najbardziej znany obrońca kolektywnego modelu demokracji
chińskiej na gruncie filozoficznym i moralnym, stwierdził, że „ChRL będzie ideologicznie gotowa na zachodnią demokrację tylko wtedy, gdy indywidualistyczna perspektywa zostanie włączona w istniejącą kolektywną kulturę polityczną”118. Ponadto należy pamiętać, że demokracja
zachodnia nie funkcjonuje właściwie w krajach rozwijających się, do których Chiny się zaliczają, i nie przynosi oczekiwanych efektów. Wynika to
z niskiej świadomości społecznej narodów spowodowanej zacofaniem,
brakiem demokratycznej tradycji czy instrumentów budowy państwa
obywatelskiego. W rezultacie demokratycznie wybrane władze mają trudności ze sprawowaniem swoich funkcji119. Wprowadzeniu ustroju demokratycznego w państwach transformacji systemowej i krajach rozwijających
się muszą towarzyszyć operatywne przygotowania mające na celu edukację społeczeństwa w zakresie praw i swobód obywatelskich, ponieważ bez
nich demokracja nie będzie funkcjonowała należycie. Jednak argumen116
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tacja o bliskości demokracji kolektywnej i demokracji zachodniej jest
nieprzekonująca. Niewątpliwie decyzje w ustroju demokratycznym podejmuje większość, jednakże wynika ona z sumy decyzji jednostkowych, a nie jednej wspólnie podjętej. Pluralizm jest w tym odniesieniu
zdecydowanym przeciwieństwem kolektywizmu, ponieważ pluralizm
dopuszcza różne poglądy, podczas gdy kolektywizm je relatywizuje.
W przypadku Chin obywatele nie mają wpływu na wybór najważniejszych decyzyjnych organów państwa, zatem w praktyce demokracja nie
istnieje120.
Komunistyczną Partię Chin charakteryzuje wysoki poziom personalizacji władzy. Twórca Chińskiej Republiki Ludowej Mao Zedong, jak i jego
następca Deng Xiaoping, aż do śmierci w 1997 r. nie piastując żadnych
ważnych stanowisk, miał realny wpływ na władzę. Mimo że od listopada
2002 r. Hu Jintao jest Sekretarzem Generalnym Komitetu Centralnego
KPCh, a w marcu 2003 r. został wybrany prezydentem republiki, kierownictwo wpływowej Centralnej Komisji Wojskowej zostało mu powierzone
przez Jiang Zemina dopiero w dniu 19 września 2004 r. KPCh jest organizacją masową, skupia 5% obywateli, jednakże obserwuje się stały, aczkolwiek powolny wzrost liczby członków. Przed 1982 r. nie było podziału
między administracją partyjną a państwową. Szczególnie podczas Rewolucji Kulturalnej Partia była Państwem w dosłownym znaczeniu. Proces
separacji zaczął następować w latach 80. na wyraźne wezwania Deng
Xiaopinga. Zhao w 2003 r. uważał, iż proces nastąpił w pięciu etapach.
Partia zlikwidowała komórki kopiujące funkie instytucji państwowych,
zapewniając względną niezależność tych drugich; ustanowiono system,
w którym lokalne organizacje partyjne podlegają de facto liderom samorządów; poczyniono rozróżnienie pomiędzy decyzjami politycznymi zagwarantowanymi Partii a organami państwowymi; wzrosła rola Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli ludowych; władza sądownicza
uzyskała względną niezależność, a jej znaczenie w zapewnieniu egzekwowania prawa wzrosło121.
Komunistyczna Partia Chin jest obecnie komunistyczna tylko z nazwy.
Jej władze nie bazują już na ideologii, ale na wynikach pracy rządu, szczególnie w zakresie wprowadzania gospodarczych reform systemowych i polityki rozwojowej. „Przywództwo Partii stanowi fundamentalną gwarancję
120
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wszechstronnego rozwoju rządów prawa w Chinach oraz zapewnia przyspieszenie rozwoju kraju pod socjalistycznymi rządami prawa”122. KPCh
stała się elitą sprawującą władzę, partią władzy określaną przez niektórych
mianem racjonalnej partii władzy. Jednakże zakres jej kontroli jest dużo
mniejszy niż w okresie totalitarnym i wciąż ulega zmianie. Na nowo definiowane są stosunki partii ze społeczeństwem i partii z rządem. Jej rola,
choć już nie tak oficjalna, nadal pozostaje decydująca w tworzeniu prawodawstwa i w sądownictwie123. Jest zdyscyplinowaną, choć nie zawsze
spójną, dalece scentralizowaną strukturą realizującą funkcje przywódcze.
Partia jest najbliższym zapleczem lidera. Zaplecza nie stanowią ideolodzy,
ale technokraci, biznesmeni, znawcy gospodarki, ludzie uwikłani w praktykę. Pragmatyzm zastąpił rewolucyjne hasła124.

5. Miejsce i rola administracji
publicznej
Terenowa administracja rządowa dzieli się organizacyjnie na 22 prowincje,
a oficjalnie na 23, w tym oficjalnie niezależny Tajwan, pięć regionów autonomicznych, cztery miasta wydzielone oraz dwa Specjalne Regiony Administracyjne (Hongkong i Makau). Podstawą szczebla lokalnego administracji jest powiat. Na najniższym poziomie znajdują się samorządy
wiejskie, których podstawą są komitety wiejskie. Selekcja kandydatów do
komitetów wiejskich odbywa się według reguł nieograniczonej nominacji. W związku z powyższym należy uznać, że forma ta jest pierwszym
przejawem demokratyzacji systemu wyborczego. Ludowe rządy prowincji, miast, powiatów i odpowiednich jednostek administracyjno-terytorialnych tworzyły gałęziowe wydziały, zarządy i komisje. Na szczeblu
prowincji utworzono ponadto komitety koordynujące pracę różnych jednostek strukturalnych: komitety finansowo-gospodarcze, polityczno-prawne, do spraw kultury i oświaty. W gminach nie stworzono aparatu
gałęziowego. Poszczególnymi odcinkami pracy kierowały komisje, w których członkowie nie byli pracownikami etatowymi, instytucja terytorial-
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nych delegowanych organów – zarządcy pełnomocników w rejonach
specjalnych, na które dzielono większość prowincji kraju, oraz zarządy
rejonowe w powiatach (rejony te łączyły kilka gmin). Organy były delegowane i powoływane przez rządy ludowe prowincji i powiatów. Zarządy
pełnomocników i zarządy rejonowe były organami administracji ogólnej,
ale nie miały charakteru kolegialnego (w odróżnieniu od lokalnych rządów ludowych) i nie posiadały uprawnień do wydawania aktów, pełniły
one tylko funkcję wykonawczą. Należy tu podkreślić, że ludowe rady rządowe nazywane były lokalnymi rządami ludowymi, ale w ścisłym znaczeniu tego terminu nie były nimi tylko rady, ale cały aparat, a także w składzie rządów ludowych – sądy ludowe i ludowe prokuratury. Taka struktura
rządów lokalnych była kontynuacją tradycji organizacji władzy w rejonach
wyzwolonych. Niemniej jednak nie tworzono organów prokuratury z wyjątkiem pewnych krótkich okresów, lecz w okresie odbudowy nie było ich
też w większości jednostek administracyjnych. Istniała tu tradycja powzięta w starych Chinach: połączenie władzy administracyjnej i sądowej
było normalną praktyką, normą administracji państwowej125.
Istniała szeroko rozwinięta praktyka łączenia stanowisk partyjnych i administracyjnych: sekretarz komitetu KPCh na szczeblu prowincji często
był jednocześnie także przewodniczącym odpowiedniego rządu ludowego, dyrektor wielkiego przedsiębiorstwa – sekretarzem zakładowego
komitetu partii, rektor wyższej uczelni – sekretarzem komitetu partii danej
uczelni. Wówczas też ugruntował się praktycznie istniejący do dziś system
mianowanych terytorialnych komitetów partii i biur, nazywa się je delegowanymi organami partii. Tego rodzaju niewybieralnymi organami terytorialnymi są komitety rejonowe w miastach, komitety lokalne w specjalnych rejonach prowincji oraz biura KC KPCh126 na terytorium niektórych
prowincji dla warunków okresu odbudowy w wielkich rejonach administracyjnych. Zachowanym w politycznym systemie ChRL anachronizmem
czasów wojny domowej i konspiracji były także grupy partyjne kierownictwa w instytucjach państwowych i organizacjach ludowych. W grupach
tych łączyli się komuniści piastujący stanowiska kierownicze w danych
instytucjach i organizacjach. Grupy te dysponowały poważnymi wpływami nie tylko w okresie odbudowy, lecz także w latach późniejszych,
o czym świadczy wprowadzenie do statutu KPCh, uchwalonego przez jej
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VIII zjazd, specjalnego rozdziału Grupy partyjne kierownictwa w organizacjach partyjnych127.
W 1949 r. na mocy uchwały KPCh powstały masowe organizacje ludowe, jak Ogólnochińskia Demokratyczna Federacja Kobiet, Nowodemokratyczny Związek Młodzieży Chin, Ogólnochińskia Federacja Studentów
czy demokratyczne koła inteligencji, jednakże ich inicjatywa była słabo
rozwinięta. Stan ten zmienił się po powstaniu ChRL i uchwaleniu aktów
normatywnych, określających ich strukturę i działalność. W dniu 28 czerwca
1950 r. wydano ustawę o związkach zawodowych w ChRL, ustalającą status prawny i funkcję organizacji związkowych. Ustawa ogłaszała prawo
związków zawodowych do uczestnictwa w zarządzaniu produkcją oraz do
obrony interesów robotników i pracowników umysłowych, demokratyczny centralizm jako podstawową zasadę organizacyjną, rozbudowanie
związków zawodowych według zasady produkcyjnej128.
Ustanowiona w 1954 r. Konstytucja ChRL wprowadziła istotne zmiany
w organizacji lokalnych organów władzy i ogólnego zarządzania. Dokonano
rozgraniczenia kompetencji organów administracji państwowej w terenie
i zmieniono tryb ich tworzenia. System lokalnych organów władzy opierał
się zgodnie na usankcjonowanym przez Konstytucję ChRL z 1954 r. podziale administracyjno-terytorialnym. Zgodnie z konstytucją kraj dzielił
się na prowincje, obwody autonomiczne i miasta; powiaty i autonomiczne
powiaty, które dzielą się na gminy narodowe, osiedla; miasta wydzielone
i stosunkowo duże miasta dzielą się na rejony. Niekonstytucyjnymi jednostkami administracyjno-terytorialnymi są rejony specjalne, czyli okręgi
administracyjne, istniejące w ramach prowincji i obwodów autonomicznych, oraz dzielnice, na które dzielą się rejony miast i miasta niemające
podziału rejonowego. Wielkie rejony administracyjne zostały zlikwidowane w lipcu 1954 r.129 Lokalne organy administracji w odróżnieniu od
lokalnych organów władzy opierały się nie tylko na konstytucyjnych jednostkach administracyjno-terytorialnych, ponieważ zachował się system
delegowanych organów administracyjnych w specjalnych rejonach prowincji oraz w rejonach powiatów. Oprócz tego ustawa przewidywała utworzenie organów delegowanych w dzielnicach rejonów miejskich i w miastach niepodzielonych na rejony (art. 68, 71, 72 Konstytucji ChRL 1954 r.).
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W 1954 r. wydano akty regulujące sytuację prawną narodowych jednostek administracyjno-terytorialnych. Pierwsze tego rodzaju akty uchwaliła Rada Państwowa w dniu 21 grudnia 1955 r. w sprawie przekształcenia
lokalnych połączonych rządów demokratycznych różnych narodowości;
przeobrażenia rejonów autonomii narodowej w skali rejonowej oraz
w sprawie niektórych problemów tworzenia gmin narodowych. Zgodnie
z pierwszym aktem rozwiązano lokalne połączone rządy demokratyczne
różnych narodowości, natomiast jednostki administracyjne, którymi one
kierowały, albo były przekształcone w autonomiczne powiaty, autonomiczne okręgi czy gminy narodowe, albo stawały się zwykłymi powiatami
i gminami, albo przekształcano je w specjalne i powiatowe rejony z zarządami na czele. Rejony autonomii narodowej odpowiadające pod względem skali rejonom powiatów przekształcono w różny sposób, np. przyłączono je do jednostek autonomicznych lub na ich terytorium tworzono
zarządy rejonowe lub gminy narodowe. Następnie został zatwierdzony
przez Stały Komitet OZPL w dniu 11 listopada 1955 r. pierwszy akt o organach władzy i zarządzania konkretnego rejonu autonomii narodowej
„Uchwała o organizacji zgromadzeń przedstawicieli ludowych i komitetów ludowych różnych szczebli obwodu autonomicznego Mongolii
Wewnętrznej”130. Na podstawie tego dokumentu utworzono odmienny niż
dla prowincji podział administracyjno-terytorialny, który określił nazwy
odpowiednich jednostek, lecz także szczebli. Mongolia Wewnętrzna w odróżnieniu od prowincji dzieliła się bezpośrednio nie na choszuny, czyli
powiaty, lecz na ajmaki, którym w rejonach o przewadze ludności chińskiej odpowiadały rejony administracyjne131. W ajmakach i rejonach administracyjnych zwoływano zgromadzenia przedstawicieli ludowych, co
odróżniało je w istotny sposób od rejonów specjalnych, na które podzielono wiele prowincji i gdzie tworzono tylko organa delegowane. Jednakże
występowała możliwość ustanowienia na terytorium obwodu autonomicznego w rejonach zamieszkanych przez nutgów i rejonach wiejskich.
W najniższych jednostkach administracji terytorialnej specyfika uchwały
ograniczała się do wprowadzenia nazewnictwa mongolskiego (somon, gaca)
obok nazw chińskich (gmina, osada). Należy tu zaznaczyć, że uchwała
różniła się od ustawy ogólnopaństwowej także w ustaleniu kompetencji
poszczególnych szczebli lokalnych organów państwowych. Na przykład
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precyzowała ona odrębne kompetencje Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych obwodu i Obwodowego Komitetu Ludowego132, następnie kompetencje organów samorządu ustalono z uwzględnieniem praw autonomicznych, niekiedy bardziej szczegółowo niż kompetencje zwykłych lokalnych organów państwowych133.
W 1978 r., stanowiąc Konstytucję ChRL, powrócono do ściślejszego
określenia funkcji i pozycji prawnej organów państwowych. Określono
pełnomocnictwa najwyższych organów państwowych. Uściślono funkcję
terenowych organów administracji. Status terytorialnych komitetów rewolucyjnych został określony tak samo, jak w Konstytucji z 1954 r., jednakże nazwano je organami wykonawczymi terenowych zgromadzeń
przedstawicieli ludowych, organami państwowymi w terenie134.
W latach 90. zaczęto tworzyć nowoczesny pion służby cywilnej. Zawodowi urzędnicy przejęli funkcje pełnione dotychczas przez dygnitarzy
partyjnych, podnosząc w znacznym stopniu wydajność pracy. Chiny stały
się krajem zinstytucjonalizowanym, w którym kompetencje i zależności
różnych organów władzy, jak i procedury administracji publicznej zostały
ujęte w instytucjonalne ramy. Przestrzeganie prawa w procesie decyzyjnym należy do priorytetów władz, zgodnie z doktryną Li Penga o czystym
rządzie135.
Rola Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, jako
władzy ustawodawczej, wzrosła podczas tzw. boomu ustawowego lat 90.,
kiedy wprowadzono szereg uregulowań, dostosowując system prawny do
nowych warunków społeczno-gospodarczych. Główne zmiany legislacyjne dotyczyły spraw konstytucyjnych, porządku publicznego, reformy
sądów kryminalnych, regulacji socjalistycznej gospodarki rynkowej i administracji publicznej. W konsekwencji nie doszło do całkowitego odseparowania władz od przedsiębiorstw, a wzajemne zależności pozostają
nadal silne. Podniesiono kwalifikacje personelu i ulepszono zaplecze logistyczne, wzmacniając struktury sądownicze136.
Mnogość agend rządowych zajmujących się różnymi aspektami funkcjonowania gospodarki spowodowała pomieszanie kompetencji i obniże-
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K. Tomala, K. Gawlikowski, dz. cyt., s. 63.
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A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Warszawa 2006, s. 90–91.
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nie efektywności tworzonej polityki. Sprawy gospodarcze i społeczne są
rozwiązywane przez partię, podczas gdy powinny być regulowane przez
prawo. A wynika to z tego, że przez narastające problemy tworzono kolejne
agendy rządowe, co skutkowało dodatkowymi obciążeniami dla struktur
rządowych. Administracja państwowa zatrudnia zbyt wielu pracowników, około 30 mln, co kłóci się z imperatywem taniego państwa. Ponadto
z uwagi na wciąż istniejące nieformalne powiązania władz i biznesu szerzy się korupcja137.
W 2004 r. Rada Państwowa ogłosiła zarys Wszechstronnego Planowania Praworządnej Administracji, a w 2010 r. wytyczne dotyczące Budowy
Państwa Prawa. Wytyczne te wymagały szerokiej promocji praworządnej
administracji oraz dalszych udoskonaleń w budowaniu państwa prawa.
Aby tego dokonać, zaostrzono ograniczenia władzy administracyjnej. Od
2013 r., kiedy to administracja centralna przyjęła urząd, skoncentrowała
się na przekształceniu funkcji rządu, aby były zgodne z prawem. Przeprowadzano nieustanne udoskonalenia administracji, poprzez usprawnianie przepisów, tworzenie listy władzy, listy kompetencji oraz czarnej listy.
Chiny określiły zakres kompetencji wszystkich deprartamentów w egzekwowaniu prawa czy rozwiązywaniu problemów138.
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K. Tomala, K. Gawlikowski, dz. cyt., s. 50.
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H. Jin, dz. cyt., s. 61–62.

63

Rozdział II.
System prawny
Chińskiej Republiki
Ludowej

2
1. Ewolucja systemu prawnego
w Chińskiej Republice Ludowej
Prawo chińskie oparto na naukach Konfucjusza, w tym na humanizmie,
moralnym oświeceniu i ostrożnym karaniu, prawie natury, praworządności
(rule of law), unikaniu sporów i wywodzącej się z jego nauk koncepcji
kontroli społecznej poprzez moralną edukację139. Dla konfucjanistów
prawo nie jest efektem subtelnego procesu samodojrzewania, jednakże
„[…] jest sztucznym, zewnętrznym, zero-jedynkowym narzędziem, którym
posługuje się władza polityczna. O ile ideałem konfucjańskim jest niewymuszone formowanie się normatywności »z dołu – do góry« oraz »z wewnątrz
– na zewnątrz«, o tyle prawo, kreowane przez centralny ośrodek władzy
politycznej, działa »z góry – do dołu« oraz »z zewnątrz – do wewnątrz«.
Może ono być »dobre« albo »złe«, jednak zawsze jest to tylko technika
sterowania, która nie przyczynia się do rozwijania »czterech nasion«”140.
A zatem prawo jest instrumentalne oraz charakteryzuje je brak koniecznego związku pomiędzy prospołecznymi inklinacjami natury człowieka141. Od tego czasu przez kolejne wieki myśl konfucjańska, a następnie neokonfucjańska, z różnym natężeniem i obok innych doktryn
polityczno-prawnych stale wpływała na kształt prawa chińskiego.
Otwarcie się Chin na świat spowodowało rozwój systemu prawnego.
Pierwsza próba otwarcia się Chin na inne systemy prawne została podjęta
w ostatnich latach panowania dynastii Qing142. Niemniej jednak przywódcy nie mieli wizji, jak powinien wyglądać system prawny Chin, czy

139
L. Yigong, Chinese Legal Tradition and its Modernization, „Davd C. Lam Institute for EastWest Studies (LEWI)”, Working Paper series, no. 87, May 2009, s. 7–11, Internet, www.hkbu.edu.
hk/~lewi/WPS/87_Liu.pdf [dostęp: 17 stycznia 2012].
140

M. Stępień, Zasadnicze wątki konfucjańskiej refleksji nad prawem, Kraków 2016, s. 243.
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Ostatnia dynastia cesarska Qing, nazywana też dynastią mandżurską, panująca w Chinach
w latach 1644–1912. Członkowie dynastii wywodzili się z mandżurskiego klanu Aisin Gioro.
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powinien kierować się ku systemowi common law, czy raczej chińskie
prawodawstwo winno opierać się wyłącznie na prawie stanowionym.
Początkowo przywódcy chińscy skłaniali się ku koncepcji common
law i taka była główna idea przyświecająca reformom systemu prawnego
Chin; ostatecznie zwyciężył model tworzenia prawa przyjęty w większości
państw Europy kontynentalnej. Prace legislacyjne zogniskowały się wokół
prawa spisanego w formie aktów prawnych. Taki obrót spraw był związany z sytuacją polityczną na świecie w XIX w. Pomimo że Wielka Brytania
jako pierwsza nawiązała kontakty z Państwem Środka, to Japonia143, jako
najsilniejsza potęga w regionie, wywarła w rezultacie największy wpływ
na system prawny Chin144. Nie bez znaczenia było bowiem to, że społeczeństwa obu krajów mają wiele wspólnych cech, chociażby pod względem kulturowym. Ponadto Japonia była najnowocześniejszym jak na owe
czasy państwem w regionie, pozostając przy tym pod wpływem kultury
prawnej państw zachodniej Europy. W związku z tym ze względów czysto
praktycznych, to do Japonii udawali się młodzi Chińczycy, by tam podjąć
studia. Oprócz nauki na kierunkach stricte technicznych wielu z nich
studiowało prawo145.
Przywódcy chińscy w początkowej fazie reform zwrócili się o pomoc
do ekspertów specjalizujących się w prawie. Prawnicy, którzy zostali zaproszeni przez władze Chin, pochodzili głównie z Japonii, następnie z Rosji
i USA. W związku z tym, że przybyli do Państwa Środka japońscy adwokaci,
którzy badali, korygowali oraz pomagali opracowywać ustawy, a także nauczali prawa w szkołach publicznych, jak i prywatnych, ustawodawstwo
chińskie i teoria prawa tam przyjęta wywodzi się bezpośrednio z japońskich rozwiązań. W tym miejscu należy wspomnieć, że Japonia oparła
swoje prawo głównie na dorobku niemieckich legislatorów. Zatem prawodawstwo Chin było oparte na prawie stanowionym. W związku z tym na
dalszym etapie reform (w latach 1911–1928) kontynuowano próby tworzenia
prawodawstwa na wzór prawa niemieckiego, by następnie w 1931 r. ogłosić projekt pierwszego kodeksu cywilnego. Komitet Legislacyjny czerpał
143
Japonia jest doskonałym przykładem transformacji z państwa charakteryzującego się
orientalną kulturą prawną do państwa, które przyjęło zachodnią kulturę prawną.
144
W. Zhenmin, The Roman Law Tradition and Its Future Development in China, „Frontiers
of Law in China” 2006, No. 1, s. 74, Internet, www.springerlink.com/content/5743269101620t70/
[dostęp: 17 stycznia 2012].
145
Britannica Guide to Modern China, Encyclopaedia Britannica, Inc, s. 40, Internet, http://
site.ebrary.com/lib/ugdansk/docDetail.action?docID=10270856 [dostęp: 17 stycznia 2012].
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wzorce z prawodawstwa w zakresie prawa cywilnego z Niemiec, Japonii
oraz Szwajcarii. Struktura projektu kodeksu była wzorowana na niemieckim kodeksie cywilnym. W 1929 r. Komisja Legislacyjna Prawa Handlowego przygotowała kolejne akty prawne. W rezultacie za rządów Kuomintagu146 powstał zbiór Sześciu głównych praw147.
Po przejęciu władzy w Chinach przez Komunistyczną Partię Chin akty
prawne uchwalone za rządów Kuomintagu zostały uchylone. Wprowadzono wiele nowych regulacji. W związku z wprowadzeniem systemu socjalistycznego recypowanie prawa niemieckiego uległo fundamentalnym
zmianom. Niemniej jednak istotne elementy zachodnich systemów prawnych nadal stanowiły fundament dla ustawodawstwa, jak i dla stosowania
prawa148. Proces kodyfikacji rozpoczął się w Chinach w 1956 r., wraz z powstaniem pierwszego projektu kodeksu cywilnego149. Następnie powstały
jeszcze dwa inne projekty – w 1964 oraz w 1982 r. Żaden z nich jednak nie
został uchwalony150.
Prawdziwy rozwój legislacji i chińskiego prawodawstwa nastąpił po
1978 r., kiedy to Chiny otworzyły się na świat i rozpoczęły prowadzenie polityki otwartych drzwi. Powoli następowały próby stworzenia systemu socjalistycznego o chińskich właściwościach (socialist system with Chinese

146
Kuomintang (KMT) lub Guomindang (GMD) (pol. Chińska Partia Narodowa) – partia
utworzona w Chinach w 1912 r. przez Song Jiaorena. Wygrała wybory do parlamentu w lutym
1913 r. W październiku prezydent Chin Yuan Shikai nakazał rozwiązanie Kuomintangu i usu
nięcie jego członków z parlamentu, Internet, www.naukowy.pl/encyklopedia/Kuomintang,
[dostęp: 17 stycznia 2012].
147
Sześć głównych praw – prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo
karne, procedura cywilna i procedura karna, źródło: Britannica Guide…, Internet, http://site.
ebrary.com/lib/ugdansk/docDetail.action?docID=10270856 [dostęp: 17 stycznia 2012], s. 76.
148
Prawo nadal było uchwalane, a orzeczenia sądów nie miały mocy wiążącej jak w systemie common law. Sędziowie nadal orzekali na podstawie prawa pisanego. Ponadto należy
wskazać, że struktura, założenia, a także terminologia użyte w Głównych zasadach prawa cywilnego wskazują na wzorowanie się na kodyfikacjach państw zachodnich: niemieckim kodeksie cywilnym oraz Kodeksie Napoleona – J. S. Mo, Legal Culture and legal transplants –
convergence of civil law and common law traditions in Chinese private law, Legal culture and
legal transplants, Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative, Washington
2010, s. 9.
149
Pierwszy kodeks cywilny został uchwalony za czasów panowania dynastii Qing w sierpniu 1911 r. Była to pierwsza duża kodyfikacja, która wywarła znaczny wpływ na kierunek, w jakim
podążało chińskie prawo. Mimo że już w lutym 1912 r. dynasta została obalona, jego wpływ na
tworzący się system prawny Chin był widoczny.
150
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characteristics)151. Kolejną próbą stworzenia kompleksowej regulacji głównych zasad prawa cywilnego było uchwalenie Generalnych zasad prawa
cywilnego w 1986 r. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to typowy kodeks
rozumiany jako akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany
zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
System prawa cywilnego w Chinach obejmuje osobne regulacje dotyczące
m.in.: prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego, prawa
spadkowego, prawa własności intelektualnej, prawa prywatnego, deliktów,
prawa prywatnego międzynarodowego152.
W 1992 r. Komunistyczna Partia Chin wprowadziła socjalistyczną
gospodarkę rynkową (socialist market economy). Dla chińskich badaczy
i naukowców oznaczało to wprowadzenie racjonalizmu prawniczego
zgodnie z koncepcją Maxa Webera153. Następnym krokiem do modernizacji systemu prawnego Chin jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym głównie z WTO czy z Bankiem Światowym, a także wdrażanie programów i umów bilateralnych z USA, Unią Europejską i Kanadą154.
Obecnie w Chinach skodyfikowano jedynie kilka gałęzi prawa. Aktualnie
obowiązują w formie kodeksów tylko kodeks karny, procedura karna, procedura cywilna155.
Mimo że latach 770–481 przed Chr. w Chinach oraz w Epoce Walczących Królestw (lata 480–221 przed Chr.) istniało wiele porządków prawnych i przewijały się różne koncepcje na temat funkcjonowania państwa, to nie sposób stwierdzić, by wykształciła się wówczas nauka prawa
(scientia iuris) we współczesnym znaczeniu tego słowa. Z tego względu
do czasów współczesnych nie można mówić w Chinach o prawie porównawczym w znaczeniu technicznym156. Należy wszakże pamiętać,
151
J. Chen, The Transformation of Chinese Law: From Formal to Substantial, „La Trobe
University School of Law Legal Studies”, Working Paper Series 2008, no. 1, Internet, http://ssrn.
com/abstract=1099507 [dostęp: 17 stycznia 2012].
152
M. Dargas, W jakim kierunku zmierza prawo Chińskiej Republiki Ludowej – ku systemowi Connom Law czy ku kompleksowej kodyfikacji prawa, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”
2012, nr 1, s. 4.
153
Weber postawił tezę, że kierunkiem rozwoju społeczeństwa zachodniego jest odchodzenie od tradycji i rozszerzenie obszarów, w których dominuje myślenie i działanie o charakterze racjonalnym.
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J. Chen, The Transformation..., dz. cyt.
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J.S. Mo, Legal Culture…, dz. cyt., s. 13.
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Dayin Wu, Bing Xu, Bi Jiao Fa Ji Chu (Podstawy prawa porównawczego), Beijing 1987,

s. 3–4.
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że Chiny kontynentalne, Hongkong, Makau oraz Tajwan znajdowały
się pod różnymi jurysdykcjami i z tego względu w ramach tzw. Wielkich
Chin wytworzył się mikrosystem prawa porównawczego. W Chinach
kontynentalnych wdrożono system prawa socjalistycznego, w Hongkongu obowiązuje system common law, w Makau system civil law
oparty na prawie portugalskim, zaś w Tajwanie w mocy pozostają regulacje z okresu Republiki Chińskiej. Stan ten trwa od dłuższego czasu
i obowiązywać będzie jeszcze przynajmniej przez kilka dekad. Systemy
prawne Hongkongu, Makau i Tajwanu siłą rzeczy są więc w Chinach
przedmiotem badań z zakresu prawa porównawczego. Odmienne kultury i systemy prawne owych regionów stanowią istotny czynnik napędzający rozwój badań w tym zakresie. Rozwój ten był wynikiem
wpływów obcych kultur prawnych, począwszy od 1840 r. i okresu wojen
opiumowych z Wielką Brytanią. W rozwoju chińskiego prawa porównawczego wyróżnić można cztery etapy: fazę początkową, okres rozwoju, okres regresu oraz czas prosperity157.
Porażka Chin w pierwszej wojnie opiumowej przyniosła skutek
w postaci zaszczepienia zachodniej myśli politycznej, naukowej, kulturalnej i ekonomicznej. Zaczęto na szeroką skalę publikować i tłumaczyć
dzieła z tego zakresu, jak Records on the World przełożone i zredagowane w 1836 r., zwłaszcza z regułami rządzącymi dyplomacją i handlem158. Z tego względu w 1862 r. rząd Qing utworzył w Pekinie specjalną szkołę Tongwen Guan (ang. School of Combined Learning),
w której na wykładowcę prawa międzynarodowego powołany został
William A. P. Martin (1827–1916). Następnie na język chiński przetłumaczono pierwszą książkę dotyczącą stricte prawa obcego, którą było znane
dzieło Henry’ego pt. Wheatona Elements of International Law (chin.
Wang Guo Gong Fa) w przekładzie Williama A. P. Martina. Ukazały się
tłumaczenia dalszych zachodnich prac z zakresu prawa międzynarodowego: w 1876 r. Manuel diplomatique Charlesa de Martensa oraz
Theodore’a Dwighta Woolseya; w 1880 r. Le droit international codifié
J. C. Bluntschli; w 1883 r. Manual of The Law Of War On Land; w 1903 r.
157
Jian Mi, Bi Jiao Fa Xue He Zhong Guo Fa Zhi Zhi Ming Yun (Prawo porównawcze
i przeznaczenie chińskiego systemu prawnego), „Xian Dai Fa Xue” (Przegląd Prawa
Współczesnego) 2005, s. 13.
158
Tao Tian, Guo Ji Fa Su Ru Yu Wang Qing Zhong Guo (Recepcja prawa międzynarodowego w Chinach w okresie późnej Dynastii), 2001, s. 3.
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International Law Williama Edwarda Halla. Poza tłumaczeniami prac
z zakresu prawa międzynarodowego szkoła Tongwen Guan opublikowała
w 1880 r. przez Zhexu Lina Cyclopaedia of Geography Hugh Murray’a; Records and Maps of the World z 1844 r. autorstwa Yuan Wei; World Geography z 1848 r. Jishe Xu; Four Description on Foreign Countries z 1846 r.
autorstwa Tingdan Lianga; Chinese and West Chronicle Yi Xiana.
Książki te zawierały istotne informacje o prawie zachodnim i w dużej
mierze dzięki tym dziełom Chińczycy przekonali się, że siła Zachodu
nie opierała się tylko na skutecznej armii, lecz także na zaawansowanym systemie politycznym i prawnym. Dostrzeżono tym samym potrzebę studiów nad prawem państw obcych oraz porównania tych regulacji z rozwiązaniami przyjętymi w Chinach159.
Komparatystyka prawnicza w Chinach miała swój początek w wyniku
woli zaznajomienia się przez władze z normami prawa międzynarodowego. Zadanie przygotowania i wdrożenia reformy powierzono Jiabenowi Shenowi (1840–1913), najbardziej znanemu juryście tamtych czasów,
oraz Tingfangowi Wu (1842–1922), prominentnemu ekspertowi z zakresu
prawa, pierwszemu Chińczykowi, który uzyskał wykształcenie prawnicze
za granicą160. Jiaben Shen podążał za stworzoną przez siebie regułą, by
przeszłość służyła teraźniejszości i sprawom zagranicznym Chin. Uważał
on przy tym, że nauka Wschodu jest zorientowana empirystycznie, podczas gdy Zachód opiera się na racjonalizmie, wskutek czego wskazywał, iż
„bez racjonalności empiryk nie zrozumie natury rzeczy, zaś bez doświadczenia praktycznego uczony nie udowodni reguł natury”161. W jego opinii
należało przykładać istotną wagę do badań i studiów porównawczych,
a także do tworzenia przekładów praw Monteskiusza czy Umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau. Dokonano także przekładu Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. W 1907 r. w instytucie powstały dwie
oryginalne prace poświęcone porównaniu praw państw obcych oraz analizie ewentualnej adaptacji tych rozwiązań w Chinach. Równolegle, w latach
1902–1911, opracowano (uchwalone później przez rząd Qing) kodeksy:
procedury cywilnej, procedury karnej oraz prawa karnego, a także projekt
kodeksu prawa cywilnego. Propozycje nowych regulacji powstawały pod
wyraźnym wpływem rozwiązań zachodnich. Przykładowo w Kodeksie
159
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karnym Wielkiej Dynastii z 1911 r. wprowadzono rozwiązania dotychczas
chińskiemu porządkowi prawnemu nieznane, jak instytucja warunkowego zwolnienia, i jednocześnie zniesiono m.in. Lin Chi, tj. stosowaną od
wielu wieków surową karę śmierci przez poćwiartowanie. Przedłożony
w 1911 r. Projekt kodeksu cywilnego wielkiej dynastii Qing wykazywał wyraźne podobieństwo do kodeksu cywilnego niemieckiego (BGB) oraz kodeksu cywilnego japońskiego z 1896 r. Projekt przejmował także zachodnioeuropejską terminologię, jak choćby pojęcie zdolności prawnej czy
zdolności do czynności prawnych. W związku z tym można stwierdzić, że
początek studiów prawnoporównawczych doprowadził ostatecznie do inkorporowania rozwiązań zachodnich, wyznaczając datę dla okresu modernizacji chińskiego prawa162.
W szkole Tongwen Guan prowadzono badania nad szeroko rozumianą
zachodnią kulturą. Była to pierwsza instytucja w Chinach, w której zajmowano się badaniami nad językiem obcych państw oraz podejmowano się
trudu tłumaczenia prac zagranicznych. Tongwen Guan nie była jednak
szkołą stricte prawniczą, choć odbywały się tam zajęcia z prawa. Systemowe
studia prawnicze na wzór zachodni zapoczątkowało utworzenie w 1895 r.
pierwszego uniwersytetu, nazwanego wówczas Zachodniochińską Szkołą
w Tiencin (chin. Tian Jin Zhong Xi Xue Tang, ang. Tianjin Sino-Western
School). Program studiów prawniczych obejmował takie przedmioty, jak:
wstęp do prawa, prawo rzymskie, brytyjskie prawo umów, brytyjskie prawo
karne, prawo międzynarodowe publiczne czy prawo handlowe. Wykład
prowadził przynajmniej jeden obcokrajowiec, więc prawo porównawcze
siłą rzeczy odgrywało istotną rolę w formacji każdego z uczestników studiów163. W 1903 r. Zachodniochińska Szkoła w Tiencin została przemianowana na Uniwersytet Beiyang. Wykładane tam prawo było poddawane
wyraźniejszym wpływom amerykańskim, co wynikało w znacznej części
z podjętej próby wzorowania się na modelu studiów przyjętym na Harwardzie czy w Szkole Prawniczej Yale164.
W 1906 r., za sugestią Jiabena Shena i Tingfanga Wu, przy instytucie
ds. modernizacji prawa powołano pierwszą uczelnię profilowaną, przemianowaną niedługo później na Szkołę Główną Prawniczą. Program
162

L. Zhang, dz. cyt., s. 6–7.
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J. Wan, Zhong Guo Jing Dai Fa Xue Jiao Yu (Współczesny model edukacji prawniczej
w Chinach), 2001, s. 157.
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studiów obejmował prawo chińskie oraz prawo obce, przy czym to drugie
wykładane było głównie przez prawników z Japonii, którzy na zajęciach
odnosili się głównie do swojego prawa ojczystego. Do 1909 r. w Chinach
powstało kolejnych 47 szkół prawa, wzorowanych na Szkole Głównej
Prawniczej. Do nauczania prawa innych państw oraz prawa międzynarodowego często zapraszano wykładowców z zagranicy. Rząd chiński dofinansował także wyjazdy studentów na studia do Japonii, Stanów Zjednoczonych czy Europy165.
Rewolucja z 1911 r. zakończyła trwający dwa tysiąclecia okres feudalny
i otworzyła drogę do proklamowania Republiki Chińskiej (działały kolejno:
Tymczasowy Rząd Nankiński, Rząd Północny, Rząd Nankiński). Do 1949 r.
rozwój prawa prywatnego w Chinach polegał na przyjmowaniu regulacji
wzorowanych na istniejących w zachodnich państwach kapitalistycznych. W szczególności Sun Yat-sen, wzorując się na rozwiązaniach europejskich oraz konstytucji Stanów Zjednoczonych, adaptował do realiów
Republiki Chińskiej teorię rozdziału władz. Teoria ta odnosiła się jednak
nie do trzech, lecz do pięciu władz, albowiem Sun Yat-sen obok egzekutywy, legislatywy i władzy sądowniczej wyróżnił także „władzę dochodzeniową” i „władzę kontrolną”166.
Wpływy zachodnie urzeczywistniały się w działalności instytucji rządowych, w szczególności w Rządzie Centralnym, Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Edukacji. Zatrudniano także obcokrajowców, jako
konsultantów. Wyróżnić można m.in. Jeana Escarrę i Georgesa Padoux
z Francji oraz Roscoe Pounda167 ze Stanów Zjednoczonych. Prace ustawodawcze postępowały w oparciu o prowadzone badania komparatystyczne.
Od 1912 do 1949 r. z uwagi na istniejącą potrzebę przyspieszenia rozwoju
społeczno-ekonomicznego wprowadzono wiele nowych regulacji, w szczególności tymczasową ustawę konstytucyjną w 1912 r., ustawę konstytucyjną w 1923 r. (zmodyfikowaną w 1948 r.), prawo karne w 1928 r., procedurę karną w 1928 r., kodeks cywilny w latach 1929–1930, procedurę
cywilną w latach 1930–1931 oraz liczne ustawy z zakresu prawa handlowego. W pracach kodyfikacyjnych uwzględniano tak mocne, jak i słabe
strony zagranicznych rozwiązań oraz brano po uwagę doświadczenie Ja165

Tamże, s. 175, 208–209.
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R. Pound, Development of a Chinese Constitutional Law, w: tenże, Some Problems of
the Administration of Justice in China, Nanking 1948, s. 43.
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ponii. Nie zmieniło to jednak przekonania, że tworzenie prawa i zarządzanie administracją w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości stanowiło imitację systemu państw kontynentalnej Europy. Przykładem
wyraźnego wzorowania się na rozwiązaniach zachodnich będzie chiński
kodeks cywilny z 1929 r., opracowany według wskazówek francuskiego
wykładowcy Georgesa Padoux, w którym struktura oraz 95% treści zaczerpnięta jest z kodeksu cywilnego niemieckiego (BGB) lub szwajcarskiego (ZBG)168.
Dopiero po drugiej wojnie światowej do 1949 r. większą uwagę zaczęto
poświęcać studiom nad prawem amerykańskim. Komparatystyka prawnicza odgrywała więc w Republice Chińskiej kluczową rolę w procesie reformy prawa. Zasadnie zauważył Roscoe Pound w swoim artykule z 1948 r.
zatytułowanym Prawo porównawcze i historia jako fundamenty chińskiego prawa (Comparative Law and History as Bases for Chinese Law), że
komparatystyka „była używana w celu racjonalizowania wyboru między
dwoma wielkimi systemami zachodniego świata. Następnie, gdy wybór
ten już został dokonany, rozstrzygnięto, który ze współczesnych kodeksów stanowić ma wzór. Zaadaptowano także niektóre rozwiązania z systemu anglo-amerykańskiego, który to system miał wkład w rozwój prawa
w Chinach. W dalszym okresie prawo porównawcze służyło głównie do
rozwinięcia techniki interpretacji oraz stosowania przyjętych rozwiązań
w praktyce”169.
Badania i studia prawnoporównawcze przyczyniły się do osiągnięcia
istotnego postępu, prowadząc do modernizacji chińskiego prawa. W tym
okresie studia prawa porównawczego w Chinach miały za cel zaspokojenie potrzeb ważnych obszarów prawodawstwa. Uczeni chińscy prowadzili
intensywne badania nad zachodnim prawem konstytucyjnym w związku
z modernizacją systemu politycznego Chin. W okresie od 1911 do 1949 r.
opublikowano 29 książek poświęconych porównawczemu prawu konstytucyjnemu. Wśród nich najdonioślejszą było Porównawcze prawo konstytucyjne wydane przez Shijie Wanga (1891–1981) – najpierw w 1927 r. samodzielnie, a w 1936 r. wspólnie z Duanshenem Qianem (1900–1990).
Obaj specjaliści otrzymali doktoraty – odpowiednio – na Uniwersytecie
168
J. Kronck, Roscoe Pound in China: Lost Precedent for the Liabilities of American Legal
Exceptionalism, „Brooklyn Journal of International Law” 2012, No. 38, s. 77–143.
169
J. Ching-hsiung Wu, Fa Lü Zhe Xue Yan Jiu (Studia nad filozofią prawa), przedruk
2005, s. 28.
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w Paryżu i na Harwardzie. Praca ta została napisana w oparciu o rozległe
i głębokie badania teorii konstytucyjnych głównych krajów Zachodu,
kwerendę i lekturę publikacji w językach oryginalnych oraz analizę myśli
najważniejszych konstytucjonalistów tamtych czasów170.
Profesor Shijie Wang wydał w Chinach 1200 książek i 2500 artykułów
z zakresu prawa prywatnego. Wiele z nich było wynikiem studiów prawnoporównawczych171. Praca Zuyina Li (1897–1963) zatytułowana Porównawcze prawo cywilne. Część ogólna prawa zobowiązań z 1933 r. reprezentowała najwyższy poziom chińskich badań z komparatystyki prawa
prywatnego. Wiele nie ustępowały jej wcześniejsze prace, jak Porównawcze kompendium kodeksu cywilnego z 1916 r. pióra Chong-hui Wanga
oraz Porównawcza teoria prawa gospodarczego z 1917 r. autorstwa Jiaju
Wanga. John Ching-hsiung Wu (1899–1986), wiodący przedstawiciel
komparatystyki prawniczej tamtych czasów172, opublikował szereg ważnych monografii i artykułów z zakresu filozofii prawa w perspektywie porównawczej173.
Ponadto w 1940 r. została przetłumaczona na język chiński praca znanego włoskiego uczonego Luigiego Miragliego zatytułowana Porównawcza filozofia prawa. Uczeni chińscy przywiązywali wówczas coraz większe
znaczenie do teorii prawa porównawczego. Pierwszą poświęconą temu
publikacją pióra chińskiego autora był artykuł z 1903 r. Porównanie pięciu
światowych systemów prawnych Fazi Gonga ogłoszony w „Czasopiśmie
Nauk Politycznych i Prawa”. Do roku 1911 r. opublikowano niewiele artykułów z zakresu prawa porównawczego. W okresie Republiki Chińskiej
(1912–1949) sytuacja w tym względzie zmieniała się. Opublikowano wtenczas około 150 artykułów poświęconych prawu porównawczemu. Najbardziej znane to Porównawcze studium angielskiego i niemieckiego prawa
umów Zhirang Zhanga z 1923 r.; Porównawcze studium systemów wa170
R. Pound, Comparative Law and History as Bases for Chinese Law, „Harvard Law
Review” 1948, Vol. 61, s. 758–759.
171
A. V. Dicey, J. Bryce, G. D. H. Cole, H. J. Laski, L. Diguit, A. Esmein, D. Malberg, W. Burgess,
F. J. Goodnow, P. Laband, G. Jellinek, O. Mayer i C. Schmitt; Jining Xiong, Qian Duan Shen,
Qian Duan Shen Ji Qi Bi Jiao Xian Fa (Porównawcze prawo konstytucyjne), „Bi Jiao Fa Yan Jiu”
(Studia Prawa Porównawczego) 2008, Vol. 2, s. 25.
172
Qinhua He, Zhong Guo Jing Dai Min Shang Fa de Cheng Zhang (Narodziny i rozwój
współczesnego chińskiego prawa cywilnego i handlowego), „Fa Shan Yuan Jiu” (Studia z Prawa
i Biznesu) 2004, Vol. 1.
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runkowego zwolnienia: Wielka Brytania i Francja Renjie Lianga z 1923 r.;
Porównawcze spojrzenie na pięć światowych systemów prawnych Zhiyin
Menga z 1923 r.; Porównanie małżeństwa: praw anglo-amerykańskie i chińskie Zhuji Suna z 1924 r.; Porównawcze studium warunkowego zwolnienia
Changqin Hu z 1925 r.: Porównawcze studium umów w prawie chińskim
i anglo-amerykańskim Zhifenga Zhu z 1932 r.; Porównawcze studium europejskiego i amerykańskiego systemu wyborczego Jiongjin Tiana z 1933 r.;
Znaczenie współczesnego prawa porównawczego Ziaoluo Suna z 1933 r.;
Porównawcze studium kar umownych Qitai Zhanga z 1934 r.; Porównanie
systemów więziennictwa różnych krajów Guifang Wanga z 1934 r.; Studia
prawa porównawczego Dingchang Zhanga z 1937 r. Ponadto w nauczaniu
prawa uczeni chińscy często odwoływali się do zagranicznych instytucji,
historii prawa i doktryn prawnych, porównując prawo chińskie z obcymi.
Nastąpił znaczący rozwój nauczania prawa porównawczego. W licznych
publicznych i prywatnych szkołach prawa oraz na specjalistycznych kursach zwiększyła się liczba zajęć poświęconych prawom obcym. Istotną
rolę w edukacji prawniczej odgrywały nadal prawo międzynarodowe i prawo
rzymskie. Jako przedmiot do wyboru wprowadzono porównawczą historię prawa. Na wszystkich wydziałach prawa znaczących uniwersytetów,
takich jak Peiying, Chaoyang i Soochow, wprowadzono wykłady z porównawczego prawa konstytucyjnego i porównawczego prawa cywilnego.
Wybitni zagraniczni specjaliści, jak japoński uczony Taro Okada, amerykański sędzia Charles Sumner Lobingier czy angielski specjalista Louis
Rhys Oxley Bevan, byli zapraszani przez czołowe chińskie wydziały prawa
na wykłady o prawach obcych. W owym czasie wiodące miejsce w Chinach zajmowały wydziały prawa uniwersytetów Chaoyang i Soochow.
Pierwszy został założony w Pekinie w 1912 r. Skupił on uwagę na nauczaniu praw kontynentalnej Europy, przypisując duże znaczenie poznaniu
praw skodyfikowanych. Większość jego wykładowców studiowała w Japonii174. Szkoła prawa Uniwersytetu Soochow została założona w 1906 r.
w Szanghaju przez ruch misyjny amerykańskich chrześcijan. Była to jedyna w ówczesnych Chinach szkoła prawa oferująca poznanie prawa anglo-amerykańskiego, stosująca kazuistyczną metodę nauczania i pozostająca
174
Z. Qiu, Chao Yang Da Xue Fa Lü Jiao Yu Chu Tang-Jiang Lun Ming Guo Shi Qi Bei Jing
Lü Shi de Xing Cheng (Studia z zakresu kształcenia prawników na Uniwersytecie Chaoyang.
Wykształcenie adwokata w Pekinie w Republice Chińskiej), „Shi Ling” (Studia Historyczne)
2008, Vol. 2, s. 23.
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w bliskich kontaktach z amerykańskimi prawnikami i tamtejszymi szkołami
prawa. Wielu specjalistów prawa porównawczego ukończyło studia na CLS,
jak na przykład John Ching-hsiung Wu (1899–1986), Handian Pang (ur.
w 1920 r. wiodący specjalista prawa porównawczego na Wschodniochińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa) i sędzia Zhenyu Ni (1906–
–2003), który był członkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, a nadto występował jako reprezentant Chin przed Międzynarodowym Trybunałem Wojennym dla Dalekiego Wschodu w Tokio, który
osądzał zbrodnie wojenne popełnione przez przywódców i obywateli Japonii. Ogłoszony przez rząd Republiki Chińskiej w 1938 r. program studiów
prawniczych zawierał prawo porównawcze jako przedmiot obejmujący
takie gałęzie, jak prawo konstytucyjne, cywilne, karne oraz komparatystykę
systemów sądownictwa. Był to pierwszy przypadek oficjalnego włączenia
prawa porównawczego do edukacji prawniczej w Chinach. Powstawały instytuty, czasopisma, towarzystwa naukowe prawa porównawczego, które
stawały się ważną platformą dla rozwijania tych badań. W Szanghaju w 1913 r.
powstało pierwsze towarzystwo naukowe prawa porównawczego, którego
przewodniczącym wybrano Chonghui Wanga. W 1922 r. rozpoczęto wydawanie na CSL pierwszego czasopisma poświęconego prawu porównawczemu, którym był „Kwartalnik Prawa”, jednakże nazwę zmieniono na „Czasopismo Prawa”. W tym samym roku w Soochow powstało anglojęzyczne
czasopismo prawnoporównawcze zatytułowane „China Law Review”. Na
łamach obu tych czasopism ogłoszono wiele ważnych artykułów z zakresu
komparatystyki prawniczej. Nieco później, w 1927 r. w Soochow, powołano
do życia pierwszy instytut prawa porównawczego175.
Od 1949 r. do początku lat 60. XX w., a więc już po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej, Chiny odrzuciły dawny system prawny i próbowały ustanowić socjalistyczny porządek w tej dziedzinie. Studia porównawcze zostały skierowane na prawo Związku Sowieckiego. Na język
chiński przetłumaczono wiele radzieckich prac prawniczych. Prawo porównawcze pozostało, ale ideologiczna niechęć do studiowania prawa
sprawiła, że jego rozwój został wstrzymany. I tak w końcu lat 50. uznano,
że komparatystyka prawnicza przestała istnieć. W 1957 r. sędzia Zhenyu
Ni wezwał otwarcie do „ocalenia prawa porównawczego”, jednak jego starania okazały się daremne i nie dotarły do opinii publicznej. W okresie
175
A. W. Conner, Training China’s Early Modern Lawyers: Soochow University Law School,
„Journal of Chinese Law” 1994, Vol. 8, s. 1–47.
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rewolucji kulturalnej (1966–1976) nihilizm prawny spowodował zaprzestanie nauczania prawa i prowadzenia badań. To zdławiło także komparatystykę prawniczą w Chinach. W 1978 r. Chiny rozpoczęły reformy gospodarcze i przyjęły politykę otwartości. Odrodziły się studia prawa
porównawczego. Następująca od lat 90. XX w. stopniowa globalizacja gospodarki światowej dała impuls do wielkiego rozwoju studiów prawa porównawczego w Chinach. Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze,
prawodawca chiński skierował uwagę na dobre zagraniczne doświadczenia legislacyjne. Reformy spowodowały, że przyjęte w tym czasie ustawy
przygotowano w oparciu o poznanie i badanie prawa obcego. Na przykład
perspektywa porównawcza była intensywnie wykorzystywana przy nowelizacji chińskiego prawa konstytucyjnego w 1982 r. Po przeprowadzeniu intensywnych badań komparatystycznych oraz miejscowych realiów Narodowy Kongres Ludowy Chin uchwalił nowoczesną konstytucję,
w której przyjęte zostały typowe zachodnie pojęcia prawne, w tym m.in.
podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie, prawo azylu czy niezawisłość sądów. Nowelizacja konstytucji z 1999 r. przewidywała, że praworządność ma być konstytucyjną zasadą rządzenia państwem, zaś w ramach kolejnej zmiany, przeprowadzonej pięć lat później, jasno wskazano,
że konstytucyjnej ochronie podlegają własność prywatna, prawo do dziedziczenia i prawa człowieka, przy znaczącym uwzględnieniu pozytywnych
obcych doświadczeń w zakresie sprawowania władzy i wzięciu pod uwagę
międzynarodowych tendencji co do ochrony praw człowieka. W zakresie
prawodawstwa cywilnego i handlowego, po przystąpieniu Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (ang. Word Trade Organization – WTO), następowało coraz intensywniejsze przyjmowanie
rozwiązań odpowiadających typowym postanowieniom i zwyczajom międzynarodowej praktyki handlowej. Szereg regulacji szczegółowych, jak
przykładowo: prawo ochrony środowiska; prawo pracy; prawo morskie;
prawo handlowe; prawo rzeczowe; prawo czynów niedozwolonych; prawo
konsumenckie; prawo własności intelektualnej, było przyjmowanych przy
rozważeniu praw obcych. Po drugie, odżyło nauczanie i badanie prawa porównawczego. Wykład zatytułowany „Wprowadzenie do prawa porównawczego” został uruchomiony na początku lat 80. i włączony do programów
studiów głównych wydziałów prawa w Chinach. Wschodniochiński Uniwersytet Nauk Politycznych i Prawa (ECUPL) powołał w 1985 r. Instytut Badania Prawa Porównawczego, a rok później także Instytut Badania Prawa
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Obcego. W 1988 r. obie te jednostki zostały połączone, jako instytucja pod
nazwą Instytut Prawa Porównawczego. Był to pierwszy ośrodek prawniczych badań komparatystycznych w Chińskiej Republice Ludowej. Został
on podzielony na zespoły badawcze stosownie do typologii rodzin prawnych na civil law, common law, prawo skandynawskie, prawo radzieckie
i Europy Wschodniej, prawo japońskie, islamskie i indyjskie176.
Nawiązując do tradycji pierwszego instytutu prawa porównawczego,
ECUPL utworzył w 1998 r. Instytut Badań Prawa Niemieckiego, a w 1999 r.
Instytut Badań Prawa Rzymskiego. W 2004 r. rozpoczął się nabór na studia
drugiego stopnia w zakresie prawa porównawczego w chińsko-niemieckiej
oraz w chińsko-amerykańskiej szkole prawa. W ten sposób ECUPL stał się
wiodącym na polu prawa porównawczego chińskim uniwersytetem. Od
2004 r. uniwersytet zorganizował szereg znaczących konferencji międzynarodowych poświęconych prawu porównawczemu, przy czym rozwinięto wymianę i współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi; dużą
wagę do nauczania i badania prawa porównawczego przywiązuje wiele innych uniwersytetów chińskich. Po trzecie, wzrosła liczba monografii i artykułów poświęconych komparatystyce prawniczej. Od połowy lat 80. przetłumaczono na język chiński ponad 50 wyróżniających się w prawniczej
literaturze światowej monografii poświęconych prawu porównawczemu177.
Uczeni chińscy, poczynając od początku lat 90., przetłumaczyli ponad
800 zagranicznych prac prawniczych. Ponadto autorzy chińscy opublikowali wiele prac z zakresu komparatystyki prawniczej. Największym autorytetem spośród dzieł tego rodzaju cieszy się monografia Zonglinga Shena
z 1987 r. zatytułowana Ogólne wprowadzenie do prawa porównawczego.
Od 2001 r. istnieje seria wydawnicza, w której ogłaszane się prace autorów
chińskich mające za przedmiot porównywanie systemów sądownictwa,
prawa karnego, konstytucyjnego, systemów politycznych178.
Uczeni chińscy stworzyli własne czasopisma poświęcone komparatystyce prawniczej. Najważniejszymi spośród nich są „Czasopismo Studiów
nad Prawem Porównawczym” utworzone w 1987 r. przez Wschodniochiński Uniwersytet Nauk Politycznych i Prawa oraz „Światowy Przegląd
176
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A. Watson, The Making of the Civil Law, Cambridge, Mass. 1981; B. Grossfield, The
Strength and Weakness of Comparative Law, Oxford 1990; W. Ehrmann, Comparative Legal
Culture, New York 1976. W toku jest tłumaczenie z języka włoskiego na chiński dzieła Rodolfo
Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino 2001.
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Prawniczy” uruchomiony w 2000 r. przez Instytut Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. W istocie „Światowy Przegląd Prawniczy” nawiązuje do tradycji powstałego w 1976 r. Oba wskazane czasopisma stanowią
podstawowe łamy dla chińskich publikacji z zakresu prawa porównawczego i wywierają istotny wpływ na chińskie środowisko naukowe. W końcu
w tym okresie powstało Chińskie Towarzystwo Prawa Porównawczego,
które znacząco przyczyniło się do rozwoju badań i wymiany międzynarodowej. Najpierw jednak w 1990 r. powstało Stowarzyszenie Badań
Prawa Porównawczego, jako część Chińskiego Towarzystwa Naukowego.
Jego pierwszym przewodniczącym został profesor Ping Jiang, ur. w 1931 r.
słynny dziś prawnik, były rektor Wschodniochińskiego Uniwersytetu Nauk
Politycznych i Prawa. Prawo porównawcze zostało uznane w Chinach za
samodzielną dyscyplinę, która zyskała wysoki autorytet akademicki i społeczny. W 2010 r. Stowarzyszenie Badań Prawa Porównawczego wyodrębniło się z Chińskiego Towarzystwa Naukowego, przyjmując oficjalną nazwę
Chińskie Towarzystwo Prawa Porównawczego. Uzyskało w ten sposób
znaczną autonomię i skupiając ponad 200 członków, intensywnie kontynuuje współpracę akademicką z zagranicą. Obecnie na czele Chińskiego
Towarzystwa Prawa Porównawczego stoi prof. Zhaoxing Liu (ur. w 1941 r.)
z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Z bogatej wcześniejszej aktywności Stowarzyszenia Badań Prawa Porównawczego szczególne znaczenie
zyskało zorganizowane w 2005 r. w Pekinie wspólnie z UNESCO i Międzynarodową Akademią Prawa Porównawczego sympozjum zatytułowane
„Prawo porównawcze z perspektywy globalizacji prawa”, z udziałem m.in.
Rodolfo Sacco. Badania z zakresu prawa porównawczego w Chinach kontynentalnych dokonały znaczącego postępu i wniosły istotny wkład w modernizację chińskiego systemu prawnego179.

2. Konstytucyjny system prawny
Chińskiej Republiki Ludowej
Konstytucja ChRL jest aktem prawnym o najwyższej randze, określającym
ogólne zasady, z którymi muszą być zgodne pozostałe akty normatywne.
179
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Obecnie obowiązująca Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej została
uchwalona przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych w dniu 4 grudnia 1982 r. Konstytucja ChRL była nowelizowana
czterokrotnie: 12 kwietnia 1988 r., 29 marca 1993 r., 15 marca 1999 r. oraz
14 marca 2004 r. „Konstytucja ChRL udoskonala socjalistyczny system
prawny, system implementacji konstytucji oraz systemy nadzorowania jej
wdrażania, rozwija system legislacyjny, aby ustawodastwo było bardziej
efektywne i demokratyczne oraz by wzmocnić legislację w kluczowych
obszarach i by zapewnić, że każdy obszar ustawodastwa pozostaje w zgodzie z zasadami konstytucji, odzwierciedla wolę ludu oraz jest przez
niego wspierany”180.
Chińska Republika Ludowa jest socjalistycznym państwem prawa opartym na systemie demokratycznej dyktatury ludowej. Przewodnią funkcję
pełni Komunistyczna Partia Chin, która realizuje koncepcje socjalizmu
o chińskiej specyfice i socjalistycznej modernizacji. ChRL jest wielonarodowym państwem unitarnym, które gwarantuje mniejszościom prawo do
autonomii oraz rozwoju własnej kultury i języka (z preambuły do Konstytucji ChRL z dnia 4 grudnia 1982 r.)181.
W celu uregulowania zasad tworzenia prawodawstwa i systemu źródeł
prawa Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych uchwaliło w dniu 15 marca 2000 r. ustawę o stanowieniu prawa. Ustawa ta określa katalog źródeł prawa, na które składają się: ustawy (laws) – podstawowe
i zwykłe, interpretacje-wykładnie ustaw (legal interpretations), przepisy administracyjne (administrative regulations), przepisy lokalne (local regulations), przepisy w strefach autonomicznych (autonomous regulations),
zasady (rules)182.
Uchwalanie ustaw podstawowych należy do kompetencji sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Pozostałe ustawy
uchwalane są przez Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL)183. Przepisy administracyjne są uchwalane
przez Radę Państwa. Z kolei przepisy lokalne i przepisy w strefach autono180
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Poza Konstytucją ChRL, regulacje dotyczące Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych znajdują się także w innych ustawach, m.in. w ustawie z dnia
10 grudnia 1982 r. o organizacji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
czy w ustawie z dnia 1 lipca 1979 r. Prawo wyborcze do Ogólnochińskiego Zgromadzenia
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micznych mogą być uchwalane w sytuacjach określonych w ustawie o stanowieniu prawa przez zgromadzenia ludowe prowincji bądź przez stałe
komitety przy nich działające. Oprócz tego, jako powszechnie obowiązujące źródła prawa, lokalne władze prowincji, regionów autonomicznych,
miast wydzielonych mogą formułować zasady mające na celu usprawnienie implementacji poszczególnych aktów prawnych. Specyficznym źródłem prawa w Chinach jest wykładnia prawa. Wykładni ustaw i innych
aktów normatywnych dokonuje Stały Komitet OZPL. Wykładnie te mają moc
obowiązującą na równi z aktami prawnymi, których dotyczą (art. 47 ustawy
z dnia 15 marca 2000 r. o stanowieniu prawa, art. 31 Reguł procedury ustanawiania przepisów administracyjnych z dnia 16 listopada 2001 r., art. 33
Reguł procedury ustanawiania zarządzeń z dnia 16 listopada 2000 r. Zawierają one wyjaśnienia ogólnych bądź nieprecyzyjnych sformułowań
zawartych w poszczególnych aktach prawnych).
Uzupełniająco w stosunku do aktów normatywnych i ich wykładni
traktowane są opinie Najwyższego Sądu Ludowego, które wyjaśniają zastosowanie przepisów w praktyce orzeczniczej sądów (art. 33 ustawy z dnia
1 lipca 1979 r. o organizacji sądów ludowych). Opinie te nie mają charakteru normatywnego, traktowane są jako komentarze do ustaw. Jednym
z problemów systemu sądownictwa w ChRL i władzy sądowniczej jest
brak kompletności i zupełności systemu źródeł prawa. Rozproszenie podmiotów uprawnionych do wprowadzania ustawodawstwa (lokalne regulacje na poziomie prowincji, okręgów, powiatów, gmin) skutkuje niespójnością poszczególnych aktów. Przepisy, reguły, metody, zarządzenia,
regulacje, wyjaśnienia uznawane są za normatywnie wiążące przez organy je ustanawiające184. W związku z wielością organów uprawnionych
do tworzenia aktów normatywnych i różnorodnością stosowanej nomenklatury znacznie utrudnione jest uznanie systemu aktów prawnych
obowiązujących w ChRL za spójny.
Partia ChRL głosi, że zapewnia przestrzeganie Konstytucji i prawa oraz
konsoliduje jedność, godność i autorytet socjalistycznego systemu prawnego tak, aby społeczeństwo nie miało dążności, zdolności i śmiałości,
aby naruszać prawo. Organy administracyjne mają ważne znaczenie w przestrzeganiu prawa, a także powinny przewodzić w zakresie zapewnienia
Przedstawicieli Ludowych oraz Lokalnych Zgromadzeń Przedstawicieli Ludowych Chińskiej
Republiki Ludowej.
184
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interesów społecznych, praw człowieka i porządku publicznego. Instytucje państwowe oraz urzędnicy poszczególnych szczebli powinni „być
zdolni do tego, aby myśleć i działać zgodnie z prawem oraz pracować na
rzecz osiągnięcia konsensusu w zakresie jego reformowania oraz stymulowania poczyń bazujących na istniejących procedurach, rozwiązywania
konfliktów oraz zapewnienia harmonii społecznej zgodnie z prawem”185.
Zapewniają, że podejmują wszelkie wysiłki, aby zapewnić poczucie społeczne, że prawo jest przestrzegane w każdym przypadku postępowania
sądowego. Sądy powszechne doskonalą swoją działalność, koncentrując
się na rozwiązaniu istniejących problemów, które oddziałują na wymiar
sprawiedliwości i ograniczają jego możliwość działania. Funkcjonowanie
wymiaru sprawiedliwości (władzy: sądowniczej, prokuratury, organów
bezpieczeństwa publicznego) ma na celu zapewnienie uczciwości i sprawiedliwości społecznej, które są wartościami o podstawowym znaczeniu.
Funkcjonariusze działający w wymiarze sprawiedliwości powinni stosować odpowiedni wymiar sprawiedliwości, uczciwości w celu zagwarantowania rzetelnego postępowania, aby każdy obywatel miał poczucie
i możliwość korzystania z uczciwości i sprawiedliwości społecznej186.
„Fundamentalnym celem funkcjonowania organów sądowniczych, prokuratorskich i bezpieczeństwa jest dążenie do tego, aby ludziom żyło się
szczęśliwie. Organy sądownicze, prokuratorskie i bezpieczeństwa publicznego oraz ich funkcjonariusze powinni podchodzić do rozwiązania
problemów obywateli w taki sposób, jakby podchodzili do swoich własnych problemów, oraz działać na rzecz rozwiązywania niektórych, nawet
niewielkich spraw, w taki sposób, jak byłyby to wielkie problemy tychże
obywateli. […] Będziemy zapewniać bezpieczną skuteczną ochronę prawną,
zmierzającą do uszczęśliwienia społeczeństwa. Powinniśmy umacniać
kompleksowe utrzymanie porządku publicznego oraz zdecydowanie przeciwstawiać się wzrostowi przypadków poważnych przestępstw i ochraniać
życie oraz własność obywateli”187.
Niemniej jednak organizacje i osoby prywatne i prawne powinny
działać w ramach określonych przez Konstytucję i ustawy. „Wszyscy obywatele, organizacje społeczne i instytucje państwowe powinny działać
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i korzystać ze swych praw i kompetencji oraz spełniać swe obowiązki
i powinności zgodnie z Konstytucją i z ustawami”188.

3. Rola sędziów w tworzeniu systemu
prawnego Chińskiej Republiki
Ludowej
Zgodnie z Rezolucją Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin
w sprawie niektórych istotnych problemów dotyczących wszechstronnego rozwoju rządów prawa w Chinach, tzw. Rezolucją, przyjętą na czwartej cesji plenarnej XVIII Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin
zwołaną w 2014 r., która koncentrowała się na problemie praworządności, pod zwierzchnictwem Najwyzszego Sądu Ludowego utworzono sądy
okręgowe, aby rozstrzygały kluczowe sprawy administracyjne. Pierwszy
Sąd Okręgowy Najwyższego Sądu Ludowego został powołany w dniu
28 stycznia 2015 r. w Sehnzen, w prowincji Guangdong, którego jurysdykcja obejmuje prowincje Guangdong, Guangxi oraz Hainan. Drugi Sąd
Okręgowy został powołany w dniu 31 stycznia 2015 r. w Shanyang, w prowincji Liaoning, który jest odpowiedzialny za rozstrzyganie spraw w prowincjach Liaoning, Jilin, Heilongjiang. Sądy Okręgowe przyjmują system
odpowiedzialności głównych sądów oraz kolegiów. Sędziowie Sądów
Okregowych nie są wybierani na stałe, co prowadzi do dużej rotacji. Nie
mają też stałych współpracowników, co zapewnia bezstronność i obiektywność w prowadzeniu spraw. W porównaniu z powszechnymi sądami
rejonowymi, sądy okręgowe są pod mniejszym wpływem władz samorządowych oraz organizacji partyjnych. Zatem mają większą swobodę i niezależność w rozstrzyganiu spraw. W sądach okręgowych często są redagowane stanowiska administracyjne189. Sędziowie mają większe poczucie
niezależności i równości. Sędziowie odpowiedzialni są za sprawy administracyjne i wewnętrzne sądu, co podkreśla znaczenie sędziów, a nie ich
funkcję admnistracyjną. W sądach okręgowych utworzono biura procesowe we wszystkich jurysdykcjach, aby zapewnić konfortowe warunki
188
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stworzenia sporu oraz prowadzić sprawy w imieniu sądu. W dniu 28 i 30
grudnia 2014 r. rozpoczęto działania zmierzające do utworzenia kolejnych
dwóch regionalnych Sądów Międzyadministracyjnych, trzeciego Pośredniego Sądu Ludowego w Szanghaju i Pekinie, w których obowiązkach
spoczywa prowadzenie spraw międzyregionalnych190.
Chińscy sędziowie, stosując prawo, mają za zadanie skonkretyzować
przepis prawa odnośnie do stanu faktycznego, jednakże, jeżeli wymaga
tego konkretny przypadek, sędzia może zmienić cel, zakres czy nawet
znaczenie normy, dostosowując ją do zaistniałego stanu faktycznego,
tak by możliwe było wydanie, w jego ocenie, sprawiedliwego rozstrzygnięcia191.
Tradycyjnie w większości systemów, które opierają się na trójpodziale
władzy, sędzia, stosując prawo, opiera się na obowiązujących normach
prawnych. Jednakże, że w Chinach nie jest stosowana doktryna podziału
władzy, a podkreśla się, że jest to „wielonarodowościowe państwo unitarne” (unitary state with multi-nationalities), stosujące zasadę centralizmu demokratycznego (the principle of democratic centralism) oraz jednolitości i spójności systemu prawnego (uniformity and integrity of the
legal system). Prawo chińskie opiera się nie tylko na prawie ustanowionym przez tradycyjnie rozumiane organy władzy ustawodawczej (art. 3 i 5
preambuły do Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej).
W procesie stosowania prawa niepewność prawa spowodowana jego
ogólnością, nieprecyzyjnością, prostą konceptualizacją, nieprzewidywalnością, rozproszeniem spowodowanym liczbą aktów normatywnych
powoduje, że sędziowie są zmuszeni do aktywnej i kreatywnej jego interpretacji. Mimo że formalnie nie jest uznawana zasada stare decisis, to
jednak interpretacja przepisów przez sędziów odgrywa bardzo dużą rolę
w praktyce192.
Status interpretacji sędziowskich do dnia dzisiejszego nie został uregulowany. Zgodnie z teorią i praktyką interpretacje sędziowskie stanowią
jedną z części wykładni prawnej193. Wykładnia prawa stanowi szerokie za-
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gadnienie, na które składa się kilka kategorii wykładni: wykładnia prawodawcza, wykładnia administracyjna oraz wykładnia sędziowska194.
Zgodnie z ustawą o stanowieniu prawa wiążącej wykładni ustaw i innych aktów normatywnych wykonywać je może jedynie Najwyższy Sąd
Ludowy195 i Najwyższa Prokuratura Ludowa196. Pozostałe sądy i prokuratury nie mają formalnie żadnych kompetencji do wydawania wiążących
interpretacji, jednak wykładnia przez nie dokonywana może być uznana
za quasi-prawotwórczą.
W związku z rozbieżnością orzecznictwa na poziomie lokalnych sądów
ludowych Najwyższy Sąd Ludowy rozpoczął wydawanie w 1985 r. pisma
urzędowego („National Supreme Court Gazette”), w którym regularnie zamieszcza się kilka przykładowych orzeczeń z poszczególnych dziedzin
prawa. W piśmie tym publikowane są również orzeczenia sądów niższych
instancji197. Publikowane orzeczenia, co prawda, nie stanowią obowiązujących źródeł prawa, jak to ma miejsce w typowych systemach common
law, ale ich publikacja ma na celu ujednolicenie orzecznictwa. Należy
dodać, że sądy niższych instancji publikują w pismach urzędowych swoje
orzecznictwo.
Do właściwości Najwyższego Sądu Ludowego należą: rozpoznawanie
spraw w pierwszej instancji zastrzeżonych przez prawo, a także spraw,
w których Najwyższy Sąd Ludowy uzna się za rzeczowo właściwy; rozpoznawanie spraw w drugiej instancji od orzeczeń wydawanych przez sądy
ludowe wysokiego szczebla i sądy specjalne, a także spraw wniesionych
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Ustawa z dnia 1 lipca 1979 r. o organizacji sądów ludowych Chińskiej Republiki Ludowej
wyróżnia sądy szczebla podstawowego, średniego i wysokiego. Dokonując wykładni językowej art. 124 Konstytucji ChRL, wskazać należy, iż ustawa zasadnicza traktuje sądy wojskowe
jako jeden z rodzajów sądów specjalnych. Jednakże poza wyróżnieniem sądów wojskowych,
ani Konstytucja ChRL, ani Ustawa z dnia 1 lipca 1979 r. o organizacji sądów ludowych ChRL
nie wymieniają i nie precyzują, czym są sądy specjalne. Przykładem sądów specjalnych są
sądy morskie utworzone na podstawie Decyzji Stałego Komitetu OZPL z dnia 14 listopada
1984 r. o ustanowieniu sądów morskich w miastach wybrzeżnych, do właściwości rzeczowej
tych sądów należą sprawy morskie oraz sprawy z zakresu handlu morskiego.
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przez Najwyższą Prokuraturę Ludową198 w ramach procedury kontroli judykatury, zatwierdzanie wyroków skazujących na karę śmierci, a także
udzielanie odpowiedzi na pytania prawne kierowane przez sądy199.
Wykładnia dokonywana przez Najwyższy Sąd Ludowy czy też Najwyższą Prokuraturę Ludową ma postać ogólnych zasad, które mają zapewnić
szczegółową analizę przepisów, wyjaśniać pojęcia bądź wypełniać luki
w prawie. Nie oznacza to, że potrzeba wykładni przepisów nie może pojawić się w związku z konkretną sprawą200.
Niemniej jednak dokonana wykładnia i tak ma zastosowanie nie tylko
do tej konkretnej sprawy, ale również do innych podobnych spraw w przyszłości201. W związku z powyższym wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy może być uznana za prawotwórczą. Nie jest dokonywana przez
jednego czy też kilku sędziów, ale przez specjalnie powołany do tego organ
– sądowy komitet działający przy Najwyższym Sądzie Ludowym. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z dwiema możliwościami. Komitety
na poziomie prowincji mogą wydawać opinie dla wszystkich sądów im
podlegających. Drugi wariant dokonywania wykładni polega na tym, że
poszczególne sekcje w ramach Sądu Najwyższego mogą wydawać opinie
na kanwie poszczególnych spraw, które zostały im przedstawione wyjątkowo przez konkretnych sędziów (prezesa bądź wiceprezesa Najwyższego
Sądu Ludowego, poszczególnych członków komitetu)202.
W 1997 r. ujednolicono nazewnictwo, jakim określano poszczególne
interpretacje sędziowskie. Wcześniej stosowano bardzo odmienną nomenklaturę, co prowadziło do różnego rodzaju problemów. Obecnie sto-

198
Na mocy art. 130 Konstytucji ChRL Chińska Republika Ludowa ustanawia Najwyższą
Prokuraturę Ludową, prokuratury ludowe różnych szczebli, prokuratury wojskowe oraz inne
specjalne prokuratury ludowe (Ustawa z dnia 1 lipca 1979 r. o organizacji prokuratur ludowych
w Chińskiej Republice Ludowej w art. 2 wskazuje na różne szczeble prokuratury, różnicując je
ze względu na podział terytorialny państwa, natomiast ani Konstytucja ChRL, ani ustawa z dnia
1 lipca 1979 r. o organizacji prokuratur ludowych w ChRL nie wymieniają i nie precyzują, czym
są prokuratury specjalne).
199
Ustawa z dnia 1 lipca 1979 r. o organizacji sądów ludowych Chińskiej Republiki Ludowej,
art. 12 i art. 31.
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sowana nomenklatura to: interpretacje, zasady i odpowiedzi (interpretations, rules and answers)203.
Należy wskazać, że w systemie prawnym Chin nie pojawia się pojęcie „precedensu”. Wykładnia przepisów dokonana na gruncie konkretnej
sprawy jest określana mianem przykładowej sprawy204. Ponadto reforma
sądów ChRL posiada trzy charakterystyczne cechy: profesjonalizm, który
charakteryzuje się w utworzeniem systemu stanowisk sędziowskich, systemu wyborczego oraz systemu kar, w celu wspierania opartej na kategoriach reformy zarządzania kadrami w sądach oraz w celu udoskonalenia
mechanizmów awansowania sędziów; deadministracja, która oznacza dla
sędziego sędziego, który przewodniczy sądowi kolegialnemu, ulepszenie
systemu odpowiedzialności oraz udoskonalenie mechanizmu pracy sądów
poprzez określenie kompetencji głównego sędziego z zakresie nadzoru
oraz uregulowanie stosunku nadzoru pomiędzy sądami różnych szczebli;
dekolizacja, która oznacza skoordynowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi czy finansowymi oraz materialnymi, usprawnienie zarządzania sądowniczego w ramach podziału administracyjnego oraz utworzenie sądów
okręgowych. W związku z powyższym, według Komunistycznej Partii
Chin, postrzeganie obiektywnego prawa pracy sądów oraz spójność pomiędzy władzą a obowiązkami i ograniczeniem władzy a szacunkiem
wobec procedur, reforma sądownicza jest w stanie osiągnąć stworzenie
bezstronnego, skutecznego autoratywnego socjalistycznego systemu sądownictwa205. Filarem Komunistycznej Partii Chin jest rządzić krajem poprzez prawo, prowadząc lud ku szczęściu i dobrobytowi206. „Fundamentem promowania praworządności w Chinach jest ścisłe przestrzeganie
obowiązującego prawa”207.

203
Art. 9 Kilku zasad dotyczących interpretacji sądowej z 23 czerwca 1997 r. W tym akcie
prawnym szczegółowo określono, do jakiego typu interpretacji należy stosować poszczególne
pojęcia. Niemniej jednak poza trzema formami wynikającymi z Kilku zasad… Sąd Najwyższy
wydaje również notyfikacje i opinie, które formalnie nie mają mocy wiążącej, jednak w praktyce mają one istotne znaczenie – W. Chenguang, Law-making functions… dz. cyt., s. 536.
204

W. Chenguang, Law-making functions…, dz. cyt., s. 542.
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H. Jin, dz. cyt., s. 74.
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Z. Yiliang, W. Linyan, Z. Shuhuan, Chiny i Komunistyczna Partia Chin, Toruń 2019, s. 85.
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4. Specyfika chińskiego modelu
praw człowieka
Termin „prawa człowieka”208 pojawił się w piśmiennictwie chińskim
w drugiej połowie XIX w. W 1864 r. amerykański misjonarz Martin przetłumaczył pochodzące z języka angielskiego pojęcie human rights na ren
quanli (dosł. ludzie i prawa). Od początku XX w. termin quanli stał się chińskim ekwiwalentem pojęcia „prawa”. Współcześnie jednak pojęcie quanli
oznacza w Chinach ludzkie uprawnienia i korzyści osiągane na drodze
wypełniania określonych obowiązków. Chińscy reformatorzy, tacy jak
Liang Qichao czy Liu Shipei, badali termin quanli w kontekście etycznego
i politycznego dziedzictwa myśli konfucjańskiej. Nie można jednak rozpatrywać tego pojęcia w oderwaniu od zachodniej myśli etycznej. Chińscy zwolennicy idei quanli odwoływali się do zachodnich myślicieli, takich jak Rousseau, Mill, Hobbes czy Locke. W XX w. zaczęły pojawiać się
rozprawy naukowe chińskich badaczy na temat różnego rozumienia i zakresu tego terminu, który już wówczas stanowił wyzwanie dla konserwatywnej myśli konfucjańskiej. W miarę upływu czasu rosło znaczenie pojęcia „praw człowieka” w konfucjańskim dyskursie na temat quanli i od 1915 r.
zachodnia koncepcja ludzkich praw i wolności została na pełnych prawach włączona do debaty na temat quanli. Do czołowych myślicieli biorących udział w tym dyskursie należeli m.in.: Chen Duxiu (1879–1942), Gao
208
Tradycja konfucjańska nie wytworzyła samego pojęcia „praw przynależnych jednostce”, Chińczycy uświadamiają sobie znaczenie człowieka oraz potrzebę jego ochrony.
Jeden z wybitnych współczesnych badaczy chińskiej filozofii klasycznej, prof. Wang
Gungwu, doszukuje się pojęcia „prawa” w konfucjańskiej „społecznej koncepcji jednostki”
oraz w hierarchii stosunków społecznych – G. K. Becker, Etyczne problemy modernizacji
Chin, w: Chiny. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, K. Tomala,
K. Gawlikowski (red.), Warszawa 2002, s. 79. Chińska moralność wyrasta z konfucjańskiej
etyki cnót (de), spośród których kluczowe znaczenie mają: ren/jen (życzliwość, dobroć, człowieczeństwo, miłość do ludzi), yi (właściwy osąd/rozsądek) oraz li (rytuał/ceremonia/konwenanse), które odnoszą się do idei dao (droga życiowa/sposób życia). Człowiek realizuje dao,
kiedy stosuje się do podstawowych de, jak ren, li oraz yi – A. S. Cua, Confucianism: Ethics,
w: Encyclopedia of Chinese Philosophy, London 2003, s. 73–79. W kontekście problematyki
praw człowieka najistotniejsze znaczenie ma cnota ren („cnota idealna”), która dzieli się na:
xiao (miłość dzieci do rodziców), di (szacunek dla rówieśników), zhong (lojalność wobec
władcy) i li (normy zachowania). Proces prowadzący do osiągnięcia przez człowieka ren związany jest z przestrzeganiem przez niego społecznego kodeksu moralnego i obowiązujących
obyczajów – D. Perkins, Encyclopedia of China. The Essentials Reference to China, Its History
and Culture, Chicago 1999, s. 225.
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Yihan (1884–1968), Sun Yat-sen (1866–1925), Hu Shi (1891–1962) i Luo
Longji (1898–1965). Można wyróżnić kilka problemów, które łączą podejścia chińskich badaczy. Po pierwsze, mimo że prawa mają duże znaczenie, to jednak nie stanowią celu samego w sobie. Mają raczej umożliwić
rozwój osobowości (renge), indywidualnej, jak i grupowej. Uważano renge,
lub inaczej stawanie się osobą (zuoren), za ostateczny cel zarówno w sferze etycznej, jak i politycznej. Po drugie, często przywoływane były dwa
prawa szczegółowe: do wolności wypowiedzi oraz do oporu, jednak zarówno prawa pozytywne, jak i negatywne postrzegane były jako środek do
osiągnięcia nadrzędnych celów, czyli rozwoju osobowości oraz dobra
wspólnoty. Po trzecie, akcentowana była harmonia interesów pomiędzy
jednostką i społeczeństwem. Jednostkowe quanli i rozwój osobowości
człowieka miały sprzyjać zbiorowym quanli oraz rozwojowi osobowości
grupowej, i odwrotnie209.
Chińska ideologia maoistowska nie sprzyjała rozwojowi myśli prawnej,
a zwłaszcza pojęcia praw człowieka. Po 1949 r. promowane przez Zachód
prawa człowieka określano w Chinach, odwołując się do Marksa, m.in.,
jako prawa burżuazyjne. Z kolei w retoryce Mao Zedonga były one narzędziem w służbie wrogich agentów, którzy chcą zakłócić porządek publiczny. Uznano je za instrument walki ideologicznej kapitalistycznego systemu społecznego przeciwko modelowi socjalistycznemu. W systemie
komunistycznego totalitaryzmu w wersji chińskiej tak rozumiane prawa
człowieka były zwalczane przemocą i terrorem, zgodnie z historyczną tradycją chińskiej despocji i maoistowską koncepcją odwołującą się do marksistowsko-leninowskiej analizy walki klasowej, czego najwyraźniejszym
przykładem były okrucieństwa okresu rewolucji kulturalnej. „Czym są
prawa człowieka? Do jak wielu ludzi należą – do większości, mniejszości czy do wszystkich ludzi? To, co Zachód nazywa prawami człowieka,
i to, co my nimi nazywamy, to dwie różne rzeczy i odmienne punkty
widzenia”210, te słowa Denga Xiaopinga najpełniej oddają stosunek władz
ery maoistycznej oraz wczesnego okresu postmaoistycznego do problematyki praw człowieka. Do czasu śmierci Mao w 1976 r. w ChRL nie
opublikowano ani jednego artykułu poświęconego problemowi praw
209
S. Angle, Quanli (Ch`üan-li): Rights, w: A. S. Cua, Encyclopedia of Chinese Philosophy…,
dz. cyt., s. 628–629.
210
Ming Wan, Human Rights in Chinese Foreign Relations. Defining and Defending
National Interest, Philadelphia 2001, s. 18.
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człowieka211. Jednak w końcu lat 70., wraz z proklamowaniem kursu reform w 1978 r. oraz początkiem liberalizacji ideologicznej, pojęcie praw
człowieka ewoluowało i zostało w Chinach, choć nie bez wyraźnej wstrzemięźliwości, pozytywnie zinterpretowane. Jednocześnie dokonano tego
z zastrzeżeniem, mającym określony kontekst polityczny, konieczności
uwzględnienia specyfiki narodowej, odmienności kulturowo-cywilizacyjnej oraz osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego.
Już na przełomie lat 1978/1979 pojawiały się na „Murze Demokracji” w Pekinie dazibao (gazetki wielkich hieroglifów), również na temat praw człowieka. Powstało też, szybko uznane przez władze za naruszające fundamenty ustrojowe, Stowarzyszenie Ochrony Praw Człowieka w Chinach,
którego założyciel, Wei Jingshen, przygotował projekt Deklaracji Praw
Człowieka w Chinach. Pomimo procesu liberalizacji, demokratyczne postulaty na temat praw człowieka zostały odebrane przez Komunistyczną
Partię Chin (KPCh) jako priorytetowe zagrożenie. Doszło do masowych
aresztowań, a liderzy ruchu na rzecz przestrzegania praw człowieka zostali skazani na 15 lat więzienia212.
Na początku lat 80. prawa człowieka określono w Chinach jako ważną
kwestię współczesnego prawa międzynarodowego i opublikowano pierwsze podręczniki na temat historii ich rozwoju. Na pierwszym planie dyskusji nie znalazły się jednak prawa indywidualne czy polityczne213. Priorytet przyznawano prawom kolektywnym, a za warunek przestrzegania
pozostałych praw stawiano możliwość realizowania przez Chiny prawa
do rozwoju. Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu XX w. nastąpiły przełomowe zmiany w chińskim dyskursie na temat praw człowieka214. Na początku lat 90., pod wpływem potępienia przez światową opinię publiczną
krwawego stłumienia ruchu prodemokratycznego młodzieży w Pekinie i
wielu innych miast ChRL, władze chińskie przyjęły taktykę ucieczki do
przodu. W listopadzie 1991 r. Urząd Prasowy Rady Państwowej (rządu)
ChRL opublikował pierwszą Białą Księgę o prawach człowieka. W 1996 r.
przy modyfikacji procesów sądowniczych wprowadzono zasadę do211

Tamże.

K. Tomala, Ewolucja idei praw człowieka w kręgu chińskich elit politycznych, w:
Uniwersalizm praw człowieka. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich,
Warszawa 1998, s. 237–238.
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A. Kent, Between Freedom and Subsistence, w: China and Human Rights, New York
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mniemania niewinności oraz równości stron procesowych. Mimo że
pomoc prawna była wciąż trudno dostępna ze względu na ogromny niedostatek adwokatów, prawo zaczęło ograniczać dotychczasową samowolę urzędników. Zaistniały niespotykane wcześniej sytuacje wnoszenia
przez obywateli skarg do sądu na władze. Poszerzył się też zakres swobód, wcześniej nieistniejących nawet w sferze życia prywatnego. Zaczęto uznawać prawa obywateli i dyskutować na łamach prasy o społeczeństwie obywatelskim. Dynamiczny wzrost produktu krajowego brutto
w pierwszej połowie lat 90. spowodował szybką poprawę zamożności
społeczeństwa. W Chinach zaczęło kształtować się społeczeństwo konsumpcyjne, co wiązało się z procesem okcydentalizacji życia: przejmowania zachodnich instytucji, mód, koncepcji i upodobań215. Jednak procesy transformacji dotyczyły głównie sfer gospodarczej i społecznej, zaś
w o wiele mniejszym stopniu politycznej. Znalazło to odzwierciedlenie
w promowaniu przez ChRL, również na forach międzynarodowych, kolektywnych praw gospodarczych i społecznych, a z drugiej strony, na
ciągle wyraźnym dyskryminowaniu indywidualnych praw politycznych
obywateli216.
Dokumentem wyznaczającym politykę UE wobec ChRL jest komunikat Komisji z 2006 r. Bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność217.
Dokument ten zapowiada dalsze pogłębianie europejsko-chińskiej współpracy m.in. poprzez zawarcie nowej „Umowy o Partnerstwie i Współpracy”
(PCA). Ma ona stanowić odpowiedź na praktyczne potrzeby zacieśniającej
się, wielopłaszczyznowej relacji218, także w odniesieniu do problemu budowania bardziej otwartego i pluralistycznego społeczeństwa w Chinach,
w tym ochrony praw człowieka219. Kluczowym porozumieniem w dziedzinie praw człowieka będzie Dialog UE-Chiny w dziedzinie Praw Człowieka
(EU-China Human Rights Dialogue), realizowany w ramach stosunków

215
K. Gawlikowski, Budowa systemu prawnego w ChRL i przemiany typu państwa w okresie
reform, w: Uniwersalizm praw człowieka…., s. 122–123.
216

Tamże.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego UE – Chiny: bliższe partnerstwo,
większa odpowiedzialność, Bruksela, 24 października 2006, COM(2006) 631, Internet, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0631:FIN:PL:PDF.
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politycznych – nazywany „cichą dyplomacją”220. Jan Rowiński wymienia
jeszcze dwie inne płaszczyzny unijnej strategii wobec Chin w dziedzinie
praw człowieka: dialog z udziałem polityków, ekspertów, reprezentantów
NGOs oraz Parlamentu Europejskiego, nazywany „sumieniem Unii”, oraz
programy pomocowe w dziedzinach sprzyjających promowaniu praw człowieka, realizowane pod nadzorem Komisji, nazywane „pracą u podstaw”221.
Do końca lat 80. w relacjach Europejska Wspólnota Gospodarcza (od
1993 r. UE)–ChRL prawa człowieka odgrywały minimalną rolę222. Stosunki
wzajemne opierały się wówczas głównie na rozwoju relacji gospodarczych. Krwawe stłumienie w Pekinie prodemokratycznych demonstracji
na placu Tiananmen w dniu 4 czerwca 1989 r. oraz późniejsze represje
wobec prodemokratycznej opozycji zaangażowały EWG w krytykę chińskich władz z powodu łamania praw człowieka, w kontaktach bilateralnych, jak i na forach międzynarodowych. W dniu 27 czerwca 1989 r. Rada
Europejska ogłosiła zbiorowe sankcje przeciwko rządowi w Pekinie: zawieszenie wizyt międzypaństwowych na wysokim szczeblu, wstrzymanie
współpracy wojskowej i realizacji nowych projektów dwustronnej współpracy (kulturalnej, naukowej i technicznej), jak również embargo na sprzedaż broni, wstrzymanie rządowych pożyczek oraz wystosowanie oświadczenia w ostrych słowach potępiającego rząd w Pekinie223. Jednak do 1995 r.
UE wycofała wszystkie powyższe sankcje, z wyjątkiem obowiązującego do
dziś i budzącego kontrowersje embarga na sprzedaż broni i sprzętu wojskowego224.
W latach 1989–1996 zjednoczona Europa inicjowała i popierała, zgłaszane w ramach ówczesnej genewskiej Komisji Praw Człowieka (KPCz),
projekty potępiających Chiny rezolucji. Za każdym razem Pekin skutecznie je blokował. Jedynie w 1995 r. zwolennikom rezolucji udało się uzy220
Szerzej na ten temat: EU – China – Political and Economic Relations Handbook, Vol. 1:
Political Relations, International Business Publications, USA 2008, 2nd edition, s. 39–40; zob.
też M. Kosmala(-Kozłowska), European Union, China and Human Rights Dialogue: Borders of
Compliance, „Acta Asiatica Varsoviensia” 2005, No. 18.
221

J. Rowiński, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami…, dz. cyt., s. 355–356.

P. Baker, Human Rights, Europe and the Peoples Republic of China, „China Quarterly”
2002, No. 169, s. 47.
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skać większość głosów konieczną do przyjęcia projektu i poddania go pod
debatę. Jednakże i tym razem próba uchwalenia potępiającej Chiny rezolucji została zablokowana przez zręczne działania dyplomatyczne Pekinu.
W połowie lat 90. ChRL zasygnalizowała zainteresowanie podjęciem
z UE dialogu w dziedzinie praw człowieka225. Pod koniec 1995 r., podczas
wizyty w ChRL, ówczesny kanclerz Niemiec Helmut Kohl zgodził się z potrzebą brania pod uwagę odmienności kultury i tradycji w wyznaczaniu
międzynarodowych standardów praw człowieka. Z kolei szef francuskiego
MSZ Herve de Charette podczas pobytu w Pekinie w 1996 r. obiecał dyskrecję zamiast bojowego nastawienia w dyskusjach dotyczących problemów przestrzegania praw człowieka w Chinach.
Pierwsze spotkanie w ramach dialogu w dziedzinie praw człowieka
UE–ChRL odbyło się w 1995 r. Wciąż jednak agresywna postawa państw
UE na forum KPCz stanowiła według Chin przeszkodę polityczną przekreślającą dalszy rozwój relacji Bruksela–Pekin. W celu tego podkreślenia, po
sesji z 1996 r. ChRL zawiesiła spotkania w ramach dialogu. Efektem tego
było, że w 1995 r. państwa UE po raz ostatni przemówiły jednym głosem
odnośnie do antychińskiej rezolucji. Jako pierwsza w 1996 r. wyłamała się
Francja, a w ślad za nią podążyły Niemcy, Włochy, Hiszpania i Grecja. O tym,
że konfrontacyjna postawa wobec Chin nie przynosi korzyści finansowych, przekonały się Holandia, która w 1997 r. przygotowała projekt rezolucji, a także Dania, która go zaprezentowała. Projektu nie poparły państwa członkowskie UE ani też wystarczająca liczba innych członków ONZ,
a w konsekwencji jej zgłoszenia Holandia, jak i Dania doświadczyły dyplomatycznych zadrażnień i ekonomicznych kar ze strony ChRL226.
Chiny zgodziły się wznowić specyficzny dialog z UE w 1997 r. Rok później,
czyli w 1998 r., w ówczesnej strategii wobec Chin Building a Comprehensive
Partnership with China Komisja Europejska oświadczyła, że wobec całościowego rozwoju europejsko-chińskich stosunków poprawa sytuacji praw człowieka w Chinach będzie od tej pory traktowana jako cel długofalowy, którego
osiąganie rozłoży się w czasie i uzależni od rozwoju innych dziedzin współpracy. W 1998 r. UE zdecydowała, że od tej pory nie będzie zgłaszać na forum
KPCz wspólnych projektów antychińskiej rezolucji oraz że żadne z państw
„piętnastki” nie będzie tego robić z własnej inicjatywy, ani też popierać pro225
R. Foot, Rights Beyond Borders. The Global Community and the Struggle over Human
Rights in China, Oxford 2000, s. 192.
226
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jektów zgłoszonych przez innych członków ChRL227. W zamian za to Prezydencja miała nawiązać do sytuacji praw człowieka w Chinach w inauguracyjnym oświadczeniu podczas corocznej sesji Komisji.
Pomimo że nieprzerwanie od 1998 r. dwa razy w roku odbywają się
sesje dialogu UE–Chiny, sprawa praw człowieka wciąż uznawana jest przez
obydwie strony za jedną z najważniejszych problematycznych kwestii228.
Pomimo ochłodzenia relacji Bruksela–Pekin w 2008 r. (bezpośrednią przyczyną było spotkanie francuskiego prezydenta z Dalajlamą) i przesunięcia
dorocznego spotkania na szczycie UE–Chiny, dialog w dziedzinie praw
człowieka nie został zawieszony, odbył się zgodnie z planem 24–28 listopada
2008 r. Ponadto relacje UE–Chiny już na początku 2009 r. zaczęły się normalizować, koncentrując się głównie na współpracy w walce z negatywnymi konsekwencjami światowego kryzysu finansowego, w obliczu którego kwestia praw człowieka zeszła na dalszy plan229.

5. Konstytucyjny charakter praw
własności
Komunistyczna Partia Chin w 1949 r. utworzyła lokalny system instytucjonalny na terenach miejskich i wiejskich. Były to tzw. rządy miejskie
(urban governments) oraz komitety wiejskie (village committees). Na początku lat 50., prawie cały obszar wiejski był podzielony na indywidualne
gospodarstwa rolne. Nie było to spójne z obowiązującymi założeniami socjalizmu. Następnie wdrożono system kolektywnej własności (collective
property rights), powstawały komuny ludowe oraz gospodarstwa kolektywne wzorowane na radzieckich kołchozach, zakazano indywidualnej
sprzedaży produktów rolnych. Stopniowo zwiększano zarówno liczbę
spółdzielni, jak i ich wielkość, w efekcie pod koniec 1958 r. 99,1% gospodarstw wiejskich zostało skolektywizowanych230. W wyniku tego chłopi
stracili prawo posiadania środków produkcji. Od tego momentu produk227
D. Shambaugh, China Eyes Europe in the World. Real Convergence or Cognitive
Dissonance?, w: China–Europe Relations…, dz. cyt., s. 136.
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cja i dystrybucja płodów rolnych były kontrolowane przez instytucje kolektywne. Wpłynęło to w znaczącym stopniu na zmniejszenie wielkości
produkcji, w efekcie mniejszych zachęt skłaniających rolników do poprawy
produktywności. Następnie w latach 1958–1960 państwo przeprowadziło
szeroko zakrojoną akcję konfiskaty przedsiębiorstw i sklepów prywatnych. Jednocześnie wprowadzono decentralizację gospodarki. Przekazano
znaczną swobodę w kierowaniu gospodarką organom władz lokalnych,
które nie były przygotowane do realizacji tego typu zadań. Doszło więc do
fragmentaryzacji gospodarki. Obniżyła się efektywność produkcji, natomiast władza w Pekinie praktycznie całkowicie utraciła kontrolę nad gospodarką narodową. Sytuacja ta wymusiła wprowadzenie zmian w systemie zarządzania. W latach 1961–1965 na wsiach stworzono system
zespołów produkcyjnych o trzypoziomowej strukturze własności, co pozwoliło na przekazanie małych warsztatów w ręce prywatne, natomiast
w przypadku wielkich przedsiębiorstw produkcyjnych, obsługujących kluczowe sektory produkcji, państwo wprowadziło centralizację. Zmiany te
przyniosły krótkotrwałą poprawę sytuacji. Już w latach 70., w trakcie rewolucji kulturalnej, prywatna gospodarka została całkowicie zakazana, zamknięto przedsięwzięcia rodzinne, zlikwidowano targowiska, zaniechano
stosowania premii motywacyjnych. Próba wprowadzenia skrajnej równości społecznej doprowadziła do załamania gospodarczego231.
W latach 80., w wyniku reform gospodarczych w duchu gospodarki
rynkowej, chłopi ponownie uzyskali prawo do czerpania korzyści z gospodarowania ziemią. Rozpoczęto reformy systemu własności gruntów,
w wyniku czego zarysowały się znaczne różnice w zakresie praw własności gruntów na terenach miejskich i wiejskich. W Chinach zaczął funkcjonować dualistyczny system praw własności nieruchomości ziemskich.
Pełna własność nieruchomości ziemskich dotyczy terenów zurbanizowanych, które należą do państwa, a własność ograniczona, czy kolektywna,
dotyczy ziemi na terenach wiejskich. Dualny system praw własności w Chinach jest główną przyczyną rozwoju tzw. chengzhongcun (the urban village), osiedli powstających na terenach wiejskich przylegających do miast.
Ze względu na to, że tereny te nie stanowią własności państwowej, nieruchomości, które na nich powstają, są z reguły samowolą budowlaną. Dostępne lokale są relatywnie tanie ze względu na brak kosztów dzierżawy
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gruntu, jednak charakteryzuje je bardzo niska jakość232. Osiedla te obrazują problemy związane z procesem urbanizacji, który uznawany jest
obecnie za kluczowy czynnik długookresowego wzrostu gospodarczego
Chin. Istotnym elementem dla rozwoju systemu praw własności w Chinach był 2002 r., kiedy Komunistyczna Partia Chin otworzyła swoje członkostwo dla prywatnych przedsiębiorców. Wcześniej osoby takie nie miały
możliwości wpływania na poziom ochrony prawej swojej własności.
Wydarzenie to skutkowało wprowadzeniem w 2004 r. poprawki do chińskiej konstytucji. Poprawka ta stwierdza, że zgodnie z prawem, własność
prywatna obywateli (citizens) jest nienaruszalna i że państwo zgodnie z prawem chroni prawo obywateli do własności prywatnej i spadku. Ponadto
dodaje się, że państwo powinno wypłacić odszkodowania za wywłaszczone lub zarekwirowane w interesie publicznym nieruchomości znajdujące się na obszarach miejskich i wiejskich233.
Poprawka z dnia 14 marca 2004 r. jest uważana za fundament w historii gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej. Po raz pierwszy w historii ChRL, Konstytucja w art. 1–10 zagwarantowała, że prawa własności
prywatnej będą chronione w takim samym stopniu, jak własność państwowa i kolektywna. Ogólnospołeczne, pozytywne oddziaływanie poprawki z 2004 r. uznać jednak należy za ograniczone ze względu na priorytet ochrony własności przedsiębiorstw prywatnych, nie zaś osób fizycznych, obywateli234.
Inaczej została sformułowana klauzula wywłaszczeniowa w traktacie
między Chinami a Bahrajnem, w którym strony w art. 4 zagwarantowały
prawo do wywłaszczenia, traktując je jako zasadę. Należy tu zaznaczyć, że
traktat przewiduje obowiązek odszkodowawczy, jednak bez dodatkowych
wymogów w tym zakresie, co rodzi trudności interpretacyjne i nakazuje
sięgnięcie do standardów zwyczajowego prawa międzynarodowego235.
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5.1. Cywilnoprawna forma praw własności
w Chińskiej Republice Ludowej
Źródła prawa własności w Chinach reguluje ustawa Ogólne zasady prawa
cywilnego, która jest odpowiednikiem kodeksu cywilnego (OZPC). W szczególności art. 71–75 OZPC określają definicję własności oraz ogólne jej
gwarancje. Ustawodawca w art. 71 OZPC definiuje własność: „Prawo własności mienia oznacza uprawnienie właściciela do posiadania, używania,
pobierania pożytków i rozporządzania swoim mieniem w granicach
prawa”. Artykuł ten dokonuje trójstopniowej hierarchii własności: własność państwowa (kolektyw oraz obywatel, czyli państwo, definiowane jest
przez ustawę jako cały lud, skład kolektywu stanowią masy pracujące
danej wsi bądź regionu)236.
Prawo posiadania jest następstwem prawa własności. Jednakże nie
określa ono wprost posiadania samoistnego, czyli władania rzeczą jak
właściciel (termin mu odpowiadający występuje tylko w chińskim języku
prawniczym). Zgodnie z powyższym w przypadku przekazania rzeczy
w posiadanie drugiej osobie właściciel wciąż pozostaje posiadaczem z tytułu prawa własności, dlatego jest posiadaczem samoistnym. Posiadanie
i posiadanie zależne podlega ochronie prawnej, a więc właścicielowi
wprawdzie przysługuje wobec posiadacza zależnego roszczenie zwrotu
rzeczy, nie ma jednak przy tym prawa do samowolnego naruszenia jego
stanu posiadania. Artykuł ten upoważnia do prawa do używania i pobierania pożytków237. Prawo do używania pożytków upoważnia nie tylko do
samego korzystania z jej możliwości, ale i całkowitego zużycia. Niemniej
jednak osoba niebędąca właścicielem posiada powyższe uprawnienie, np.
użytkownik, o ile odbywa się to w granicach wyznaczonych przez prawo
i przez właściciela rzeczy. W sytuacji, gdy właściciel jest uprawniony do
pobierania (pożytków) materialnych, np. potomstwo zwierząt określanych
jako „pożytki naturalne”, jak i niematerialnych (np. dochody) nazywanych
w ustawie „pożytki cywilne”, pożytki rzeczy należą do jej właściciela nawet
w przypadku, jeśli powstały w czasie używania jej przez osobę trzecią, chyba
że zostało to w inny sposób uregulowane szczegółowymi przepisami lub
236
L. Zang, The Latest Developments in the Codification of Chinese Civil Law, „Tulane Law
Review” 2009, s. 999–1039.
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umową238. Uprawnieniem właściciela jest rozporządzenie rzeczą, czyli ma
swobodne przeniesienie własności (art. 10 Konstytucji ChRL) czy rozporządzenie rzeczą na wypadek śmierci (art. 76 OZPC). Nie dotyczy to jednak
własności państwowej, gdyż nie może ona zostać przeniesiona ani na
kolektyw, ani na osobę fizyczną (art. 73 OZPC). Negatywną stroną tego
przepisu są wszelkie ograniczenia stosowane wobec osób trzecich w stosunku do sfery uprawnień właścicielskich, ponieważ zakłada on wyłączność prawa własności dla właściciela; dotyczy to własności państwowej
(art. 73 OPZC) – choć jest ona formalnie własnością wszystkich obywateli,
nie wolno w nią ingerować żadnej jednostce czy instytucji239. W myśl
art. 75 OZPC własność prywatną obywatela stanowić będą oszczędności;
przedmioty związane z kulturą, np. dzieła sztuki; materiały biblioteczne;
drzewa i żywy inwentarz. Ten katalog również jest otwarty. Żaden z jego
elementów nie narusza jednak przepisów dotyczących rzeczy mogących
stanowić wyłącznie własność państwa lub kolektywu240. Własność państwowa jest najbardziej chronionym i wyraźnie najważniejszym z typów
własności w Chinach. Podstawą chińskiej gospodarki, określonej w art. 6
Konstytucji ChRL, jest socjalistyczne mienie publiczne. W przepisie tym
Konstytucja ChRL wskazuje na ustrojowe znaczenie własności państwowej formalnie należącej do całego ludu oraz, w mniejszym stopniu, kolektywnej241.

5.2. Zasada ochrony praw własności w ustawie
o prawach własności Chińskiej Republiki
Ludowej (Property Rights Law of the
People’s Republic of China)
Przepisem szczegółowym w zakresie ochrony praw własności w Chinach
jest Ustawa o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej (Property Rights Law of the People’s Republic of China)242. W prawie chińskim
238
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Ustawa o własności Chińskiej Republiki Ludowej, przyjęta na piątej sesji X narodowego
kongresu Chińskiej Republiki Ludowej w dniu 16 marca 2007 r., zostaje niniejszym ogłoszona
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istnieje rozróżnienie na grunty i na budynki trwale związane z gruntem.
Właścicielem gruntu może być tylko państwo. Wyłącznie państwo może
przekazać podmiotom, odpłatnie lub nieodpłatnie, ziemię w użytkowanie
wieczyste – na 70 lat w celach mieszkalnych, na 50 lat w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i na 40 lat w celach rekreacyjnych, z możliwością przedłużenia. Użytkowanie można przenieść na osobę trzecią.
Artykuł 39 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej upoważnia właściciela własności do posiadania, użytkowania, rozporządzania i czerpania zysków z własności zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Wykorzystywanie wskazanych uprawnień musi być zgodne
z przepisami prawa243. Nie może szkodzić ani interesowi publicznemu,
ani uzasadnionym prawom i interesom innych osób.
Ustawa ta teoretycznie w takim samym stopniu gwarantuje ochronę
prywatnego inwestora, jak i interesu państwa. Artykuł 1 Ustawy o prawach
własności Chińskiej Republiki Ludowej określa, że termin prawa własności (property rights) w rozumieniu ustawy dotyczy wyłącznie praw przysługujących wierzycielowi (obligee) do bezpośredniej kontroli określonej
własności, włączając w to posiadanie, użytkowanie i prawo ochrony własności. Artykuł 47 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej
określa, że grunty miejskie są własnością państwa, podobnie jak grunty
wiejskie i położone na przedmieściach. Ponadto państwo jest właścicielem
rzeczy związanych z kulturą, np. obiektów kultury, dzieł sztuki lub zabytków (art. 50 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej); zasobów obronnych (art. 51 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki
Ludowej); dróg publicznych, torów kolejowych, infrastruktury energetycznej czy telekomunikacyjnej, a także rurociągów (art. 52 Ustawy o prawach
własności Chińskiej Republiki Ludowej); ma również we władaniu zasoby
naturalne, np. lasy, góry, użytki zielone (art. 48 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej), a także dzikie zwierzęta i rośliny (art. 49
Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej). Choć własność kolektywna obejmuje dość szeroki przedmiotowo zakres (art. 10
Konstytucji ChRL), to jednak nie posiada tej samej rangi co własność pańi wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r. podpisana przez Hu Jintao, Prezydenta
Chińskiej Republiki Ludowej.
243
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stwowa, np. może stanowić przedmiot wywłaszczenia i przekazania w bezpośrednie władanie państwa (art. 58 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej). Ten nieostry termin prawny umożliwia władzom
drogę do szeroko zakrojonej interpretacji ww. przepisów.
W myśl art. 64 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej
określa się, że osobie fizycznej przysługuje prawo własności w odniesieniu
do prawnie uzyskanego dochodu, domów, dorobku ruchomego, narzędzi
produkcyjnych, surowców, czyli zapewnia się jednostce prawo własności
w stosunku do ograniczonego rejestru przedmiotów. Nie jest to katalog zamknięty. Ponadto w art. 65 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej wskazuje, że oszczędności zgromadzone zgodnie z prawem,
lokaty kapitału, zwroty z kapitału osób fizycznych, podlegają prawnej
ochronie, tak jak dziedziczenie i inne prawa podmiotowe i uprawnienia
osób fizycznych. Artykuł 68 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej reguluje prawa przedsiębiorstw i osób prawnych. Przyznaje się
takim podmiotom prawo do posiadania, użytkowania, czerpania korzyści
i pozbycia się nieruchomości i dóbr ruchomych, zgodnie z prawem, regulacjami administracyjnymi i statutem spółki. Artykuł 69 Ustawy o prawach
własności Chińskiej Republiki Ludowej stwierdza, że nieruchomości i ruchomości będące własnością kolektywną są chronione przez prawo.
Każdy obywatel Chin lub osoba prawna może bez przeszkód nabywać
lub sprzedawać budynki położone w obszarze miejskim. Wraz ze sprzedażą budynku na kupującego przechodzi automatycznie prawo użytkowania gruntu. Nieruchomości przeznaczone na prowadzenie działalności
gospodarczej mogą nabywać tylko chińskie osoby prawne. W sytuacjach
wyjątkowych mogą to zrobić zagraniczne osoby fizyczne i zagraniczne
osoby prawne, ale tylko jeżeli czynią to w imieniu chińskiej osoby prawnej. Obcokrajowcy mogą nabyć nieruchomości mieszkalne, gdy pracują
albo studiują w Chinach przez okres co najmniej jednego roku. Udział
specjalnej agencji i prawnika jest niezbędny przy zawieraniu tego typu
transakcji. Umowa zakupu nieruchomości może być zawarta tylko w języku chińskim. Zgodnie z prawem chińskim, żaden obcokrajowiec nie
może mieszkać w odległości bliższej niż 0,5 km od jakichkolwiek budynków rządowych. Od 2007 r. znacznie utrudnione jest nabycie nieruchomości przez obcokrajowców. Mogą oni być właścicielami tylko jednej nieruchomości w Chinach. Utrudniony dostęp do zakupu nieruchomości
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przez obcokrajowców, poprzez sztuczny nadzór nad rynkiem244, ma na
celu ochronę rynku przez bańką spekulacyjną. Mimo to, pod koniec 2013 r.
nastąpił znaczny wzrost cen nieruchomości w Chinach. Wpłynęło to na
przyspieszenie przez rząd prac nad wprowadzeniem podatku od nieruchomości245.
W myśl art. 32 ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej, obywatel w przypadku naruszenia praw własności ma prawo do
roszczeń, ugody, mediacji, arbitrażu i postępowania sądowego. Właściciel
ubiegający się o uznanie swojego prawa może także żądać ustalenia istnienia prawa (art. 33 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej), a także może żądać zwrotu rzeczy (art. 34 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej). Jest to roszczenie windykacyjne, rei
vindicatio, które daje właścicielowi podstawę do żądania wydania rzeczy,
która stanowi jego własność, a znajduje się w posiadaniu innej osoby;
roszczenie to przysługuje jednak tylko wówczas, gdy posiadacz jest nieuprawniony. Zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej właściciel może żądać usunięcia zagrożenia, jeżeli działanie groziłoby naruszeniem własności. Zgodnie z art. 36 ustawy o prawach
własności Chińskiej Republiki Ludowej obywatel posiada uprawnienie,
aby żądać: naprawy; odtworzenia; zastąpienia; przywrócenia do stanu
uprzedniego. Właściciel może żądać odszkodowania lub poniesienia innej
odpowiedzialności cywilnej (art. 37 Ustawy o prawach własności Chińskiej Republiki Ludowej).
Wprowadzone zmiany w instytucji własności w Chińskiej Republice
Ludowej wpłynęły na poprawę poziomu ochrony praw własności w Chinach. Spowodowały zwiększenie dynamiki inwestycji przedsiębiorstw
prywatnych w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w stosunku do przedsiębiorstw państwowych. Ponadto ochrona praw własności zintensyfikowała inwestycje w wartości niematerialne i prawne kosztem inwestycji w środki trwałe. Gwałtowny rozwój instytucji własności
Chin nie wprowadził zbyt wielu zmian. Rozszerzyła ona zakres praw własności, lecz w większości przypadków stanowią one powtórzenie przepisów Konstytucji ChRL i Ogólnych Zasadach Prawa Cywilnego. Niemniej
244
Internet, http://prawochinskie.optizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=88 [dostęp: 15 stycznia 2014].
245 E-gospodarka, Internet, www.finanse.egospodarka.pl/101743,Duzy-wzrost-cen-nieruchomosci-w-Chinach,1,61,1.html [dostęp: 18 listopada 2013].
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należy pamiętać, że kwestia własności prywatnej i jej ochrony jest zagadnieniem stosunkowo nowym w chińskim prawie.

6. Rozstrzyganie sporów
kontraktowych w chińskim
systemie prawnym
Chińskie prawo umów z dnia 15 marca 1999 r. i ustawa o postępowaniu
cywilnym (CPLPRC) zawierają specjalne przepisy w zakresie sporów
prawnych dotyczących umów z elementami zagranicznymi. Opinia Najwyższego Sądu Ludowego Chin w sprawie kwestii dotyczących stosowania ogólnej zasady prawa cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej (1988),
a także opinia w sprawie kwestii dotyczących zastosowania ustawy o postępowaniu cywilnym Chińskiej Republiki Ludowej z 1992 r. (CPLPRC) podaje definicję sporów handlowych z udziałem elementów zagranicznych
jako: a) w przypadku gdy strony (lub jedna ze stron) w stosunku cywilnoprawnym są podmiotami zagranicznymi, osobami nieposiadającymi
obywatelstwa lub zagranicznymi osobami prawnymi; b) przedmiot stosunku cywilnoprawnego znajduje się na terytorium obcego państwa
lub wszelkie inne fakty prawne, które skutkują powstaniem, zmianą lub
wygaśnięciem praw i obowiązków cywilnoprawnych w obcym kraju.
W przypadku gdy postępowanie zostanie zakwalifikowane jako obejmujące udział elementów zagranicznych, skutki prawne dla każdego zaangażowanego przedsiębiorstwa zagranicznego są szczególnie istotne. Postępowania dotyczące podmiotów zagranicznych przekazywane są pod
scentralizowaną jurysdykcję. W ten sposób chiński system prawny stara
się usprawnić proces rozpoznawania takich spraw, wzmocnić nadzór nad
wytycznymi w zakresie rozstrzygania w sprawach cywilnych i handlowych obejmujących podmioty zagraniczne oraz wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoki poziom specjalistycznej wiedzy prawniczej niezbędnej do ich rozstrzygania.
Niemniej jednak ważną konsekwencją zakwalifikowania sprawy do
grupy spraw obejmujących „elementy zagraniczne” jest to, że strony sporów mają swobodę wyboru prawa właściwego (art. 145 OZPC) w kwestii
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wyboru jurysdykcji oraz wyboru Komisji Arbitrażowej (w kraju i za granicą). Wyboru prawa właściwego można dokonać ustnie lub na piśmie.
Strony mają ponadto możliwość wyboru lub zmiany prawa właściwego
po zawarciu umowy. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z prawem chińskim spółki z kapitałem zagranicznym są w Chinach uznawane
za spółki chińskie. Jeśli przykładowo spółka z kapitałem zagranicznym
podpisuje ze spółką chińską umowę na dostawę towarów na terenie Chin,
z prawnego punktu widzenia umowa taka nie może zostać zakwalifikowana jako umowa z podmiotem zagranicznym. W takich przypadkach
strony sporów mogą stosować wyłącznie prawo chińskie. Co więcej, prawo
chińskie narzuca obowiązek przekazania sprawy pod jurysdykcję chińską.
Strony mają ponadto prawo wyboru wyłącznie krajowych komisji arbitrażowych. Każda umowa joint venture, każda transakcja nieruchomości w Chinach oraz każda współpraca pomiędzy podmiotem chińskim a zagranicznym w zakresie poszukiwania i wydobycia zasobów naturalnych nie
będzie objęta szczególnymi przepisami dotyczącymi jurysdykcji w zakresie umów z podmiotami zagranicznymi, również wtedy, gdy jedna ze
stron umowy jest spółką zagraniczną. Zgodnie z art. 34 i 244 OZPC spory
dotyczące wyżej wymienionych kwestii wchodzą w zakres właściwości
sądów ludowych Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Zagraniczne komisje arbitrażowe mogą być jednak brane pod uwagę w przypadku umów
joint venture.
W sytuacji gdy spółce zagranicznej nie uda się rozwiązać sporu w sposób polubowny, spółka taka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przedsiębiorstwa zagraniczne często jednak obawiają się niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia postępowania sądowego, ponieważ
miejscowe organy mogą faworyzować przedsiębiorstwa chińskie. Firmy
zagraniczne boją się długotrwałych procesów sądowych, zatem wiele
z nich nie decyduje się ostatecznie na wniesienie pozwu. Jednakże spółki
zagraniczne, które rozważają wystąpienie do sądu, muszą mieć świadomość tego, że system jurysdykcji w przypadku spraw dotyczących sporów
z udziałem podmiotu zagranicznego jest nieco odmienny. W 2001 r. Najwyższy Sąd Ludowy ChRL wydał przepisy dotyczące niektórych aspektów dotyczących jurysdykcji w postępowaniu w sprawach cywilnych
i handlowych z udziałem podmiotów zagranicznych w celu ustalenia
jurysdykcji dla sporów z udziałem podmiotów zagranicznych. Spory
z udziałem podmiotów zagranicznych to szczególnie: spory dotyczące

105

Karolina Muzyczka

Rola administracji w budowie pozycji ChRL…

umów z udziałem podmiotów zagranicznych lub o naruszenie praw; spory
dotyczące akredytywy; sprawy dotyczące wniosków o odwołanie, uznanie
i wykonanie międzynarodowego orzeczenia sądu arbitrażowego; sprawy
dotyczące wniosków o ustalenie prawomocności klauzul arbitrażowych
zagranicznych w postępowaniach cywilnych i handlowych z udziałem
podmiotów zagranicznych oraz sprawy dotyczące wniosków o uznanie
i wykonanie orzeczeń w postępowaniu cywilnym lub handlowym lub
orzeczeń wydanych przez sądy za granicą. Sprawy te podlegają: Sądom
Ludowym na Obszarach Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego zatwierdzonych przez Radę Państwa; Sądom Podstawowym; Sądom Ludowym średniego szczebla w stolicach prowincji, stolicach regionów autonomicznych i gmin miejskich bezpośrednio pod rządem centralnym;
Sądom Ludowym średniego szczebla w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i miastach. Bezpośrednio pod panowaniem państwowym zostały Sądy Ludowe średniego szczebla, wyznaczone przez Sądy Ludowe
wyższego szczebla. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do sporów
z udziałem spółek zagranicznych, które kwalifikowane są jako spory handlowe w prowincjach graniczących z sąsiednimi państwami, w sprawach
dotyczących nieruchomości lub własności intelektualnej z udziałem elementów zagranicznych. Spór patentowy w pierwszej instancji podlega jurysdykcji Sądu Ludowego średniego szczebla w siedzibie rządu prowincji,
regionu autonomicznego lub gminy bezpośrednio pod rządem centralnym lub Sądu Ludowego szczebla średniego wyznaczonego przez Sąd Ludowy wyższego szczebla246.
Strona sporu najpierw składa skargę do Sądu Ludowego z jurysdykcją
właściwą dla sprawy, o wszczęcie postępowania prawnego. Im więcej
szczegółów zawiera skarga, tym większe są szanse, aby strona pozwana
mogła więcej się dowiedzieć o strategii strony skarżącej i lepiej się przygotować. Zatem technicznie skarga może być tak prosta, jak to możliwe, lecz
powinna zawierać przynajmniej informacje na temat strony pozwanej,
jasnych roszczeń, czynników i podstaw czy podstawowe dowody. Strony
sporu powinny zauważyć, że Sąd Ludowy, w przeciwieństwie do wielu
międzynarodowych jurysdykcji, nie weryfikuje, które konkretnie roszczenie zostaje wnoszone do sądu. W związku z tym strony sporu powinny
zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania swoich zarzutów.
246
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Powinny one być opracowane możliwie najdokładniej. Po otrzymaniu
skargi Sąd Ludowy postanawia, czy sprawę przyjąć czy nie. Rozpatrywanie sprawy cywilnej przez sąd pierwszej instancji odbywa się zazwyczaj
przez komisję sędziowską złożoną z sędziów i ławników lub komisję sędziowską złożoną wyłącznie z sędziów. Kolejnym krokiem w sądzie jest
konfrontacja. Sąd przesłucha i zażąda przedstawienia przez obie strony
pełnego stanu faktycznego i podstaw. W wyznaczonym przez sąd terminie na przedstawienie dowodów, zarówno strona skarżąca, jak i strona pozwana przygotowują i przedstawiają przed sądem wszystkie dowody. Dowody przedstawiane po ustalonym terminie nie zostaną zaakceptowane
i zbadane przez sąd, chyba że strona przedkładająca je ma wystarczające
powody na ich późniejsze złożenie, które także będą podlegały zatwierdzeniu przez sąd. Dlatego też należy zauważyć, że jeśli inwestorzy zagraniczni nie mogą przedstawić dowodów w terminie określonym przez sąd,
niezbędne jest także przedłożenie sądowi wniosku o późniejsze złożenie
dowodów wraz z uzasadnionymi powodami. Sąd przeprowadzi konfrontację dowodów po złożeniu wszystkich dowodów przez stronę skarżącą
i stronę pozwaną247.
W przypadku spółek zagranicznych spełnienie surowych standardów
dowodów wyznaczanych przez chińskie sądy jest czasem trudne, a wręcz
niemożliwe. Ciężar udowodnienia wszystkich niezbędnych dowodów spoczywa na stronie skarżącej. Jeżeli strona skarżąca nie przedstawi dowodów,
poniesie negatywne skutki. Na przykład w postępowaniach spornych dotyczących własności intelektualnej firmy zagraniczne mają bardzo duże trudności, aby dowieść przed sądem rzeczywiste straty poniesione w wyniku
naruszenia praw własności intelektualnej, dlatego sąd często ustala znacznie niższe odszkodowanie niż to, o które w swoim pozwie występuje firma
zagraniczna. Ustawa o postępowaniu cywilnym nie pozwala pozyskiwać
dowodów w drodze czynności wyjaśniających. Gromadzenie przez sąd dowodów z własnej inicjatywy na potrzeby dochodzenia jest dopuszczalne
tylko w przypadku, gdy sprawa dotyczy interesów państwa, społeczeństwa
lub gdy dotyczy to strony trzeciej. W przypadku zbierania niewystarczających dowodów powinien zostać zatrudniony prywatny detektyw, który będzie asystować firmie w znalezieniu wartościowych dowodów, lecz to
oczywiście stanowi kolejne dodatkowe koszty, które firma musi uwzględnić
przy obliczaniu kosztów. Ponadto każdy dowód tworzony poza terytorium
247
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Chińskiej Republiki Ludowej wymaga notarialnego poświadczenia przez
miejscowego notariusza, a następnie uwierzytelnienia (legalizacji) przez
chińską ambasadę lub konsulat w danej jurysdykcji. Opłaty notarialne i legalizacyjne różnią się w zależności od jurysdykcji, lecz kiedy taki proces
obejmuje wiele dowodów, koszty mogą znacząco wzrastać. W myśl art. 74
CPLPRC pozwala na ochronę dowodów, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że dowody mogą przestać istnieć lub mogą zostać utracone bądź być
trudne do zdobycia w przyszłości. Sąd Ludowy może podjąć środki w celu
ochrony takich dowodów z własnej inicjatywy. Ochrona dowodu to niezbędne narzędzie dla strony skarżącej do zebrania dowodów, a jednocześnie zmniejsza ciężar dowodu strony pozwanej248.
Sąd zdecyduje, czy przyjąć pozew w ciągu siedmiu dni od otrzymania
wniosku przez stronę skarżącą. W ciągu pięciu dni od przyjęcia zgłoszenia
sąd dostarczy stronie pozwanej formularz roszczenia. W ciągu 15 dni od
otrzymania formularza pozwu strona pozwana może złożyć obronę przed
sądem prowadzącym postępowanie. W terminie pięciu dni od dnia dopuszczenia obrony Sąd następnie prześle ją stronie skarżącej. Sąd zakończy sprawę podlegającą ogólnemu postępowaniu w ciągu sześciu miesięcy od dopuszczenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony
o sześć miesięcy, z zastrzeżeniem uzyskania zatwierdzenia przez Prezesa
Sądu. Wszelkie dodatkowe przedłużenie podlega zatwierdzeniu Sądu Najwyższego. Sąd zakończy sprawę podlegającą postępowaniu uproszczonemu w terminie trzech miesięcy od dopuszczenia wniosku. Jednakże
w przypadku postępowań z udziałem podmiotów zagranicznych ważne
jest zauważenie, że zgodnie z art. 248 CPLPRC termin rozpatrywania
sprawy cywilnej z udziałem elementów zagranicznych przez Sąd Ludowy
nie jest ograniczony przepisami wymienionymi powyżej. W sprawach
z udziałem podmiotów zagranicznych procedura dowodowa i doręczenie
dokumentów procesowych są zwykle długoterminowe. Nie istnieje bowiem żadna regulacja prawna odnośnie do ram czasowych dla procedury
z udziałem podmiotów zagranicznych, w praktyce może to potrwać lata249.
Działania Chin zmierzające do budowania pozytywnego wizerunku
międzynarodowego, a także interesy państwa w utrzymywaniu i wspieraniu dalszych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa zagraniczne w kraju mogą zapobiec faworyzowaniu przez chińskie sądy przed-
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siębiorstw krajowych w sporach z przedsiębiorstwami zagranicznymi.
Dodatkowo w systemie Sądu Ludowego utworzono internetową infolinię, za której pośrednictwem strony sporu mogą zgłaszać skargi w związku
z dyskryminacją w sądzie (http://jubao.court.gov.cn). Jeśli chodzi o skuteczność egzekwowania orzeczeń, chiński system prawny nie odbiega od
standardów międzynarodowych. Spółki zagraniczne powinny dokładnie
rozważać zasadność przekazania sprawy do rozstrzygnięcia w drodze
postępowania sądowego tylko w przypadku, gdy istnieje ryzyko zamrożenia aktywów przez spółkę chińską. Dlatego dokładne przygotowanie
i wstępna analiza przypadku jest często kluczem do pomyślnego zakończenia sprawy.
Sądownictwo w Chińskiej Republice Ludowej jest systemem czteroszczeblowym, który tworzą sąd podstawowy, sąd średniego szczebla, sąd
wyższy i Najwyższy Sąd Ludowy. Najniższy szczebel w systemie sądowniczym zajmuje sąd podstawowy, ustanowiony na poziomie okręgowym,
dzielnic miejskich bezpośrednio pod przewodnictwem prowincjonalnym,
regionów autonomicznych lub gmin miejskich bezpośrednio pod kontrolą rządu centralnego. W określonych przypadkach powołuje się trybunały powiązane z sądem podstawowym, w zależności od warunków lokalnych. Sąd średniego szczebla ustanowiony jest na poziomie miast
bezpośrednio podlegających pod kierownictwo prowincjonalne lub regiony autonomiczne bądź pomiędzy sądem podstawowym a sądem
wyższej instancji w zakresie gmin, podlegając bezpośrednio rządowi centralnemu. Większość spraw z udziałem podmiotów zagranicznych prowadzonych jest przez sądy średniego szczebla. Sąd wyższy ustanowiony jest
na poziomie prowincjonalnym, regionów autonomicznych bądź gmin,
podlega on bezpośrednio rządowi centralnemu. Najwyższy Sąd Ludowy
z siedzibą w Pekinie znajduje się na szczycie systemu sądowego ChRL
i nadzoruje wymiar sprawiedliwości za pośrednictwem sądów różnych
szczebli i sądów wyspecjalizowanych. Najwyższy Sąd Ludowy podlega
Narodowemu Kongresowi Ludowemu i jego Stałemu Komitetowi. W zależności od przedmiotu i charakteru roszczenia występuje podział na
agendy250.
W prawomocnym rozstrzygnięciu ChRL kieruje się zasadą dwóch instancji: proces sądowy i apelacja. Po uzyskaniu wyroku strona będąca
podmiotem zagranicznym może wnieść przed sądem apelację o wszczę250
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cie postępowania w drugiej instancji w terminie 30 dni, w przypadku podmiotu zagranicznego. Brak wniesienia apelacji w tym terminie skutkuje
uprawomocnieniem wyroku. Sąd średniego szczebla rozpatruje apelacje
sądu podstawowego. Sąd wyższy rozpatruje apelacje sądu średniego szczebla,
natomiast Sąd Najwyższy rozpatruje apelacje sądu wyższego. Wszystkie
sprawy podlegają zwykłej procedurze, z wyjątkiem prostych spraw, które
podlegają procedurze uproszczonej w sądzie podstawowym. Należy tu zaznaczyć, że jeśli strona sporu wybiera drogę mediacji za pośrednictwem
sądu w celu rozstrzygnięcia sporu, odwołanie od decyzji sądu pierwszej
instancji nie jest możliwe, ponieważ umowa o mediacji staje się prawnie
wiążąca w dniu następującym po jej podpisaniu przez strony. Nadzór nad
postępowaniem sądowym po przegraniu apelacji jest możliwy jedynie w wyjątkowych przypadkach. Instytucja nadzoru procesowego daje stronie postępowania możliwość wystąpienia do Sądu Ludowego wyższego szczebla
o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku, gdy strona taka uważa, że
w prawomocnym orzeczeniu lub pisemnym nakazie sądu wystąpiły błędy,
co nie skutkuje jednak zawieszeniem ich wykonania. Strony umowy mogą
wystąpić o nadzór procesowy w ciągu dwóch lat od uprawomocnienia wyroku. Sąd orzekający lub sąd wyższego szczebla może podjąć nadzór procesowy we własnym zakresie251.
W związku z powyższym instytucję nadzoru procesowego można
uznać za postępowanie w trzeciej instancji. Jednak zgodnie z art. 179
CPLPRC, nadzór procesowy przyznawany jest wyłącznie po spełnieniu
ścisłych wymogów, na przykład w przypadku pojawienia się nowych dowodów wystarczających do uchylenia pierwotnego orzeczenia lub pisemnego nakazu; brak jest dowodów do ustalenia podstawowych faktów
stwierdzonych w pierwotnym orzeczeniu lub pisemnym nakazie; główny
dowód w faktach stwierdzonych w pierwotnym wyroku lub postanowieniu pisemnym został sfałszowany lub nie został skonfrontowany, bądź istnieje określony błąd w zakresie zastosowania prawa przy wydaniu pierwotnego orzeczenia lub nakazu. W odniesieniu do prawnie skutecznej
umowy o mediacji, jeżeli dowody przedstawione przez stronę wskazują,
że mediacja narusza zasadę dobrowolności bądź treść umowy o mediacji
narusza prawo, strona może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
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Sąd Ludowy ponownie rozpozna sprawę, gdy naruszenie ustawowych
procedur może uniemożliwić wydanie sprawiedliwego orzeczenia lub
nakazu bądź gdy arbiter w trakcie rozprawy dopuści się sprzeniewierzenia, płatnej protekcji, zaangażuje się w nieuczciwe praktyki w celu uzyskania osobistych korzyści lub naruszy prawo w procesie wydawania orzeczenia lub nakazu. Strona skarżąca ma prawo do wszczęcia postępowania
sądowego w miejscu działania lub w miejscu zamieszkania strony pozwanej. Odnośnie do pozwu wniesionego przeciwko stronie sporu, która nie
posiada miejsca zamieszkania na terenie ChRL w sprawie sporu związanego z umową lub innych sporach dotyczących praw i interesów, jeżeli
umowa jest podpisana lub wykonywana na terytorium ChRL lub przedmiot postępowania znajduje się na terytorium ChRL, bądź pozwany posiada podlegającą zatrzymaniu nieruchomość na terytorium ChRL, bądź
pozwany posiada swoje przedstawicielstwo lub oddział spółki na terytorium ChRL, może on podlegać jurysdykcji Sądu Ludowego znajdującego
się w miejscu podpisania umowy lub jej wykonania, właściwego lokalizacji przedmiotu postępowania, lokalizacji podlegającej zatrzymaniu nieruchomości strony pozwanej, miejscu, w którym doszło do naruszenia, lub
przedstawicielstwu, oddziałowi spółki252.
Dla stron zagranicznych egzekwowanie orzeczenia stanowi główną
kwestię w momencie składania pozwu. Celem gwarancji egzekwowania
jest ochrona interesów prawnych zobowiązanego przy jednoczesnym zapewnieniu wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego. Jeżeli jednak zobowiązany nie jest w stanie w pełni i zasadniczo wykonać swoich zobowiązań, sąd zawiesi albo przerwie egzekwowanie. Z tego powodu bardzo
ważne jest przygotowanie przed wniesieniem pozwu. Zatem dla pomyślnego wyniku postępowania niezbędne jest ustalenie, czy zobowiązany
jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Może być konieczne
prywatne dochodzenie. Podmioty zagraniczne powinny także pamiętać, że
tak jak w przypadku wielu innych międzynarodowych jurysdykcji, w Sądzie Ludowym postępowania lub czynności, które mogą być spełnione
tylko przez stronę pozwaną, nie mogą być egzekwowane. Jeśli zatem sporządzane jest roszczenie, w którym jeden z zarzutów obejmuje podejmowanie przez stronę pozwaną określonych działań, strona skarżąca
powinna również zawrzeć roszczenie naprawienia szkody na wypadek,
gdy strona pozwana uchyla się od podejmowania czynności. Roszczenie,
252
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które uwzględnia działanie etapowe, może pomóc w osiągnięciu pomyślnego orzeczenia253.

6.1. Arbitraż jako sposób rozwiązywania sporów
w chińskim systemie prawnym
Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone w przypadku, gdy
między stronami dochodzi do sporów pieniężnych lub sporów o zapisy
umowne. Jednak tylko wtedy, gdy umowa pomiędzy firmą zagraniczną
a chińską zawiera klauzulę arbitrażową. Umowa o arbitraż powinna zawierać następujące dane: wyrażenie zamiaru wszczęcia postępowania arbitrażowego, kwestie podlegające arbitrażowi i wyznaczoną komisję arbitrażową. Jeżeli umowa o arbitraż nie zawiera postanowień dotyczących
kwestii podlegających rozstrzygnięciu w drodze postępowania arbitrażowego lub komisji arbitrażowej, lub postanowienia takie są niejasne, strony
mogą zawrzeć umowę dodatkową. W przeciwnym razie umowa o arbitraż
będzie nieważna. Arbitraż w ChRL jest czymś więcej niż tylko alternatywą
dla krajowego systemu rozstrzygania sporów, ponieważ umowa o arbitraż
jest prawnie wiążąca dla stron sporu i w związku z tym może być egzekwowana. Strony sporów powinny ponadto uwzględnić, że w postępowaniu arbitrażowym stosuje się instrument mediacji. Jeśli mediacja w trakcie postępowania arbitrażowego prowadzi do ugody, trybunał arbitrażowy
składa pisemne oświadczenie mediacyjne lub wydaje wyrok arbitrażowy
zgodnie z wynikiem ugody. Takie pisemne oświadczenia mediacyjne i wyroki arbitrażowe będą wiążące dla stron sporu254.
W sporze arbitrażowym strony mają swobodę wyboru chińskich instytucji arbitrażowych: China International Economic and Trade Arbitration
Commission, Beijing Arbitration Commission, Shanghai Arbitration Commission (CIETAC)255, lub zagranicznych instytucji arbitrażowych, takich
253
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CITAC – Chińska Komisja Arbitrażowa ds. Gospodarki i Handlu Zagranicznego – od
wielu lat jest wiodącą międzynarodową komisją arbitrażową w sprawach arbitrażowych z udziałem podmiotów zagranicznych w ChRL. Instytucja ta prowadzi ponad 1200 spraw rocznie
i zatrudnia ponad 100 pracowników. CIETAC zapewnia ponad 200 arbitrów niebędących obywatelami Chin, co odzwierciedla starania podejmowane przez CIETAC zmierzające do osiągnięcia międzynarodowych standardów. Aby lepiej sprostać wymaganiom i zwiększyć stan255
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jak Hong Kong International Arbitration Centre, Singapore International
Arbitration Centre, International Chamber of Commerce, Stockholm International Chamber of Commerce Arbitration Centre i London Court of
International Arbitration256.
Arbitraż nie zostanie przeprowadzony, dopóki strony: powód i pozwany,
nie dostarczą wszelkich wymaganych dokumentów. We wniosku powoda
powinny znaleźć się imiona i nazwiska stron, a także roszczenia i dowody
na ich poparcie. Powód zobowiązany jest także wnieść stosowną opłatę.
Po przyjęciu sprawy komisja przyjmująca informuje strony o dalszych
czynnościach. Pozwany ma prawo w przeciągu 45 dni od doręczenia mu
powiadomienia o postępowaniu do złożenia odpowiedzi na pozew, a także
na wytoczenie powództwa wzajemnego (obowiązkowo pisemnie). Należy
także pamiętać, że tylko do czasu pierwszego posiedzenia pozwany może
podnieść zarzuty co do braku lub nieważności zapisu na sąd polubowny.
W przypadku niezłożenia w tym terminie odpowiedzi na pozew lub powództwa wzajemnego sąd arbitrażowy będzie mógł opierać się wyłącznie
na dowodach powoda. Dodatkowo, co wydaje się istotne, ustawa arbitrażowa nie przewiduje możliwości stosowania przez sąd arbitrażowy środków tymczasowych lub zabezpieczających. Tylko sądy ludowe zostały
wyposażone w możliwość stosowania wspomnianych środków257. Obecność stron podczas postępowania nie jest obowiązkowa, aczkolwiek, jak
podkreśla X Zhang, istnieje wówczas wysokie prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia na niekorzyść strony niestawiającej się258. W ciągu 15 dni od
otrzymania zawiadomienia o arbitrażu strony zobowiązane są do wybrania po jednym arbitrze, trzeciego arbitra wybierają wspólnie. Jeżeli nie
uczynią tego w ww. terminie, CIETAC wyznaczy arbitra ze swojej listy.
Jednakże na mocy nowego regulaminu można wybrać arbitra spoza listy
arbitrów CIETAC. Zgodnie z art. 23 regulaminu CIETAC strony mogą zadecydować, że spór będzie rozstrzygał jeden sędzia. Wówczas albo wybierają
arbitra wspólnie, albo pozostawiają wybór prezesowi CIETAC. W sprawach

dardy orzecznictwa, CIETAC wprowadziła zmiany w regulaminie arbitrażowym, które weszły
w życie 1 maja 2012 r. – http://www.sccietac.org/main/en/.
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mniejszej wagi, ze względu na koszty, strony toczące spór częściej wybierają jednego arbitra aniżeli trzech.
Nowy regulamin wprowadził bardzo istotną zmianę co do samego postępowania przed sądem arbitrażowym. Do maja 2005 r. podstawową zasadą była inkwizycyjność postępowania, obecnie wprowadzono także zasadę kontradyktoryjności. Ponadto sąd arbitrażowy zobligowany jest do
wysłuchania stron przed rozpoczęciem procesu i ustalenia kwestii spornych. Wszystkie zmiany spowodowane zostały dostosowywaniem instytucji arbitrażu chińskiego do norm międzynarodowych i do zapewnienia
sprawiedliwszego i niezależnego rozstrzygania sporów259.
Brak tu możliwości odwołania się od orzeczenia sądu arbitrażowego.
Decyzja o rozstrzygnięciu zapada większością głosów; w przypadku gdy
większość nie została osiągnięta, decyduje głos przewodniczącego. Orzeczenie arbitrażowe ma być niezależne i bezstronne, wydane na podstawie
faktów zgodnych z przepisami prawa, warunkami umów i zasadami
prawa międzynarodowego. Wyrok musi być na piśmie i określać okoliczności sprawy, wysokość kosztów, a także ewentualny zwrot przez stronę
przegraną kosztów poniesionych przez stronę wygraną. Do wyroku dołącza się uzasadnienie. W każdym czasie po rozpoczęciu postępowania
strona ma prawo zwrócić się do sądu ludowego o zabezpieczenie majątku
lub dowodu. Regulamin CIETAC zapewnia, że wszystkie orzeczenia są
ostateczne i wiążące dla stron. Nie mogą podlegać odwołaniu, z wyjątkiem wypadków ściśle określonych w ustawie arbitrażowej: brak było
klauzuli arbitrażowej; zakres rozstrzygnięcia był szerszy, niż na to wskazywał zapis na sąd polubowny, lub szerszy, niż pozwala na to jurysdykcja
komisji arbitrażowej; skład sądu arbitrażowego był niezgodny z przepisami
prawa lub rozstrzygano niezgodnie z prawem; dowody, na których opierał
się wyrok, zostały sfałszowane; druga strona zataiła dowody w sprawie
mogące mieć istotne znaczenie na wynik rozstrzygnięcia; arbiter przyjął
lub żądał przyjęcia łapówki, bądź w inny sposób manipulował przy rozstrzyganiu260.
Na gruncie chińskiego prawa postępowania cywilnego w celu wykonania wyroku należy w przeciągu roku od dnia wydania orzeczenia złożyć
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260

114

I. Tao, Arbitration Law and Practice in China, Netherlands 2008, s. 156.

System prawny Chińskiej Republiki Ludowej

wniosek o wykonanie do właściwego sądu ludowego261. W razie braku
naruszeń, o których mowa powyżej, sąd nie ma podstaw do nieuznania
wyroku i nienadania mu klauzuli wykonalności. Orzeczenia sądów arbitrażowych niebędących chińskimi sądami arbitrażowymi są uznawane
i podlegają wykonaniu. Wynika to nie tylko z podpisanych przez Chiny
konwencji i umów międzynarodowych, ale także z art. 213 CPLPRC. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy sąd stwierdził, że orzeczenie narusza klauzulę
porządku publicznego i społecznego (public and social interest), a także,
gdy: strony nie zawarły umowy arbitrażowej; strona, przeciwko której wydano orzeczenie, nie była powiadomiona o toczącym się procesie bądź
nie ze swojej winy nie była w stanie przedstawić swojego stanowiska w sprawie; orzekała osoba nieuprawniona albo naruszono regulamin instytucji,
w której rozstrzygano spór; zakres rozstrzygnięcia był szerszy, niż na to
wskazywał zapis na sąd polubowny, lub sąd nie miał prawa do rozpoznania tejże sprawy262.
Chińska Republika Ludowa przystąpiła do konwencji 22 kwietnia 1987 r.
Artykuł 1 ust. 3 tejże konwencji brzmi: „Podpisując lub ratyfikując niniejszą
Konwencję albo przystępując do niej lub składając przewidziane w art. X
oświadczenie o jej rozciągnięciu, każde z Państw może na podstawie wzajemności oświadczyć, że będzie stosowało Konwencję do uznawania i wykonywania orzeczeń wydawanych jedynie na obszarze innego Umawiającego się Państwa. Może ono również oświadczyć, że będzie stosowało
Konwencję do sporów wynikłych jedynie z takich stosunków prawnych,
zarówno umownych, jak i pozaumownych, które uważane są według jego
prawa krajowego za handlowe”. Chiny, przystępując do Konwencji, złożyły
oba oświadczenia, o których mowa w powyższym artykule (zastrzeżenie
wzajemności, reciprocity reservation, i zastrzeżenie handlowe commercial reservation). Pierwsze zastrzeżenie oznacza, że Chiny będą stosować
konwencję tylko do wykonywania i uznawania orzeczeń. Zastrzeżenie
handlowe (commercial reservation) oznacza, że Chiny uznają i wykonują
orzeczenia arbitrażowe dotyczące sporów wynikających z kontraktowych
i pozakontraktowych stosunków handlowych w rozumieniu prawa chińskiego. Chiński Sąd Najwyższy orzekł, że należy przez to rozumieć prawa
lub obowiązki wynikające z umów, czynów niedozwolonych lub określo261
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nych przepisów, takich jak: sprzedaż, najem, joint venture, transfer technologii, umowa projektu, ubezpieczenia, kredyty finansowe, umowy agencyjne, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, zanieczyszczanie
środowiska, usługi osobiste, usługi morskie, usługi lotnicze i kolejowe,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, usługi konsultingowe, przewóz
towarów i osób, wypadki na morzu, spory dotyczące własności, z wyjątkiem sporów powstałych pomiędzy inwestorami zagranicznymi a rządem
w państwie przyjmującym263.
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Rozdział III.
Plan powrotu Chin
do pozycji mocarstwa
światowego i rola
administracji
publicznej

3
1. Idea „czterech modernizacji” i jej
realizacja
Chińska Republika Ludowa przez wiele lat pozostawała w izolacji, co było
zgodne z doktryną Mao, która głosiła, że zewnętrzne wpływy mogą zaszkodzić rozwojowi264. Chiny rzeczywistego wielkiego skoku ku modernizacji
dokonały dopiero po rewolucji kulturalnej (maj 1966–październik 1975),
gdy w 1977 r. Deng Xiaoping zaczął odzyskiwać władzę i usuwać w cień rywali, aby stać się niekwestionowanym przywódcą Chin265. Głosił on potrzebę
stopniowego otwierania się Chin na świat266. Miało ono mieć charakter
stopniowy i wybiórczy, dotyczyło tylko części dziedzin życia gospodarczego i tylko niektórych regionów ChRL267.
Zapoczątkowane reformy ekonomiczne, zwane czterema modernizacjami, i polityka otwartych drzwi, choć pozornie osadzone w partyjnej
ideologii, umożliwiły ustanowienie specjalnych stref ekonomicznych268.
Na konieczność modernizacji zwrócił uwagę po raz pierwszy w 1975 r.
w swoim wystąpieniu programowym Hua Guofeng, wyznaczony na sukcesora Mao Zedonga, będący w owym czasie głównym rywalem Xiaopinga. Uznał on rolnictwo, myśl, obronność, naukę i technikę za cztery
główne obszary, które należy unowocześnić269.
Program czterech modernizacji został przyjęty jako program partii
w 1978 r. na trzecim Plenum XI Komitetu Centralnego KPCh, a w konsekwencji zainicjował reformy Denga270. Jedna z maksym, którą kierował się
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Deng Xiaoping i która bardzo trafnie obrazuje specyfikę chińskich reform
(i generalnie chińskiej mentalności), brzmi: „przekraczaj rzekę, czując
kamienie”271. To kwintesencja koncepcji zmian gospodarczych, stopniowych, realizowanych ostrożnie, metodą prób i błędów, testowania rozwiązań na niewielkich poletkach doświadczalnych. Gospodarka chińska,
zrujnowana licznymi pseudoeksperymentami ekonomiczno-społecznymi
okresu rządów przewodniczącego Mao, boleśnie odczuwająca skutki bezprawia Rewolucji Kulturalnej, potrzebowała pod koniec lat 70. ubiegłego
wieku nowego otwarcia. Deng stopniowo, wyczuwając kamienie w rzece
zmian i wyzwań polityczno-gospodarczych, otwierał kraj na świat i otwierał Chiny na zmiany272.
Polityka Denga spowodowała zdecydowany wzrost rozwoju Chin. Odrzucono w niej wiele elementów utopijnego socjalizmu Mao, zwłaszcza
o permanentnej walce klas, i wylansowano „socjalizm z chińską twarzą”273.
Reformy systemowe miały w pierwszej kolejności doprowadzić do deetatyzacji gospodarki poprzez stopniowe wprowadzenie mechanizmów rynkowych. Polityka wiązała się odseparowaniem rządu od bezpośredniej
kontroli nad produkcją i handlem. Rozpoczęcie reform wiązało się nie
tylko ze zmianami systemu społeczno-gospodarczego i tworzeniem nowego środowiska dla stosunków ekonomicznych, ale także reorganizacją
wzorców zachowań wynikających z tradycji i kultury. Deng uważał, że jedynie za pomocą głębokich przemian systemowych i otwarcia się na świat
Chiny będą zdolne osiągnąć wysoki wzrost gospodarczy, a w konsekwencji znaczący postęp cywilizacyjny na drodze doganiania państw wysoko
rozwiniętych. Fakt braku możliwości stworzenia jednego modelu rozwoju,
który pasowałby do tak różnorodnych warunków, skłonił Denga do zachęcania do jedności przez zacieśnienie powiązań ekonomicznych, poleganie na efektywnym planowaniu przydziału zaopatrzenia i kapitału oraz
uporządkowanym promowaniu systemu zarządzania ludźmi274.
Reformy przeprowadzono w ściśle wytyczonych ramach i z wyłączeniem licznych ważnych dziedzin. Te obszary zostały uznane przez Denga
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za niepodlegające procesowi modernizacji w wysuniętych przez niego tak
zwanych czterech podstawowych zasadach. Zaliczono do nich cały system polityczny, własność społeczną, panującą ideologię oraz monopol
władzy partii rządzącej. W oficjalnej terminologii partii komunistycznej
związane to było z wymogiem uczestnictwa ludu w jednym centralnym
zadaniu wedle dwóch niezłomnych reguł. Centralne zadanie to modernizacja, przeprowadzona pod wysoko trzymanym sztandarem wielkich idei
Mao Zedonga. Dwie niezłomne reguły to wytrwałość w przeprowadzaniu
reform i przestrzeganie czterech podstawowych zasad, tzn. trzymać się
socjalistycznej drogi, utrzymać dyktaturę proletariatu i utrzymać przywództwo partii komunistycznej, trzymać się marksizmu-leninizmu i idei
Mao Zedonga275. Oprócz reform ekonomicznych, procesy modernizacji
pociągnęły za sobą również konieczność dokonania zmian zarówno w samej
partii, jak i w społeczeństwie276. Dla kadry partyjnej reformy zapoczątkowane w 1980 r. oznaczały zniesienie dożywotniego sprawowania urzędów, wprowadzenie systemu emerytalnego dla weteranów partyjnych
oraz promowanie młodszych kadr przy obsadzeniu stanowisk277.
Deng w swoich wystąpieniach wiązał cele tych reform bezpośrednio
z programami modernizacji, aby kadrę kierowniczą uczynić bardziej rewolucyjną, odmłodzoną, w średnim wieku, lepiej wykształconą oraz bardziej profesjonalną i kompetentną278. Partia uznała, że do osiągnięcia sukcesu modernizacji niezbędne jest zajęcie się populacyjną bombą zegarową,
stwierdzając, że zmniejszanie tempa przyrostu liczby ludności jest konieczne dla sukcesu reform ekonomicznych. Rząd wprowadził wielce
kontrowersyjną politykę jednego dziecka w rodzinie i narzucił ścisłe zasady planowania rodziny, które brutalnie wprowadzane były w życie279.
Stroną praktyczną wdrażania reform zajął się protegowany Denga Zhao
Ziyang. Jako premier i zwolennik wolnego rynku przeprowadził reformy
systemowe i wdrażał politykę systemową. Przemiany zachodzące do
1984 r. przebiegały w dość sprzyjającej atmosferze politycznej. Kontynuacja
275
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reform rynkowych trwała bez przerwy do 1989 r. W połowie lat 80. nastąpiła konsolidacja ich przeciwników, tak że dopiero na początku lat 90. reformy znów przybrały na sile. W 1992 r. Deng Xiaoping, podczas podróży
po południowych prowincjach Chin, używając swojego autorytetu, namawiał do kontynuacji przemian rynkowych. W 1992 r. po raz pierwszy
użyto terminu „socjalistyczna gospodarka rynkowa”. Dynamiczne przemiany trwają do dnia dzisiejszego, nasiliwszy się w końcowej fazie rządów
Jiang Zemina280. Zhang działania reformatorskie podzielił na reformy
związane z obszarami wiejskimi, reformy związane z obszarami zurbanizowanymi, reformy makroekonomiczne i reformy związane z otwarciem
gospodarki na świat. Tony Saich natomiast podzielił reformy na finansowe,
agrarne i industrialne, zaś reformy przedsiębiorstw państwowych i systemu socjalnego potraktował oddzielnie281. Reformy te miały przynieść
dynamiczny rozwój gospodarczy i zaowocować podnoszeniem poziomu
życia ludności, nie będąc reformami systemu.
Należy pamiętać, że modernizacja gospodarcza w Chinach wywołała
różne skutki. Podczas gdy rozwój ekonomiczny doznał przyspieszenia, poziom życia społeczeństwa wyraźnie i znacznie się poprawił. Jednak podział dóbr ekonomicznych i społecznych jest zdecydowanie nierówny. Duże
miasta i wyraźne strefy ekonomiczne wprawdzie zaczęły dobrze prosperować i demonstrują swoje nabyte bogactwo w takich gigantycznych projektach jak Pudong, futurystyczny okręg Szanghaju, ale większość obszarów
wiejskich, tzn. wiejska populacja, pozostaje daleko w tyle i jest coraz bardziej opóźniona282. Niemniej jednak kluczem sukcesu reform gospodarczych w Chinach jest nowa relacja oparta na wzajemnej kompatybilności i wspieraniu się w ramach podstawowego systemu socjalistycznego,
w szczególności między gospodarką publiczną a rynkową. Łączenie tych
dwóch aspektów spowodowało utworzenie takich składników, jak: ustanowienie nowych form i systemów własności publicznej, które dostosowują do gospodarki rynkowej i wspierają swój rozwój gospodarki o zdywersyfikowanym reżimie własności i podkreślanie dominującej roli własności
publicznej i wiodącej roli przedsiębiorstw państwowych oraz wspieranie
reformy przedsiębiorstw państwowych; ustanowienie systemu poziomu
dochodu, w którym występuje dystrybucja według pracy, przy współistnie-
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niu innych form dystrybucji, osiągając efektywność, sprawiedliwość, zbudowanie jednolitego uporządkowanego otwartego, nowoczesnego systemu
konkurencji283.

1.1. M
 odernizacja systemu finansowego
w ChRL
Reformy systemu finansowego w Chinach rozpoczęły się pod koniec lat
70. i miały na celu z jednej strony mobilizację oszczędności krajowych
i podniesienie efektywności alokacyjnej kredytów. Z drugiej natomiast
lepsze zarządzanie makroekonomiczne i promowanie makroekonomicznej stabilizacji w zdecentralizowanej gospodarce. W 1978 r. stworzono w Chinach jednoszczeblowy system finansowy z trzema bankami:
Bankiem Chin, Ludowym Bankiem Budownictwa oraz Chińskim Bankiem Rolniczym. Ponadto Ludowy Bank Chin oficjalnie oddzielono od Ministerstwa Finansów. Pełnił on funkcję komercyjną oraz banku centralnego. Żaden jednak nie odgrywał znaczącej roli w alokacji zasobów,
zatem ich wpływ na rozwój gospodarczy był znikomy. Instytucjonalna
część reformy polegała na powołaniu do życia banku centralnego, który
był odpowiedzialny za politykę pieniężną, banków uniwersalnych i instytucji pozabankowych. Nastąpiło jasne określenie banku centralnego,
który miał nadzorować system bankowy i dbać o stabilność chińskiej
waluty284. Stabilizacja RMB285 miała mieć miejsce poprzez używanie pośrednich instrumentów monetarnych, w szczególności stóp procentowych. Wprowadzenie instytucji banku centralnego cieszącego się pewną
niezależnością nie tworzyło jednak odpowiednich fundamentów dla funkcjonowania gospodarki286.
Głównym zadaniem Chin było stworzenie komercyjnego sektora bankowego wspierającego działalność gospodarczą oraz skłonienie podmiotów gospodarczych do korzystania z jego usług. W tym celu ogłoszono,
że fundusze inwestycyjne służące formacji kapitału przedsiębiorstw nie
będą udzielane jedynie z zasobów budżetowych, a granty budżetowe będą
283
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częściowo zastępowane pożyczkami bankowymi. Na wezwanie Deng
Xiaopinga banki uzyskały większą autonomię działania. Docelowo miały
stać się niezależne287.
W latach 1979–1983 powstawał stopniowo specjalistyczny system bankowy, który miał być bazą dla finansowych działań sektorowych. Cztery
banki specjalistyczne: Chiński Bank Rolniczy, Chiński Bank Przemysłowy
i Komercyjny, Bank Chin i Ludowy Bank Budownictwa stały się głównymi
częściami systemu. Chiński Bank Przemysłowy i Komercyjny przejął komercyjne funkcje Ludowego Banku Chińskiego, gdy ten stał się bankiem
centralnym. Chiński Bank Rolniczy miał funkcjonować na terenach wiejskich, zajmując się transakcjami państwowymi i przedsiębiorstwami
spółdzielczymi oraz absorpcją depozytów gospodarstw domowych. Bank
Chiński przejął transakcje wymiany zagranicznej, a Ludowy Bank Budownictwa odpowiedzialny miał być za rozdysponowanie środków budżetowych na inwestycje stałe i formację kapitału. Jednak od 1985 r. zakres funkcjonowania poszczególnych banków zaczął się zmieniać i następowało
zacieranie się granic specjalizacji. W 1994 r. cztery banki specjalistyczne
stały się bankami komercyjnymi. Banki uzyskały prawo zajmowania się
transakcjami poza określonym zakresem specjalizacji, co doprowadziło do
wzmożonej konkurencji288.
W 1984 r. utworzono dwuinstancyjny system bankowy, wzorowany na
modelu zachodnim. Stopniowo zaczęto dopuszczać w specjalnych strefach ekonomicznych i z ograniczonymi uprawnieniami banki zagraniczne289. Ważnym elementem polityki rozwojowej był rozwój pozabankowy instytucji finansowych. Pod nadzorem Chińskiego Banku Rolniczego
stworzono na terenach wiejskich sieć spółdzielni kredytowych. Powstawały one na terenach zurbanizowanych wraz z zapoczątkowaniem reform w miastach. Kolejną formą wspierania przedsiębiorczości były korporacje powiernicze i inwestycyjne. Zbierały one fundusze zagranicą na
projekty krajowe. W latach 1990–1991 w Szanghaju i Shenhen powstały
giełdy papierów wartościowych290.
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Postępującej decentralizacji gospodarki nie towarzyszyły dostosowania prawno-regulacyjne, a nadmierna liczba udzielonych kredytów spowodowała w 1993 r. turbulencje systemu finansowego. Realizacja idei masowego inwestowania wszystkich środków dyspozycyjnych, a przez to
administracyjne ingerowanie w zasady kredytowania, spowodowała, że
wiele inwestycji było nieefektywnych. Spekulacyjna forma angażowania
środków, a także masowe wpływanie funduszy bez kontroli Ludowego
Banku Chin na nie w pełni legalne inwestycje, miało swój wymierny
wpływ na pogorszenie sytuacji. Od początku istnienia sektora bankowego
środki angażowano w przedsiębiorstwa państwowe z przyczyn ideologicznych, co spowodowało problemy całego systemu finansowego291.
W 1993 r. przeprowadzono kolejne reformy komercjalizujące sektor
bankowy. W latach 1994–1995 wprowadzono uregulowania prawne, takie
jak prawo banków komercyjnych czy prawo Ludowego Banku Chin, tzw.
banku centralnego. Komercjalizacja banków specjalistycznych spowodowała, iż polityką udzielania pożyczek w sektorze państwowym zajęły się
Państwowy Bank Rozwoju, Rolny Bank Rozwoju, Chiński Eksport-Import
Bank w ramach tzw. Polityki trzech banków. Początek lat 90. wraz z bankami specjalistycznymi, giełdami w Szanghaju i Shenzhen oraz pozabankowymi instytucjami finansowymi przyniósł stworzenie silnych podwalin pod komercyjny system finansowy. Destabilizacja nie wpłynęła na
ogólny trend. Chinom udało się stworzyć dość spójny system, ale jednak
nie wszystkie cele udało się zrealizować. Nadal występowała duża zależność banków od państwa. Sektor bankowy był ciągle w poważnym kryzysie w związku z pojawieniem się złych długów przedsiębiorstw państwowych. Mimo funkcjonowania w Chinach 30 banków zagranicznych, sektor
bankowy pozostaje gałęzią gospodarki skutecznie chronioną przed wpływami zewnętrznymi292.

1.2. Gospodarcze reformy systemowe
Gospodarcze reformy systemowe to transformacja z jednego systemu
społeczno-gospodarczego w drugi. W efekcie stworzenie podwalin dla
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gospodarki rynkowej spowodowało, że otwarcie na świat stało się możliwe293.
W 1979 r. utworzono cztery specjalne strefy ekonomiczne (SEZs – special
economic zones), a rok później otwarto ich pięć: Shenzhen, Zhuhai i Shantou w prowincji Gauangdong, Xiamen w prowincji Fujian oraz na wyspie
Hainan. Strefy miały za zadanie przyciągnąć zagranicznych inwestorów.
Plan wykraczał daleko poza budowę fabryk i tworzenie firm przez zachodni kapitał. Wyodrębniły się trzy typy przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa państwowe nowego typu, ze zwiększoną rolą kadry techniczno-menadżerskiej; prywatne; zagraniczne294. Celem było przyciągnięcie
nowych technologii i opanowanie przez mieszkańców Państwa Środka
nowych mechanizmów w zakresie zarządzania, koordynacji organizacji
pracy, będących elementami podnoszenia konkurencyjności gospodarki,
jak i wdrożenie się w międzynarodowy klimat stosunków gospodarczo-biznesowych, w których Chiny miały ambicje aktywnie uczestniczyć.
Przyciąganie zagranicznego kapitału miało nastąpić poprzez zapewnienie
niskich podatków dla przedsiębiorstw i zagwarantowanie dużej wolności
gospodarczej w specjalnych sferach. Gwarancja taniej siły roboczej oraz
tanich surowców transportowanych z chińskiego interioru, a obecnie z zagranicy, były dodatkowym bodźcem. Specjalne strefy ekonomiczne stały
się laboratoriami systemowymi dla władz ChRL. Z czasem niektóre rozwiązania instytucjonalno-organizacyjne adoptowano w innych regionach
kraju. W 1984 r. otwarto dla zagranicznych inwestorów czternaście miast
portowych: Dalian; Qinhuangdao; Tanjin; Yantai; Qingdao; Lianyungang;
Nantong; Szanghaju; Ningbo; Wenzhou; Fzhou; Kantonu; Zhanjiang, Beihai; tworzących gospodarcze i technologiczne strefy rozwoju (ETDZs –
Economic and Technological Development Zones). Jangcy, delcie Rzeki
Perłowej (Zhuijang), Trójkącie Południowo Fujianu, półwyspie Liaodong,
półwyspie Shandong, prowincjach Hebei, Guangxi, składające się na otwarty gospodarczy pas wybrzeża. W 1990 r. utworzono strefę Szanghaj-Pudong, a następnie w 1992 r. po otwarciu kilku miast w dolinie Jangcy
połączono wszystko w otwarty pas rzeki Jangcy. Jednocześnie utworzono
grupę 13 otwartych miast graniczących, liberalizując dotychczasowe
ograniczenia w dostępie do stolic prowincji. Obecnie istnieją 54 gospo293
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darcze i technologiczne strefy rozwoju i 53 tzw. strefy rozwoju nowych
technologii295.
Początkowo specjalne strefy ekonomiczne nie przynosiły spodziewanych efektów, ponieważ pomimo poczynionych inwestycji przez władze chińskie, napływ zagranicznego kapitału był niewielki. Dopiero gdy
Shenzhen stało się poważnym ośrodkiem produkcji eksportowej, zaczęło
realizować plan rozwoju wybrzeża Zhao Ziyanga, rozpoczął się okres
prosperity. Specjalne strefy ekonomiczne produkowały tylko na eksport.
Polityka otwartych drzwi przyniosła wymierne efekty w postaci inwestycji zagranicznych, ale także napływu wiedzy, technologii i technik zarządzania.

1.3. M
 odernizacja przedsiębiorstw
państwowych
Po 1949 r. niemal wszystkie przedsiębiorstwa w Chińskiej Republice Ludowej stały się własnością państwową, a od połowy lat 50. tylko podmioty administracji państwowej miały prawo zakładać i posiadać przedsiębiorstwa,
niezależnie od ich wielkości, skali produkcji, sektora etc. Gospodarka chińska była w bardzo wysokim stopniu scentralizowana. O konieczności reform w sektorze przedsiębiorstw państwowych w 1979 r. Zhao Ziyang,
ówczesny szef KPCh w prowincji Sichan, zainicjował pierwsze reformy
w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw. Głosił, że własność
państwowa pozostaje pryncypialnym elementem gospodarki socjalnej,
nie tworząc jednocześnie całej gospodarki. Prywatne i inne państwowe
środki produkcji będą odgrywać coraz ważniejszą rolę296.
W 1984 r. na XII zjeździe Komitet Centralny KPCh (KC KPCh) zadecydował o priorytetowym znaczeniu reformy przedsiębiorstw państwowych,
z kolei w 1993 r. podczas XIV zjazdu KC KPCh ogłosił, iż celem reformy
przedsiębiorstw państwowych będzie stworzenie nowoczesnego systemu
korporacyjnego297.
Reforma przedsiębiorstw państwowych nie przebiegała samodzielnie,
jest ona nierozerwalnie połączona zarówno z pozostałymi reformami go295
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spodarczymi, jak i reformami systemu politycznego, prawnego i administracyjnego298.
Reforma przedsiębiorstw państwowych w Chinach odbyła się w czterech etapach. Pierwszy etap zmian obejmował lata 1978–1992. W tym
okresie zmiany wprowadzano pod hasłami: najpierw delegacji. Rząd
zmniejszył kontrolę nad przedsiębiorstwami, pozwalając im na większą
elastyczność w bieżącym zarządzaniu oraz w przeprowadzonych przez
nie operacjach. Rozpoczęto wprowadzanie konkurencji z jednoczesnym
zakończeniem stosowania systemu wielkiej misy. Pozwolono na używanie przez pracodawców czynników motywujących, a następnie kontraktowania. System ten został wprowadzony w 1986 r., kiedy to Rada Państwa
ogłosiła przepisy o pogłębieniu reformy przedsiębiorstw i wzmocnieniu ich
zdolności. W przepisach tych określono różne mechanizmy, m.in. akcjonariat; leasing; odpowiedzialność za aktywa państwowe, a także system
kontraktowania, który pozwalał, aby przedsiębiorstwa państwowe funkcjonowały jednocześnie, jako podmioty centralnego planowania i jako
podmioty rynkowe. System ten polegał na tym, iż kontraktorzy, którymi
na ogół byli menedżerowie danych przedsiębiorstw, zawierali z państwem
kontrakt, zgodnie z którym przedsiębiorstwo było zobowiązane płacić
państwu określoną sumę pieniędzy, stanowiącą tzw. „opłatę kontraktową”,
natomiast pozostały zysk był dzielony pomiędzy państwo i kontraktorów.
System ten, mimo że szybko stał się bardzo popularny, gdyż do końca
1978 r. stosowało go około 75% przedsiębiorstw, to nie był doskonały. Nie
zmieniał on jeszcze struktury własności przedsiębiorstw, ponadto tworzył
on sytuację pozwalającą na nadużycia ze strony kierownictwa przedsiębiorstw299.
Kolejny etap reform sektora państwowego rozpoczął się w 1993 r.
podjęciem przez KPCh decyzji w sprawie niektórych aspektów ustanowienia socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej. Głównym celem
dalszej reformy stało się utworzenie nowoczesnego systemu korporacyjnego, który jest niezbędny do zbudowania gospodarki rynkowej, a następnie do kontynuowania rozwoju gospodarczego. W celu tym w grudniu 1993 r. zatwierdzono prawo korporacyjne, które stanowiło podstawę
298
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prawną do przeobrażenia przedsiębiorstw w korporacje. Pozwoliło to na
określenie wyraźnej struktury własności, rozdzielenie przedsiębiorstw od
administracji państwowej oraz jednoznaczne zdefiniowanie przez prawo
praw i kompetencji. Ponadto wprowadzono „naukowy sposób zarządzania”.
W dążeniu do zrealizowania tych zapisów rząd postanowił wprowadzić system akcjonariatu, według którego państwo pełniłoby funkcję udziałowca,
co w założeniu pozwoliłoby na: dywersyfikację struktury własności, a w efekcie oddzielenie zarządzania przedsiębiorstwami od administracji; wprowadzenie ładu korporacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwami; poprawę
transparentności w dziedzinie informacji o przedsiębiorstwach państwowych; wprowadzenie możliwości alokacji akcji państwowych, co potencjalnie umożliwiłoby rządowi kontrolowanie większego obszaru gospodarki; w przyszłości wprowadzenie akcjonariatu mogło również stworzyć
szansę na rozwój prywatnych inwestorów300.
Podjęto decyzję o zamykaniu przedsiębiorstw nierentownych, co prawda
podstawa prawna w postaci prawa o bankructwie powstała już w 1986 r.,
jednak początkowo nie była ona wykorzystywana. Dopiero po Zjeździe
KPCh w 1997 r. przedsiębiorstwa dostały polityczne przyzwolenie na ogłaszanie bankructw (mieli o tym decydować wierzyciele, którymi były na
ogół banki państwowe, co za tym idzie, państwo de facto często wymuszało podjęcie przez nie konkretnej decyzji), a także na przeprowadzanie
fuzji oraz masowych zwolnień pracowników301.
Trzeci etap reform przedsiębiorstw państwowych został zapoczątkowany na XV Zjeździe KPCh, kiedy to stwierdzono, iż należy strategicznie
ulokować aktywa państwowe w kluczowych sektorach: bezpieczeństwo
narodowe; sektor surowcowy; sektor usług publicznych oraz najważniejsze przedsiębiorstwa w sektorze high-tech. Z pozostałych sektorów państwo stopniowo się wycofywało. Decyzja ta miała na celu ożywienie całego sektora państwowego, co jednak wiązało się z pewnymi negatywnymi
aspektami. Wymusiło to pogodzenie się przez rząd z koniecznością ogłoszenia upadłości przez niektóre nierentowne przedsiębiorstwa. Reforma
ta co prawda wymusiła zmianę perspektywy władzy w odniesieniu do gospodarki. W dłuższej perspektywie działanie to było niezwykle korzystne
nie tylko dla sektora państwowego, ale także dla gospodarki jako całości.
Rezygnowanie przez państwo z aktywności w mniej rentownych sekto300
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rach pozwoliło na rozwój działalności prywatnej. Pomimo, że w wyniku
alokacji zasobów udział sektora państwowego w gospodarce spadał, absolutna wartość aktywów państwowych wzrastała. Na poziomie mikroekonomicznym poszerzono zakres prywatyzacji dzięki tendencji do zmniejszania udziałów państwowych w poszczególnych przedsiębiorstwach.
W efekcie tej części reformy udało się zmniejszyć interwencjonalizm
państwowy w gospodarce302.
Ostatnia część reform polegała na zmianie systemu zarządzania aktywami państwowymi. Dotychczas w zarządzaniu aktywami występował
specyficzny i niedookreślony dualizm. Teoretycznie wszystkie te aktywa
były własnością państwa, jednak z praktycznego punktu widzenia kontrolę
nad nimi sprawowały władze lokalne oraz instytucje znajdujące się na różnych szczeblach administracji państwowej. W ramach tej części przeobrażeń podjęto próbę zdefiniowania, kto w rzeczywistości jest właścicielem,
jednakże spotkało się to z oporem centrali w Pekinie. Ostatecznie podjęto
decyzję o konieczności położenia nacisku na generowanie przez przedsiębiorstwa państwowe zysku. W konsekwencji rząd musiał wycofać się z bieżącego ingerowania w działalność przedsiębiorstw303. W tym celu rząd chiński przyjął trzy zasady, którymi miał od tej pory kierować się w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwami, by docelowo móc przyjąć rolę rzeczywistego właściciela. Według nich aktywa państwowe miały służyć wypełnieniu niedoborów pozostawionych przez rynek. Nowi udziałowcy w postaci
stworzonej przez rząd trzystopniowej struktury zarządzania aktywami (na
którą składała się: Komisja Administracji i Nadzoru nad Aktywami Państwowymi, która zarządzała aktywami dwustu przedsiębiorstw będących do tej
pory pod zarządem rządu centralnego, na średnim szczeblu ustanowiono
organy ds. inwestowania i operacji aktywami, a dalej były przedsiębiorstwa,
które zostały przeobrażone w organizacje korporacyjne związane umowami
akcyjnymi304) musieli być w stanie funkcjonować jak normalni udziałowcy,
a wartość aktywów państwowych musiała wzrosnąć305.
302
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304 State-owned entities: From centrally-planned origins to hybrid market competitors,
w: China 360, Issue 9, KPMG, 2003, s. 4, Internet, www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/
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Ostatnia reforma nie polegała tylko na ustanowieniu trójstopniowego
systemu zarządzania. Była ona podstawą do stworzenia struktury, w której
państwo miało ułatwioną możliwość wycofywania aktywów z wybranych
przedsiębiorstw, oraz pozwoliła na dalszą prywatyzację przedsiębiorstw.
Reforma miała za zadanie pomagać przedsiębiorstwom państwowym
w tworzeniu nowoczesnej struktury zarządzania, włączając do nich takie
instytucje, jak np. rady dyrektorów, czy też tworząc system odpowiedzialności na szczeblach kierowniczych poszczególnych przedsiębiorstw306.
Podczas tych reform udało się przeprowadzić szeroko zakrojone zmiany
w strukturze własności, pozwolono na sprywatyzowanie części przedsiębiorstw, a także zakładanie nowych przedsiębiorstw prywatnych, co z kolei
znacznie wpłynęło na ożywienie gospodarcze. Zmieniono samą rolę, jaką
przedsiębiorstwa państwowe powinny odgrywać w gospodarce, m.in. odstąpiono od pełnienia przez nie funkcji dostarczyciela świadczeń socjalnych, pozwolono na przeprowadzenie głębokich zmian w strukturze zatrudnienia, co z jednej strony wywołało wzrost bezrobocia, z drugiej zaś
pozwoliło na większą mobilność społeczną. W końcu zmieniono strukturę
zarządzania sektorem publicznym, w efekcie państwo na ogół jest udziałowcem, który nie wpływa na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Wprowadzono system naukowego zarządzania, a także system motywacji oparty
na wysokości przychodów. Otwarcie się na gospodarkę światową spowodowało unowocześnienie produkcji oraz napływ nowych technologii.
Obecnie można śmiało stwierdzić, że sektor państwowy w Chinach stanowi trzon chińskiej gospodarki, a sektor prywatny zdominował grupę
małych i średnich przedsiębiorstw307. Dzisiaj przedsiębiorstwa państwowe
zatrudniają ponad połowę robotników w Chinach i generują co najmniej
50% dochodu narodowego. Największe spośród tych przedsiębiorstw doskonale radzą sobie w warunkach międzynarodowej konkurencji (np. SINOPEC, grupa Sinochem i inne).
Należy pamiętać jednak o tym, iż przed sektorem państwowym w Chinach stoi jeszcze sporo wyzwań, np. konieczność stworzenia skutecznego mechanizmu wprowadzania innowacji na poziomie zarządzania
306
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przedsiębiorstwami, jak i w samej produkcji. Kolejnym wyzwaniem jest
korupcja, która dotyczy prawie każdej dziedziny funkcjonowania państwa
w Chinach. Znaczne wyzwanie stanowi utrzymanie dotychczasowego
tempa rozwoju gospodarczego oraz przeprowadzenie dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw.

1.4. Modernizacja edukacji
Podejmując próbę odbudowania zaburzonych podstaw edukacji moralnej, rząd rozpoczął ją od wydawania oficjalnych wytycznych dla szkół.
Została ona uznana za równie ważną jak intelektualna, fizyczna i podporządkowana ogólnej zasadzie szukania prawdy w faktach. Było to wystarczająco pojemnym sformułowaniem, pozwalającym objąć również edukację ideologiczną i polityczną. W wystąpieniu na Krajowej Konferencji
Edukacyjnej w kwietniu 1978 r. Deng Xiaoping podkreślił potrzebę połączenia wysiłków na rzecz przeprowadzenia modernizacji edukacji z edukacją moralno-polityczną. Twierdził, że rewolucyjne ideały i cnoty komunistyczne należało wpajać od dzieciństwa, tak aby młodzi nauczyli się być
wspaniałymi i kompetentnymi ludźmi, lojalnymi wobec swej socjalistycznej ojczyzny. W 1985 r. podjęto na szeroką skalę reformę nauczania, zmierzającą do gruntownej zmiany systemu edukacji przez wprowadzenie
dziesięcioletniego bezpłatnego nauczania obowiązkowego. Jedną z wielu
zmian reformy edukacji było wprowadzenie w klasach 1–6 szkół podstawowych przedmiotu „Moralne kształtowanie charakterów”, akcentującego
patriotyzm, kulturalne zachowanie i integralność osobowości. Przedmiot
kontynuowano w szkołach średnich, gdzie punkt ciężkości przesunięto
na politykę i ideologię. Szkoły wyższe i uniwersytety prowadzą zajęcia
z teorii marksizmu i moralności komunistycznej308.
Absolwenci, którzy ukończyli nauczanie obowiązkowe, coraz częściej
garną się do szkół wyższych, po których nie ma przymusowego skierowania do pracy. W programach szkół średnich dokonano zmiany dotyczące
swobody wyboru pracy. Z poradnika kariery usunięto termin państwowy
podział. Zmiana ta jest istotna z ideologicznego punktu widzenia, a jej
skutki widoczne są w nowych tematach, które pojawiły się w podręczniku
308
Y. Bao-Jane, S. Jianping, Moral Values Held by Early Adolescents in Taiwan and Mainland
China, ,,Joural of Moral Education”, Wrzesień 2010, Internet, http://philpapers.org/rec/YUAMVH
[dostęp: 14 marca 2018].
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dla klasy dziewiątej w Szanghaju, opisywanych jako wyważone wszechstronne podnoszenie kwalifikacji jednostki, zgodne ze społecznymi potrzebami rynku pracy oraz indywidualnymi cechami człowieka309.
Reforma przyczyniła się do podważenia przywilejów, którymi w przyszłości cieszyli się wszyscy mający szczęście dostać się na studia. Studenci
mieli przywileje „dwóch gwarancji”, tzn. bezpłatnej nauki i utrzymania
oraz gwarancję zatrudnienia, ale w międzyczasie zostały one cofnięte.
Czesne w szkołach średnich w chińskich miastach może sięgać od 95 do
175 USD za semestr, a w szkołach wyższych opłaty za studia wyższe sięgają
590 USD za semestr. Mimo niezaprzeczalnych osiągnięć Chin na polu edukacji, nadal mają problemy i muszą pokonywać poważne przeszkody. Niektóre z nich są efektem szybkiej modernizacji i rozwoju gospodarczego,
ale inne odzwierciedlają problemy systemowe i ideologiczne oraz strukturalne zapóźnienia różnych prowincji i wielkiej populacji wiejskiej.
W Chinach tylko około 25% uczniów szkół podstawowych ma szansę
ukończyć czwartą–piątą klasę. Warunki nauczania są odbiciem ubóstwa
wieśniaków prowincji. Wyposażenie szkół trudno nazwać podstawowym.
Uczniowie mają rodzaj tablicy, a niektórzy ołówki, ale bardzo rzadko papier.
Pisanie hieroglifów ćwiczą patykiem na piasku310.
W sprawozdaniu Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1996 r. stwierdza się, że 13,3 mln dzieci w wieku szkolnym zatrudnione jest do wykonywania różnego rodzaju prac z konieczności uzupełnienia dochodów
rodziny311.
W dniu 6 marca 2001 r. wiosce Fanglin wyniku wybuchu w miejscowej
szkole zginęło 41 dzieci. Przyczyną tragedii były sztuczne ognie, które
dzieci zmuszone są wytwarzać, aby zdobyć fundusze niezbędne do utrzymania i remontu szkoły. Tak uzyskiwane dochody trafiały do skorumpowanych urzędników. Oburzenie i krytyka, która znalazła swoje odbicie
w internecie i w całych Chinach, zmusiła rząd do wyjaśnień. Nieoczekiwanie rząd przedstawił inne uzasadnienie tego zdarzenia i natychmiast
zamknął odnośne strony w internecie, wyjaśniając, że dzieci nie były
zmuszane do pracy, a budynek szkolny był wykorzystywany zgodnie ze
309
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swym przeznaczeniem312. Winą za wybuch obarczono niezrównoważonego psychicznie człowieka, który zginął wskutek eksplozji przyniesionych przez siebie z zewnątrz do szkoły materiałów wybuchowych. Powyższa eksplozja ujawniła dwie związane z nią okoliczności, będące żywą
ilustracją faktycznych oraz systemowych braków współczesnego chińskiego szkolnictwa na obszarach wiejskich313.

1.5. Reforma terenów niezurbanizowanych
Rząd chiński przeprowadził pierwsze zabiegi reformatorskie na obszarach
niezurbanizowanych już na początku lat 80., gdyż potrzeba przemian była
tam relatywnie największa. Wprowadzenie reform nie wiązało się bezpośrednio z oporem, który należało wkalkulować przy działaniach w miastach. Przyczyną reform wsi była przesłanka funkcjonalna. Warunki na
chińskiej wsi nie zmieniły się od początku istnienia Chińskiej Republiki
Ludowej. Wynikało to z długofalowej polityki Mao Zedonga, który uznał,
że w celu dogonienia świata rozwiniętego należało zwiększyć produkcję
przemysłową. Chiny, jak wiele państw socjalistycznych, wkroczyły na drogę
dynamicznego rozwoju przemysłu, w tym przemysłu ciężkiego, symbolu
nowoczesności w latach 50. Tereny wiejskie traktowane były jako zaplecze
dostarczające tanią siłę roboczą i żywność dla rozwijających się miast. Na
wsi nie istniał system zabezpieczeń społecznych, jej mieszkańcy pozbawieni byli licznych przywilejów udzielanych mieszkańcom miast. W rolnictwie panował system na pograniczu feudalizmu, gdzie chłopi byli przypisani do ziemi i mieli bardzo ograniczone możliwości przemieszczania
się. Reformy dające nadzieję na poprawę warunków życia na wsi były witane z entuzjazmem314.
Istniała także polityczna przesłanka reform. Pozycja partii na prowincji
nigdy nie była silna, a swoją dominującą rolę musiała zapewnić polityką
silnej ręki. W związku z tym reforma stała się narzędziem w ugruntowaniu pozycji Komunistycznej Partii Chin na wsi315. Najbardziej istotna była
przesłanka strategiczna. Przy niekorzystnej promocji areału gruntów rolnych 7% zasobów w skali świata do populacji 20% ludności naszej planety
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chińskie władze muszą być niezwykle czujne w zakresie dysponowania
środkami wytwarzania żywności, aby nie dopuścić do klęski głodu. Zapewnienie wystarczającej produkcji żywności nie byłoby możliwe przy
zachowaniu archaicznych mechanizmów społecznych na wsi. Chiny będące krajem rolniczym zawsze charakteryzował niski odsetek mieszkańców terenów zurbanizowanych. Kształtował się on w latach 1949–1978
w granicach 10–22 %. W latach 1949–1978 społeczność wiejska funkcjonowała w ramach komun produkcyjnych. Pierwsze z nich wprowadzono
w prowincji Mao-Hunan. Pierwsze reformy natomiast zainicjowali sami
rolnicy w 1977 r. w prowincji Sichuan, tworząc rodzinne gospodarstwa
rolne. Przedmiotowa praktyka została zaakceptowana przez władze tylko
na terenach o wyjątkowej biedzie316.
Reformy systemowe i polityka systemowa na obszarach niezurbanizowanych to przemiany zachodzące na chińskiej prowincji wykraczające
dalece poza definicję normy rolnej. W ramach reform systemowych w latach 80. nastąpiła liberalizacja cen. Rząd zlikwidował monopol na nabywanie i dystrybucję podstawowych produktów rolnych. Ziemia mogła być
przekazywana rolnikom w dzierżawę w ramach polityki rozwoju strukturalnego, której jednym z głównych celów na obszarach niezurbanizowanych stało się zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu produkcji
rolnej umożliwiającego wyżywienie mieszkańców Chin. Wprowadzono
szereg uregulowań, których ogólnym określeniem może być system odpowiedzialności kontraktowej. W jego ramach gospodarstwa rodzinne lub
jednostki odsprzedają państwu zakontraktowane ilości produktów rolnych po zagwarantowanej cenie, nadwyżki są sprzedawane na wolnym
rynku. Nowe rozwiązania doprowadziły do rozwoju produkcji rolnej,
która w latach 1978–1984 wzrosła o 35%. W 1988 r. przekroczyła 2,7-krotnie wartość produkcji z 1978 r. Popularność nowego modelu spowodowała, że już w 1982 r. 95% gospodarstw funkcjonowało w przedmiotowym
modelu317.
W latach 1983–1985 rząd centralny zlikwidował komunalne rolnictwo
kolektywne, wprowadzając system władz lokalnych, jednocześnie odse316
J. Becker, Nobody’s Children, „South China Morning Post”, maj 2000, Internet, www.
pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx?cid=6150 [dostęp: 14 stycznia 2011].
317
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12 czerwca 1999].
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parowując zarządzanie rolnictwem od struktur rządowych. Rolnicy mogli
dobrowolnie wstępować w kontrakty z władzami, decydować, co będą
uprawiać. W 1999 r. na terenach wiejskich pojawiły się trzy poziomy aktywności gospodarczej: indywidualny – gospodarstwa domowe; nowe
zrzeszenia gospodarcze i konglomeraty wiejskie. Istotną rolę odegrały
przedsiębiorstwa powiatowo-gminne (PPG) zajmujące się działalnością
komercyjną związaną m.in. z produkcją rolną, rybołówstwem i przemysłem drzewnym. W 1985 r. udział PPG w PKB wynosił 13%, a w 1990 r. już
30%, gwarantując 130 mln miejsc pracy. Przemiany strukturalne i politykę
rozwojową na terenach wiejskich uznano za jeden z największych sukcesów chińskich reform. Nastąpiło wydatne poprawienie życia. Li określił
pięć głównych cech reform w zakresie gospodarki obszarów niezurbanizowanych:
a) liberalizacja produkcji rolnej (wszelkie decyzje podejmują sami rolnicy),
b) rezygnacja z uznawania uprawy roli jako jedynego, głównego elementu gospodarki rolnej,
c) reforma systemu zakupów produktów rolnych,
d) rezygnacja z dominacji własności kolektywnej,
e) zastąpienie obowiązkowego planowania planowaniem indykatywnym318.
Liberalizacja w czasie doprowadziła do obniżenia cen, co spowodowało,
że obserwuje się obecnie spadek dynamiki wzrostu dochodów ludności
wiejskiej. Jednak od 1978 r. poziom dochodów mieszkańców wsi wyraźnie się zwiększył, także wśród rolników. Niewątpliwie rola chińskiej gospodarki produkcji rolnej będzie rosnąć. Zwiększenie produktywności
i restrukturyzacji sektora rolnego jest związane także z postępującym rozwojem technologicznym w Chinach. Dużo nadziei powinno się upatrywać w rozwoju usług okołoagrarnych i innych nieagrarnych gałęziach
gospodarki wiejskiej. Rozwój terenów wiejskich wspomoże obecny trend
dotyczący praw korzystania z gruntów idący w kierunku zagwarantowania długich okresów dzierżawy, około 30–40 lat, z możliwością dziedziczenia praw, co w efekcie tworzy wzór prywatnego rolnictwa. W ciągu najbliższych lat spodziewać się możemy zniesienia np. podatku rolnego – opłaty
za dzierżawę gruntu. Jednak na drodze wprowadzenia w pełni prywatnego
rolnictwa stoją względy ideologiczne, a KPCh, lansując chiński model
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socjalistycznej gospodarki rynkowej, nie zamierza korzystać z rozwiązań
postrzeganych jako stricte kapitalistyczne w tym zakresie319.
Na obszarach niezurbanizowanych muszą być przeprowadzone poważne zmiany restrukturyzacyjne, bez których stabilny i dynamiczny
rozwój terenów wiejskich jest niemożliwy do zrealizowania. W związku
z powyższym będzie konieczne wprowadzenie kompleksowej strategii
przesunięcia pół miliarda ludzi do innych sektorów gospodarki. Część byłych pracowników rolnych będzie przekwalifikowana w miejscu zamieszkania, część nieuchronnie będzie migrowała, włączając się do już pokaźnej grupy migrantów ekonomicznych320.
W konsekwencji przed władzami centralnymi Chin stoją dwa strategiczne, długofalowe cele w zakresie gospodarki terenów niezurbanizowanych. Pierwszy to utrzymanie produkcji rolnej umożliwiającej wyżywienie
całego narodu a drugim jest zapewnienie dynamicznego rozwoju terenów wiejskich, które nie będzie możliwe bez sukcesywnego przekwalifikowania pół miliarda ludzi i umożliwienia im działalności w innych sektorach gospodarki321.
Dzisiaj można stwierdzić, że plan się powiódł. Chiny są światowym liderem produkcji rolnej, w tym ryżu, pszenicy, ziemniaków, kukurydzy,
orzeszków ziemnych, herbaty, prosa, jęczmienia, jabłek, bawełny, rzepaku,
wieprzowiny i ryb.

1.6. Reforma industrialna terenów
zurbanizowanych
Reformy podjęto w 1984 r., z tych samych przyczyn, dla których wpierw
zainicjowano zmiany na prowincji. Poziom życia w miastach nie był tak
niski jak na prowincji. Standard życia był znacznie wyższy, gdyż dotychczasowa polityka rozwojowa władz ChRL nastawiona była na rozwój trenów zurbanizowanych. Ograniczone reformy industrialne lat 80. i 90. wynikały ze słabości i braku umiejętności władz w radzeniu sobie z pewnymi
środowiskami. W latach 90. przemiany zdynamizowano, kiedy oczywiste
stało się, że ich powstrzymywanie spowolni strukturalne przekształcenia
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gospodarki. Reformy te polegały na dostosowaniu struktury produkcji
przemysłowej do nowych, rynkowych realiów. Wymuszało to stworzenie
regulacji prawnych i bazy instytucjonalnej dla działalności przedsiębiorstw.
Ważnym elementem reformy były zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, co wiązało się z diametralnymi zmianami w systemie, np. zarządzania firmami; stowarzyszeniem ustawodawstwa w zakresie praw własności; bankructwa. Reforma wymuszona została przez rynkowe zmiany
na prowincji, słabnącą dynamiką zmian na wsi i potrzebą kontynuacji
szybkiego postępu cywilizacyjnego322.
Stawało się oczywiste, że stary system funkcjonujący na terenach zurbanizowanych nie mógł sprostać potrzebom urynkawianej prowincji. Ponadto należało stworzyć prężny i innowacyjny sektor przemysłowy gotowy sprostać wyzwaniom globalnego rynku. W tym celu w 1988 r. weszło
w życie prawo przedsiębiorstw. Chińskie centralne władze zdecydowały
o zbudowaniu systemu, w którym równocześnie będą funkcjonować oraz
konkurować firmy prywatne, państwowe i kolektywne. Większość sektorów przemysłu była stopniowo otwierana dla wolnej konkurencji, choć
w zakresie wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych i strategicznych, np. paliw stałych i płynnych, wciąż istnieje dominacja i kontrola
państwowa. Proces unowocześniania przemysłu i podnoszenia produktywności stanowił priorytet. Po pierwszych 20 latach zmian osiągnięto
widoczne postępy w zakresie zwiększenia produkcji i podnoszenia wydajności pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Obecnie przedsiębiorstwa państwowe przechodzą głębokie reformy, mające na celu
umożliwienie im działania i konkurowania w warunkach gospodarki rynkowej. Jednocześnie postępuje proces autonomizacji procesu usamodzielniania przedsiębiorstw państwowych przez określenie dziedzin, w których
firmy będą miały autonomię323.
Po dokładnych badaniach i długiej debacie, od czasu przeprowadzenia
reformy i polityki otwarcia, Chińczycy dokonali przeglądu w praktyce doświadczeń, lekcji dotyczących urbanizacji, co zostało odzwierciedlone
w propozycjach Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w trakcie XI Planu Pięcioletniego przyjętego w październiku 2000 r. Powyższy
dokument, tak istotny, określił ścieżkę skoordynowanego rozwoju dla
wszystkich miast. Raport z VI Zjazdu Partyjnego Komunistycznej Partii
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Chin uznał: „Chiny powinny stopniowo zwiększać poziom urbanizacji,
trzymać się skoordynowanego rozwoju miast każdej wielkości i małych
miasteczek, a także wyznaczać ścieżkę urbanizacji o chińskich cechach”324.
Taka droga powinna być kierowna przez naukowe spojrzenie na rozwój
i elastycznie stosować zasady zgodnie z lokalnymi warunkami, tak aby
zrealizować zróżnicowany model urbanizacji. W ujęciu urbanizacyjnym
modele urbanizacji można podzielić na model dla dużych, średnich i małych miast czy miasteczek. Rząd powinien odgrywać wiodącą rolę we
wszystkich tych modelach i zmobilizować różne siły do uczestnictwa325.
W 2003 r. na XII Zjeździe KPCh określił specyfikę urbanizacji nowego
typu. W raporcie XVI Zjazdu Komunistycznej Partii Chin zaproponowano, aby „wytyczyć ścieżkę urbanizacji z cechami chińskimi”, która jest
centralną ideą urbanizacji nowego typu. Istotą tej ścieżki był skoordynowany rozwój dużych, średnich, małych miast. Natępnie w tym samym
roku, w komunikacie trzeciej sesji plenarnej XVI Komitetu Centralnej
Komunistycznej Partii Chin, stwierdzono, że rząd powinien z większą
uwagą rozdzielać zasoby i zapewnić silną instytucjonalną gwarancję
zbudowania zrównoważonego postępującego społeczeństwa we wszystkich aspektach, tak aby spełnić wymagania koordynacji rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; różnych regionów gospodarki i społeczeństwa; człowieka; przyrody oraz krajowego wzrostu i otwarcia na świat
zewnętrzny326.
W opiniach Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin i Rady
Państwowej, dotyczących kilku praw odnośnie do zwiększenia dochodów
rolników z 2004 r., stwierdzono, że zgodnie z wymogami koordynacji rozwoju miejsko-wiejskiego i gospodarczo-społecznego, rząd będzie realizował politykę przyznawania więcej, zabierając mniej i zwiększając elastyczność, będzie restrukturyzował gospodarkę, utworzy więcej miejsc pracy
dla rolników, przyspieszy postęp naukowy i technologiczny, pogłębi reformę obszarów wiejskich i zwiększy wkład rolnictwa327.
W 2005 r. w opiniach Komitetu Centralnej Komunistycznej Partii Chin
i Rady Państwowej ds. Polityki Dalszego Wzmacniania Pracy na Obszarach Wiejskich i Ulepszenia Kompleksowej Wydolności Produkcyjnej Rol324
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nictwa wskazano, że rząd będzie kontynuował strategię koordynacji rozwoju obszarów wiejskich i miejskich oraz politykę przyznawania więcej,
zabierania mniej i zwiększania elastyczności, tak aby normalizować,
ulepszać i wzmacniać politykę rolną. W tym samym roku na Piątej Sesji
Plenarnej XVI Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin w sprawie formułowania XI Planu Pięcioletniego na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego zapoczątkowano koncepcję industrializacji, urbanizacji nowego typu wśród czterech nowych celów strategicznych, konsolidując
w ten sposób w status urbanizacji nowego typu328. Następnie w październiku 2007 r. w raporcie Zjazdu Komunistycznej Partii Chin wyznaczono
urbanizację nowego typu wśród pięciu narodowych celów: uprzemysłowienia; informatyzacji; urbanizacji; nastawienia na miejski rynek i działań
globalnych, zapoczątkowując nową erę urbanizacji. W 2008 r. w opiniach
Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin i Rady Państwa ds.
wzmocnienia infrastruktury rolniczej, dalszego promowania rozwoju rolnictwa i podnoszenia dochodów rolników zasugerowano, że kwestie dotyczące rolnictwa, obszarów wiejskich, rolników, były najważniejszym
priorytetem projektu prac Komunistycznej Partii Chin; partia powinna
nadal wzmacniać wiodącą rolę obszarów wiejskich oraz wspierać rolnictwo i obszary wiejskie wraz z rozwojem przemysłowym i miejskim329.
W XII Planie Pięcioletnim z 2011 r. zaproponowano, aby Chiny wytyczyły ścieżkę urbanizacji o cechach chińskich, opracowały naukowy plan
rozwoju miast i promowały rozsądny rozwój urbanizacji. Koncepcja nowego typu urbanizacji stała się podstawową zasadą dla ogólnokrajowego
rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. We wszystkich lokalnych obszarach określono „urbanizację nowego typu” jako wytyczną do zbudowania
umiarkowanie rozwijającego się społeczeństwa we wszystkich aspektach.
Następnie w listopadzie 2012 r. podczas XVIII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin doceniono osiągnięcia urbanizacji nowego typu, odnotowując
wyższe poziomy urbanizacji i skoordynowany rozwój miejsko-wiejski.
Zaproponowano dążenie do nowych celów: industrializacji, informatyzacji, urbanizacji i modernizacji obszarów wiejskich z cechami chińskimi;
promowania dokładnej integracji, informacji i industrializacji; korzystnej
interakcji między industrializacją i urbanizacją, kordynacją a urbanizacją
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obszarów wiejskich, a także jednoczesnego rozwoju industrializacji, informatyzacji, urbanizacji i modernizacji obszarów wiejskich330.
W listopadzie 2013 r. w czasie trwania Trzeciej Sesji Plenarnej XVIII
Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin określono dychotomię
miejsko-wiejską jako główną przeszkodę utrudniającą zintregowany rozwój obszarów wiejskich i miejskich. Określono działania rządu: zamierzał
on udoskonalić instytucje i mechaniznmy oraz odnowić relacje między
przemysłem a rolnictwem czy promować wzrost rolnictwa i obszarów
miejskich i wiejskich, a także pomagać rolnikom w rozwoju przemysłowym i wiejskim; dać więcej praw własności rolnikom; promować sprawiedliwą wymianę czynników wiejskich i miejskich; zapewnić zrównoważony podział zasobów publicznych; ulepszyć mechanizm rozwoju, tak
aby zapewnić solidarną urbanizację. W marcu 2014 r. Chiny wydały swój
pierwszy plan urbanizacji pt. „Narodowy Plan Urbanizacji Nowego Typu”
(2014–2020), który jako strategiczny służy jako podstawowy makroplan
najbliższej przyszłości. Urbanizacja nowego typu odnosi się do całego pakietu strategicznych przepisów mających na celu umiarkowany rozwoj
obszarów miejskich i wiejskich we wszystkich dziedzinach. A jego treść
jest systematycznie uporządkowana i podzielona na etapy, które łączą się
w całość. Cechy urbanistyczne to: wartość; szczęście; transformacja;
przyjazne traktowanie środowiska; zdrowie i bezpieczeństwo; intensywne
podejście331. Powyższy model rozwoju jest prowadzony przez odpowiednie wydziały wszystkich szczebli Komitetów Komunistycznej Partii Chin
i samorządy, które reprezentują rząd na danym obszarze. Mają oni prawo
dokonywania przeglądów oraz decydowania, czy należy zmienić funkcję
ziemi, wnioski planowania i działania inżynieryjne, rozwój infrastruktury
oraz renowację i projekty wyburzenia. Strategie krajowe odgrywają decydującą rolę w procesie urbanizacji miast i wsi. Rząd interweniuje poprzez
planowanie i politykę. Wszystkie szczeble administracji publicznej określają i wydają cele urbanizacyjne. Interweniują w proces urbanizacyjny
jako główny deweloper gruntów poprzez wszelkiego rodzaju plany, wprowadzanie przepisów332.
Należy tu zaznaczyć, że poziom urbanizacji w 2013 r. wyniósł 53,7%,
co stanowi wzrost o 1,1% w porównaniu do 2012 r. Liczba miast wzrosła
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z 193 do 658, a liczba uznanych miasteczek wzrosła z 2173 do 20113. Trzy
główne aglomeracje: Pekin, Tisnjiu; Hebei oraz Delta Jangcy oraz Delta
Rzeki Perłowej, stanowiły 18% całkowitej liczby populacji z zaledwie 2,8%
całkowitej powierzchni ziemi, co wyniosło 36% PKB, czyniąc te obszary
głównym motorem napędowym gospodarki; stały się one chińskimi liderami światowej współpracy gospodarczej i konkurencji333. Szybki rozwój
urbanizacji przyciągnął wiejską siłę roboczą do fabryk, zapewniając wystarczającą ilość zasobów ludzkich na potrzeby dystrybucji elementów
produkcji na obszarach wiejskich i miejskich. Urbanizacja pobudziła następnie trwały rozwój gospodarczy, wprowadziła zmiany w strukturze
społecznej kraju i podniosla poziom życia społecznego na terenach wiejskich i miejskich334. Jednakże urbanizacja Chin ma niską jakość, około
1/3 ludności w miastach nie ma uprawnień do usług publicznych. Miejskie incydenty z zakresu bezpieczeństwa są częścią codziennego życia.
Rozwój obszarów wiejskich pozostaje w tyle. Chiny znieczyszczają środowisko ekologiczne oraz ponoszą wysokie koszta usuwania zanieczyszczeń335.

2. Skutki rewolucji cywilizacyjnej
Rewolucja kulturowa przyniosła większe cierpienia wiejskim rejonom
Chin, ale też ciężko dotknęła społeczność miejską. Jej skutki odczuwalne
są aż do dziś. Szerokie zmiany ekonomiczne, wprowadzone przez Deng
Xiaopinga, w niewielkim stopniu przyczyniły się do polepszenia warunków życia społeczeństwa Chin. Obciążenie rolników podatkiem na rzecz
urzędników znacznie wzrosło, gdyż naliczono nowe podatki, które umożliwiły utrzymanie rozrastającej się administracji. Mimo działań rządu,
zmierzających do zmniejszenia biurokracji, szeregi urzędników najniższego szczebla stale rosną. Ciężkie brzemię podatków nakładanych na
wieśniaków spowodowało liczne manifestacje, zamieszki, a nawet rozruchy uliczne. Centrum Demokracji i Praw Człowieka w Chinach odnoto-
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wało w 1999 r. około 100 tys. przypadków zaburzeń społecznych, w które
zaangażowani byli robotnicy i chłopi336.
W okręgu Yuandu w prowincji Jiangxi, ponad 20 tys. rolników wyszło
na ulicę w proteście przeciwko nadmiernym podatkom. Według źródeł
zbliżonych do pekińskich służb bezpieczeństwa to, że kilka milionów chłopów wzięło udział w tego typu protestach, zmusił partię do nadania tym
sprawom najwyższego priorytetu i zajęcia się nimi na posiedzeniach
Biura Politycznego337.
W 1994 r. rząd ogłosił plan zwalczania ubóstwa i przekazał na to około
2 mln yuanów. Przeznaczono je dla 529 gmin uznanych za najbiedniejsze. Kiedy sześcioletni Program zwalczania ubóstwa został zakończony
w 2000 r., Grupa Kierownicza ds. zwalczania Ubóstwa i ds. Rozwoju przy
Radzie Państwowej ChRL ogłosiła, że poza domostwami upośledzonymi
i nielicznymi gospodarstwami na terenach oddalonych w szczególnie
trudnym środowisku, ubóstwo już nie istnieje. Według Agencji Xinhura,
rząd ogłosił, że tylko 3% liczącej 880 mln populacji wiejskiej pozostaje w ubóstwie, podkreślając, że dane świadczą o tym, iż Chiny są państwem o najniższym poziomie biedy na wsi spośród wszystkich krajów rozwijających
się. Chociaż liczba osób oficjalnie uznanych przez rząd za żyjące poniżej
granicy ubóstwa szacowana jest na około 26 mln, ogłoszenie zwycięstwa
jest przedwczesne, ponieważ powszechnie wiadomo, iż urzędnicy fałszują statystyki, zaniżając wskaźniki ubóstwa tylko do tych osób, których
dochody są bliskie granicy ubóstwa, tak aby mogły żyć na poziomie nieco
wyższym, niż ono wynosi. Tymczasem najbiedniejsi są ignorowani i coraz
więcej wieśniaków żyje w nędzy338.
Według informacji prasowych z marca 2001 r. Państwowa Komisja Planowania Rodziny przewidywała, że populacja kraju ustabilizuje się na poziomie 1,6 mld, około 2050 r. Trudności ze zgromadzeniem danych dotyczących liczby ludności na terenie Chin pogłębia restrykcyjna polityka
planowania rodziny. Demografowie są przekonani, że pomimo wszystkich wysiłków partii i rządu oraz często brutalnego narzucania tej polityki,
faktyczny przyrost naturalny jest wyższy od oficjalnie ogłoszonego o 35%,
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jeśli uznać te oceny za trafne. Faktem jest, że nikt nie dysponuje pewnymi
danymi odnośnie do wielkiej populacji Chin. Oceniana jest na 1,25 mld,
a według innych oceniana na 1,3 mld. Jednak trzeba liczyć się z tym, iż
w statystyce może nie zostać uwzględnione nawet około 200 mln ludzi,
w większości żyjących w słabo rozwiniętych regionach zachodnich339.
Dzieci, które oficjalnie nie istnieją i zasilają szeregi chińskiej widmowej
populacji, są pozbawione wszelkich świadczeń socjalnych340.
Rzetelne dane są ważnym narzędziem do prowadzenia rozsądnej polityki, ale też do jej oceny z moralnego punktu widzenia. Rząd chiński przeznaczył na największy spis powszechny, jaki kiedykolwiek został podjęty
na świecie, 500 mln yuanów w nadziei, że uzyska dokładną odpowiedź na
temat wielkości populacji341.
Pomimo wielu problemów, które spowodowała transformacja społeczno-polityczna w Chinach, poziom życia Chińczyków z roku na rok
poprawia się. Można to zaobserwować chociażby w liczbie samochodów
poruszających się po chińskich drogach. Najwięcej jest ich na rozwiniętym wschodnim wybrzeżu, w Pekinie (5,6 mln w 2014 r.) i w Szanghaju.
Wygórowane koszty miejsc parkingowych, rejestracji, korki oraz ograniczenia wprowadzane przez władze nie zmieniają tego, że w Państwie Środka
istnieje niedobór miejsc parkingowych (3,5 mln w 2015 r.)342. Kluczową
rolę w rozwoju gospodarczym Chińskiej Republiki Ludowej odgrywają
przedsiębiorcy, którzy są członkami KPCh. Należy tu zaznaczyć, że 71%
„nowych bogatych” to właśnie członkowie KPCh343.
Według danych Krajowego Biura Statystycznego Chin do końca 2013 r.
liczba ludności wynosiła 1,36072 mln, w tym 731,11 mln to mieszkańcy
miast, a 629,61 mln to mieszkańcy wsi. Ponadto około 289 mln ludzi
mieszkało w innych miejscach niż w swoim stałym miejscu zamieszkania,
a 245 mln z nich nie było nigdzie osiedlonych na stałe344. W 2013 r. „szybka
promocja urbanizacji stworzyła miejsca pracy dla znaczącej części ludzi
339
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stanowiących nadwyżkę wiejskiej siły roboczej, zwiększyła efektywność
dystrybucji elementów produkcji na obszarach wiejskich i miejskich, pobudziła szybki i trwały rozwój gospodarczy, wprowadziła głębokie zmiany
w strukturze społecznej kraju i podniosła poziom życia mieszkańców terenów miejskich i wiejskich”345.
Obecnie w Chinach mieszka już ponad milion milionerów i 647 miliarderów. Większość z nich (co dziesiąty) zamieszkuje prowincję Guandong,
przy granicy z Hongkongiem. Wspólnie dysponują majątkiem wartym
2,6 bln USD, a średni wzrost ich dorobków wyniósł w 2017 r. ok. 12,5%.
Najbogatszym Chińczykiem okazuje się Xu Jiayin (Hui Ka Yan), założyciel
i prezes firmy budowlanej Evergrande. W ciągu jednego roku jego majątek
wzrósł niemal trzykrotnie, osiągając 43 mld USD. Wśród Chińczyków na
drugim miejscu uplasował się Ma Huateng (Pony Ma), założyciel firmy
IT-Tencent z dorobkiem na poziomie 37 mld USD. Podium zamyka zaś
Jack Ma (Ma Yun), założyciel Alibaby, z majątkiem wynoszącym ok. 30 mld
USD346. Modernizacja w Chińskiej Republice Ludowej przekształciła całą
strukturę społeczną. Na terenach zurbanizowanych z łatwością można zaobserwować systematyczny wzrost klasy wyższej oraz średniej, ale również zmniejszanie się liczby osób biednych oraz należących do klasy niższej347. Jednakże modernizacja kraju przyniosła jego obywatelom pewne
profity, chociażby w postaci liberalizacji życia społecznego, rozluźnienia
kontroli ludności i jej ścisłego zespolenia z Partią i państwem, a także otworzyła drogę do bogactwa, co spowodowało utworzenie nowej klasy
średniej. Mimo wszystko transformacja niesie ze sobą także negatywne
skutki. Poziom ubóstwa w Chinach wciąż jest ekstremalny348.
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1. Znaczenie administracji publicznej
Chińskiej Republiki Ludowej
w relacjach z organizacjami
międzynarodowymi
Strategicznym celem ChRL jest modernizacja i rozwój państwa. Koncepcja Pokojowego Wzrostu, którą wyartykułował po raz pierwszy w 2003 r. wicedyrektor Centralnej Szkoły Partyjnej Zheng Bijian, zakłada podtrzymanie
wysokiego wzrostu gospodarczego oraz utrzymanie spokoju społecznego,
bez posługiwania się środkami przemocy349.
Od dnia 27 października 1971 r., Chiny, stając się legalnym członkiem
i założycielem ONZ oraz stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, uczyniły
wszelkie wysiłki na rzecz umacniania i roli ONZ, ochrony międzynarodowego pokoju i przyspieszenia rozwoju świata350. „Odgrywają, jako wielki
kraj, należną mu rolę w doniosłych sprawach międzynarodowych i regionalnych: Chiny, pokonując swoje trudności, wpłacają w porę różne
opłaty do ONZ i konkretnymi czynami wypełniają swoje obowiązki finansowe wobec ONZ; Chiny aktywnie ochraniają pokój i sprawiedliwość
świata, przeciwstawiają się hegemonizmowi i polityce siły, wytrwale obstają
przy zasadniczym stanowisku w sprawie rozwiązywania sporów międzypaństwowych drogą pokojowych rokowań; Chiny niezachwianie ochraniają prawa i interesy krajów rozwijających się i czynią wysiłki na rzecz założenia sprawiedliwego i racjonalnego nowego ładu międzynarodowego”351.
Od 1990 r. chińscy żołnierze sił pokojowych, blisko 2,2 tysiąca, noszący
charakterystyczne niebieskie hełmy żołnierzy sił pokojowych ONZ, stanowią rosnącą i mile widzianą grupę w nadmiernie rozciągniętych ope349
China’s Peaceful Rise Speeches of Zheng Bijian 1997–2004 r., „Brooking Institution”,
Internet, wwwbrookings.edu/fp/events/2005061/6bijianlunch.pdf, s. 1 [dostęp: maj 2005].
350
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racjach pokojowych od Sudanu przez Haiti po Liberię. Chiny nie zapewniają żołnierzy do zadań bojowych, ale dostarczają inżynierów, cywilnych
policjantów, obserwatorów wojskowych oraz zespoły medyczne. Rozwiązały konflikty graniczne z Kazachstanem, Kirgistanem, Laosem, Rosją, Tadżykistanem i Wietnamem w sposób niezwykle kompromisowy, zadowalając się połową lub często o wiele mniejszą częścią spornego terytorium.
Chińscy dyplomaci w ONZ mówią, że chcą przekazywać budujący zaufanie pokojowy wizerunek odpowiedzialnego kraju352.
W 1996 r. ChRL przystąpiła do międzynarodowego układu zakazującego przeprowadzanie prób z bronią jądrową. Chiny stały się sygnatariuszem również kilku innych wielostronnych umów międzynarodowych
dotyczących kontroli zbrojeń, w tym Traktatu o nierozprzestrzenianiu
broni jądrowej i Konwencji o zakazie broni chemicznej. W latach 1997 i 1998
Chiny podpisały dwie konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych
związane z ochroną praw człowieka353.
W dniu 13 listopada 2001 r. ówczesny minister spraw zagranicznych
Chin Tan Jiaxuan przedstawił sekretarzowi generalnemu ONZ propozycję uczestnictwa w Międzynarodowej Konwencji o nieudzielaniu terroryzmowi pomocy i złożył podpis pod tą konwencją. Chiny opowiadają się za
rzetelnym i konkretnym wcielaniem w życie Milenijnej deklaracji ONZ i za
tym, by wszystkie kraje umacniały wymianę i współpracę w zakresie gospodarki i techniki, stopniowo zmieniały niesprawiedliwy i nieracjonalny
międzynarodowy ład ekonomiczny, aby globalizacja gospodarki przyczyniła się do współistnienia i wspólnego zwycięstwa. W związku z tym różne
cywilizacje i ustroje społeczne świata powinny współistnieć w długoletnim okresie czasu, prowadzić dialog, przezwyciężać swoje słabe strony,
przejmując od siebie nawzajem mocne strony i realizować wspólny rozwój354. W listopadzie 2002 r. Chiny poparły Rezolucję 1441 ONZ w sprawie
przeprowadzenia w Iraku inspekcji mającej wyjaśnić kwestię irackich
programów rozwijających broń masowego rażenia. Pekin odgrywa także
wiodącą rolę w rozwiązywaniu kryzysu północnokoreańskiego i jest go-
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spodarzem rozmów sześciostronnych, w pewien sposób wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom dyplomacji amerykańskiej355.
W 2005 r. prezydent ChRL, Hu Jintao, zaprezentował na forum ONZ,
w 60. rocznicę powstania organizacji, Teorię Harmonijnego Świata. Czteropunktowa propozycja obejmowała postulat wspierania multilateralizmu,
w tym mechanizmów bezpieczeństwa zbiorowego i pokojowego rozstrzygania sporów, oraz wzmocnienie roli ONZ; popieranie współpracy międzynarodowej opartej na wzajemnych korzyściach; budowę świata bazującego
na pokojowej koegzystencji wielkich cywilizacji oraz przeprowadzenie racjonalnej i koniecznej reformy ONZ; w Radzie Bezpieczeństwa zwiększenie
reprezentacji krajów rozwijających się oraz wpływ małych i średnich państw
na proces decyzyjny356. Podczas XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin
(KPCh) w październiku 2007 r. Teoria Harmonijnego Świata uznana została
za oficjalną koncepcję chińskiej polityki zagranicznej. Zaadaptowano jednak tylko pierwsze trzy z ogółem czterech przedstawionych pierwotnie
w 2005 r. założeń, przy czym konieczność reformy ONZ nie została podkreślona już w tak szczególny sposób357. Program prezydenta Hu Jintao spełnia
ważną funkcję, teoretycznie umocowując działania chińskiej dyplomacji
oraz tworząc jej ideologiczne fundamenty. W dużej mierze jest jednak projektem sporządzonym na potrzeby zewnętrzne. Chiny chcą być oceniane
jako państwo odpowiedzialne za sprawy światowe, którego szybki wzrost
nie grozi destabilizacją systemu międzynarodowego358.
W dniu 15 czerwca 2001 r. na bazie szanghajskiej grupy pięciu państw
od 1996 r. zwanych Szanghajską Piątką, szefowie sześciu państw: Chin,
Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu, ogłosili w Szanghaju powstanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, co oznaczało stworzenie nowej regionalnej formy kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa na bazie wzajemnego zaufania i współpracy oraz wzajemnych
korzyści. Celem Szanghajskiej Organizacji Współpracy jest umacnianie
355
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wzajemnego zaufania oraz dobrosąsiedztwa i przyjaźni między krajami
członkowskimi; zachęcanie krajów członkowskich do prowadzenia skutecznej współpracy w zakresie polityki, gospodarki i handlu, nauki i techniki, kultury, oświaty, energii, komunikacji, ochrony środowiska naturalnego oraz w innych dziedzinach; czynienie wspólnych wysiłków na rzecz
ochrony i zabezpieczenia pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w danej
strefie; stworzenie demokratycznego, sprawiedliwego i racjonalnego nowego międzynarodowego ładu polityczno-ekonomicznego. Szanghajska
Organizacja Współpracy co roku organizuje oficjalne spotkania na szczycie krajów członkowskich i odbywa periodycznie spotkania szefów rządów w krajach członkowskich359.
Rząd chiński jeszcze przed ogłoszeniem polityki reform i otwarcia Chin
na świat, wielokrotnie wysyłał do Afryki ekipy medyczno-lekarskie i pracowników technicznych do prac inżynieryjnych. W ciągu ostatnich lat,
w miarę wzrostu siły państwa, Chiny z jeszcze większym entuzjazmem
uczestniczyły w walce z globalnymi klęskami żywiołowymi dotyczącymi
warunków ekologicznych i środowiska naturalnego360.
Obecnie Chiny plasują się daleko za gigantami operacji pokojowych,
takimi jak Pakistan, Indie, Bangladesz czy Nigeria, ale ich wkład przewyższył już wkład większości państw zachodnich. Ponadto Chiny ostatnio
wysłały kilka okrętów wojennych, by pomóc w zwalczaniu piractwa u wybrzeży Somalii. Chiny aktywnie uczestniczą także w międzynarodowych
humanitarnych akcjach ratowniczych361.
Relacje ChRL z ASEAN od 1996 r. przybrały postać corocznych szczytów (w tak zwanej formule 10+1). W 1996 r. ChRL, Rosja, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan podpisały porozumienie o budowie środków zaufania
w sferze militarnej na terenach przygranicznych, a w dniu 15 czerwca
2001 r. „Szóstka Szanghajska” (po przystąpieniu Uzbekistanu) podpisała
Deklarację Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW), która za główne
cele stawia sobie walkę z separatyzmem, terroryzmem i ekstremizmem,
także przemytem narkotyków i nielegalnym handlem bronią362.
359
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Szczególnym dowodem na nowe podejście Chin do stosunków międzynarodowych jest aktywne zaangażowanie się Pekinu w rozwiązanie
napięć powstałych wokół rozwoju północnokoreańskiego programu jądrowego363.
W 2003 r. na bali ASEN i Chiny wydały wspólną deklarację o partnerstwie strategicznym dla pokoju i prosperity. Wówczas też Chiny przystąpiły do TAC364.
Nawiązujący do koncepcji budowy Nowego Ładu Ekonomicznego postulat oparcia stosunków międzynarodowych na wzajemnych korzyściach uwzględnia wzrastającą rolę globalizacji we współczesnym świecie365. W dniu 29 listopada 2004 r. Chiny i ASEAN podpisały w Vientiane
porozumienie zakładające utworzenie do 2015 r. największej na świecie
strefy wolnego handlu, obejmującej 2 mld osób. Pierwszą umowę o wolnym handlu Chiny podpisały z 10 krajami ASEAN w listopadzie 1991 r., obie
strony przystąpiły do ustalenia obniżek stawek celnych. Część z nich obniżono od 2005 r. W dniu 14 stycznia 2007 r. na szczycie w Cebu na Filipinach zawarto porozumienie o dwuetapowym znoszeniu ceł od dóbr
i usług, umowę o inwestycjach zawarto w sierpniu 2009 r. W ostatecznej
umowie zawartej w dniu 1 stycznia 2010 r. triumfalnie ogłoszono powstanie
wspólnej Strefy Wolnego Handlu między Chinami a ASEAN, która w 2010 r.
zniosła 90% stawek w handlu Chin z Indonezją, Brunei, Malezją, Filipinami,
Singapurem i Tajlandią, a do 2015 r. z Laosem, Wietnamem, Kambodżą
i Myanmar (Birmą) pozostałe 10%, w tym na wyroby włókiennicze i części
elektroniki. Porozumienie bezcłowym handlem obejmie ok. 7 tys. kategorii towarów, po pełnym wejściu w życie. W styczniu 2010 r. powstała między Chinami a państwami ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) najbardziej rozległa i trzecia pod względem wielkości
PKB – 6 bln USD (po Europejskim Obszarze Gospodarczym i Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu), strefa wolnego handlu na Ziemi.
Obejmuje ona 11 sprzymierzonych państw, które zamieszkuje łącznie niemal 2 mld ludzi, zaś wartość wymiany handlowej między nimi wyniosła
ponad 200 mld USD. Chiny regularnie uczestniczą w spotkaniach z przy363
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wódcami ASEAN w ramach mechanizmu ASEAN+3, obejmującego również Japonię i Koreę Południową366.
Kraje ASEAN skorzystają na większym eksporcie surowców do Chin,
lecz producenci dóbr konsumpcyjnych i części samochodowych stracą na
konkurencji z tańszymi wyrobami z Chin. Tajlandia jednak skorzysta z rosnącego chińskiego popytu na żywność i napoje, biżuterię i kosmetyki367.
Firmy odzieżowe z Azji Południowo-Wschodniej mogą skorzystać z tańszych w Chinach wyrobów surowych, tzn. tkaniny i półproduktów. Z kolei
producenci tekstyliów, obuwia i wyrobów ze stali w Tajlandii, Wietnamie,
Kambodży i Indonezji muszą liczyć się z tańszym chińskim importem. Indonezja, która w przeszłości już miała zatargi z Chińczykami, starała się w
listopadzie odroczyć wdrożenie całego porozumienia, bo obawiała się zalewu taniego importu. Ostatecznie jednak zgodziła się, zastrzegając jednak
sobie prawo do monitorowania sytuacji po odroczeniu obniżenia 228 stawek celnych od wyrobów z sektorów hutnictwa stali, elektroniki i petrochemii. Problemy z konkurencją dla krajów ASEAN pojawią się, jeśli Chiny zechcą, jak zapowiadały, podpisać podobne umowy z Japonią i Koreą. Do tej
pory kraje ASEAN były strefą wpływów politycznych i gospodarczych USA.
Utworzenie strefy wolnego handlu otworzyło drogę do ekspansji Chin na
tym obszarze. Najpierw gospodarczej, a potem zapewne i politycznej. Jest
to kolejny przykład skutecznej ofensywy chińskiej w polityce międzynarodowej podporządkowanej ekspansji gospodarczej368. Premier Wen Jiabao
zaproponował pięciopunktowy plan, którego realizacja ma jeszcze bardziej
związać ze sobą gospodarki regionu, zakłada on wzrost handlu, współpracę
w inwestycjach, zwiększenie kooperacji w dziedzinach technologii i gospodarki, budowę strefy wolnego handlu Chiny–ASEAN i rozwijanie subregionalnej współpracy pomiędzy Chinami a ASEAN, np. East ASEAN i Area
(BIMP-EAGA)369. Według prognoz Banku Światowego, jeżeli plany te dojdą
do skutku, to strefa wolnego handlu Chiny–ASEAN stanie się jednym z naj366
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bardziej wpływowych graczy w obrębie regionu Azja-Pacyfik. Jedenastu
byłych mężów stanu Chin i państw ASEAN skupionych w EPG (the ASEAN-China Eminent Persons Group) stwierdziło w swoim raporcie, że poprzez
wielostronne forum i mechanizmy współpracy regionalnej państwa te powinny promować większą współpracę na płaszczyźnie politycznej, obronnej i bezpieczeństwa. Raport podsumowuje rok współpracy w ramach EPG,
ocenia współpracę Chin oraz ASEAN na przestrzeni ostatnich 15 lat oraz
podpowiada, jak powinna wyglądać ta współpraca w ciągu następnych 15 lat.
Raport wskazuje na wzmocnienie współpracy w dziedzinach takich, jak
bezpieczeństwo morskie, nielegalne migracje, terroryzm i zorganizowana
przestępczość transnarodowa oraz zarządzanie i pomoc w przypadku klęsk
żywiołowych. Według Glorii Aroyyo, współpraca między Chinami i ASEAN
od 1991 r. była najbardziej dynamicznym zjawiskiem w polityce międzynarodowej tego okresu. Dzisiaj wiele zobowiązań jest realizowanych przed
czasem, jak na przykład porozumienie o strefie wolnego handlu do 2010 r.,
które ma docelowo objąć 1,8 mld ludzi, czyli 1/3 ziemskiej populacji. Już
teraz, na podstawie tzw. „programu wczesnych zbiorów”, wiele produktów
jest obłożonych zerową stawką celną. Prezydent Aroyyo cieszy się z pogłębiającej się współpracy z Chinami, gdyż usamodzielnia to region i czyni go
mniej zależnym od rynków amerykańskich i europejskich, co tak naprawdę
ma świadczyć o dojrzałości politycznej regionu370.
W ślad za ożywieniem handlu z państwami EWG po 1978 r. premier
ChRL odbył w czerwcu 1984 r. 18-dniową podróż po sześciu krajach Europy Zachodniej, wybierając na pierwszy etap Francję. Chiny w 1983 r. nawiązały stosunki ze Wspólnotą Węgla i Stali oraz Wspólnotą Energii Atomowej. Uzgodniły także z Komisją EWG przeprowadzenie regularnych
konsultacji politycznych. Od początku 1984 r. ChRL stała się 112 członkiem
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W sierpniu 1984 r. odbyła się
pierwsza wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w czterech
państwach Ameryki Łacińskiej, takich jak Meksyk, Wenezuela, Argentyna,
Brazylia. W tymże roku przedstawiciele Pekinu zaczęli wznawiać kontakty
z ruchami pokojowymi, a na początku czerwca roku następnego w stolicy
kraju odbyła się międzynarodowa konferencja w obronie pokoju z udziałem 60 organizacji pacyfistycznych z 23 krajów. Dyplomacja chińska zadeklarowała, iż Chiny nie użyją broni atomowej jako pierwsze. Wyraziła
też gotowość uczestniczenia w ramach genewskiej konferencji rozbroje370

Tamże.
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niowej w opracowaniu układu o zakazie doświadczeń z bronią jądrową.
Wreszcie rząd chiński oświadczył (24 września 1985 r.), iż w odpowiednim
czasie podda swoje cywilne instalacje jądrowe kontroli MAEA w Wiedniu. Od
momentu zgłoszenia swojej kandydatury na członka WTO przez Chiny
w 1986 r., strona chińska czyniła wysiłki w kierunku wejścia do tej organizacji. Od stycznia do września 2001 r. chińska delegacja przeprowadziła
z WTO cztery konferencje, na których prowadzono wielostronne negocjacje
w sprawie przystąpienia Chin do tej organizacji i uchwalono dokument
w tej sprawie. W dniach 9–14 listopada tego roku, w stolicy Kataru, Doha,
odbyła się IV konferencja Światowej Organizacji Handlu na szczeblu ministerialnym, w której uczestniczyła chińska delegacja z ministrem handlu, Shi
Guangshengiem, na czele. W dniu 11 listopada Chiny podpisały protokół
o przystąpieniu do WTO. W dniach 19–20 grudnia Chiny uczestniczyły
w posiedzeniu Rady Generalnej WTO jako oficjalny członek tej organizacji.
Zgodnie z artykułem IX ustęp 1 i artykułem XII ustęp 2 Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) t.j. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98,
poz. 483) oraz Decyzją Konferencji Ministerialnej WTO z dnia 10 listopada
2001 r. Chińska Republika Ludowa stała się z dniem 11 grudnia 2001 r.
członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) na warunkach określonych
w Protokole akcesji Chińskiej Republiki Ludowej. Decyzja oraz Protokół
akcesji Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu (WTO)
w części dotyczącej stosowania środków ochronnych wraz z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 7 do protokołu, dotyczącymi środków antydumpingowych i ochronnych utrzymywanych wobec importu z Chińskiej Republiki Ludowej, stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia rządowego371.
Członkostwo Chin ma wydatny wpływ na rozwój gospodarczy Państwa
Środka i standard życia jego obywateli372.
Chiny musiały spełnić wynegocjowane ustalenia w zakresie niedyskryminacji, otwarcia rynku; przejrzystości regulacji; wolności wymiany handlowej i preferencyjnego traktowania krajów rozwijających się. Władze chińskie
zobowiązały się do likwidacji dualnego systemu cen, stopniowego znoszenia
wszelkich ograniczeń handlowych, w tym eksportowych i importowych dla
przedsiębiorstw zagranicznych, oraz traktowania tych firm na równi z firmami chińskimi. Rynek usług zostanie udostępniony zagranicznej konku371
Informacje gospodarcze, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie, Internet,
www.firmypolonia.Com/katalog/Dir/sk/243/idFirma/464 [dostęp: 25 października 2010].
372
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rencji, postępuje znacząca obniżka ceł. Nie później niż w 2010 r. taryfy celne
na produkty rolne zmaleją do średnio 15%, podczas gdy na produkty przemysłowe do poziomu poniżej 9%. Sukcesywne zmniejszanie ceł ma miejsce od
początku lat 90. Chiny zobowiązały się do równego traktowania wszystkich
uczestników wymiany handlowej, ustanowienia prawnych instytucji kontrolnych zgodnie z zasadami przejrzystości regulacji. Obiecały niestosowanie
subsydiów eksportowych na produkty rolne i przemysłowe, które wymusiłyby na WTO wprowadzenie barier antydumpingowych. Państwo zachowało
prawo do handlu paliwami, surowcami mineralnymi, tytoniem i zbożem
oraz prawo utrzymania pewnych restrykcji w transporcie i dystrybucji towarów. W grudniu 2004 r. zniesiono kontyngenty na chińskie tekstylia, chociaż
do 2008 r. kraje WTO miały prawo ograniczenia importu, jeśli tenże import
powodowałby turbulencje lokalnego rynku. Chinom nie przyznano pełnych
praw kraju rozwijającego się373.
Inwestorzy zagraniczni zintensyfikowali swoje zainteresowanie rynkiem chińskim po wstąpieniu ChRL w 2001 r. do Światowej Organizacji
Handlu (WTO) i zredukowaniu szeregu ograniczeń dla inwestycji zagranicznych, obowiązujących w 75 sektorach gospodarki narodowej. Wpływ
na postawę światowego biznesu miało również nieustanne poszukiwanie
przez niego taniej siły roboczej, o którą na rynku chińskim jest stosunkowo
łatwo374. Chiny jako członek WTO mają prawo uczestniczyć w tworzeniu nowych reguł tego międzynarodowego organu, a nie tylko biernie przestrzegać reguł ustanawianych przez nich375.

2. Rola administracji publicznej
Chińskiej Republiki Ludowej
w stosunkach z Unią Europejską
Za pośrednictwem Francji ożywienie stosunków chińsko-unijnych nastąpiło
dopiero od 1964 r., a za nią kilka lat później podążyły Włochy (1970) i Niemcy

373

A. Bolesta, dz. cyt., s. 135–136.
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K. Tomala, K. Gawlikowski, dz. cyt., s. 129.
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(1972)376. Ówcześnie o Unii Europejskiej nikt nie myślał, a idea gospodarczej integracji europejskiej dopiero owocowała w umysłach przywódców
państw europejskich, nie było mowy o szerszym, wielostronnym i wielopłaszczyznowym porozumieniu z Chinami. W związku z tym dopiero w sytuacji, gdy Wspólnoty Europejskie (WE) zyskały solidne podstawy traktatowe, instytucjonalne, kompetencyjne i finansowe, możliwe stało się
nawiązanie stosunków dyplomatycznych WE z Chinami (1975). Początkowo współpraca dotyczyła stosunków gospodarczych, a pierwszą umowę
w tej materii podpisano w maju 1978 r. Od tego momentu właśnie Chiny
wkroczyły na ścieżkę strukturalnych przemian wewnętrznych i zarazem
szybkiego wzrostu gospodarczego. W lutym 1979 r. na Forum kooperacji
powstała Komisja Wspólna377.
Z upływem lat współpraca obu partnerów obejmowała coraz to nowe
dziedziny. Pierwszym wymiernym efektem tego typu działań były porozumienia dotyczące zarządzania oraz rozwoju rolnictwa z 1984 r. Następnie rok później, w dniu 4 października 1988 r., podpisano umowę traktującą o handlu i współpracy gospodarczej (Trade and Economic Cooperation
Agreement — TECA), która po dziś dzień stanowi fundament stosunków
dwustronnych. A wynikiem tego Komisja Wspólnot Europejskich (KWE)
otworzyła w Pekinie swoje stałe przedstawicielstwo. Ten pomyślny rozwój
stosunków dwustronnych został gwałtownie spowolniony wydarzeniami,
które wiosną 1989 r. miały miejsce na placu Tiananmen. Wspólnoty Europejskie włączyły się wówczas w politykę sankcji wobec Chin, a stan ten
utrzymywał się aż do 1992 r.. W 1995 r. w ramach stosunków dwustronnych UE z Chinami, doszło do zawarcia dokumentu strategicznego (strategy paper) pt. Długoterminowa polityka w stosunkach Chiny–Europa,
która odnosiła się do stosunków handlowych między stronami oraz
przedstawiała spójną strategię państw Unii Europejskiej wobec Chin378.
A w maju 2000 r. Pekin i Bruksela podpisały dwustronne porozumienie,
376 I. Janicka, Stosunki UE–Chiny w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej,
„Rocznik Integracji Europejskiej” 2010, nr 4, s. 275–279; J. Holslag, The Strategic Dissonance
Between Europa and China, „The Chinese Journal of International Politics” 2010, No. 3, s. 327–331.
377
B. Góralczyk, Unia Europejska–Chiny: najważniejsze stosunki na globie?, „Studia
Europejskie”, 2009, nr 2, s. 11; J. Rowiński, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami,
w: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, S. Parzymies
(red.), Warszawa 2009, s. 338–344.
378
K. Hołdak, A. Konarzewska, Stosunki Unii Europejskiej z Chinami, „Bezpieczeństwo
Narodowe” 2007, nr 5–6, s. 279.
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ułatwiające Chinom wejście do Światowej Organizacji Handlu w grudniu
2001 r.379.
W 1998 r. opublikowano kolejny strategy paper pt. Budowa rozwiniętego partnerstwa z Chinami i ustanowiono dialog strategiczny między instytucjami, a w 2001 r. trzeci już dokument z tej serii pt. Implementacja
wspólnej strategii w komunikowaniu się i dalszych krokach w celu bardziej
efektywnej polityki Unii Europejskiej. Dokumenty te wskazują na znaczny
rozwój dotychczasowych stosunków dwustronnych i podtrzymują wolę
kształtowania partnerstwa na zasadzie współpracy, a nie rywalizacji. Na
mocy dokumentu z 1998 r. zaczęły odbywać się regularne coroczne i naprzemiennie na terytoriach obu stron szczyty UE–Chiny. Państwo Środka
jak dotąd tylko raz przygotowało tego typu dokument (China’s EU Policy
Paper), a było to jesienią 2003 r. Podkreślano w nim, iż stan wzajemnych
relacji jest lepszy niż kiedykolwiek, i dodano, że nie ma w nich poważnych
różnic interesów i źródeł zagrożenia dla bezpieczeństwa380.
Pierwszy program strategiczny, obejmujący lata 2001–2006, opublikowała Unia Europejska 1 marca 2002 r., wskazano w nim kilka kluczowych
zadań stojących do rozwiązania między partnerami. W dniu 10 września
2003 r. UE przygotowała kolejny istotny dokument programowy pt. Dojrzewające partnerstwo – podział interesów i wyzwań w stosunkach UE–
–Chiny, w którym to podkreślono potrzebę koordynacji polityk w wielu
aspektach, by wspólnie pracować i promować globalną stabilność, pokój
i zrównoważony rozwój381. W dniu 24 października 2006 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat, będący najważniejszym jak dotąd dokumentem w stosunkach wzajemnych, a noszący tytuł UE–Chiny: bliższe
partnerstwo, rosnąca odpowiedzialność, gdzie już sam tytuł wskazywał na
ewolucję charakteru współpracy oraz rosnącą rolę obu podmiotów na
arenie międzynarodowej. Przyjęto wówczas drugi program strategiczny
współpracy na lata 2007–2013. Podkreślano w nim, że oba podmioty są dla
siebie równorzędnymi partnerami oraz wskazywano, iż choć relacje obu
stron zawdzięczają swą genezę wymianie handlowej, to obecnie prze-

379
S. Nycz-Wojtan, Ekapańsja Państw Azjatyckich na rynek Unii Europejskiej, „Kwartalnik
Naukowy Uczelni Vistula Scientific Quartely” 2018, No. 4 (5), s. 85.
380
Ministry of Foreign Affairs, China’s EU Policy Paper, Internet, www.mfa.gov.cn/eng/
zxxx/t27708.htm [dostęp: 20 listopada 2011].
381
European Commission, A Maturing Partnership, w: Shared Interests and Challenges in
EU–China Relations, COM (2003) 533 final, s. 6.
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kształciły się one w partnerstwo oparte na dialogu politycznym, stosunkach gospodarczych i handlowych oraz dialogu sektorowym382.
Dynamika rozwoju relacji dwustronnych mocno przybrała na sile w ostatnich latach, na szczycie w Helsinkach 9 września 2006 r. podjęto decyzję
o rozpoczęciu negocjacji dotyczących nowego porozumienia ramowego
o partnerstwie (Partnership and Cooperation Agreement — PCA). Faktycznie ruszyły one w styczniu 2007 r. Ustanowiono zasadę, iż początkowo
omawiane będą kwestie łatwiejsze, a dopiero w następnej kolejności kwestie budzące kontrowersje i spory (np. status gospodarki rynkowej dla
Chin, kwestia Tajwanu, embargo na dostawy broni, przestrzeganie praw
człowieka, rosnący deficyt UE w handlu z Chinami itp.). Ostateczne porozumienie ma być podzielone na dwie części: aktualizację umowy handlowej z 1985 r. (TECA) oraz część regulującą podstawy prawne współpracy
społecznej, kulturowej i politycznej383.
Unia Europejska posiada strategię działania wobec Chin, określiła program strategiczny na najbliższe lata, a jednak założenia pozostają tylko na
papierze. Trudno doszukiwać się spójnej i długofalowej strategii UE wobec
Państwa Środka, która odzwierciedlałaby zarówno szanse, jak i zagrożenia
wypływające z rosnącej potęgi Chin dla UE jako całości, a nie tylko zlepku
27 państw członkowskich384.
Unia Europejska oczekuje przemian politycznych w Chinach, które
powinny zmierzać do większej otwartości, znaczącego postępu w dziedzinie ochrony praw człowieka i stopniowego ustanawiania państwa prawa.
Ponadto UE oczekuje stabilizacji w Cieśninie Tajwańskiej, podjęcia rozmów z Dalajlamą i wprowadzenia prawdziwej autonomii politycznej
w Tybecie. Unia Europejska wymaga od Chin większej odpowiedzialności
za sprawy międzynarodowe, zwłaszcza w kwestii ocieplenia klimatycznego, rozwoju Afryki, migracji i nierozprzestrzeniania broni masowego
rażenia. Ważnym aspektem jest podkreślanie konieczności przestrzegania
382
R. Willa, Stosunki Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową – pragmatyzm czy
strategiczne partnerstwo?, „Historia i Polityka” 2011, nr 6 (B), s. 172.
383
G. Geeraerts stwierdził, że „jednym z powodów, dla których Pekin chce, by negocjacje
PCA skupiły się handlu i współpracy gospodarczej, jest powątpiewanie w zdolność UE do
działania w sferze politycznej” – G. Geeraerts, China, the EU, and the New Multipolarity,
„European Review” 2011, nr 1, s. 63; Jiao Zhang, The EU–China Relationship Arriving at a Bottleneck
— a Look at the Ongoing Negotiation of the PCA, „EU–China Observer” 2011, No. 4, s. 2–8; B. Colin,
Obstacles in Upgrading the 1985 Trade and Economic Cooperation Agreement between the
EU and China, „EU–China Observer” 2010, No. 3, s. 9–13.
384
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zobowiązań, które Chiny przyjęły na siebie, wstępując do Światowej Organizacji Handlu, m.in. zapewnienia łatwiejszego dostępu do ich rynku
wewnętrznego, zwłaszcza strategicznych sektorów gospodarki, oraz skuteczniejszej ochrony praw własności intelektualnej. „Odmienności poglądów w ramach wspólnoty europejskiej na tematy tak fundamentalne, jak
stosunki między Unią a państwami członkowskimi, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, a w konsekwencji relacje z NATO i Stanami
Zjednoczonymi, które zaostrzyło jeszcze przyjęcie kolejnych państw,
również przyczyniły się do skomplikowania stosunków z Pekinem, osłabiając pozycję Brukseli w dwustronnych negocjacjach”385. „Też nie można
stwierdzić, że wejście w życie traktatu lizbońskiego w styczniu 2010 r.
wzmocniło spójność i siłę przetargową Unii Europejskiej w stosunkach
z ChRL. Od końca zimnej wojny chińskie władze traktują stosunki chińsko-europejskie jako archetyp stosunków międzynarodowych w wielobiegunowym świecie, który chciałyby współtworzyć. W konsolidacji i rozszerzeniu Unii Pekin widzi wyłanianie się potęgi w pełnym sensie tego
pojęcia, narodziny nowego podmiotu zdolnego zrównoważyć i osłabić
wpływy amerykańskie, a w konsekwencji służącego chińskim interesom”386.
Chiny ujmują Unię Europejską jako model działania mechanizmu wielostronnego oraz regionalizacji i źródło inspiracji dla własnego rozwoju.
Bogata wspólna przeszłość kulturowa powinna również sprzyjać wymianie i zacieśnianiu więzi między Chinami i Europą387.
Niemniej jednak to raczej poszczególne państwa UE, podejmując indywidualne, często nawzajem sprzeczne ze sobą działania, mają wpływ na
charakter polityki UE wobec Chin388. Państwa UE, widząc ogrom rynku
wewnętrznego Chin i możliwość niemal nieograniczonego rozwoju wymiany handlowej, zaczynają ze sobą rywalizować, zamiast współpracować, a to podważa pozycję Unii Europejskiej jako partnera Chin i ogranicza
możliwości jej wpływu na Pekin. Państwo członkowskie UE jest, w rozmowach dwustronnych z Chinami, stroną daleko słabszą, jednakże Chiny nie
posiadają ani wizji stosunków dwustronnych z Unią Europejską, ani też jej
przełożenia na krótko- i średnioterminowe działania w postaci strategii.
385
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Z jednej strony UE jest niezwykle ważnym partnerem handlowym dla
Chin, największym rynkiem eksportu towarów. Z drugiej zaś strony Unia
jest postrzegana w Pekinie jako mało aktywny i mało atrakcyjny podmiot
polityki międzynarodowej, niemający ambicji głębszego przeobrażenia
panującego obecnie na świecie układu geopolitycznego389.
Jednakże należy tu pamiętać, że Chiny są państwem, które najwięcej
importowało z obszaru Unii Europejskiej, jak i eksportowało na teren Unii.
Deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami w 2014 r. wzrósł i wynosił
137,3 mld euro. Eksport z obszaru Unii Europejskiej do Chin charakteryzował się stałą tendencją wzrostową. Nawet w latach kryzysu, tj. od 2008 do
2009 r., nie było załamania eksportu, mimo spadku popytu w wymiarze
globalnym. W regionach lub państwach, które wykazują trwały wzrost
PKB, jak ma to miejsce w Chinach, występuje także wysoki popyt. Dlatego
też większe możliwości eksportowe krajów Unii Europejskiej do Chin znajdują odzwierciedlenie w danych statystycznych. Import z Chin do Unii
Europejskiej uległ wyraźnemu załamaniu w latach 2009–2010 z uwagi na
głęboką recesję w Unii Europejskiej w 2009 r. (PKB UE spadło o ponad 4%
w 2009 r.). Należy podkreślić, iż obecnie import z Chin osiągnął zdecydowanie wyższy poziom aniżeli przed kryzysem390.
W 2013 r. przez przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga Chiny w ramach
ekspansji Chin na rynek UE wprowadziły w życie projekt Nowy Jedwabny Szlak. Założeniem tego projektu jest rozbudowanie sieci infrastruktury logistycznej łączącej Chiny, państwa Azji Środkowej, Bliskiego
Wschodu i Europy. Projekt ten zakłada rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, drogowej, kolejowej, lotniczej oraz sieci przesyłowych
paliw. Uwzględniono tam rolę Polski jako jednego z państw tranzytowych szlaku. Inicjatywa ta pozostaje na poziomie planów, jednakże podkreśla się, że sam przebieg szlaku jest rozpatrywany w kilku wariantach.
Dodatkowo każda z opcji szlaku może być rozważana jako osobna, jak
i zintegrowana, gdyż projekt zakłada także budowę kilku połączeń równocześnie. Na znaczeniu zyskują przy tym trzy koncepcje. W pierwszej
zakłada się utworzenie korytarza północnego stanowiącego przedłużenie rosyjskiej Kolei Transsyberyjskiej. Szlak ten wiódłby przez Kazachstan, przez terytorium Federacji Rosyjskiej, na terytorium Białorusi, a na389
K. Kik, Światowe aspiracje Unii Europejskiej. Główne motywy i podstawowe kierunki
działania, Kielce 2008, s. 139.
390
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stępnie do Polski, która w tym wariancie określana jest „wrotami Europy”.
Na korzyść tego szlaku przemawia to, że jest on obecnie, częściowo, eksploatowany i wiedzie przez terytoria najmniejszej liczby państw, przekraczając najmniejszą liczbę przejść granicznych. Kluczowym minusem
utworzenia takiego szlaku są trudne warunki klimatyczne napotykane
na jego trasie i przejście przez obszar Rosji, która dla Chin jest silnym i roszczeniowym partnerem w stosunkach gospodarczych. Dlatego w drugim
wariancie rozpatruje się stworzenie korytarza południowego, który zaczynałby się na terenie Kazachstanu, ale następnie wiódłby przez Turkmenistan bądź Kirgistan, Tadżykistan, aż w głąb Iranu. W efekcie przez
Iran szlak prowadziłby do Turcji i Europy. Minusem takiego rozwiązania
jest duża liczba przejść granicznych oraz poprowadzenie korytarza przez
teren państw Bliskiego Wschodu określanych jako politycznie niestabilne. Dlatego rozpatrywana jest także opcja pośrednia, tzw. korytarz
środkowy, który przechodziłby przez terytorium Kazachstanu, następnie
prowadziłby do azerskiego portu Alat, przez południowy Kaukaz, aż do
Turcji i UE. Wadą tego rozwiązania pozostają jednak różnorodne formy
transportu. Dodatkowo projekt szlaku uwzględnia wykorzystanie dróg
morskich. Projekt ten miałby być wspierany przez współpracę państw
Azji Południowo-Wschodniej, Północnej Afryki i Oceanii. Korytarz ten
prowadziłby przez kilka stref morskich, tj. Morze Południowochińskie,
Południowy Pacyfik oraz Ocean Indyjski. Ważną część tego szlaku stanowi Afryka Wschodnia. Takie rozwiązanie wynika z gospodarczej obecności Chińczyków w tym regionie391.
Chiny na nowo poszukują swego miejsca i roli w środowisku międzynarodowym oraz budują własną strefę wpływów geopolitycznych. Dlatego
też unijne hasło wielobiegunowego świata jest w Pekinie niezwykle przychylnie odbierane. Lecz i tu dostrzec można pewne różnice między partnerami, gdyż UE i Chiny inaczej je rozumieją. Europa kładzie nacisk na
wzrost znaczenia kluczowych organizacji w stosunkach międzynarodowych, Chiny zaś na budowę świata składającego się z kilku mocarstw,
w tym ich samych, posiadających równorzędną pozycję, co prowadzi do
nieporozumień między partnerami392. „Zacieśnienie współpracy międzynarodowej między UE a Chinami może okazać się strategiczną alternatywą
391

S. Nycz-Wojtan, dz. cyt., s. 89–90.

Jing Men, EU–China Relations: from Engagement to Marriage?, „EU Diplomacy Papers”
2008, nr 7, s. 8.
392
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dla gospodarki europejskiej. Dodatkowo taki sojusz może stanowić podstawę szerokiej wymiany doświadczeń edukacyjnych, gospodarczych, technologicznych, jak również ekonomicznych”393.

3. Wpływ administracji publicznej
Chińskiej Republiki Ludowej na
czynniki ekologiczne
Gwałtowny rozwój gospodarczy oraz towarzysząca temu degradacja środowiska naturalnego spowodowały, że Chiny stały się jednym z najważniejszych elementów globalnego systemu ochrony środowiska. Za początek
rozwiniętej współpracy można uznać powstanie Północno-Wschodnio-Azjatyckiej Konferencji Współpracy w zakresie Ochrony Środowiska –
NEAC (Northeast Asian Conference on Environmental Cooperation). Konferencja ta była wynikiem wzmożonej aktywności ekologicznej po Szczycie
Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Konferencja stała się istotnym forum wymiany informacji oraz rozmów prowadzących do zapoczątkowania wielu
pionierskich inicjatyw przyjaznych środowisku. Jedną z takich inicjatyw
jest Plan Działania dla Północno-Wschodniego Pacyfiku – NOWPAP
(Northwest Pacific Action Plan), który koncentruje się na rozwiązaniu
problemu zanieczyszczenia mórz i wód przybrzeżnych. U podstaw działalności NOWPAP leży opracowywanie narodowych planów zwalczania
i zapobiegania zanieczyszczeń wód przybrzeżnych, które są konsultowane i koordynowane podczas spotkań ministrów środowiska. Jedną z najlepiej rozwiniętych „zielonych” inicjatyw jest Podregionalny Program
Współpracy w zakresie Ochrony Środowiska Azji Północno-Wschodniej
– NEASPEC (North-East Asian Subregional Program on Environmental
Cooperation). Głównym zadaniem tej organizacji jest przeciwdziałanie
negatywnym skutkom zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania węgla.
Grupa rozpoczęła działalność jako forum wymiany informacji i z czasem
została przekształcona w instytucję dążącą do implementacji realnych
projektów redukcji zanieczyszczeń. Co więcej, jako jedna z nielicznych
struktur ekologicznych w regionie, NEASPEC posiada własny fundusz fi393
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nansowy oparty na kontrybucji państw członkowskich. W celu silniejszej
koordynacji działań ekologicznych w Azji Północno-Wschodniej w 1999 r.,
w wyniku porozumienia Chin, Japonii i Korei Południowej, powołano do
życia Trójstronne Spotkania Ministrów Środowiska – TEMM (Tripartite Environmental Ministers Meetings). Głównym celem corocznych spotkań jest
rozwinięcie instrumentów współpracy regionalnej oraz usprawnienie procesu implementacji projektów ekologicznych na terytorium państw członkowskich. Jednakże aktywność organizacji nie zaowocowała istotnym
zwiększeniem liczby inicjatyw ekologicznych oraz nie przyspieszyła tempa
ich wprowadzania. Dlatego też głównym celem dwóch kolejnych spotkań
w 2007 i 2009 r. było usprawnienie działalności TEMM. Ministrowie środowiska Chin, Japonii i Korei Południowej przyjęli oświadczenie mówiące
o utworzeniu niezależnego funduszu oraz usprawnieniu mechanizmów
implementacji rozwiązań naturalnych dla środowiska. Zaproponowano
również, aby projekty TEMM objęły swoim zasięgiem inne państwa Azji
Północno-Wschodniej394.
Podobnie możemy zaobserwować aktywniejszy udział Chin w ramach
intensyfikacji dialogu klimatycznego na forum ONZ. Niemniej jednak
chińska pozycja negocjacyjna nie opierała się już tylko i wyłącznie na postawie defensywnej, która ma na celu ochronić gospodarkę kraju przed
kosztami redukcji dwutlenku węgla. Jako jedno z najpotężniejszych gospodarczo państw Chiny stały się nieodzownym elementem budowania
systemu współpracy w zakresie ochrony klimatu. Dowodem na to mogą
być postanowienia konferencji stron w Kopenhadze z 2009 r.395, która zakończyła się podpisaniem porozumienia z Kopenhagą, wyznaczającego
nowe kierunki współpracy klimatycznej. Porozumienie opiera się na dobrowolnych i niewiążących prawnie planach redukcyjnych, kładąc duży
nacisk na wymianę technologiczną oraz stworzenie mechanizmów pomocy dla państw rozwijających się. W porozumieniu z Kopenhagą państwa uprzemysłowione wystąpiły z niezwykle ambitnymi deklaracjami
394
M. Socha, Chiny jako partner międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska, w: China Goes Global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, M. Pietrasiak,
T. Kamiński (red.), Łódź 2012, s. 52–53.
395
Konferencja Klimatyczna COP 15 w Kopenhadze z 7–18 grudnia 2009 r. Wzięli w niej
udział przedstawiciele 192 krajów, organizacje ekologiczne oraz sponsorzy. Celem konferencji było osiągnięcie porozumienia w walce z globalnym ociepleniem, Internet, www.
ekologia.pl/wydarzenia/konferencje/COP-15-Konferencja-Klimatyczna,11421.html [dostęp:
listopad 2018].
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redukcyjnymi. Ku zadowoleniu społeczności międzynarodowej udało się
ustanowić deklaracje redukcyjne od państw rozwijających się, w tym Chin.
Deklaracja Chińskiej Republiki Ludowej zakłada ograniczenie emisji
dwutlenku węgla na jednostkę Produktu Krajowego Brutto o 40% do 2020 r.
w stosunku do poziomu emisji z 2005 r. oraz zwiększenie udziału wytwarzania energii z alternatywnych źródeł do 15%. Indie zobowiązały się do
redukcji emisji o 25% ilości emisji na jednostkę Produktu Krajowego
Brutto396. Brazylia wysunęła propozycję redukcji w granicach 36–39%, a Republika Południowej Afryki zobowiązała się zmniejszyć ilość wytwarzanego dwutlenku węgla o 34%397. Pomimo tego, że proponowane plany
redukcyjne wyglądają na niezwykle ambitne, krytycy porozumienia z Kopenhagą zwracają uwagę na to, że większość deklaracji nie daje gwarancji
wykonania założeń przyjętych w porozumieniu398.
Silna obecność Chin w międzynarodowym dialogu ekologicznym nie
jest jedyną oznaką rosnącego znaczenia kwestii ekologicznych w tym
kraju. Chińczycy coraz chętniej witają proekologiczne inwestycje w regionie. Przykładem może tu być wzrost inwestycji związanych z ochroną klimatu w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM – Clean Development
Mechanism), zawartego w Protokole z Kioto399 do Konwencji Klimatycznej400. Mechanizm Czystego Rozwoju pozwala państwom uprzemysłowionym, będącym sygnatariuszami Protokołu z Kioto, na dokonywanie
redukcji emisji gazów cieplarnianych na terytorium państw rozwijających
się, które zazwyczaj posiadają niższe standardy ekologiczne. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla zostaje zaliczone na konto państwa finansującego projekty CDM. Głównymi państwami rozwijającymi mechanizm
396
Dokumenty z oficjalnej strony poświęconej UNFCCC, Internet, http://unfccc.int/files/
meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/chinacphaccord_app2.pdf [dostęp:
20 kwietnia 2011].
397
M. Elzen, F. A. Hof, A. Beltran, The Copenhagen Accord: Abatement Costs and Carbon
Prices Resulting from the Submissions, „Environmental Science and Policy” 2009, Vol. 14, s. 30.
398
J. Morgan, Reflections from Copenhagen: The Accord and the Way Forward, World
Resources Institute, Internet, www.wri.org/stories/2009/12/reflections-copenhagen-accordand-way-forward [dostęp: 20 kwietnia 2011].
399
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (w skrócie Protokół z Kioto) został sporządzony 11 grudnia 1997 r. i wszedł w życie 16
lutego 2005 r.
400
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC –
United Nations Framework Convention on Climate Change), zwana Konwencją Klimatyczną,
została przyjęta w 1992 r. na Konferencji „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro i weszła
w życie 21 marca 1994 r.
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CDM są kraje Unii Europejskiej oraz Japonia. Zwrócić tu należy uwagę, że
ponad 60% całkowitych redukcji w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju pochodzi z terytorium Chin. Mechanizm Czystego Rozwoju jest tylko
pojedynczym przykładem gwałtownego rozwoju zagranicznych projektów ekologicznych na terytorium ChRL. Duże zainteresowanie państw
uprzemysłowionych zielonymi inwestycjami w tym kraju wynika z rosnącego znaczenia gospodarczego Chin. Chińczycy chętnie decydują się na
zielone inwestycje, jednakże realizowanie podobnych inicjatyw jest wyrazem chęci rozwijania współpracy z ChRL i może doprowadzić do intensyfikacji stosunków handlowych oraz polepszenia wizerunku państwa finansującego projekt401.
Wsparcie międzynarodowe nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pomocy finansowej. Działalność organizacji pozarządowych oraz tworzenie
projektów ekologicznych we współpracy z innymi państwami ma ogromny
wpływ na aktywizację chińskiego społeczeństwa, prowadząc do stworzenia
efektywnych narzędzi współpracy ekologicznej na szczeblu lokalnym. Pozytywnym przykładem mogą być przedsięwzięcia realizowane pomiędzy
chińskimi i japońskimi miastami oraz projekty modelowych miast przyjaznych środowisku402.
W wielu przypadkach rozwinięcie współpracy na szczeblu lokalnym
przynosi znacznie lepsze efekty niż szeroko zakrojone działania na poziomie międzyrządowym oraz wprowadzanie projektów w skali całego kraju.
Warto zwrócić uwagę na postępującą dywersyfikację ekologicznej współpracy Chin z innymi państwami. Może to doprowadzić do wytworzenia
nowych, skuteczniejszych narzędzi kooperacji oraz przełożyć się na realną poprawę sytuacji w najbardziej zanieczyszczonych regionach ChRL.
W założeniach kolejnego planu rozwoju gospodarczego ChRL, na lata
2006–2011, na kwestie ochrony środowiska położono znacznie większy
nacisk niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z głównych założeń stało się
zwiększenie wydajności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia wody
i produkcji odpadów403.

401
J. Morgan, Reflections from Copenhagen, w: The Accord and the Way Forward, World
Resources Institute, Internet, www.wri.org/stories/2009/12/reflections-copenhagen-accordand-way-forward [dostęp: 20 kwietnia 2011].
402

K. Morton, International Aid and China’s Environment, London 2005, s. 77.

R. Hirono, Japan’s Environmental Cooperation with China During the Last Two Decades,
„Asia-Pacific Review” 2007, Vol. 14, No. 2, s. 5.
403
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Dwunasty plan pięcioletni, na lata 2011–2015, zakłada przeznaczenie
ogromnej sumy 313 mld USD na wspieranie rozwoju zielonych inwestycji oraz sektora odnawialnych źródeł energii404. Konkretnie zaproponowano, że w tym okresie: Chiny stawiają na jakość rozwoju; Chiny wielkie
dzięki niskim cenom; Partia ustaliła priorytety, chiński model demokracji
ma je spełnić; Chiny bardziej zależą od reform niż od giełd; chińskie wyzwania energetyczne; Stopień zanieczyszczenia atmosfery najgroźniejszymi gazami, począwszy od dwutlenku węgla, zmniejszy się o 8–10%
w stosunku do roku bazowego, czyli 2010; Wody gruntowe poniżej klasy V
nie będą zajmowały więcej niż 15% całości; woda w akwenach lądowych
w 60% będzie miała co najmniej klasę III; 80% miast na szczeblu ponadpowiatowym będzie miało powietrze co najmniej II klasy; wprowadzony zostanie system kontroli zanieczyszczenia metalami ciężkimi (przeznaczono na ten cel 2,5 mld juanów do wykorzystania w 26 prowincjach);
przyspieszone zostanie zalesianie gruntów (planuje się zalesienie nowych
obszarów wielkości terytorium Francji, czyli zwiększenie ich o 3,9% w porównaniu z 2011 r., gdy zajmowały 6 128 ha); energochłonność gospodarki
zmniejszy się o 20% do 2020 r. A wszystko po to, by budować cywilizację
ekologiczną405. W 2013 r. przedstawiono plan ograniczenia zużycia węgla
i wzrostu udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. W styczniu
2015 r. w życie weszła ustawa o ochronie środowiska, m.in. dająca władzom lokalnym prawo karania firm trucicieli. W tym samym roku Chiny
ogłosiły politykę walki ze smogiem oraz przystąpiły do porozumienia paryskiego. Jednocześnie celem Chin jest rozwój zielonego sektora gospodarki. Chiny zadeklarowały spadek emisji gazów cieplarnianych, ale ze
względu na konieczność rozwoju kraju, dopiero po 2030 r. Akcesja do porozumienia przyczyniła się do poprawy wizerunku międzynarodowego
Chin i wzmocniła determinację do budowy nowoczesnego, zielonego
sektora gospodarki. Proces ten stał się częścią polityki gospodarczej ChRL
nastawionej na tworzenie przewagi konkurencyjnej i pozyskiwanie know-how, również za granicą. W Polsce inwestorzy chińscy kupili m.in. spółkę

404
L. Xiang, R. Xiaozheng, China to Boost Green Investment, Internet, http://usa.chinadaily.com.cn/business/ 2011-09/25/content_13787036 [dostęp: 25 września 2011].
405
B. Góralczyk, Chiny Ekologiczne, obserwator finansowy, Internet, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/chiny-i-ekologia [dostęp: 27 lutego 2013].
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utylizacji odpadów Novago, a także startują w przetargu na budowę niskoemisyjnej spalarni śmieci w Warszawie406.
W 2016 r. Chińskie Państwowe Biuro Kontroli podało, że zdefraudowano
ok. 2,5 mld USD przeznaczonych na podnoszenie jakości wody. W 2017 r.
Chiny zainwestowały ponad 44 mld USD w międzynarodowe projekty
energetyczne i dotyczące ochrony środowiska (wzrost o ponad 38% w porównaniu do 2016 r.) i są światowym liderem inwestycji i produkcji w tym
sektorze. W ramach działań antysmogowych, ale i budowy przewagi konkurencyjnej nad USA i UE, rozwijają przemysł samochodów elektrycznych
i hybrydowych. W tym samym roku udało się ograniczyć smog (cząstki
PM 2,5407) w aglomeracjach: Pekin–Tianjin–Hebei (o 25%), delty Rzeki Perłowej (o 15%) oraz rzeki Jangcy (o 20%). Ogólna średnia wartość PM 2,5 dla
338 chińskich miast spadła (w porównaniu z 2016 r.) o 6,5% i w 2017 r. wyniosła 43 µcg/m3. Nieznacznie poprawił się stan wody – ilość niezdatnej
do użycia zmniejszyła się w pierwszej połowie 2017 r. o 1,7% w odniesieniu
do połowy roku poprzedniego. Niemniej jednak wyzwaniem pozostaje
zachowanie równowagi między zatrzymaniem degradacji środowiska
a wzrostem gospodarczym. Problem ten dotyczy zwłaszcza władz lokalnych, niechętnych zamykaniu fabryk czy hamowaniu inwestycji. Przykładem jest niewłaściwe wykorzystanie przez prowincje środków na ochronę
środowiska. Pomimo obaw władz lokalnych o osłabienie wzrostu gospodarczego za pozytywny sygnał należy uznać tylko nieznaczne osłabienie
wskaźnika aktywności finansowej PMI w grudniu 2017 r. (51,6%) w porównaniu ze wskaźnikiem listopadowym (51,8%). Nadal problemem są też kolosalne koszty związane zarówno z rewitalizacją środowiska, jak i z reformą systemu produkcji energii. Szacuje się, że oczyszczenie całego
areału chińskich gruntów kosztowałoby ponad bilion USD. O skali kosztów, jakie niosą inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii
odnawialnej, świadczą oceny Urzędu ds. Energii ChRL z 2016 r. Prognozuje on bowiem wzrost o 19% przez następne pięć lat produkcji energii

406
M. Przychodniak, Katastrofa ekonomiczna w Chinach: problem społeczny i szansa gospodarcza, „Biuletyn PISM” 2018, nr 37 (1610).
407
Aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który
zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka
spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych, Internet, https://pl.wikipedia.org/wiki/
PM2,5
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elektrycznej opartej na węglu, pomimo zapowiedzi zwiększania udziału
paliw odnawialnych i gazu408.
Zgodnie z prawem od 2019 r. 10% sprzedanych rocznie aut każdego
z producentów w Chinach musi być niskoemisyjnych. Coraz więcej energii powstaje również ze źródeł odnawialnych. Wykorzystując mechanizmy protekcjonistyczne, Chiny dbają o własnych wytwórców (60% światowego rynku paneli fotowoltaicznych należy do firm chińskich) i inwestują
w ich zachodnich konkurentów (także np. w energii wiatrowej). Do 2020 r.
planują zainwestowanie co najmniej 360 mld USD w sektorze energii odnawialnej409.
Na arenie międzynarodowej, choćby w ramach wdrażania porozumienia paryskiego, priorytetem ChRL pozostanie budowa przewagi konkurencyjnej w sektorze zielonych technologii, a nie np. wypracowanie modelu ograniczania emisji. Dlatego chińskie władze sceptycznie podchodzą
do wprowadzania w ramach umowy mechanizmów kontrolnych, a promują np. pomoc finansową (podtrzymują m.in. deklaracje przekazania
3 mld USD). Z uwagi na to mniejsze zaangażowanie USA w ochronę klimatu jest dla Chin niekorzystne. Zwiększa bowiem presję sygnatariuszy
na przejęcie przez nie nieformalnego przewodnictwa. Chcieliby oni, aby
Chiny wsparły klarowne regulacje monitorowania emisji w ramach negocjacji wdrożenia porozumienia paryskiego podczas tegorocznego szczytu
klimatycznego (COP24) w Katowicach410. Zgoda ChRL na większą kontrolę
408

Tamże.

409

Tamże.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W grudniu 2018
r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. W kwietniu 2017 r. delegaci
misji technicznej ONZ odwiedzający stolicę Górnego Śląska docenili miasto za bardzo dobre
przygotowanie do organizacji wydarzenia, w tym spełniającą wysokie wymagania infrastrukturę. O kandydaturze Katowic z uznaniem wypowiadali się m.in. wicepremier, minister finansów i rozwoju – Mateusz Morawiecki, a także minister środowiska – prof. Jan Szyszko, który
podkreślał, że „cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co
można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej”. W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron
Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).
W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu – COP 24/
Katowice, 24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, Internet, http://cop24.katowice.eu/pl.htm; M. Wąsiński, Między Bonn a Katowicami
– wyzwania globalnych negocjacji klimatycznych, „Biuletyn PISM” 2018, nr 2.
410
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jest jednak mało prawdopodobna ze względu na status kraju „rozwijającego się”. Podczas spotkania w Katowicach Chiny będą więc raczej pozorować chęć kompromisu, np. w sprawie monitoringu emisji, niż rzeczywiście działać jako lider na rzecz jego osiągnięcia. Zastanawiająca jest
jednak skala rozwoju inwestycji ekologicznych w tym kraju oraz przewidywane tempo zwiększania wydatków w nadchodzących latach. Mamy tu
do czynienia z niezwykle ciekawą sytuacją, w której państwo, postrzegane
jako jedno z największych źródeł zanieczyszczeń, znalazło się na pozycji
przywódcy w kategorii „zielonych inwestycji”. Według doniesień prasowych Chiny wyprzedziły pod tym względem Stany Zjednoczone411.
Należy przy tym zauważyć, że wzrost chińskich inwestycji ekologicznych nie zawsze jest równoznaczny z poprawą sytuacji w kraju. Chiny
przeznaczają coraz więcej środków na ochronę środowiska, jednak postępujący wzrost gospodarczy sprawia, że ilość zanieczyszczeń również
wzrasta. Przykładem może być wzrost zapotrzebowania na węgiel o ponad
miliard ton w latach 2006–2010. Warto zastanowić się nad innymi przyczynami silnego zainteresowania ChRL zielonymi inwestycjami. Niektóre
doniesienia wskazują na ekonomiczny charakter nowej chińskiej polityki
ekologicznej oraz energetycznej. Po pierwsze, zwiększanie funduszy na
ochronę środowiska jest próbą zmniejszenia strat w chińskiej gospodarce
oraz kosztów, jakie państwo przeznacza na zwalczanie negatywnych
skutków zanieczyszczeń. Według danych udostępnionych przez chińską
Krajową Radę Ochrony Środowiska oraz Narodowe Biuro Statystyczne
szacuje się, że tylko w 2004 r. straty wywołane przez zanieczyszczenie środowiska przekroczyły kwotę 65 mld USD, a kwoty związane z przetwarzaniem zanieczyszczeń 36,5 mld USD412. Widać więc, że straty powodowane
przez degradację środowiska są na tyle duże, aby przekonać chińskie władze o konieczności podjęcia działań. Inwestowanie w sektor odnawialnych źródeł energii może być również odpowiedzią na rosnący kryzys
energetyczny ChRL. Gospodarka energetyczna jest oparta głównie na
spalaniu węgla. Co prawda Chiny posiadają ogromne zasoby tego surowca,

411 S. Tandon, China Overtakes U.S. in Green Investment, Internet, www.industryweek.com/
articles/china_overtakes_us_in_green_investment_21415.aspx?Page=1 [dostęp: 20 września 2011].
412
China’s „Green” Investment to Outpace GDP Growth, Internet, www.worldwatch.org/
node/4705 [dostęp: 21 września 2011].

171

Karolina Muzyczka

Rola administracji w budowie pozycji ChRL…

lecz są one w większości położone w północno-zachodnich prowincjach,
co wiąże się z dużymi kosztami transportu413.
Rozwijanie badań nad alternatywnymi źródłami energii może doprowadzić do większego uniezależnienia się Chin od importu surowców
energetycznych oraz zmniejszenia kosztów w sektorze energetycznym.
Bez względu na przyczyny kierujące chińską polityką wspierania ekologicznych projektów należy stwierdzić, że zainteresowanie „zielonymi inwestycjami” może stanowić początek pozytywnych zmian w ekologicznej
sytuacji kraju. Warto zwrócić uwagę na postępującą dywersyfikację chińskich narzędzi współpracy ekologicznej zarówno pod względem zasięgu
oddziaływania, jak i charakteru współpracy. Chińska Republika Ludowa
stopniowo angażuje się w coraz większą liczbę inicjatyw ekologicznych
o zasięgu globalnym. Aktywność ta przyjmuje postać negocjacji międzynarodowych na najwyższych szczeblach, projektów współpracy regionalnej, wymiany technologicznej, licznych mechanizmów przyciągania inwestycji ekologicznych oraz coraz liczniejszych przedsięwzięć mających
charakter współpracy lokalnej. Widać wyraźne przesunięcie w pozycji negocjacyjnej Chin, które jeszcze 20 lat temu brały udział w dyskursie ekologicznym głównie z pozycji państwa rozwijającego się, które nie potrafi
poradzić sobie z problemem zanieczyszczenia środowiska bez pomocy
innych państw. Obserwując pozycję Chin w międzynarodowych negocjacjach ekologicznych, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym,
można zauważyć rosnące znaczenie tego państwa. Ponadto, korzystając
z pomyślnej koniunktury gospodarczej, Chińczycy rozpoczęli ogromne
inwestycje w sektorze ekologicznych technologii, co wydaje się początkiem próby przełamania negatywnego obrazu Chin jako państwa zacofanego pod względem ochrony środowiska. Dzięki temu stają się one integralną częścią międzynarodowego reżimu współpracy ekologicznej, nie
tylko ze względu na poważny stan degradacji środowiska w tym kraju, ale
z uwagi na rosnącą chęć rozwijania współpracy oraz uczestniczenia w decydujących rozmowach dotyczących sytuacji ekologicznej.

413
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1. Wpływ technologiczny
i gospodarczy Cesarstwa
Chińskiego na świat
Kultura nowożytna i średniowieczna Chin daleko wyprzedzała cywilizacje
zachodnie, więc nie zawsze pozostawały Chiny w tyle za nauką i techniką
rozwijaną w Europie. Gospodarka przez wieki była najbardziej innowacyjna i rozwinięta technologicznie na całym świecie. W starożytności poziom nauki, jaki reprezentowali uczeni chińscy, mógł się równać jedynie
z wiedzą starożytnych Egipcjan.
Chińczycy w 1300 r. p.n.e. rozumieli system dziesiętny i swobodnie się
nim posługiwali414. Rozwijali nauki związane z astronomią, wyprzedzając
odkrycia arabskie o kilkanaście wieków415.
Największym sektorem gospodarczym w starożytności i średniowieczu było rolnictwo. Chińska technika rolnicza o wiele wieków wyprzedzała tę stosowną w Europie. Jedną z kluczowych innowacji zastosowanych
w Chinach już w IV w. p.n.e. było chomatło416, które dotarło do wschodniej
części Europy dopiero w VIII w., tzn. dziewięć wieków po wynalezieniu
w Chinach, a rozprzestrzeniło się na cały jej obszar dopiero w X w.417 Innymi

414

D. C. Wright, History of China, Westprot 2001, s. 13.

J. Needham, Science and Civilisation in China, Vol. 3, Mathematics and the Sciences of
the Heavens and the Earth: Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth,
Cambridge 1959, s. 3, 171, 242.
415

416
Tzw. jarzmo, czyli uprząż stosowana do zaprzęgania zwierząt do ciągnięcia np. wozu
lub pługa – J. Needham, Science and Civilisation im China, Cambridge 1996, s. 4.
417

J. Needham, dz. cyt., s. 311.
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ważnymi dla świata wynalazkami były: żelazny pług418, taczka419, żelazny
siewnik420.
Chińczycy wyprzedzali europejską cywilizację także w skutecznej
uprawie roślin. Około III w p.n.e. zaczęli układać swoje uprawy w długie,
proste linie, co pozwala roślinom na swobodny rozwój i chroni je przed
wiatrem. Powyższa technika nie była powszechnie stosowana w Europie
aż do XVIII w.421
Chińscy inżynierowie budowali także skomplikowane systemy transportu solanki oraz gazów przy wykorzystywaniu rurociągów konstruowanych z rur bambusowych422. W 1090 r. chiński uczony Shen Kua napisał
dzieło Eseje strumienia marzeń, w którym przewidział powszechne wykorzystywanie gazu i paliw ciekłych do celów energetycznych423. Paliwa kopalniane były wykorzystywane w produkcji broni, leków, atramentu oraz
jako źródła światła. Chińskie odkrycia w zakresie wiertnictwa i wykorzystywania gazu ziemnego oraz ropy naftowej wyprzedziły odkrycia cywilizacji zachodniej o przeszło dwa tysiące lat424.
W dziedzictwie kulturowym Chin istotną rolę pełnił jedwab. Najstarszą utkaną odzież z nici jedwabnej datuje się na 2750 r. p.n.e., została

418
Chiński pług wynaleziony ok. 500 lat p. n. e. składał się z zależnego (początkowo) lemiesza, który przecinał glebę, i drewnianej odkładnicy, która odwracała ziemię, kiedy pług posuwał się naprzód. Chińscy rolnicy stopniowo udoskonalali tę technologię i w czasie dynastii
Han (202 p.n.e.–220 n.e.) wprowadzili ciężkie pługi, w których odkładnica produkowana była
z żeliwa. Były one o wiele skuteczniejsze i trwalsze. Rzymianie zaadoptowali tego typu urządzenie dopiero w końcu III w., natomiast w całej części Europy rozprzestrzeniły się one dopiero w VII w. – R. Greenberger, The Technology of Ancient China, New York 2006, s. 11–12.
419
Taczka była ważnym wynalazkiem wykorzystywanym do uprawy roli, którą chińscy
rolnicy zaczęli stosować już w II w p.n.e., w średniowiecznej Europie taczki były stosowane od
XII w. – J. Needham, dz. cyt., s. 263.
420
Żelazny siewnik stanowił ważną innowację, która umożliwiła równomierne obsiewanie pól, co pozwoliło na zwiększenie plonów. W Chinach był wykorzystywany już w II w. p.n.e.
Do Europy wynalazek dotarł dzięki Wenecjanom w XVI w. – R. Temple, The Genius of China:
3,000 Years of Science, Discovery, and Invention, Londyn 2007, s. 25.
421

D. C. Wright, dz. cyt., s. 41.

B. Kopey, Development of Drilling Technics from Ancient Ages to Modern Times,
w: Proceedings of Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Science, Besancon
2007, s. 81.
422

423
C. G. Wilkinson, An Innovative Environmentally Friendly Solution to Organic Crystal
Deposition, Antwerp 2009, s. 41.
424
O. Kuhn, Ancient Chinese Drilling, „Recorder”, No. 29, Canadian Society of Exploration
Geophysicists, Calgary 2004, s. 41.
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ona odnaleziona w prowincji Zhejiang425. Tak zwanym szlakiem jedwabnym materiał jedwab oraz wykonana z niego odzież transportowane były do Indii, na Bliski Wschód oraz do Europy. Cesarstwo, na
podobieństwo dzisiejszych korporacji, potrafiło chronić istotne kompetencje i zdawało sobie sprawę z potrzeby takiej ochrony. Kluczem do
ochrony technologii był zakaz wywozu owadów, lecz także wiedza
i pracownicy, czyli kapitał ludzki, bez którego niemożliwe było wytwarzanie jedwabiu. Około 300 r. Japończykom udało się wykraść jajeczka
jedwabnika i uruchomić proces produkcji materiału426. A w połowie
VI w. wiedza o produkcji jedwabiu została wykradziona przez bizantyjskich mnichów427, następnie technologia ta rozprzestrzeniła się w Europie. Jednakże Chiny obecnych czasów są największym producentem
i eksporterem tego materiału na świecie428. Należy tu zauważyć, że
Chiny przez stulecia były liderami światowej produkcji ceramiki, np.
wysokiej jakości porcelany429. Nie ograniczyli się oni do odkrycia technologii umożliwiającej produkcję tego typu wyrobów, ale przez lata
wprowadzali wiele innowacji, doskonalili technikę wytwarzania, które
zapewniały im status największego i najlepszego producenta na świecie, aby już w XIII w. produkować wysokiej klasy porcelanę na skalę
przemysłową430. Następnie w XVI w. chińska porcelana stała się cennym towarem importowanym z Państwa Środka bezpośrednio do Europy431.
Innym towarem, którego produkcję zapoczątkowali, była herbata wynaleziona już w II w. p.n.e. Chinom rolę lidera produkcji i eksportu tej

425

L. Boulnois, Slik Road: Monks, Warriors & Merchants, Genewa 2005, s. 53.

426

R. Cook, Handbook of Textile Fibres, Vol. 1. Natural Fibres, Cambridge 1999, s. 144.

427

R. C. Cave, H. H. Coulson, A. Source Book for Medieval Economic History, New York 1965,

s. 244.
428
FAO Statistics Database, Food And Agricultural Organization of United Nations:
Economic and Social Department: The Statistical Division, Internet, http://faostat.Fao.Org,
dost [dostęp: sierpień 2016].
429

S. Adshead, A. Miles, China in World History, 3th ed., London 2000, s. 80.

R. Temple, The Genius of China: 3,000 Years of Science. Discovery and Invention,
London 2007, s. 104.
430

431
S. Richards, Eighteenth-Century Ceramic: Products for a Civilised Society, Manchester
1999, s. 23–26.
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używki zapewniały innowacje zapoczątkowane w średniowieczu, które
trwają aż do dziś432.

2. Udział Chin w światowej
gospodarce
Jedną z głównych dźwigni globalnego wzrostu gospodarczego i przyczyn migracji firm wielonarodowych w ostatnich latach był dynamiczny
rozwój Chin. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do analizy ewolucji tej
kategorii ekonomicznej i konsekwencji z nią związanych dla kontrahentów obu gospodarek wschodzących: Chin i Indii. Projekcje PKB433 dla
obu krajów dokonywane są w literaturze przedmiotu w oparciu o modele
ekonometryczne wywodzące się z neoklasycznej teorii wzrostu i uznające TFP (Total Factor Productivity), całkowitą produktywność czynników wytwórczych, tzw. resztę Solowa, za kluczowy element długookresowej dynamiki PKB. Wykorzystuje się też analizy integrujące metody
ekstrapolacji trendów i techniki ekonometryczne. Za podstawę pomiaru
przyjmuje się najczęściej poziom kursu walutowego lub siły nabywczej
ludności (PPP). W pierwszym przypadku osiąga się pełniejszy obraz rozmiarów rynku dla eksporterów i inwestorów, natomiast w drugim uzyskuje się bardziej optymalną informację o standardach życia oraz wolumenach nakładów i efektów produkcyjnych. O ile w odniesieniu do krajów
rozwiniętych powyższe metody prowadzą do w miarę zbliżonych wyników, to w przypadku krajów rozwijających się rezultaty według PPP zdecydowanie przewyższają wyniki według kursu walutowego. Dla uproszczenia można przyjąć, iż rozbieżności te odzwierciedlają różnice w cenach
towarów i usług, w tym zwłaszcza usług niehandlowych. Zakłada się ponadto, że w długim okresie wraz z postępem technologicznym, wzrostem produktywności oraz towarzyszącej im presji na wzrost płac ceny
usług niehandlowych, w krajach rozwijających się będą podlegać rów432

T. Bieliński, Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin, Warszawa 2016, s. 46.

PKB (produkt krajowy brutto) to pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych
mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej
jednostce czasu, najczęściej w ciągu roku – M. Mierzwa, Chiny i Indie w procesie globalizacji.
Potencjalne Konsekwencje dla Polski, Warszawa 2007, s. 13.
433
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nież procesowi konwergencji, prowadząc do aprecjacji realnego kursu
walutowego (tzw. efekt Balassa-Samuelsona) i zawężenia różnicy między rezultatami projekcji PKB w PPP i według kursu walutowego434.
Model opracowany ostatnio przez Goldman Sachs i rozwinięty przez
Pricewaterhouse Coopers435 przewiduje, że w 2050 r. Chiny osiągną poziom
94% PKB USA według kursu walutowego, wobec 18% w 2005 r. i 143%
w standardzie PPP wobec 76% w 2005 r. W odniesieniu do Indii relacje te
wyniosą odpowiednio 58% do 6% w 2005 r. i 100% do 30% w 2005 r. Jednocześnie należy podkreślić, że PKB per capita436 gospodarek OECD nawet
w 2050 r. będzie znacznie przewyższał wartości dla Chin i Indii. W 2050 r.
PKB per capita Chin zwiększy się 14-krotnie według kursu walutowego
i pięciokrotnie według standardu PPP PKB per capita. Dla porównania w analogicznym okresie PKB per capita USA w obydwu kategoriach tylko podwoi
się, ale będzie w dalszym ciągu odpowiednio ponad dwukrotnie i czterokrotnie wyższy od PKB Chin i Indii w standardzie PPP.
W powyższych projekcjach ok. 2/3 wzrostu będzie generowane przez
wzrost realny, a 1/3 będzie pochodzić z aprecjacji walut (wspomniany
wcześniej efekt Balassa-Samuelsona). Obydwa kraje, podobnie jak Rosja,
a także Meksyk i Brazylia, będą się więc plasowały w dalszym ciągu poniżej państw OECD w rankingu dochodów na mieszkańca437.
Z kolei symulacje przeprowadzone przez paryski think-tank CEPII przewidują istotną transformację udziałów gospodarek wschodzących w globalnym PKB, ze znacznym spadkiem udziałów krajów aktualnej G-7. Według jego projekcji za niecałe 50 lat z grupy G-7 największych gospodarek
świata wypadłyby Francja, Włochy i Kanada, zastąpione przez Chiny,
Koreę Płd. i Indie. Chiny utrwaliłyby swoją drugą pozycję w rankingu PKB.
434
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T. Arnerich, J. Perkins, T. J. Pruit, M. L. Spruill, Why understanding currency diversification within a global portfolio is important for U.S.-based investors, „Arnerich Massena &
Associates, Inc.”, Internet, www.Ama com/company/.../wp_ CurrencyDiversification.pdf [dostęp:
marzec 2011].
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436
PKB per capita (ang. GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie
mierników zamożności państwa (społeczności w nim mieszkającej). Oblicza się go, dzieląc
wartość Produktu Krajowego Brutto danego państwa przez liczbę jego mieszkańców. Pojęcie
PKB per capita pojawiło się na świecie ze względu na niespójność w podawaniu dochodu
narodowego państw jako niepodważalnej miary ich zamożności. PKB nie uwzględnia kwot
amortyzacyjnych. Toteż wzrost PKB nie przekłada się automatycznie na wzrost stopy życiowej
(M. Mierzwa, dz. cyt., s. 14).
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W zależności od hipotez odnośnie do wskaźnika TFP i akumulacji kapitału przewiduje się 13-krotny wzrost PKB Chin i wzrost jego udziału w globalnym PKB do 21,4% według bieżącego kursu walutowego. W analizowanym okresie PKB Indii wzrósłby 10-krotnie. Wysoki byłby również
wzrost gospodarczy w Malezji (sześciokrotny), zaliczanej przez niektórych ekspertów wraz z Chinami i Indiami do sił motorycznych globalnego wzrostu produkcji w najbliższych dekadach. Natomiast wartości
PKB krajów wysoko rozwiniętych podwoiłyby się. Pozytywnym wyjątkiem byłyby USA z trzykrotnym wzrostem PKB. Udział aprecjacji walut
gospodarek wschodzących we wzroście gospodarczym szacowany jest
na analogicznym poziomie jak w przypadku modelu PricewaterhouseCoopers (1/3)438.
Projekcje PKB Chin i Indii uzasadniają następujące konkluzje:
a) rezultaty Chin w zakresie konwergencji nie są z pogranicza „cudów”
gospodarczych, gdyż w przeszłości zarówno Japonia, jak i Korea Płd.
uzyskały zbliżone wyniki;
b) gospodarki wschodzące osiągną (zwłaszcza w standardach PPP)
stopy zamożności porównywalne z poziomem dzisiejszych Stanów
Zjednoczonych w przypadku Chin, a także Rosji, Meksyku i Brazylii,
względnie Korei Płd. w odniesieniu do Indii. Dopuszczalna jest więc
interpretacja, iż wzorce konsumpcyjne na rynkach obydwu gospodarek wschodzących będą w 2050 r. zbliżone do występujących obecnie na rynkach krajów OECD, abstrahując od różnic kulturowych
i zmian technologicznych w zakresie produktów i usług, co stwarza
określone szanse handlowe dla przedsiębiorstw tych krajów;
c) prognozując ewolucję przewag komparatywnych krajów OECD w kierunku sektora usług oraz systematyczną erozję udziału sektora przemysłu w PKB tych krajów, można argumentować, iż przynajmniej
w najbliższych dwóch dekadach na rozwoju rynków Chin i Indii powinny zyskać przedsiębiorstwa z sektora mediów, usług opieki zdrowotnej, edukacyjnych, biznesowych, finansowych, usług publicznych
i sektora energii, a ponadto wiodący globalni producenci artykułów
markowych i trudnych do imitacji wyrobów niszowych o wysokiej
wartości dodanej439.
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Trendy demograficzne będą w dużej mierze oddziaływać na tempo i głębokość zmian gospodarczych w skali świata w najbliższych dekadach,
w szczególności na pozycję Chin. W projekcjach ONZ440 zakłada się w wariancie umiarkowanym, iż liczba ludności świata zwiększy się o 40% w okresie do 2050 r. Z kolei Bank Światowy przewiduje, że światowe zasoby siły
roboczej dzięki przyrostom demograficznym w gospodarkach wschodzących zwiększą się do 2030 r. o 1/3, ale poziom ich kwalifikacji nie ulegnie
istotniejszej zmianie. Wzrost populacji w Chinach powinien ustabilizować
się na poziomie ok. 1,4 mld osób przy typowej dla większości krajów świata
tendencji do starzenia się społeczeństwa441.
Prognozowane zmiany są mniej korzystne dla perspektyw wzrostu
gospodarczego w Chinach, a zarazem stanowić mogą impuls wzrostowy
w Indiach, pod warunkiem realizacji nakładów inwestycyjnych ze środków krajowych lub zagranicznych, które umożliwią absorpcję napływu
młodych kohort. W odniesieniu do najbardziej produktywnej kohorty
w wieku 15–59 lat przewiduje się spadek jej udziału w populacji Chin
o ponad 14 pkt. proc. W analizowanym okresie populacja większości krajów OECD będzie się zmniejszała. Wyjątkiem, z reperkusjami również dla
przyszłej mocnej pozycji gospodarczej, będą Stany Zjednoczone z prognozowanym wzrostem populacji o 1/3442. W przypadku Chin będzie on
nawet wyższy, sięgając 200%, przy czym w Indiach osiągnie on względnie
niski udział w populacji całkowitej 20%. W OECD udział tej grupy ludności
zwiększy się średnio o 50%443.
Gospodarki wschodzące wyróżniać będzie długotrwałość procesu
konwergencji w zakresie jakościowej poprawy siły roboczej. W 2030 r.
udział pracowników wykwalifikowanych w populacji siły roboczej Chin
zwiększy się odpowiednio o 64% i 84%, ale w dalszym ciągu będzie on pozostawał na marginalnym poziomie 6% i 8% wskutek równoległego wzrostu liczebności siły roboczej. W ujęciu relatywnym obydwa kraje mimo
swych rozmiarów demograficznych będą łącznie dysponowały zaledwie
62% wykwalifikowanej siły roboczej krajów wysoko rozwiniętych, w któ440
J. Hawksworth, Can rapid global growth be reconciled with moving to a low carbon
economy?, PricewaterhouseCoopers, Internet, www.pwc.com/.../world2050/.../world_in_
2050_carbon_emissions_08_2.pdf [dostęp: marzec 2006].
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rych relacja liczby pracowników wykwalifikowanych do ogółu siły roboczej po upływie dwóch dekad zbliży się do poziomu 40% w wyniku redukcji populacji zawodowo niewykwalifikowanej. W efekcie powyższych
tendencji wydłużać się będzie proces wyrównywania nierówności społecznych w państwach uboższych. Brakowi kwalifikacji siły roboczej towarzyszy głęboka dychotomia gospodarek wschodzących pod względem wskaźników nierówności społecznej, co rzutuje na perspektywy
realizacji reform gospodarczych i politycznych, 16,6% populacji Chin,
czyli 211 mln osób, pozostaje pod progiem ubóstwa, utrzymują się za
mniej niż 1 USD dziennie, według PPP z 1993 r., a 46,6% za mniej niż 2 USD
(dane BŚ za 2001 r.). Odnotowano skalę poprawy sytuacji w ostatnich
dwóch dekadach, w 1981 r. ponad połowa populacji Chin utrzymywała
się za mniej niż 1 USD dziennie, ok. 634 mln ludzi w Chinach. Jeśli
uwzględnić wzrost liczby ludności w międzyczasie, jest to wymiernym
przejawem efektów gospodarczych w procesie nadrabiania dystansu
rozwojowego przez Chiny i stopniowego krystalizowania się potencjałów rynkowych w obu krajach444.
Rosnąca populacja ludzi starych z 7% do 8,5% od 2000 r. spowodowała, że liczba osób powyżej 65. roku życia wynosi ponad 133 mln, według Narodowego Komitetu Prognoz Starzenia Się z 2008 r. Do 2050 r.
liczba ta osiągnie znacznie ponad 300 mln, a ludzie starzy będą stanowić
około 1/₅ ogółu populacji. Jak dotąd wyzwanie stawiane przez proces starzenia się było względnie małe, chociaż w Szanghaju jest już na tyle poważne, że skłoniło władze miejskie do złagodzenia zasad planowania
rodziny w miastach i zachęcania rodzin do posiadania drugiego dziecka.
Pod względem wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed nim
w rezultacie starzejącej się populacji, Szanghaj jest miniaturą wielu innych dużych chińskich miast, gdzie jego rozwiązania tego problemu
prawdopodobnie będą kopiowane w nadchodzących latach. Generalnie
przyspieszone starzenie się chińskiej populacji zdominuje demografię
miejskich i wiejskich Chin w kolejnych dwóch–trzech dekadach. Gdy
444
Bank Światowy pozostaje sceptyczny w ocenie tempa redukcji sfery ubóstwa w obu
krajach, sugerując, iż proces jej niwelowania będzie bardzo długotrwały. Na przykład jeśli
przyjąć, iż PKB per capita Chin zwiększałby się w najbliższych 25 latach o 5% p.a., a tylko o 2%
p.a. w USA, wówczas absolutna luka dochodów między obu krajami powiększałaby się przez
dalsze 41 lat, zanim zaczęłaby się zmniejszać, by ostatecznie zaniknąć po upływie 72 lat (por.
The World Bank, World Development Report 2006: Equity and development, Washington,
DC-M. Mierzwa, dz. cyt., s. 13).
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proces ten będzie stawał się odczuwalny, ciężar utrzymywania wzrostu
PKB i wydatków na potrzeby gospodarcze i społeczne rosnącej liczby
osób starych będzie stawał się coraz bardziej uciążliwy. Ciężar ten będzie
jeszcze większy, biorąc pod uwagę to, że sama siła robocza będzie się
kurczyć, średni PKB per capita będzie pozostawał dość niski, a starzy
będą żyli dłużej445.
Według Narodowego Biura Statystyk od wczesnych lat 80. roczny wskaźnik przyrostu ludności w wieku roboczym (15–65 lat) wynosił około 1,7%,
chociaż był wyraźnie niższy w miastach, podkreślając krytyczne znaczenie migracji wiejsko-miejskiej dla zaspokojenia miejskiego zapotrzebowania na siłę roboczą. Wskaźnik przyrostu ulega jednak spowolnieniu,
a miarodajne prognozy wskazują, że w 2016 r. chińska populacja w wieku
roboczym osiągnęła szczyt, a teraz doświadcza trwałego spadku. W ślad za
tym przeciętny wiek członków siły roboczej będzie rósł, stwarzając potencjalnie poważne napięcia między rzeczywistością wymuszającą poleganie na starszej i gorzej wykształconej sile roboczej a aspiracją do tworzenia
lepiej wykształconej i młodszej siły roboczej po to, by przybliżyć osiągnięcie
przez Chiny celu wspięcia się wyżej po drabinie wartości dodanej i stania
się gospodarką wysokiej technologii. Ponadto wzrost liczby ludzi starych
grozi utrudnieniem osiągania tych samych celów makroekonomicznych
poprzez kierowanie wydatków rządowych na niewydajne inwestycje demograficzne. Źródła akademickie sugerują, że koszt leczenia związanych
z otyłością chorób serca i cukrzycy u ludzi starych w Chinach dochodził
do 9% PKB w połowie lat 20. XXI w. Dla państwa tak dużego i tak biednego
jak Chiny takie wymagania stały się poważnym drenażem posiadanych
zasobów. Krótko mówiąc, w przeciwieństwie do państw rozwiniętych,
gdzie rozwój gospodarczy poprzedzał starzenie się populacji, rząd w Pekinie musiał dostosować się do żądań ludzi starych w okolicznościach,
w których ich liczba rośnie w bezprecedensowym tempie, natomiast gospodarka wciąż nie jest w pełni dojrzała. Skalę finansowego wyzwania stojącego przed chińskim rządem obrazuje to, że pomimo ostatnich inicjatyw,
w szczególności wprowadzenia wiejskiego kooperatywnego programu
medycznego, zakres ubezpieczenia zdrowotnego wciąż jest niedostateczny, zwłaszcza na obszarach wiejskich i szczególnie wśród biednych.
445
R. F. Ash, Dylemat demograficzny Chin, „Stosunki międzynarodowe info.”, Internet, www.
Stosunkimiedzynarodowe.info/artykul/82/Dylematdemograficzny_Chin [dostęp: 30 października 2010].
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Zarówno we wsiach, jak i miastach nie więcej niż 1/₄ domostw jest obecnie
objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i liczba ta będzie rosnąć w kolejnych
latach. Z populacją wiejską, która jak mówi Narodowe Biuro Statystyk,
wciąż liczy ponad 700 mln, potrzeba jeszcze wielu lat, zanim zakres ten
stanie się powszechny446.
Próba wprowadzenia efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych dla ludzi starych może być porównana do ścigania ruchomego
celu. Nie tylko liczba ludzi starych gwałtownie rośnie, ale zachodzą też
zmiany w strukturze wiekowej ludzi mających 65 lat i więcej, jako że
coraz więcej z nich żyje dłużej. Od 2000 r. grupa osób powyżej 80. roku
życia już wzrosła z 12 mln do ponad 20 mln, średni wskaźnik wzrostu
około 5% rocznie i spodziewane jest, że liczba ta wzrośnie do ponad
40 mln do 2030 r. i do zdumiewających 100 mln lub więcej w połowie
wieku, według US Population Reference Bureau. Takie zmiany mają daleko idące następstwa nie tylko dlatego, że zwiększona długość życia
faktycznie powiększa rozmiary populacji ludzi starych, ale też dlatego, że
podatność na choroby rośnie, gdy ludzie się starzeją, w ten sposób powiększając ciężar zapewniania opieki zdrowotnej i jej kosztów. W tych
trendach ważny jest też wymiar instytucjonalny. Tradycyjnie opiekowanie się starszymi było w Chinach odpowiedzialnością kobiet, zwłaszcza
synowych. Przy braku państwowych funduszy, które mogłyby całościowo pokrywać wszystkie potrzeby ludzi starych, wielki ciężar będzie
spoczywał na milionach jedynaków, produktach polityki jednego dziecka, którzy znajdą się w sytuacji, w której będą musieli opiekować się nie
tylko swoją dwójką rodziców, ale często też czwórką dziadków, stąd
problem 4-2-1447. Rola ta będzie jednak coraz trudniejsza do wypełnienia
w przyszłości,w szczególności z powodu wysoce zaburzonej proporcji
płci w populacji. Zniekształcona proporcja płci nie tylko dała początek
rosnącym niedoborom synowych, ale też odcisnęła piętno na nieformalnym zapewnianiu długoterminowej opieki. Wyzwolenie młodzieży
miejskiej i wielu młodych migrantów z obszarów wiejskich, utorowane
prawie 30 latami reform prorynkowych, przyczyniło się też zatem do odseparowania młodych ludzi od starszych pokoleń448.
446
T. Białowąs, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu poziomu rozwoju gospodarczego
Chin, Lublin 2007, s. 3.
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Źródłem spektakularnego wzrostu gospodarki Chin jest udział
w międzynarodowym systemie przetwórczym, obejmującym internacjonalizację procesu produkcji dóbr i usług oraz specjalizację w jego wybranych fazach, stosownie do przewag komparatywnych, zamiast w wyrobie całego produktu. 42% importu Chin było w 2005 r. ukierunkowane
na przerób, a 36% eksportu miało swoje źródło w imporcie przetwórczym449.
Chiny wykorzystywane są jako baza przetwórcza i montażowa dla
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, zwłaszcza azjatyckich krajów
OECD. Firmy te importują półwyroby ze swoich spółek macierzystych i reeksportują wyroby gotowe na rynki krajów rozwijających się, w szczególności UE i USA. Model ten doprowadził do zdystansowania przez Chiny
Japonii i „tygrysów azjatyckich” w eksporcie do UE i USA, również przyczynił się do nadwyżek handlowych Chin w relacjach z Europą i Ameryką
Płn. oraz deficytów z wieloma krajami Azji-Pacyfiku. Chiński import półwyrobów z Azji-Pacyfiku stał sie znaczącym motorem wzrostu gospodarczego w regionie. Rosnąca współzależność gospodarcza krajów regionu
może być wyjaśnieniem dla podejmowanych przez nie starań o tworzenie
preferencyjnych powiązań. Aktualnie Chiny negocjują bilateralne układy
o strefie wolnego handlu z Australią i Nową Zelandią oraz zapoczątkowały rozmowy z Indiami, Koreą Płd. i Japonią. Ponadto Chiny opowiadają
się za utworzeniem do 2015 r. regionalnej strefy wolnego handlu na bazie
ASEAN450.
Analizując trendy ostatnich dwóch dekad, można argumentować, że
Chiny realizują dwukierunkową strategię ekspansji eksportowej. Z jednej
strony dyskontują jeden ze swoich najistotniejszych atutów w zakresie
czynników produkcji, zasób nadwyżki roboczej, promując produkcję kreującą miejsca pracy i cechującą się dużą intensywnością pracy. Z drugiej
zaś wspierają cele rozwoju gospodarczego kraju, produkując i eksportując
dobra wysokiej technologii, przemieszczając się konsekwentnie w górę
łańcucha; w 2004 r. Chiny stały się liderem światowym w eksporcie produktów z segmentu ICT. Sprawia to, że w eksporcie urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów i części komputerowych oraz w mniejszym stop-
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niu tekstyliów i odzieży udział Chin stanowi dwu- lub trzykrotność ich
ogólnego udziału w eksporcie światowym451.
Wśród analityków utrzymują się kontrowersje co do oceny, czy Chiny
należy traktować jako poważnego konkurenta na rynkach produktów zaawansowanych technologicznie. Część z nich przyznaje452, iż Chiny będą
z czasem odgrywać coraz większą rolę w sektorze produktów wysokiej
technologii, ale aktualnie koncentrują się na pracochłonnych fazach produkcji. Wśród argumentów na poparcie tej tezy warto wyeksponować następujące uwagi:
a. Chiny są w stanie eksportować duże wolumeny produktów z kategorii
ICT, gdyż importują niemal wszystkie ich części i komponenty o wysokiej wartości dodanej. Nie są więc ich producentem, lecz stanowią
platformę ich montażu. Krajowa wartość dodana w tych produktach
nie przekracza 15%, pozostała część pochodzi z importu, podczas gdy
w strefie euro wskaźnik w 2004 r. przewyższał 55%453;
b. większość produktów wytwarzanych w Chinach, np. odtwarzacze
DVD, notebooki, telefony komórkowe, nie pochodzi z obszaru wysokiej technologii, zważywszy na ich niskie ceny jednostkowe i wolumeny eksportu;
c. większość eksportu produktów z kategorii ICT nie jest montowana
przez chińskie firmy, lecz przez firmy zagraniczne, np. tajwańskie,
wykorzystujące Chiny jako platformę eksportową. Firmy te chronią
swoją technologię przed konkurentami chińskimi, ograniczając dyfuzję technologii do rodzimych firm chińskich. Ostatnie wyróżniają
się niskimi nakładami na B&R w celu wypracowania własnych technologii;
d. przewagę technologiczną państw UE potwierdza w ostatnich 15 latach korzystna dla UE w relacji do Chin i państw rozwijających się
ewolucja terms of trade, ilustrująca w uproszczeniu różnice w poziomie zamożności. Można ją sprowadzić do stwierdzenia: „Chińczycy
451
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K. Havik, K. M. Morrow, Global trade integration and outsourcing w: How well is the EU
coping with the new challenges?, „European Commission Economic Papers” 2006, No. 59.
452

453
Na przykład na lalce Barbie kosztującej 20 USD Chiny zarabiają tylko 35 centów.
„Migracja wartości dotykająca szeregu przemysłów (np. tekstyliów i odzieży, butów, zabawek,
elektroniki, konsumenckiej) wiąże się z przemieszczeniem głównego źródła wartości dodanej
z jednej fazy produkcji do kolejnej, np. z produkcji do organizacji, a następnie koordynacji,
marketingu, logistyki” – M. Mierzwa, dz. cyt., s. 21.
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muszą sprzedać wiele milionów T-shirtów w Europie, aby kupić jednego Airbusa”454;
e. wzrost produkcyjności w Chinach następuje głównie w oparciu o absorpcję postępu technologicznego z krajów rozwiniętych. Ponadto
TFP wykazuje relatywnie wysokie stopy wzrostu rzędu 3% (USA – 1,5%
z tendencją z wzrostową, UE – 15%–0,8% z tendencją spadkową),
utrzymuje się on od początku lat 90. na niezmienionym poziomie.
Trend ten podważa przekonanie, że wzrost produktywności w Chinach jest już generowany postępem technologicznym na poziomie
krajowym. W najbliższych jednej, dwóch dekadach Chiny nie będą
więc przy utrzymaniu się powyższych tendencji stanowić zagrożenia
technologicznego dla UE, USA lub Japonii455.
Wysoki udział przerobu w eksporcie Chin relatywizuje znaczenie deficytów, jakie państwa rozwinięte rejestrują w wymianie handlowej z danym
krajem. Wyłączając handel wytwórczy, Chiny odnotowują deficyty w wymianie towarowej z UE i niemal równowagę z USA456. Przy ocenie handlu
Chin z krajami rozwiniętymi na podkreślenie zasługuje również to, że występujące deficyty w obrotach są skorelowane z aktywnością ulokowanych
w Chinach przedsiębiorstw wielonarodowych wywodzących się w dużej
mierze z obszaru OECD457. Potwierdzają dominujący udział produktów
454
W. Suyker, The Chinese economy, seen from Japan and the Netherlands, „CPB
Memoradion”, Internet, www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/memo1850.pdf
[dostęp: 1 czerwca 2010].
455

Tamże.

Dynamiczny wzrost w Polsce w latach 1995–2005 doprowadził do pogorszenia salda
handlowego Polski wskutek wzrostu importu maszyn i urządzeń przeznaczonych dla polskich firm z udziałem kapitału japońskiego, np. produkcji części samochodowych. Wyroby
wyprodukowane za ich pośrednictwem nie trafiają na rynek japoński, lecz głównie do krajów
UE, przyczyniając się do zmniejszenia deficytu obrotów handlowych na tym kierunku.
Podobna sytuacja odnosi się do inwestycji koreańskich w Polsce, kreujących import dóbr zaopatrzeniowych do produkcji towarów reeksportowych w 90%. Zmniejszenie strukturalnego
deficytu w realiach bilateralnych uwarunkowane jest substytucją przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego importu zaopatrzeniowego z rynku macierzystego produkcją krajową –
M. Mierzwa, dz. cyt., s. 25.
456

457
Odnotowania wymaga to, że w kontekście handlu wewnątrzkorporacyjnego relatywizuje się krytyka kursu renminbi jako zawyżającego konkurencyjność eksportową wyrobów
chińskich. Eksperci wskazują bowiem, iż strumienie handlu towarzyszące procesowi segmentacji produkcji stają się mniej podatne na poziom kursu renminbi USA, np.: rewolucja
waluty Chin powoduje wzrost cen eksportowych w walucie obcej, jednocześnie redukując
cenę w walucie rodzimej importowanych komponentów, a tym samym wyrażony w walucie
rodzimej koszt eksportu produktów finalnych. W efekcie koszt ten osłabia wpływ rewolucji
i jednocześnie podatność eksportu i importu na zmiany kursu walutowego – S. W. Arndt,
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niskiej technologii o wysokiej intensywności pracy w eksporcie Chin do
OECD, jednocześnie wskazując na rosnący dynamicznie udział wyrobów
wysokiej technologii w handlu zagranicznym Chin. Należy to traktować
jako przejaw wzrostu kontrybucji rodzinnej wartości dodanej w produktach finalnych i zmianę jakościową w pozycji konkurencyjnej458. Źródeł
tego zjawiska można upatrywać w absorpcji technologii i know-how,
transferowanych w szczególności kanałem importu półwyrobów BIZ
i akwizycji przedsiębiorstw z obszaru OECD. Sprzyjająca rozwojowi rodzimego potencjału w dziedzinie elektroniki użytkowej oraz innych
kategorii wysokiej technologii, polityka gospodarcza rządu ChRL wykreowała koszt towarów eksportowych charakterystyczny dla poziomu produktywności gospodarek wysoko rozwiniętych „tygrysów azjatyckich”459.
Uzasadniony jest również argument, że jedyną opcją utrzymania przez
Chiny modelu rozwoju gospodarczego w oparciu o wzrost eksportu jest
nie tyle zwiększenie wolumenu, co jakości eksportu, stymulowanie postępu technologicznego i wspinanie się po drabinie technologicznej, jak
demonstruje to przykład „tygrysów azjatyckich”. Dwukrotnie wyższy
wzrost eksportu produktów wysokiej technologii w porównaniu ich
z importem w latach 1992–2003 (47% wobec 24%) zdaje się potwierdzać
rozwój Chin w tej materii i wskazuje zarazem, że przerób w Chinach nie
polega wyłącznie na prostych operacjach montażowych lub udoskonaleniach półwyrobu w celu szybkiego reeksportu. Dynamika wzrostu eksportu wyrobów ICT uczyniła Chiny w 2004 r. największym eksporterem
w tej kategorii produktów przed USA, UE i Japonią. Przeobrażenia te odzwierciedlają stopniowe nadrabianie dystansu technologicznego przemysłu Chin, analogicznie do transformacji, jaką w okresie powojennym
w oparciu o sukcesywną relokację produkcji przechodziły uprzemysławiające się kraje Azji Wschodniej i Płd.-Wsch. Według niektórych analityków zjawisko to, kreując dynamiczny recykling przewag komparatywnych w regionie, stanowi potwierdzenie modelu Genko keitai (lecących
gęsi), opracowanego przez Akamastu460, aczkolwiek z modyfikacjami
Trade integration and production networks in Asia: the role of China, Claremont McKenna
College 2004.
458

M. Mierzwa, dz. cyt., s. 22.

D. Rodrik, What’s so special about China’s exports? National Bureau of Economic
Research, Working Cambridge 2006.
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G. Gaulier, F.Lemoine, D. Unal-Kesenci, China’s integration in East Asia: production
shatring, FDI& high-tech trade, Paris 2005.
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uwzględniającymi postęp technologiczny. Podnoszonym problemem
konkurencyjności wyrobów chińskich jest ich sugerowana niska jakość
jako naturalny rezultat niskich kosztów wytwarzania. Wysoki udział filii
przedsiębiorstw wielonarodowych w ich produkcji, zwłaszcza w segmencie wyrobów elektronicznych, kwestionuje zasadność opierania
strategii eksportowej na niskiej jakości produktów. Bliższym rzeczywistości wyjaśnieniem współistnienia niskich cen i akceptowalnego podziału jakości może być heterogeniczność produktów eksportowych
w ramach zbiorowych klasyfikacji towarowych. Wypełnić mogą one
inne starsze standardy, być pozbawione znaków towarowych. Poza tym
należy mieć na uwadze, iż oficjalne statystyki nie ujmują potencjalnej
praktyki stosowania cen transferowych w handlu wewnątrzkorporacyjnym461.

3. Ekspansja kapitałowa Chin
na rynki zagraniczne
Handel zagraniczny przed 1979 r. był w Chinach całkowicie monopolizowany przez państwo. Sprawy eksportu i importu podlegały Ministerstwu Handlu Zagranicznego, które realizowało długookresowe, narzucane odgórnie, plany centralne i trzymało całość zarządzania wymianą
zagraniczną pod scentralizowaną kontrolą. Handel zaś odbywał się za
pośrednictwem państwowych spółek branżowych, takich jak Państwowa
Spółka Zbożowa, Kooperacja Importu i Eksportu Oleju oraz Artykułów
Żywnościowych. Spółki miały monopol na handel olejem, zbożem i innymi artykułami zbożowymi. Inne przedsiębiorstwa, także państwowe,
zajmujące się handlem zagranicznym nie posiadały uprawnień do powyższych czynności462.
Realizowane umowy w handlu zagranicznym podlegały ścisłym regułom jednolitej kontroli dochodów i wydatków. Przedsiębiorstwa musiały
przekazywać państwu wszystkie wpływy pochodzące z wymiany zagranicznej, w tym zyski, oraz występować do rządu centralnego o regulowanie płatności za import. Nie istniały powiązania między przedsiębiorstwami
461

M. Mierzwa, dz. cyt., s. 24.
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K. Tomala, K. Gawlikowski, dz. cyt., s. 103.
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handlowymi a producentami. W konsekwencji nie mogli oni posiadać informacji o zmianach zachodzących na rynkach światowych, a za tym dopasowywać się do zmieniających sie potrzeb zagranicznych odbiorców.
Ponieważ bezpośrednia kontrola handlu pozostawała w gestii administracji rządowej, państwowe przedsiębiorstwa handlowe nie miały prawa organizowania niezależnych organizacji. W latach 1950–1970 system handlu zagranicznego poddany był administracyjnym regułom463.
Chiny, chcąc dorównać szybkiemu rozwojowi handlu zagranicznego
Czterech Tygrysów, musiały usprawnić swój system handlu i sprawić, aby
wymiana w większym stopniu przyczyniła się do rozwoju gospodarczego.
Reformy stały się koniecznością wymuszoną przez czynniki wewnętrzne
i zewnętrzne464.
Chiny, przeprowadzając reformę w systemie zarządzania handlem zagranicznym w duchu liberalizacji, zniosły scentralizowany system regulacji handlu zagranicznego. W 1979 r. rząd chiński przyznał prawo i uprawnienia do prowadzenia wymiany handlowej za granicą władzom prowincji
Fujian i Guangdong, a firmom z kapitałem zagranicznym umożliwiono
prowadzenie działalności eksportowej i importowej we własnym zakresie.
Przedsiębiorcom państwowym pozwolono na bezpośrednie prowadzenie
interesów za granicą. Przez pewien okres przedsiębiorstwa należące do
wojska i policji mogły prowadzić handel zagraniczny, dzisiaj jest to zabronione. Pod koniec 1997 r. Chiny w ramach eksperymentu pozwoliły wybranym firmom zagranicznym, które spełniły wymagania stawiane przez
regulacje rządowe, w ograniczonym zakresie na prowadzenie działalności
związanej z handlem zagranicznym. Firmom takim jak Mitsubishi i innym
przedsiębiorstwom handlowym pozwolono na działalność w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej Pudong, region Szanghaju465. Reformy zniosły w Chinach system państwowego monopolu w handlu zagranicznym, obecnie
funkcjonuje ponad 25 tys. firm zajmujących się obrotami handlowymi
z zagranicą466.
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K. Weixing, Reform in Enterprises Offered The Great Chances for Foreing Investment,
„East Asia Economy and Trade News”, 14 czerwca 1999.
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H. Weiping, WTO Accession at Economic Difficult Time and Dewelopment in the
Competition, „Trade Information of World Machine Electronic”, lipiec 1999.
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W latach 1980–1990 Chiny umożliwiły firmom przejęcie odpowiedzialności za ich własne operacje, zyski finansowe i straty. Firmy zaczęły
same odpowiadać za osiągnięcie zysku, a firmy państwowe za przynoszenie dochodu dla państwa. Zmniejszono administrację państwową oraz na
początku lat 90. zniesiono system subsydiów finansowych eksportu i importera. Wszystkie przedsiębiorstwa handlowe musiały przejąć odpowiedzialność za prowadzone przez siebie transakcje, a państwo przestało pokrywać straty. Firmy mogły ustanawiać stałe relacje z przedsiębiorstwami
produkcyjnymi oraz inwestować i budować nowe fabryki. Kontynuując
reformy, wprowadzono w Chinach system akcyjny i dano firmom impuls
do nowoczesnego działania. Przedsiębiorstwa handlowe zorganizowały
izby i stowarzyszenia, mające służyć rozwojowi interesów przez dostarczenie informacji i wsparcia467.
W Chinach wprowadzono reformę zarządzania handlem zagranicznym na poziomie makroekonomicznym, zwłaszcza w sferze zarządzania
handlem. Firmy eksportowo-importowe mogą od tej pory przyjmować część
dochodów z wymiany handlowej w obcej walucie, 50% w specjalnych
strefach ekonomicznych i 25% w innych regionach, a od 1984 r. mogą kupować i sprzedawać dewizy na rynku wtórnym. W tym okresie w Chinach
obowiązywały dwa kursy wymiany: urzędowy i rynkowy. W 1994 r. otwarto międzybankowy rynek walutowy i kurs RMB do innych walut zaczął
być określany przez mechanizmy rynkowe pobytu i podaży468. Chiny regulują prawo związane z handlem zagranicznym. Publikacje władz centralnych i prowincjonalnych, np. sprawozdania, rozporządzenia, regulacje
i inne teksy urzędowe odnoszące się do handlu zagranicznego są bez
ograniczeń dostępne w Chinach, co znacznie przyczynia się do jawności.
Rząd chiński założył wiele stron internetowych w języku chińskim i angielskim zawierających najnowsze publikacje rządowe regulacji prawnych
i rozporządzeń469.
Ministerstwo Handlu i Współpracy Zagranicznej oraz jego prowincjonalne agendy służą tylko administrowaniu, posiadają zakaz ingerowania
w działalność firm, z wyjątkiem towarów, jak np. artykuły wojskowe, po467
H. Weiping, Reform in China’s Trade: Policies and Process, Economic Science Press,
Akademia Morska w Dalian, Internet, www nber.org/papers/w 11947 [styczeń 2006].
468
J. Melo, D. T. Tarr, A General Eguilibrium Analysis of US. Foregin Trade Barries in China,
Massachusetts 1992, s. 45.
469
P. Drysale, Editor China and East Asia Trade Policy, Australia and Japan, Research
Centeeer 1995, s. 55.
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zostającymi pod kontrolą rządu, na poziomie np. planowania i bezpośredniej kontroli, większość dóbr może być oferowana przez różne firmy
w Chinach470. Rozpowszechniono w handlu zagranicznym system pośrednictwa agencji. Dzięki temu małe przedsiębiorstwa, nieposiadające
doświadczenia w działalności na obcych rynkach, mogą powierzać swoje
interesy wyspecjalizowanym firmom na zasadach rynkowych.
Według WTO i OCDE w latach 2000–2005 eksport towarów z Chin
zwiększył się 2,5-krotnie szybciej niż eksport światowy. Średnioroczna
stopa wzrostu eksportu wyniosła 25%, generując ostatecznie eksport o wartości 762 mld USD w 2005 r. i dodatnie saldo w wysokości 102 mld USD471.
Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej i pozytywnie oddziałującym na wzrost aktywności gospodarczej, a co ważniejsze inwestycyjnej i handlowej, są bardzo znaczące
obniżki ceł. Średni ważony poziom ceł zmalał z 40,6% w 1992 r. do 6,4%
w 2002 r.472 Wymienione czynniki: wzrost gospodarczy, potencjał produkcyjny i rosnąca otwartość gospodarcza, przyczyniają się do wzrostu
roli Chin w gospodarce światowej.
Eksport usług z Chin jest niski w porównaniu do poziomu eksportu
towarów; w analizowanym przedziale czasowym wykazał wysokie tempo
wzrostu, wynoszące średnio 22% do poziomu 81 mld USA. Chiny w 2005 r.
wyrosły na trzeciego eksportera towarów w skali światowej z udziałem
7,5% w eksporcie globalnym, eksportując wartościowo więcej niż łącznie
4 „tygrysy azjatyckie” – Tajwan, Hongkong, Korea Płd. i Singapur. Chiny są
też od 2005 r. trzecim światowym importem towarów: 660 mld USD, za
USA: 1733 mld USD i Niemcami: 774 mld USD. Przy kontynuacji tych tendencji, wspieranych atrakcyjnością Chin dla BIZ, wysoką stopą oszczędności wewnętrznych ok. 40%, poprawą produktywności oraz redukcją wewnętrznych i zewnętrznych barier handlowych oraz znaczną nadwyżką
siły roboczej, należy oczekiwać, że Chiny wyprzedzą USA, które w 2005 r.
osiągnęły 904 mld eksportu, i zbliżą się do pierwszej pozycji na liście światowych eksporterów. Chiny są najważniejszym rynkiem dla ich azjatyckich sąsiadów. W 2003 r. przypadało na nie 10,1% azjatyckiego eks-
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portu, po raz pierwszy więcej niż wynosi udział Japonii (8,8%)473. Chiny są
również bardzo poważnym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej. Chiński eksport artykułów przemysłowych do USA
w 2003 r. wynosił 157 mld USD i stanowił aż 15,9% amerykańskiego importu, natomiast do Unii Europejskiej Chiny wyeksportowały opisywane
towary na kwotę 103,2 mld USD, co stanowi o 4,7% importu UE474. Analizując
strukturę towarów wymiany handlowej, możemy zauważyć dużą ekspansję handlową, jakiej dokonały Chiny w wielu dziedzinach. Dobrym przykładem jest eksport sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego. Jeszcze 20
lat temu eksport chiński był marginalny, a dzisiaj stanowi już prawie 13%
globalnego eksportu tej grupy towarów. Należy zwrócić uwagę na to, że
postęp następuje w eksporcie wszystkich grup towarów, a dynamika
wzrostu jest duża. W 2003 r. wahała się ona dla eksportu od 18% dla produktów pochodzenia rolniczego aż do 56% w wypadku sprzętu biurowego
i telekomunikacyjnego475. W 2003 r. Chiny eksportowały głównie maszyny i sprzęt biurowy (42,9%), różne dobra produkcyjne (28,8%) i podstawowe dobra produkcyjne (15,7%)476. Szybki wzrost pozycji Chin w globalnym
handlu, zwłaszcza od czasów akcesji do WTO w 2001 r., znajduje również
wyraz w ich udziałach w imporcie głównych partnerów gospodarczych,
do których należą UE, USA i Japonia. Chiny są obecnie drugim partnerem
handlowym UE po USA. Od początku lat 90. udział Chin zwiększył się
czterokrotnie w imporcie Japonii, USA, Australii, Rosji, Turcji oraz UE,
sześciokrotnie w przypadku do Korei Poł. i Kanady, dziewięciokrotnie
w odniesieniu do Nowej Zelandii. Udział Chin w eksporcie Polski zwiększył się w ciągu ostatnich sześciu lat dwukrotnie. W 2005 r. udział ten wyniósł
ok. 5,5% przy imporcie o wartości 5,6% mld USD, plasując Chiny na piątym
miejscu w polskim imporcie za Niemcami, Rosją, Włochami i Francją.
Udział Chin w imporcie krajów Grupy Wyszehradzkiej był w 2005 r., według danych Eurostatu, na porównywalnym poziomie w przypadku Węgier: odpowiednio 7% i 4,8 mld USD, zaś niższy w Republice Czeskiej – 3%
i 2,1 mld USD oraz w imporcie Słowacji – 1% i 0,5 mld. USD. Udział nowych
473
International Trade Statistics, World Trade Organization International Trade Statistics,
Internet, www.wto/Org/e/res_e/..e/.world trade_report04_e.pdf [dostęp: listopad 2010].
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państw członkowskich w imporcie Chin pozostaje w śladowych rozmiarach – 0,8%. Chiny są czwartym partnerem handlowym Rosji. Udział Chin
w imporcie Indii kształtuje się w powyższym kontekście na relatywnie niskim poziomie 7,8% przy udziale Indii w imporcie Chin rzędu 1,3%477.
W 2013 r. łączna wartość chińskiego eksportu i importu wyniosła
4,16 bln USD, co pozwoliło (po raz pierwszy w historii) na wyprzedzenie
pod tym względem Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy w 2000 r. udział
ChRL w handlu globalnym wynosił 3%, to w 2013 r. przekroczył 10%.
Przykładowo wartość wymiany handlowej z Afryką wynosiła ok. 1 mld
USD w 1980 r., 10 mld USD w 2000 r., a w 2015 r.478 – według prognoz –
osiągnęła prawie 400 mld USD.
Działania w sektorze energetycznym w Chińskiej Republice Ludowej
obejmują m.in. wydobycie surowców energetycznych. Dominującą rolę
w sektorze posiadają firmy państwowe. Zapotrzebowanie na energię dynamicznie rośnie, co jest wynikiem szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego Chin. Szacuje się, że w najbliższym czasie zrówna się ono ilościowo z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez USA i państwa UE. Niektóre
dane szacunkowe wskazują, że popyt na energię w Chinach przekroczy
poziom popytu w USA już w 2010 r. Niemniej jednak poziom konsumpcji
energii na osobę wciąż pozostanie niewielki, w porównaniu z państwami
wysoko rozwiniętymi. Warto zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na
energię wzrasta w chińskiej gospodarce szybciej niż wskazywały jeszcze na
początku XXI w. prognozy. OECD szacuje, że w 2030 r. globalne zapotrzebowanie na energię będzie o ponad 50% wyższe niż obecnie, a 45% wzrostu spowodowane będzie rosnącą konsumpcją w Chinach i Indiach.
W tym okresie zapotrzebowanie w Chinach zwiększy się ponad dwukrotnie,
z 1,7 mld toe do 3,8 mld toe (wzrost roczny średnio 3,2%). Do 2015 r. ten
wzrost będzie bardziej dynamiczny niż w latach 2015–2030 i wynosić ma
średnio 5,1%. Wynika to z kontynuacji dynamicznego rozwoju przemysłu
ciężkiego i chemicznego (HCI). Ponadto do 2030 r. Chiny będą musiały
zainstalować dodatkowo 1300 GW mocy wytwórczych energii elektrycznej, co oznacza więcej niż obecnie posiadanych przez USA. Szacuje się, że
w związku z powyższym należy zainwestować w infrastrukturę wytwórczą i przesyłową ok. 3700 mld USD. Obecnie 70% energii wykorzystywanej
477
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P. Wonacott, In Africa US watches China’s rise, „Wall Street Journal”, Internet, http://www.
wsj.com/articles/SB10001424053111903392904576510271838147248 [dostęp: luty 2015].
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jest w przemyśle, gospodarstwa domowe wykorzystują 10%, sektor handlowo-usługowy 2%, a sektor transportowy 7%479.
Energię elektryczną wytwarza się głównie w elektrociepłowniach opalanych w 80% węglem kamiennym. Ostatnio wzrosła jednak rola ropy naftowej. Produkcja energii elektrycznej wynosi 1093 GWh w 2003 r. i wzrosła
z 618 GWh w 1990 r. Ponad 40% energii przypada na północno-wschodnie
i wschodnie Chiny. Największe elektrownie cieplne znajdują się w Szanghaju, zagłębiach węglowych i regionie Pekin-Tiencin-Tangshan. Elektrownie
wodne są natomiast skupione głównie w górnych biegach Huang He i Han
Shui oraz na rzece Hongshui He i małych rzekach górskich w prowincji
Fujian. W północno-wschodnich Chinach mieszczą się liczne małe hydroelektrownie, obsługujące wsie i miasta. Chiny posiadają 11 działających
reaktorów jądrowych o łącznej mocy około 9 GW, co pozwala zaspokoić
około 2,7% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną; w pobliżu Szanghaju i Kantonu (Guangzhou) zlokalizowane są elektrownie jądrowe o planowej mocy 300 i 1800 MW. W budowie bądź w planach są dziesiątki kolejnych reaktorów. Ostatnio powstała największa elektrownia wodna na
Zaporze Trzech Przełomów.
Sektor energetyczny jest kontrolowany przez państwo. Politykę energetyczną państwa nadzoruje Państwowa Komisja Reform i Rozwoju, będąca strukturą w randze tzw. superministerstwa, instytucją o większym
znaczeniu i większej sile politycznej niż przeciętne ministerstwo. W marcu
br. została powołana Państwowa Komisja Wysokiego Szczebla ds. Energii,
która ma koordynować sektor energetyczny poprzez Biuro ds. Energii
Państwowej Komisji Reform i Rozwoju. Biuro ds. Energii weryfikuje i akceptuje wszystkie większe projekty związane z energetyką. Biuro ds. Cen
kontroluje ceny benzyny, ropy, gazu oraz elektryczności, także na poziomie dystrybucji detalicznej. Kontrola cen elektryczności dotyczy sprzedaży
jej firmom dystrybucyjnym, a następnie konsumentom. Biuro ds. Przemysłu ustala politykę sektorową w zakresie polityki energetycznej oraz wobec
firm działających w sektorze energetycznym. Za rządowy plan podnoszenia efektywności energetycznej, obniżania energochłonności chińskiej
gospodarki, odpowiada Biuro ds. Ochrony Zasobów Naturalnych i Środo479
W krajach o średnich i niskich dochodach mieszkańców przemysł stanowi z reguły
większą część konsumpcji energii. Przypadek chiński nie odbiega od ogólnych trendów. Wraz
ze wzrostem dochodu udział konsumpcji gospodarstw domowych, handlu i usług wzrasta,
czego należy oczekiwać także w przypadku gospodarki chińskiej – M. Mierzwa, dz. cyt., s. 200.
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wiska. Ministerstwo Ziemi i Zasobów Naturalnych nadzoruje proces licencjonowania w zakresie wydobywania zasobów naturalnych. Ministerstwo
Handlu nadzoruje licencjonowanie eksportu i importu nośników energii.
Ponadto pomniejszą rolę odgrywają Ministerstwo Finansów, Ministerstwo
Środowiska, wcześniej Państwowa Administracja ds. Ochrony Środowiska.
Nowo powstające Ministerstwo Transportu będzie odpowiedzialne za transport nośników energii. Przewiduje się, że w wyniku trwających reform,
stworzona przez Radę Państwową w 2005 r. oraz będąca pod bezpośrednim kierownictwem premiera Wen Jiabao, Kierownicza Grupa ds. Energii,
będzie bardziej wkomponowana w struktury NDRC. Obecna reforma administracyjna niewątpliwie wzmocni polityczną pozycję decydentów w sprawach polityki energetycznej. Władze chińskie pracują obecnie nad kompleksowym prawodawstwem dotyczącym energii (ang. Energy Law).
Najnowsze rekomendacje są konsultowane w NDRC, następnie trafią na
obrady Rady Państwowej, po czym muszą być zatwierdzone przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL). Od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje prawo w zakresie energii odnawialnej i dotyczy
takich zagadnień, jak wytyczne dla przemysłu, mechanizmy wsparcia, odpowiedzialność prawna480.
Obecnie około 23% zapotrzebowania na energię realizowane jest poprzez wykorzystanie ropy naftowej. W 2007 r. wydobywano średnio 3,7 mln
baryłek ropy dziennie Szacuje się, że w następnej dekadzie Chiny osiągną
maksymalny poziom wydobycia, ok. 3,9 mln baryłek dziennie, a następnie wydobycie zacznie sukcesywnie spadać. Jednocześnie rosnąć będzie
zapotrzebowanie na ropę naftową. Do 2030 r. ponad 40% wzrostu zapotrzebowania będzie związane z rozwojem sektora motoryzacyjnego, którego konsumpcja w porównaniu z 2006 r. wzrośnie trzykrotnie. W 2030 r. na
chińskich drogach ma jeździć 270 mln pojazdów napędzanych ropą i jej
pochodnymi. Obecnie jednakże to wciąż przemysł jest głównym konsumentem ropy naftowej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na
ropę naftową i malejącymi jej zasobami na terenie Chin, import surowca
wzrośnie z 3,5 mln baryłek dziennie w 2006 r. do 13,1 mln baryłek w 2030 r.,
według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Import będzie
uzupełniał rynek w 80%. Obecnie to około 50%. Istnieją trzy drogi pozyskiwania ropy naftowej: po pierwsze, wydobycie krajowe; po drugie, transport
480
Polityka energetyczna Chińskiej Republiki Ludowej, „Wydział Ekonomiczny, Ambasada
RP w Pekinie”, Internet, www.Bijing.ple/mb/a/net [dostęp: maj 2010].
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ropo- i gazociągami; po trzecie, transport morski. Główne złoża ropy naftowej znajdują się w zagłębiu Tarim, północno-wschodnich prowincjach
Heilongjiang (Daqing), Jilin, Liaoning (Liaohe) oraz innych, w tym Shengli
w prowincji Shandong. Istnieją także trzy obszary złóż w Morzu Południowochińskim, Morzu Wschodniochińskim i Morzu Żółtym. Władze chińskie intensywnie rozbudowują sieć ropociągów łączących Chiny ze złożami w innych państwach. Ponadto do 2020 r. Chiny planują zwiększenie
corocznego importu gazu z Rosji, do 68 mld m3. Będzie się to odbywało
dwoma nitkami, zachodnią, z obszarów Syberii do Ujgurskiego Okręgu
Autonomicznego Xinjiang, oraz wschodnią, z rosyjskiego Dalekiego
Wschodu do prowincji Heilongjiang. Rosja pozostaje bardzo ważnym
partnerem, jeśli chodzi o import ropy naftowej. Szacowana wartość projektu po chińskiej stronie wynosi 6,5 mld USD, a planowane oddanie do
użytku to listopad 2008 r. Ropa będzie docierała do Chin przez rosyjską
miejscowość Skoworonin481.
Tabela 1.
Produkcja i konsumpcja ropy naftowej w Chinach
2010

2015

2020

2025

2030

wzrost
średnioroczny

Produkcja

3,8

3,9

3,9

3,7

3,5

-0,3%

Konsumpcja

9,4

10,6

12

13,6

15,7

3,3%

Źródło: www.pekin.polemb.net/.../Polityka%20energetyczna%20Chin.pdf

Odgałęzienie ropociągu Tajszet–Nahodka do Daqing ma przesyłać ropę
z Dalekiego Wschodu. Zakładana przepustowość odgałęzienia ropociągu
to 30 mln t rocznie. Szacowany koszt budowy całego ropociągu może zamknąć się w kwocie 16 mld USD, podczas gdy przepustowość ma wynosić
80 mln t rocznie. Z Kazachstanu dostarczany jest surowiec ropociągiem
Atasu–Alataw. Ostatni jego odcinek Kenkijak–Kumol jest na ukończeniu
i umożliwi Chinom bezpośredni dostęp do złóż Morza Kaspijskiego. Perspektywicznie wygląda współpraca z Uzbekistanem i eksploracja złóż
w okolicach Buchary. Ponadto Chiny zamierzają importować gaz ziemny
i ropę naftową rurociągami z nadbrzeżnych obszarów zachodniej, jak
i centralnej części Myanmar. Budowa rurociągu jest przewidziana w odleglejszej perspektywie, choć firmy chińskie prowadzą już pierwsze badania
481
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i są obecne na tamtejszym rynku. Transport morski ropy naftowej odbywa
się z państw afrykańskich, przede wszystkim z Sudanu, choć chińskie
firmy zamierzają sukcesywnie zwiększać import także z innych państw
regionu, i w mniejszym stopniu z państw Zatoki Perskiej. Wynika to ze specyfiki złóż ropy naftowej w Afryce, zbliżonych składem do tej wydobywanej
w Chinach. Fakt znacznego zaangażowania chińskiego w Myanmar wynika
z docelowego projektu, aby ropę afrykańską transportować rurociągiem
prosto z Oceanu Indyjskiego, z pominięciem potencjalnie niestabilnej politycznie i łatwej do zablokowania Cieśniny Malakka482.
Chiny nie posiadają odpowiednich możliwości składowania ropy naftowej na wypadek kryzysu gospodarczego bądź innego. Obecne rezerwy wystarczą na pokrycie zapotrzebowania na 21 dni, podczas gdy w USA i Japonii przekraczają 150 dni, a w Niemczech sięgają 130 dni. Chiny w celu
zapewnienia rezerw oddają w 2008 r. dwa kolejne zbiorniki do użytku w Huangdao (prowincja Shandong) oraz Dalian (prowincja Liaoning). Obecnie
działają zbiorniki w prowincji Zhejiang-Zhenhai oraz Zhoushan. Do 2010 r.
rezerwy paliwowe miały wystarczać na 30 dni, zgodnie z rządowym programem budowy rezerw ropy naftowej, zainicjowanym w 2004 r. Sektor ropy
naftowej zdominowany jest przez trzy przedsiębiorstwa państwowe: China
National Petroleum Corporation (CNPC) wraz ze spółką zależną PetroChina,
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) oraz China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC). CNPC (zał. 1988) jest główną firmą zajmującą się wydobyciem ropy naftowej, a PetroChina to obecnie największe
przedsiębiorstwo świata o szacowanej wartości 1100 mld USD. Sinopec
(zał. 1983) zajmuje się rafinowaniem surowca. CNOOC (zał. 1982), najmniejsza z powyższej grupy, zajmuje się głównie eksploracją złóż podmorskich
w kraju i za granicą483.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią silną determinację globalizacji. Krach w 2000 r. wyhamował dominującą w latach 90. tendencję
do fuzji i zakupów w krajach rozwiniętych na rzecz stopniowej ekspansji
kapitałowej w zdolności produkcyjne krajów o niskich płacach i ich integracji w globalne systemy produkcji. Poziom BIZ o wartości 916 mld USD
w 2005 r. pozostawał poniżej rekordowej wartości 1,4 bln z 2000 r., wzrost
BIZ 29% w 2005 r. dobrze rokuje perspektywie odbudowy strumieni inwe-
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stycyjnych. UNCTAD ocenia, iż w 2005 r. udział krajów rozwijających się
w napływie globalnych BIZ wyniósł 36%484.
Napływ BIZ do Chin cechuje relatywnie wysokie tempo przyrostu na poziomie 8% światowego napływu BIZ, co oznacza inwestycje w wysokości 72
mld USD W 2005 r. BIZ skoncentrowane są na sektorze przemysłu, ponieważ
dostęp do sektora usług ulega dopiero liberalizacji w ramach WTO. Również
napływający kapitał posiada charakter krótkotrwały i koncentruje się na pracochłonnym przetwórstwie, motywowany jest kosztami i zorientowany jest
na działalność proeksportową, inwestycje japońskie, koreańskie, tajwańskie.
Napływ BIZ skierowany do sektorów wysokiej technologii usług, ukierunkowany na rynek wewnętrzny, dopiero nabiera tempa. Ponadto niewystarczający jest stopień dywersyfikacji geograficznej napływu inwestycji. Większość
BIZ inwestycji, 70% wartości skumulowanej, pochodzi z krajów Azji Wschodniej, głównie Hongkongu i Tajwanu. Ocenia się, że poprawa powyższych relacji uwarunkowana jest pełną implementacją przez Chiny zobowiązań
w WTO oraz realizacją uzupełniających reform wewnętrznych, w szczególności budowy transparentnego i efektywnego systemu regulacyjnego w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, a ponadto prywatyzacji i restrukturyzacji i przedsiębiorstw państwowych485.
W 2005 r. eksport stanowił 58,2% eksportu całkowitego, a import 58,8%
importu ogółem. W sektorach eksportu zaawansowanych dóbr przemysłowych i ich dominacja jest coraz wyraźniejsza, sięgając 70–90%, co bezpośrednio potwierdza rosnącą pozycję Chin w międzynarodowej aktywności przetwórczej i handlu w trójkącie w regionie Azji-Pacyfiku. W Chinach
w 2005 r. swoją siedzibę posiada 1/₄ całkowitej liczby przedsiębiorstw wielonarodowych, która wyniosła w okresie ostatnich 15 lat 450% i była
10-krotnie wyższa od wzrostu tej kategorii w krajach rozwiniętych. Stanowiło to istotny o bodziec równoważący dystrybucję geograficzną przedsiębiorstw wielonarodowych w skali globalnej. Większość korporacji międzynarodowych wywodzących się z Chin jest relatywnie mała. Niemniej
jednak zaczynają wyłaniać się w tej grupie również korporacje o zasięgu
światowym486.
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485

486

Tamże.

199

Karolina Muzyczka

Rola administracji w budowie pozycji ChRL…

Chiny od 2000 r. prowadzą intensywną politykę promocji inwestycji
chińskich za granicą. Do przesłanek tej polityki należy zaliczyć:
a) zapotrzebowanie na surowce, m.in. ropę, gaz, żelazo, rudę, tarcicę,
aluminium;
b) zainteresowanie dostępem do technologii i know-how krajów rozwiniętych, w szczególności USA i UE;
c) dążenie do wsparcia eksportu, obsługi rynków i rozbudowy prezentacji na rynkach zagranicznych m.in. w sektorze ICT487.
Potencjał Chin w zakresie BIZ jest znaczny. W latach 2000–2003 Chiny
rocznie przeznaczały na swoje zagraniczne inwestycje ok. mld USD,
a w 2005 r. już 11 mld USD, osiągając wartość skumulowaną 46 mld
USD, z czego ¾ trafiło do Hongkongu. Poziomy te mogą być poważnie
nieoszacowane, nawet w 50%, gdyż nie uwzględniają transakcji fuzji
i przejęć dokonywanych przez filie przedsiębiorstw chińskich ulokowane poza Chinami, a w szczególności w Hongkongu. W ostatnich latach najdynamiczniej rosną chińskie BIZ w sektorze przetwórczym
i wydobywczym, osiągając 60% udziału w całości inwestycji zagranicznych Chin488.
Prognoza opracowana przez Komisję Europejską w 2006 r. potwierdza kontynuację dynamicznego wzrostu w regionie Płd.-Wsch. Azji.
Wzrost gospodarczy Chin utrzymuje się na wysokim poziomie, nieosiągalnym dla większości krajów OECD.
Po stopie wzrostu rzędu 10,2% w 2005 r. wzrost PKB przyspieszył
w pierwszej połowie 2006 r. do 10,9% w skali roku, co było efektem wzrostu
eksportu wyrobów przemysłowych i ponownego przyspieszenia nakładów inwestycyjnych489.
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W ramach tzw. Roung triping, czyli transferu kapitału – uzasadnionego preferencyjnym traktowaniem, w tym względami podatkowymi, do specjalnych jednostek za granicą
i reinwestowaniem go następnie w gospodarce macierzystej. W krajach rozwijających się
tranzyt BIZ, w szczególności poprzez raje podatkowe na Morzu Karaibskim, wykorzystywany jest przez inwestorów także jako forma zabezpieczenia przed zmianami politycznymi.
W Europie największym centrum tranzytu BIZ w latach 2002–2005 był Luksemburg z 95%
udziałem round-tripping w napływie inwestycji zagranicznych do tego kraju – T. Białowąs,
dz. cyt., s. 6.
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W trzecim kwartale 2006 r. w rezultacie podjętych przez rząd Chin
działań wyhamowujących inwestycje w sektorach produkcji w cementu,
aluminium, stali, samochodów i górnictwa oraz zaleceń Banku Centralnego Chin wzmacniających kontrolę przepływów kredytowych wzrost
PKB powinien nieco spowolnić do 10,4% dla 2006 r., a następnie do 9,8%
i 9,7% odpowiednio w 2007 r. i 2008 r. OECD w prognozie na 2006 r. przewiduje utrzymanie się tempa wzrostu gospodarczego powyżej 10% do
2008 r., stymulowanego wysoką dynamiką handlu zagranicznego i konsumpcji490.
Obecnie Chiny stanowią największy rynek świata dla większości dóbr
przemysłowych, są największym producentem m.in.: stali, nawozów sztucznych, rowerów, zegarków, komputerów, telefonów komórkowych, statków.
ChRL stanowi niewyczerpane zagłębie taniej, ale i wykształconej siły roboczej inżynierów i nakowców. Chińska Republika Ludowa jest liderem pod
względem eksportu i inportu dóbr. Dodatkowo stanowi największy globalny
rynek konsupcyjny491. Państwo Środka produkuje towary przetworzone –
46%, następnie ze szczególnym naciskiem na inwestycje w przemysł ciężki.
Chiny są największym produktem złota, węgla, a także są globalnym liderem w produkcji minerałów niemetalicznych. Po 2030 r. Chiny mają pozyskać ¼ światowej energii wiatrowej oraz mają stać się największym producentem paneli fotowoltaicznych492.

4. Stosunki gospodarcze Chin z Unią
Europejską i Stanami
Zjednoczonymi
Przystąpienie Chin do WTO było istotne dla procesów integracji chińskiej
gospodarki z gospodarką światową, a wzrost znaczenia Chin w globalnej
490
W raporcie określenie Chiny odnosi się do Chin kontynentalnych – Chińskiej Republiki
Ludowej, bez uwzględnienia Specjalnego Regionu Administracyjnego ChRL Hongkongu,
Tajwanu, Prowincji Chin oraz Specjalnego Regionu Administracyjnego ChRL Makau. Dane
dotyczące Hongkongu i Tajwanu prezentowane są oddzielnie – T. Białowąs, dz. cyt., s. 6.
491 World Atlas, Economics, Which are the biggest industries in China, Internet, www.worldatlas.com/articles/which-are-the-biggest-industries-in-china.html [dostęp: 19 lutego 2018].
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wymianie znalazł odzwierciedlenie w handlu z krajami rozwiniętymi. Intensywny wzrost zajmowanej przez Chiny pozycji w światowym handlu
i przystąpienie do WTO powoduje ich udział w imporcie do najważniejszych partnerów, jak USA oraz UE.
Rolę, jaką odgrywa członkostwo Chin w WTO dla ich dwustronnych
stosunków, można przeanalizować na dwa sposoby. Po pierwsze, jest ona
bodźcem do kreowania nowych strumieni handlu jako odpowiedzi na
wzajemne otwarcie rynków, co jest efektem liberalizacji handlu. Po drugie,
może ona wpływać na łatwiejsze rozwiązywanie sporów między partnerami, np. kwestia chińskiego eksportu tekstyliów do USA czy ostatnie zaognienie napięcia handlowego między UE a Chinami, które dotyczyło decyzji o nałożeniu ceł na import chińskich paneli słonecznych. W odpowiedzi
Chiny ogłosiły dochodzenie w sprawie wina importowanego z UE, uderzając szczególnie w członków grupy G8, takich jak Francja, Włochy i Hiszpania493.
Od 2004 r. Unia Europejska stała się największym partnerem handlowym Chin. W 2012 r. łączna wartość obrotów handlowych UE–Chiny wyniosła 546 mld USD, z czego wartość chińskiego eksportu do UE wyniosła
334 mld USD (co oznacza spadek o 6,2%), natomiast wartość importu z UE
do Chin zamknęła się kwotą 212 mld USD (wzrost o 0,4%). UE notuje deficyt w handlu z Chinami. Na koniec 2012 r. wyniósł on 122 mld USD494.
Od 2006 r. Chiny stały się najważniejszym dostawcą towarów na rynek
UE. Wartość chińskiego eksportu na rynek unijny przewyższyła wartość
dostaw z USA, które zajmowały pozycję pierwszego eksportera do UE do
2005 r. Chiny były jedynym krajem z grona ważniejszych partnerów handlowych UE, który odnotował wzrost eksportu w okresie globalnej recesji.
W 2009 r. sprzedaż do Chin wzrosła o ponad 4%, podczas gdy unijny eksport do USA obniżył się o 18,2%, do Szwajcarii o 9,6%, a do Rosji aż o 37,5%.
Na uwagę zasługuje to, że prawie połowa unijnego eksportu do Chin przy-

493
Financial Times, Global ambitions: Opinions converge in favour of more open trade,
16th June 2013.
494
Wśród członków UE najwyższy poziom obrotów handlowych z Chinami w 2012 r.
odnotowały: Niemcy (175,5 mld USD), Holandia (74,6 mld USD), Wielka Brytania (69,2 mld
USD), Francja (55,6 mld USD) i Włochy (45,5 mld USD). Dane na podstawie: National Bureau of
Statistics of China, Internet, www.stats.gov.cn/english/ [dostęp: październik 2013].
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pada na Niemcy (przykładowo 44,6% w 2009 r.). W lipcu 2011 r. Chiny zostały największym partnerem handlowym UE, wyprzedzając USA495.
Najważniejszym elementem współpracy między UE a Chinami jest
wzajemna wymiana handlowa. Niemniej jednak rozwijane są też inne
formy wzajemnych relacji. Do głównych kwestii należy zaliczyć: przedsięwzięcia na rzecz większego zaangażowania Chin na arenie międzynarodowej; integrację Chin z gospodarką światową, m.in. poprzez implementację zasad światowego systemu wymiany handlowej oraz wsparcie reform
społeczno-gospodarczych; promocję krajów UE w Chinach496.
Wzajemna współpraca między Chinami a Unią Europejską określona
jest w dokumencie EU–China Trade and Cooperation Agreement z 1985 r.
Rozpoczęto negocjacje nowej umowy o współpracy i partnerstwie, tzw.
Partnership and Cooperation Agreement (PCA). W październiku 2006 r.
przygotowana została strategia EU–China Trade and Investment Competition and Partnership. Celem tego porozumienia jest osiągnięcie najbardziej korzystnych warunków wymiany handlowej dla obu stron. Strategia
ta kładzie akcent na korzyści związane z otwarciem rynków i zwiększaniem konkurencyjności. Podkreślono konieczność wsparcia europejskich
podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w Chinach, w kwestii zrozumienia specyfiki tego rynku497.
Podstawowymi motywami ekspansywnie rozwijającej się współpracy
chińsko-amerykańskiej były przede wszystkim rozpoczęte w 1978 r.
reformy chińskiej gospodarki oraz przemiany, które dokonały się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym upadek Związku Radzieckiego
w grudniu 1991 r. Rozwój stosunków gospodarczych w ostatnich latach
napotykał na pewne perturbacje. Zaliczyć do nich należy po pierwsze bardzo duży deficyt handlowy występujący po stronie USA, po drugie kwestię
495
China Become EU’s Largest Trading Partner in July 2011, Surpassing the U.S., October
14, 2011, MOFCOM, Internet, http://english.mofcom.gov.cn [dostęp: październik 2013].
496
Dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Informator ekonomiczny o krajach świata,
Chińska Republika Ludowa, Internet, www.msz.gov.pl [dostęp: październik 2013].
497
Dokumentem o znaczeniu strategicznym dla polityki handlowej UE jest opublikowany
w 1998 r. komunikat pt. Budując pełne partnerstwo z Chinami i właściwie jest on podstawą, na
której opiera się polityka UE wobec ChRL. Wzywał on państwa członkowskie UE do zacieśnienia współpracy z Chinami. Od 1996 r. współpraca UE–Chiny odbywała się również w ramach
tzw. Asia–Europe Meetings, których tematyka obejmowała problemy gospodarcze oraz polityczne. Odbywające się co roku szczyty gospodarcze Unii Europejskiej i Chin (ang. EU–
–China Summits), które zostały zapoczątkowane w Londynie, w 1998 r., odgrywały również
istotą rolę jako forum negocjacji handlowych – T. Sporek, Chińska Republika Ludowa – główny
partner handlowy Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 158.
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zagospodarowania chińskich rezerw walutowych, z których większość
stanowią aktywa dolarowe (głównie obligacje skarbowe)498.
Po akcesji Chin do WTO można zaobserwować bardzo dynamiczny
rozwój chińsko-amerykańskiego handlu499. Wartość obrotów handlowych
między partnerami wyniosła 116,3 mld USD w 2000 r., a sukcesywny progres w okresie poakcesyjnym zaowocował wzrostem wartości obrotów
w 2012 r. do ponad 530 mld USD. Wtedy też Chiny stały się trzecim największym eksporterem dla USA (po Kanadzie i Meksyku). Chiny były dla
USA z kolei pierwszym partnerem handlowym, jeśli chodzi o import towarów (wartość importu amerykańskiego z Chin wzrosła ze 100 mld USD
w 2000 r. do ponad 384 mld USD w 2012 r.)500. Podsumowując zatem,
Chiny są obecnie drugim największym partnerem handlowym USA,
trzecim największym rynkiem eksportowym i największym źródłem importu. Z kolei USA są drugim, po UE, największym partnerem handlowym dla Chin501.
Wagę dwustronnych relacji amerykańsko-chińskich podkreśla powołany w 2006 r. Strategiczny Dialog Ekonomiczny (ang. Strategic & Economic Dialogue, S&ED), który umożliwia dyskusję dotyczącą wzajemnych,
bieżących spraw ekonomicznych oraz ich oddziaływania na gospodarkę
światową502.
Sytuacja w chińsko-amerykańskim handlu, utrzymujący się deficyt
handlowy oraz niedowartościowanie yuana były, zdaniem strony amerykańskiej, szkodliwe dla krajowych producentów. USA domagały się zatem
rewaluacji chińskiej waluty. Odpowiedzią na te zarzuty było przyjęcie przez
Chiny reformy dotyczącej kursu walutowego (ang. exchange rate reform)
w lipcu 2005 r. i rewaluacja yuana w stosunku do dolara amerykańskiego
498
L. Sasso, New Trends in China’s Foreign Investment Strategy, „The International
Spectator” 2007, Vol. 42, No. 2, s. 399–400.
499

W. M. Morrison, China–U.S. Trade Issues, Congressional Research Service, July 2013.

M. Zaborowski, Bush’s Legacy and America’s Next Foreign Policy, Institute for Security
Studies, European Union, Paris 2008, s. 97, Internet, http://washington.trade.gov.pl/pl/usa/
article/detail,945,Aneks_Statystyczny.htm [dostęp: maj 2013].
500

501
T. Sporek podkreśla, że analizując stosunki handlowe UE z Chinami, należy zaznaczyć, iż
dla Unii Chiny to głównie partner ekonomiczno-handlowy i ta dziedzina kontaktów przeważa
nad sferą polityczną. Z kolei dla USA ChRL jest partnerem politycznym i gospodarczym, a równocześnie – mimo poprawy wzajemnych stosunków – rywalem politycznym i militarnym.
Również dla ChRL UE to przede wszystkim partner gospodarczo-handlowy – T. Sporek, Chińska
Republika Ludowa – główny partner handlowy Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 162.
502
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o 2,1%. Dodatkowo powiązano go z koszykiem walut, w którym dominował dolar. Ponadto dopuszczono możliwość stopniowej aprecjacji chińskiej waluty. Efektem tych dostosowań był wzrost kursu yuana w stosunku
do dolara do połowy 2008 r. o 20%, a według danych WTO, do końca grudnia 2011 r. – o ponad 30%. Jednak nie wpłynęło to w znacznym stopniu na
zmniejszenie deficytu handlowego w wymianie z USA503.
Akcesja Chin do WTO wpłynęła istotnie na dynamikę obrotów handlowych między Chinami a USA. Od momentu przystąpienia wartość obrotów handlowych między tymi krajami wzrosła prawie czterokrotnie.
Jednak nadal utrzymuje się wysoki deficyt w amerykańskim bilansie handlowym. Niedowartościowanie yuana sprzyjało dobrym wynikom w chińskim eksporcie. Mimo jego aprecjacji w 2012 r. o 0,25%, Chiny nadal spotykały się z krytyką w tym zakresie głównie ze strony kluczowych partnerów
handlowych, czyli m.in. USA. Najnowsze dane pokazują, że obroty towarowe USA wyniosły w 2012 r. 3,82 bln USD, natomiast wartość ta w przypadku Chin wyniosła 3,87 bln USD. Przy uwzględnieniu obrotów usługowych USA nadal pozostaną liderem w handlu światowym. Warto jednak
zaznaczyć, że już 124 kraje wskazują na Chiny jako ich głównego partnera
handlowego504.
Ostatni raport dotyczący współpracy między USA a Chinami505 wyraźnie wskazuje na dalsze pogłębianie współpracy między tymi krajami, które
są względem siebie komplementarne. Według szacunków wartość chińskiego handlu z USA osiągnie około 450 mld w 2013 r. (z UE 420 mld USD)
i USA obejmą pozycję największego partnera handlowego Chin506. Zgodnie z raportem Chiny i USA zostaną prawdopodobnie wzajemnymi największymi partnerami handlowymi do 2022 r., a zatem Chiny wyprzedzą
Kanadę i Meksyk i staną się największym importerem towarów z USA. Zostaną również najprawdopodobniej największym światowym importerem.
503

Trade Policy Review, China, Report by the Secretariat, WT/TPR/S/264/Rev.1, 2012, s. 3.

504

„The Economist”, Trade with the world, 16th February 2013.

US–China Economic Relations in the Next 10 Years: Toward Deeper Engagement and
Mutual Benefit, The Chicago Council on Global Affairs, May 2013. Raport został wydany kilka
dni przed wizytą prezydenta Xi Jinpinga w USA.
505

506
Sytuacja ta jest możliwa ze względu na to, że handel Chin z UE obniżył się w 2012 r. o 3,7%
w stosunku do roku poprzedniego. W pierwszych miesiącach 2013 r. również odnotowano
spadek o 1,3%. Przyczyną tego faktu może być wzrastający protekcjonizm handlowy w stosunku do Chin. Aktualnie UE jest zaangażowana w 31 handlowych sporów, z czego 18 związanych jest z chińskim przemysłem. Por. National Bureau of Statistics of China, Internet, www.
stats.gov.cn/english/ [dostęp: listopad 2013].
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Współpraca Chin i USA ma ogromne znaczenie nie tylko dla tych dwóch
krajów, ale jest istotna dla stabilizacji światowego wzrostu gospodarczego.
W tym miejscu warto również podkreślić, że zgodnie z prognozami liczących się światowych instytucji, do 2030 r. mogą wyprzedzić gospodarkę amerykańską pod względem wielkości PKB i stać się pierwszą gospodarką świata507.
W kontekście omawianych w pracy problemów warto wspomnieć
jeszcze o negocjowanych obecnie porozumieniach o wolnym handlu, tzw.
Partnerstwie Transpacyficznym (ang. Trans-Pacific Partnership, TPP) oraz
Transatlantyckim Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), gdyż mogą one zmienić
w istotny sposób układ sił w handlu międzynarodowym oraz wpłynąć
również na kształt rozmów prowadzonych w ramach trwającej Rundy
Rozwoju z Doha.
Negocjacje w ramach TTIP rozpoczęły się w lipcu 2013 r., natomiast ich
zakończenie planowane jest na 2014 r. Ma ono na celu eliminację barier
w handlu między USA i UE (które reprezentują łącznie 60% światowego
PKB i 1/₃ światowego handlu), zwłaszcza w zakresie polityki handlowej
oraz ograniczeń inwestycyjnych. Podstawowe cele porozumienia dotyczą
dalszej liberalizacji dostępu do rynków wewnętrznych, zniesienie barier
inwestycyjnych, eliminacja barier pozataryfowych utrudniających przepływ towarów oraz ceł we wzajemnym handlu508.
Podkreśla się, że wynikające z negocjowanej umowy korzyści dla UE
i USA nie będą uzyskane kosztem krajów spoza porozumienia, a liberalizacja handlu między USA i UE wpłynie pozytywnie na handel międzynarodowy. Konkurencyjność międzynarodowa UE oraz USA ma zatem przekładać się na innych partnerów, co z kolei ma dać impuls do dostosowania
się przez nich do już wypracowanych standardów. To stwarza mechanizm
transmisji korzyści na gospodarkę światową509. Podkreślić należy również
507
China 2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society, The
World Bank Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of
China, 2012; Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council, December
2012 oraz J. O’Neil, A. Stupnytska, The Long-Term Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis,
Global Economics, s. 192, Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy
Research, December 2009.
508
Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained,
European Commission, September 2013.
509
TTIP – Szanse i wyzwania dla biznesu, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
wrzesień 2013, s. 9–11.
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to, że negocjacje te rozpoczęły się w okresie kryzysu gospodarczego, co
może spowodować, że TTIP wykreuje nowe możliwości dla rozwoju handlu i przyspieszy powolne ożywienie gospodarki światowej.
Negocjacje w ramach TPP, które jest drugim po TTIP największym, negocjowanym obecnie porozumieniach o wolnym handlu, rozpoczęto formalnie w marcu 2010 r., natomiast planuje się je sfinalizować do końca
2013 r. Motywacji do rozpoczęcia rozmów należy szukać w zainteresowaniu USA regionem Azji-Pacyfiku, co jest związane z tzw. amerykańską polityką zwrotu ku Azji (ang. pivot to Asia). W rozmowach bierze udział aktualnie 12 krajów. Są to: USA, Kanada, Meksyk, Chile, Peru, Japonia, Singapur,
Wietnam, Malezja, Brunei oraz Australia i Nowa Zelandia. Kraje te reprezentują łącznie niemal 40% światowego PKB i prawie 25% światowego
eksportu towarów510. Z szacunków prowadzonych m.in. przez ośrodek badawczy Peterson Institute for International Economics511 wynika, że porozumienie TPP może być szczególnie korzystne dla mniejszych gospodarek, takich jak np. Wietnam, w zakresie znacznego wzrostu PKB. Jednak
na umowie mają skorzystać również państwa rozwinięte (tj. USA, Japonia), przy czym dla USA porozumienie to ma być również istotne z punktu
widzenia zajmowanej przez nie pozycji w regionie Azji-Pacyfiku512.
Istotne jest to, że negocjacje prowadzone w ramach TPP obejmują szeroki zakres tematyczny (m.in. stawki celne, bariery pozataryfowe, prawa
własności intelektualnej, usługi, kwestie ochrony środowiska itd.), co razem
ze wspomnianym wcześniej ekonomicznym potencjałem uczestników porozumienia może spowodować, że ustalenia te wpłyną na kształt rozmów
prowadzonych w ramach Rundy z Doha. Ponadto ewentualne przystępowanie do TPP w przyszłości może okazać się bardziej skomplikowane niż
akcesja do WTO, gdyż TPP zakłada pełną liberalizację handlu (w przeciwieństwie do częściowych zobowiązań akceptowanych przez WTO) i wymaga stosowania się do rozszerzonych zasad (tzw. WTO-plus)513.

510
WTO, International Trade Statistics 2013 oraz World Economic Outlook (WEO):
Transitions and Tensions, World Economic and Financial Surveys, IMF, October 2013.
511
A. P. Petri, M. Plummer, F. Zhai, TPP Assessment Study, Peterson Institute for International
Economics, October 20, 2010.
512
Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement, The Office of the United States
Trade Representative (USTR), Internet, www.ustr.gov [dostęp: październik 2013].
513
J. Schott, B. Kotschwar, J. Muir, Understanding the Trans-Pacific Partnership, Moving
from TPP to FTAAP, Peterson Institute for International Economics, January 2013, s. 51–53.
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Na szczególną uwagę zasługuje to, że Chiny nie biorą udziału w żadnym z dwóch omawianych porozumień. Sfinalizowanie umów może wpłynąć w negatywny sposób na ich silną pozycję w handlu światowym. Dlatego też można oczekiwać w najbliższej przyszłości podjęcia działań przez
Chiny w tym zakresie514. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, kiedy podpisanie porozumień ma szczególne znaczenie dla USA, gdyż umowy te mają
wzmocnić ich pozycję wobec rosnącej roli Chin na arenie międzynarodowej (TPP szczególnie w regionie Azji-Pacyfiku). Na pogłębianie współpracy między USA i UE wpływa również coraz mocniejsza pozycja innych, poza Chinami, rynków wschodzących (głównie pozostałych krajów
BRICS), gdyż ich rola w gospodarce światowej wzrasta, przesuwając na
boczny tor dawne potęgi, czyli właśnie USA i UE. Pomimo że, zgodnie
z założeniami, porozumienia TTIP oraz TPP nie mają przeciwstawiać się
regułom WTO, a wręcz przeciwnie, nawet stworzyć nowe szanse dla wdrażania zasad i pogłębiania współpracy na forum organizacji; można przypuszczać, że porozumienia te będą miały wpływ na strukturę handlu międzynarodowego. Wynika to z faktu, że wymiana handlowa między UE a USA
spadła niemal o połowę w latach 1990–2012 (z 22% do 11,5%), podczas gdy
zarówno wymiana UE, jak i USA z Chinami istotnie wzrosła od momentu
akcesji Chin do WTO. Ze względu na to, że UE jest największym partnerem
handlowym Chin, wdrożenie założeń TPP może wpłynąć w negatywny
sposób na relacje handlowe między nimi. Obawy te wynikają z pojawiających się w strefach wolnego handlu, omówionych już w pracy, efektów
kreacji oraz przesunięcia handlu515. Ze względu na ograniczenie lub eliminację barier w handlu między UE i USA (TTIP) należy spodziewać się
wzrostu wzajemnych obrotów handlowych i wielkości dwustronnej wymiany. Jednocześnie procesowi temu będzie towarzyszył drugi z efektów,
czyli efekt przesunięcia handlu, który powoduje, że import dokonywany
do tej pory z krajów trzecich będzie zastąpiony wymianą w ramach nowego ugrupowania. Efekt ten może odnosić się bezpośrednio do Chin,
514
Obecnie Chiny popierają projekt Regionalnego Wszechstronnego Partnerstwa Gospodarczego (ang. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), który ma być przeciwwagą dla TPP. W jego skład wchodzi 10 krajów ASEAN, Australia, Chiny, Indie, Japonia,
Korea Południowa oraz Nowa Zelandia. Rozmowy mają zakończyć się w 2015 r. Niemniej jednak Chiny „analizują” porozumienie TPP, gdyż są świadome, że brak wpływu na kształtowanie
się dwóch największych FTA, w których uczestniczą USA, nie jest dla nich zjawiskiem korzystnym. Por. „The Economist”, Trade, partnership and politics, sierpień 2013.
515
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gdyż obecnie są one kluczowym partnerem handlowym zarówno dla UE,
jak i dla USA. W wyniku powstania TTIP wymiana handlowa zarówno UE,
jak i USA z Chinami może ulec ograniczeniu na rzecz wymiany dwustronnej w ramach nowej strefy wolnego handlu. Podsumowując, w następstwie intensyfikacji wymiany handlowej między UE i USA mogą pojawić
się zmiany w kierunkach przepływów handlowych, czego koszty mogą
ponieść kraje spoza ugrupowania, np. Chiny.
Jeśli chodzi o wpływ utworzenia nowych stref wolnego handlu na dalsze funkcjonowanie WTO, możliwe do zrealizowania są dwa scenariusze.
Po pierwsze, wynegocjowanie przez kraje ułatwień w handlu w ramach negocjowanych porozumień może spowodować, że kraje te nie będą zainteresowane przyspieszeniem negocjacji w ramach Rundy Rozwoju, gdyż
uzyskają wzajemne korzyści w handlu na innym forum. Z drugiej jednak
strony, wynegocjowane już ułatwienia w handlu w ramach TPP i TTIP
mogą zostać przeniesione pośrednio do negocjacji w ramach WTO, co
może zdynamizować trwające rozmowy i przyspieszyć zakończenie negocjacji w ramach trwającej rundy (tym bardziej że zakłada się bardzo szybkie
zakończenie negocjacji w ramach TTIP oraz TPP).
Chiński rynek wewnętrzny jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorstw
europejskich, oferując niskie koszty pracy i ogromną liczbę konsumentów. Dlatego też inwestorzy europejscy przejęli aż 18% bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w Państwie Środka, pomimo istniejących ograniczeń w dostępie do rynku. Najważniejszymi inwestorami są Niemcy
(32,6%), za nimi Francja (14%), Włochy (9%), Wielka Brytania (7,3%) i Holandia (5,7%). Inwestycje chińskie w Europie koncentrują się w sektorach
zaawansowanych technologicznie, m.in. przemysłowym, farmaceutycznym, chemicznym, maszyn i urządzeń oraz usług (zarządzanie czy consulting)516. Przedsiębiorstwa Państwa Środka traktują inwestycje jako
transakcję wiązaną. W zamian za środki finansowe uzyskują dostęp do
nowoczesnych technologii i rozwiązań. Korzystny okazał się kryzys finansowy 2008 r., który spowodował trudności budżetowe wielu państw europejskich chętnie przyjmujących inwestycje zagraniczne. Często zastrzyk gotówki z Państwa Środka był postrzegany jako znacznie szybsza i łatwiejsza
516
EU Chamber of Commerce in China, Chinese Outbound Investment in the European
Union, Internet, www.kpmg.de/docs/Chinese_Outbound_Investment_European_Union.pdf
oraz S. Hansakul, H. Levinger, China–EU relations: Gearing up for growth, Internet, www.
dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_DEPROD/PROD0000000000339508/ChinaEU+relatio
ns%3A+Gearing+up+for+growth.pdf [dostęp: wrzesień 2014].
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alternatywa dla bolesnej procedury proponowanej przez KE i EBI. W konsekwencji w latach 2010–2013 nastąpił gwałtowny wzrost wolumenu
inwestycji chińskich w UE: z 6,1 mld euro do 26,8 mld euro. Najczęściej
inwestycje lokowane są w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. O ile
w Niemczech przedsiębiorstwa chińskie inwestują głównie w zakłady produkujące maszyny i urządzenia, części samochodowe oraz energię odnawialną, o tyle we Francji inwestycje koncentrują się w sektorze konsumpcyjnym (winnice, usługi medyczne, parki rozrywki). Przeważają inwestycje
typu M&A, choć wzrasta udział inwestycji typu greenfield. Większość inwestorów chińskich stanowią przedsiębiorstwa państwowe (78% wartości
inwestycji w latach 2008–2013)517.
Struktura towarowa handlu znacznie zmieniła się na przestrzeni lat.
Obecnie UE sprowadza głównie wyroby przemysłowe (z czego 49% to maszyny i środki transportu), które stanowią aż 97% importu. W eksporcie UE
aż 85% stanowią artykuły przemysłowe (85%), głównie maszyny i urządzenia (58%) oraz artykuły chemiczne (12%). Wraz ze zmianami społecznymi
w Chinach i powstawaniem coraz liczniejszej klasy średniej zmienia się
struktura towarowa importu z UE, w którym coraz większą część stanowią
towary luksusowe. Obecnie Chiny wyprzedziły Francję w konsumpcji
wina, sprowadzają coraz więcej oliwy z oliwek i coraz droższe samochody.
Chińscy konsumenci doceniają europejskie marki samochodów, żywność,
rozbudowują sieci handlowe (m.in. Carrefour, Tesco)518.
Chiny wciąż podkreślają, że traktują UE jako jednego z najważniejszych
partnerów inwestycyjnych i handlowych i mają nadzieję, że obie strony
przyczynią się do długotrwałego, stałego oraz pogłębionego rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych.
Istotnym problemem w stosunkach współpracy gospodarczej jest
status gospodarki rynkowej (market economy status, MES), jaki chciałyby uzyskać Chiny. Status ten jest nie tylko kwestią prestiżu, daje także
wymierne korzyści w postaci umorzenia postępowań antydumpingowych. Protokół przystąpienia Chin do WTO pozwolił traktować Chiny jako
gospodarkę nierynkową przez kolejnych 15 lat, czyli do 2016 r. Pozwala
to UE wszczynać postępowania antydumpingowe w celu ochrony własnych producentów czy nakładać cła ochronne. UE uważa, że gospodarki
517

S. Hansakul, H. Levinger, dz. cyt.

Dane Eurostatu, Internet, www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf [dostęp: wrzesień 2014].
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chińskiej nie można uznać za gospodarkę rynkową ze względu na niedopuszczalny wysoki wpływ państwa, regulowany rynek walutowy, brak
wolnego rynku, przejrzystych zasad rachunkowości i jasnej definicji praw
własności519.
Tymczasem Państwo Środka wychodzi z założenia, że będąc od 2001 r.
członkiem WTO, jest drugą gospodarką świata, a co więcej najszybciej rozwijającym się krajem globu, powinno więc mieć przyznany MES niejako
automatycznie. Zwykle przywoływany jest przykład Rosji, która otrzymała
MES w 2002 r., nie będąc nawet członkiem WTO, w dodatku z całkowitym
pominięciem procedur KE. Strona chińska uważa kwestię MES za istotną
przeszkodę w rozwoju stosunków dwustronnych. Chiny powołują się na
dobre relacje dwustronne, a także pomoc finansową udzieloną zadłużonym krajom europejskim w dobie kryzysu finansowego (zwiększony eksport do Chin i wykup obligacji rządowych m.in. Hiszpanii, Grecji, Portugalii), oskarżając UE o przeciąganie sprawy, szukanie fałszywych pretekstów
czy ukryty protekcjonizm520.
Strona chińska często podnosi problem europejskich standardów i ograniczeń sanitarnych, zdrowotnych czy dotyczących bezpieczeństwa. Chiny
podejrzewają, że są one często traktowane jako wymówka prowadząca do
ograniczenia importu chińskiego. Przyczyną konfliktów są liczne oskarżenia o działania dumpingowe wysuwane przez europejskich producentów
wobec producentów chińskich. We wrześniu 2014 r. (od 2003 r.) mechanizmy ochronne (antydumpingowe) obowiązywały wobec 55 towarów
sprowadzanych z Chin, które stanowiły jednak mniej niż 1% handlu dwustronnego521.
Trzeba jednak zauważyć, że liczba nowych postępowań maleje (w 2012 r.
było tylko siedem nowych spraw). Postępowania antydumpingowe toczą się
także w WTO. Do września 2014 r. UE wytoczyła trzy sprawy przeciwko Chinom, a Chiny dziewięć spraw przeciw UE. Kraje europejskie skarżyły Chiny

519 Trade and economic relations with China, DG EXPO/B/PolDep/Note/2013, Internet, www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/brie.ng_note/join/2013/491492/EXPO-INTA_
SP(2013)491492_EN.pdf [dostęp: wrzesień 2014].
520
Commentary: Time for EU to recognize China’s market economy status, 2011–09–14,
Internet, http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011–09/14/c_131138759.htm
[dostęp: wrzesień 2014].
521

Internet, http://trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm [dostęp: wrzesień 2014].
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w sprawie ograniczeń m.in. importu części samochodowych i usług finansowych czy eksportu surowców mineralnych i metali ziem rzadkich522.
Dla UE istotny jest problem ochrony własności intelektualnej. W 2013 r.
aż 72,4% podrobionych towarów zatrzymanych na granicach UE pochodziło
z Chin (a dodatkowe 7,7% z Hongkongu). Z Państwa Środka sprowadzane
są podrabiane ubrania (17%), opakowania (11%), zabawki (11%), poza tym
papierosy, lekarstwa i artykuły biurowe, biżuteria, okulary, obuwie i środki
pielęgnacyjne523.
Po przystąpieniu do WTO Chiny przyjęły system rozwiązań prawnych
zgodny z Porozumieniem w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS), wciąż jednak konieczne są dalsze zmiany prawne.
Z problemem własności intelektualnej wiąże się zagadnienie przejmowania osiągnięć technologicznych. Bliskie kontakty z UE dają chińskim przedsiębiorstwom dostęp do europejskich i amerykańskich technologii i rozwiązań. Przykładem może być rozbudowywana w Chinach od ponad dekady
sieć szybkich kolei, która korzystała dotąd głównie z pociągów niemieckich (Siemens) oraz francuskich (Alstom)524.
Chiny opracowują już własne projekty i produkują na potrzeby eksportu
do UE (m.in. Rumunia, Węgry, Macedonia), a także Afryki i Azji, np. produkowane przez China South Locomotive & Rolling Stock Corporation (CSR)525.
Przedsiębiorcy europejscy muszą przygotować się na większą konkurencję technologiczną. Chiny nie tylko intensywnie rozwijają sektor badań
i rozwoju, ale także zdobywają know-how poprzez spółki joint-venture lub
nielegalnie. Chińskim przedsiębiorstwom pomaga to, że w większości są
spółkami państwowymi, dzięki czemu mają dostęp do kapitału, czego brakuje europejskim odpowiednikom. Dla UE jednym z najważniejszych
problemów w stosunkach dwustronnych jest wciąż utrudniony dostęp do
chińskiego rynku wewnętrznego, który odpowiada nie tylko za stały ogromny
deficyt handlowy (w 2013 r. sięgnął 131,8 mld euro), ale także za wciąż nie522 Internet, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm [dostęp:
wrzesień 2014].
523
European Commission, Report on EU customs enforcement of intellectual property
rights. Results at the EU border 2013, s. 18, Internet, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistis/2014_ipr_statistics_
en.pdf [dostęp: wrzesień 2014].

212

524

Tamże.

525

Tamże.

Pozycja Chin we współczesnej gospodarce światowej…

wielki handel usługami. Wszelkie naciski UE na rząd w Pekinie do tej pory
spełzły na niczym – europejskie usługi prawne, bankowe, ubezpieczeniowe
wciąż nie mają dostępu do rynku chińskiego526.

5. Perspektywy chińsko-rosyjskiej
współpracy energetycznej
Najważniejszym elementem rosyjsko-chińskiej współpracy energetycznej jest sektor ropy naftowej. W latach 2013–2015 nastąpił znaczący wzrost
ilości eksportowanej przez Rosję surowej ropy. W 2015 r. Chiny stały się
głównym importerem rosyjskiego surowca; Rosja stała się drugim, po
Arabii Saudyjskiej, dostawcą ropy na rynek chiński. Z punktu widzenia Pekinu dostawy rosyjskiej ropy mają znaczenie strategiczne, gdyż główne
trasy dostaw przebiegają lądem. Z kolei Rosja jest zainteresowana zwiększaniem eksportu ze względu na coraz trudniejszą sytuację na strategicznym do tej pory rynku europejskim. Współpraca w sektorze gazu ziemnego
jest mniej zaawansowana, dotąd Rosja eksportuje do Chin tylko śladowe
ilości gazu skroplonego (LNG). Chiny są w mniejszym stopniu zależne od
importu gazu (wydobycie własne pokrywa ok. 70% zapotrzebowania).
Pekin dynamicznie rozbudowuje infrastrukturę LNG oraz ma do dyspozycji gazociągi łączące go z krajami producentami w Azji Centralnej. Ponadto wszystkie projekty w ramach rosyjsko-chińskiej współpracy gazowej napotykają rosnące problemy finansowe po stronie Moskwy527.
Współpraca energetyczna jest i pozostanie najważniejszym komponentem rosyjsko-chińskich stosunków gospodarczych. W jej obecnym kształcie Rosja odgrywa głównie rolę naftowego zaplecza Chin. Wolniej przebiega
proces inwestowania przez chińskie firmy w wydobycie ropy w Rosji, większość zawartych porozumień ma wciąż charakter ramowy. W perspektywie
średnioterminowej można jednak oczekiwać jakościowej zmiany dotychczasowego modelu. Wejście chińskich firm w rosyjski sektor wydobywczy (upstream) jest wysoce prawdopodobne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod
526
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M. Kaczmarski, S. Kadraś, Naftowa przyjaźń. Stan i perspektywy rosyjsko-chińskiej
współpracy energetycznej, Internet, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/
2016-02-17/naftowa-przyjazn-stan-i-perspektywy-rosyjsko-chinskiej [dostęp: lipiec 2018].
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uwagę kondycję finansową rosyjskiego sektora energetycznego oraz chińskie zainteresowanie bezpośrednim dostępem do złóż528.
Współpraca w sektorze elektroenergetycznym rozwija się bowiem inercyjnie i ogranicza do sprzedaży przez Rosję (Inter RAO) do Chin relatywnie niewielkich ilości energii elektrycznej, na mocy kontraktu zawartego
w 2012 r.529
Ilustracją dynamiki w rosyjsko-chińskiej współpracy energetycznej
jest przede wszystkim znaczący wzrost dostaw ropy surowej z Rosji do
Chin (z 24,4 mln t w 2013 r. do 41,29 mln t w 2015 r.). Największym dostawcą jest państwowy rosyjski koncern naftowy Rosnieft, którego eksport
do odbiorców chińskich wzrósł prawie dwukrotnie z 16,55 mln t w 2013 r.
do 30,3 mln t rocznie w 2015 r. (szczegółowe zestawienie zawiera Aneks 1).
Głównym kanałem eksportowym jest prowadząca do Chin odnoga ropociągu Syberia Wschodnia–Ocean Spokojny (WSTO), na który przypada
obecnie połowa wolumenu eksportowego Rosniefti. Pozostała część dostaw trafia do Chin przez port Koźmino oraz poprzez operacje typu swap
z Kazachstanem (Rosnieft’ dostarcza ok. 7 mln t rocznie do północnych
regionów Kazachstanu, a w zamian Kazachstan dostarcza własną ropę do
Chin ropociągiem Atasu–Alaszankou)530.
Chiński import surowej ropy jest dobrze zdywersyfikowany. Udział pojedynczych dostawców nie przekracza 20%. Z punktu widzenia Pekinu
dostawy ropy z Rosji zajmują jednak uprzywilejowaną pozycję, mając znaczenie strategiczne. Zasadnicza część importowanej przez Chiny ropy jest
przesyłana rurociągiem lądowym, który łączy oba kraje bez pośrednictwa
państw tranzytowych. Pozwala to na zmniejszenie sięgającego ponad
50% udziału importowanej ropy z Bliskiego Wschodu. Nie tylko region Bliskiego Wschodu jest w coraz większym stopniu narażony na geopolityczne wstrząsy, ale morskie trasy dostaw ropy przechodzą przez „wąskie
gardła”, w pierwszym rzędzie łatwą do zablokowania w przypadku kon528
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Umowa została zawarta na 25 lat. W 2014 r. rosyjski eksport wyniósł 3788 mln KWh
(wzrost o 3,6% w stosunku do 2013 r.) o wartości 164 mln USD (spadek o 11,9% w stosunku do
2013 r., kiedy wartość wyniosła 186 mln USD). W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. eksport
z Rosji wyniósł 2618 KWh o wartości 135 mln USD, Internet, www.ved.gov.ru/exportcountries/
cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ [dostęp: listopad 2018].
529
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Porozumienie dopuszcza możliwość zwiększenia ilości przesyłu do 10 mln t rocznie.
Stosowne porozumienie między Rosją a Kazachstanem zostało podpisane 24 grudnia 2013 r.,
Internet, www. tass.ru/ekonomika/1644464 [dostęp: styczeń 2016].
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fliktu cieśninę Malakka. W latach 2013–2015 wzrosło znaczenie ropy importowanej z Rosji w całości chińskiego importu. O ile w 2013 r. Rosja zajmowała czwarte miejsce (8,6% chińskiego importu), o tyle w 2015 r. zajęła
miejsce drugie (12,3%)531.
Z jednej strony wiele czynników po stronie chińskiej sprzyja wzrostowi
importu surowej ropy z Rosji. Po pierwsze, na chińskim rynku wewnętrznym funkcjonuje mechanizm administracyjnej kontroli cen produktów
ropopochodnych, wiążący je z globalnymi cenami ropy. W odpowiedzi na
spadek cen surowca, w styczniu 2016 r. ustanowione zostały widełki, które
wynoszą od 40 do 130 USD za baryłkę (poniżej 40 USD wydobycie chińskie
przestaje być opłacalne dla producentów). W praktyce oznacza to, że koncerny naftowe, zwłaszcza Sinopec i CNPC (PetroChina), mogą sprzedawać
produkty przetwórstwa ropy po cenach dużo wyższych niż światowe,
zwiększając tym samym swój dochód. Dodatkowo władze chińskie dopuściły do przetwórstwa wiele małych rafinerii. Kolejnym czynnikiem napędzającym chiński popyt na surową ropę jest tworzenie rezerw strategicznych. Pekin dąży do stworzenia do 2020 r. zapasów pokrywających
zużycie ropy przez 100 dni. W początkach 2016 r. chińskie rezerwy oceniane są na 29 dni532.
Zwiększaniem wolumenu eksportu do Chin zainteresowana jest Rosja.
Jedną z głównych przyczyn stanowią negatywne trendy na strategicznym
do tej pory, europejskim rynku zbytu (obserwowany w latach 2011–2014
systematyczny spadek wolumenu eksportu) oraz niekorzystne dla rosyjskich firm długoterminowe prognozy dotyczące konsumpcji ropy surowej w Europie533.
Barierą dla dalszego dynamicznego wzrostu eksportu rosyjskiej ropy
do Chin mogą się okazać problemy infrastrukturalne oraz opóźnienia w zagospodarowywaniu złóż mających stanowić surowcowe zaplecze nowych dostaw. Zgodnie z umową z 2013 r. Rosnieft’ zobowiązała się do
podwojenia dotychczasowego eksportu do Chin z 15,8 mln t w 2013 r. do
30 mln t rocznie w okresie 2018–2030. Zwiększenie dostaw powinno było
nastąpić poprzez odnogę ropociągu WSTO. Ze względu jednak na opóźnienia w rozbudowie infrastruktury, które zdaniem rosyjskich mediów
531
W niektórych miesiącach 2015 roku dostawy z Rosji przewyższały import z Arabii
Saudyjskiej, Internet, www.tass.ru/ekonomika/1644464 [dostęp: 01.2016].
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wystąpiły z winy strony chińskiej, dostawy wzrosły przez port Koźmino
oraz dzięki wspomnianym operacjom typu swap z Kazachstanem.
Transnieft zapowiedziała jednak rozbudowę ropociągu WSTO z obecnych
58 mln t do 80 mln t w 2020 r. Do 2017 r. planowana jest także rozbudowa
portu Koźmino do 36 mln t przepustowości rocznie. Według Transniefti
rozbudowa ponad 36 mln t nie będzie możliwa ze względów technicznych. W przypadku dalszych opóźnień uniemożliwiających zwiększenie eksportu ropy przez Rosnieft’ do Chin odnogą WSTO nasili się rywalizacja między Rosnieftią a pozostałymi rosyjskimi eksporterami
o kwoty eksportowe umożliwiające dostawy ropy przez port Koźmino.
Jest to bowiem względnie dochodowy kanał eksportu dla rosyjskich firm
naftowych534.
Mniej korzystnie przedstawia się dotychczasowy bilans rosyjsko-chińskiej współpracy w odniesieniu do wspólnych projektów gazociągowych.
Coraz więcej problemów pojawia się w budowie gazociągu Siła Syberii-1
(projekt ma umożliwić eksport rosyjskiego gazu ze złóż wschodniosyberyjskich do Chin). Co prawda Gazprom rozpoczął w 2015 r. budowę
nowej magistrali535, ale jednocześnie kilkukrotnie dokonał zmiany planów zakończenia prac oraz inauguracji dostaw. Jeszcze w grudniu 2014 r.
przedstawiciele Gazpromu wskazywali, że maksymalny, ustalony w maju
2014 r. kontraktowy poziom dostaw (38 mld m3 gazu rocznie) zostanie
osiągnięty w 2024 r.536, a już w maju 2015 r. na specjalnej konferencji
prasowej poświęconej polityce Gazpromu w regionie Azji Południowo-Wschodniej zwracano uwagę, że poziom ten może być osiągnięty
w okresie 2024–2031. Zmianie uległa również trasa budowy gazociągu
Siła Syberii. Pierwotnie gazociąg miał łączyć wschodniosyberyjskie złoża
Kowykta i Czajanda z Błagowieszczeńskiem i dalej Chabarowskiem i Władywostokiem. Z komunikatu opublikowanego przez rosyjskie Ministerstwo Energetyki w lutym 2015 r. wynika, że projekt nie zakłada już budowy
odcinka Chabarowsk–Władywostok, co prawdopodobnie wiąże się z za-
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Pierwszy odcinek rurociągu od Czajandy do miasta Lensk (208 km) ma wybudować
Strojtransgaz (według danych podawanych przez Gazprom w 2015 r. ułożono ok. 50–60 km
gazociągu).
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rzuceniem przez Gazprom planów budowy terminalu LNG we Władywostoku537.
Siła Syberii-1 napotyka problemy finansowe związane z rozbudową
samej infrastruktury. Realne wydatki inwestycyjne na budowę gazociągu
Siła Syberii pojawiły się dopiero w budżecie Gazpromu na 2015 r., a ich
wielkość jest bardzo mała (30,98 mld rubli, czyli zaledwie 7% ogółu środków zarezerwowanych przez Gazprom na inwestycje w budowę gazociągów). Jeszcze latem 2015 r. planowano zainwestować w 2016 r. w budowę
Siły Syberii ok. 200 mld rubli; w styczniu 2016 r. jednak zredukowano
plany do zaledwie 92 mld rubli. W grudniu 2015 r. Gazprom anulował
przetargi na budowę ok. 800 km gazociągu. Oficjalną przyczyną były
zastrzeżenia rosyjskiej Federalnej Służby Antymonopolowej, ale rzeczywistym powodem może być trudna sytuacja finansowa koncernu. Zaskakujące jest również to, że Gazprom nie zaktualizował dotąd ostatniej całościowej kalkulacji kosztów budowy nowego gazociągu przeprowadzonej
w 2011 r. (wówczas wyceniono budowę 3246 km rurociągu na 800 mld
rubli)538.
Istotnym czynnikiem są zakładane przez Gazprom już na obecnym
etapie poważne opóźnienia w zagospodarowywaniu złóż mających stanowić bazę surowcową projektu. Złoże czajandińskie ma osiągnąć maksymalny poziom produkcji (22 mld m3 gazu rocznie) dopiero w 2022 r., z kolei
złoże kowyktyńskie ma zwiększyć wydobycie z planowanych 5 mld m3 gazu
rocznie w latach 2022–2023 do 13 mld m3 gazu rocznie dopiero w okresie 2024–2031. Przedstawiciele Gazpromu wskazują jednocześnie, że
porozumienie z CNPC dopuszcza możliwość opóźnienia inauguracji
dostaw o trzy lata, co czyni przesunięcie inauguracji dostaw na 2021 r.
bardzo prawdopodobnym (pierwotnie planowano pierwsze dostawy już
w 2018 r.). Motywacja strony chińskiej do importu gazu z Rosji jest mniejsza niż w przypadku ropy naftowej. Z jednej strony mniejsza jest zależność chińskiej gospodarki od importu gazu. W 2014 r. Chiny sprowadziły
31% zużywanego gazu ziemnego, tj. 58 mld m3 (całość zużycia wyniosła
183 mld m3). Przepustowość już istniejących rurociągów z krajów Azji Centralnej oraz Birmy wynosi 70 mld m3, z perspektywą wzrostu do 90 mld m3
do końca dekady. W 2014 r. Chiny wykorzystały tę przepustowość jedynie
w połowie, importując gazociągami zaledwie 31 mld m3. W 2015 r. zużycie
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i import gazu pozostały na podobnym poziomie i wynosiły odpowiednio
191 mld m3 i 62 mld m3. Do tego dochodzi rosnąca przepustowość terminali
LNG, które służą do importu do Chin mniej niż połowy gazu. Nawet przy
pełnym wykorzystaniu planowanego gazociągu Siła Syberii dostawy z Rosji
będą o połowę mniejsze od importu z krajów Azji Centralnej i będą musiały
konkurować z dostawami gazu skroplonego LNG539.
Pomimo powyższych trudności i nieuniknionych opóźnień gazociąg
Siła Syberii-1 zostanie zbudowany z uwagi na rzeczywiste zainteresowanie obu stron jego realizacją. Rosja traktuje rozbudowywaną infrastrukturę gazową jako ważną w kontekście programu gazyfikacji Syberii
Wschodniej i Dalekiego Wschodu. Z kolei głównym argumentem przemawiającym za zainteresowaniem strony chińskiej są potrzeby regionalnego rynku gazu w północno-wschodnich Chinach. W grudniu 2015 r.
doszło w tym regionie do problemów z rozładunkiem LNG, w efekcie
których CNPC została zmuszona do zmniejszenia dostaw do części odbiorców przemysłowych.
Nadal brak wyraźnych postępów w negocjacjach dotyczących projektu
Siła Syberii-2 (dawniej projekt Ałtaj), zakładającego budowę gazociągu,
który miałby łączyć rosyjskie złoża zachodniosyberyjskie i północno-zachodnie prowincje Chin. Gazprom forsuje ten projekt od 2006 r. Jego
realizacja pozwoliłaby Rosji wzmocnić pozycję negocjacyjną wobec odbiorców europejskich – zapleczem surowcowym dostaw są bowiem te
same złoża, z których zaopatrywani są odbiorcy europejscy (według Gazpromu głównie złoże Zapolarnoje – 3,3 bln m3 gazu, oraz Jużnorusskoje
– 1,03 bln m3 gazu)540. Dotychczas zawarto jedynie całą serię ramowych
porozumień dotyczących projektu. Ostatnie ogólne porozumienia podpisano w listopadzie 2014 r. w Pekinie oraz w maju 2015 r. w Moskwie. Co
prawda przedstawiciele rosyjskich władz oraz Gazpromu wielokrotnie wskazywali na możliwość podpisania kontraktu jeszcze w 2015 r., jednak jego
zawarcie w najbliższych miesiącach jest coraz mniej prawdopodobne541.
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Co prawda w sierpniu 2014 r. prezydent Władimir Putin ogłosił, że w ramach wschodniego programu gazowego dojdzie do połączenia sieci gazowych w zachodniej i wschodniej
części Rosji, ale już w maju 2015 r. podczas jednej z konferencji prasowych przedstawiciele
Gazpromu ogłosili, że koncepcje te są nieaktualne i ekonomicznie nieopłacalne.
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Z punktu widzenia Pekinu największą przeszkodą dla budowy zachodniej trasy gazociągu pozostaje konieczność dostarczenia gazu do jego
centrów konsumpcji na wschodnim i południowym wybrzeżu, odległych
o kilka tysięcy kilometrów. Istniejąca sieć wewnątrzchińskich gazociągów
Zachód–Wschód (WEP) składa się z trzech nitek o przepustowości 77 mld m3
(w tym 60 mld m3 na gaz centralnoazjatycki, 17 mld m3 na gaz wydobywany w Xinjiangu). Planowane nitki czwarta i piąta mają osiągnąć łączną
przepustowość do 50 mld m3 (w tym 25 mld m3 na gaz centralnoazjatycki,
pozostała część na gaz z Xinjiangu). Gazociąg Ałtaj wymagałby budowy
szóstej nitki. Czynnikiem wzmacniającym pozycję negocjacyjną Chin
w rozmowach dotyczących importu gazu z Rosji jest ponadto bardzo dynamicznie realizowany przez Pekin program rozbudowy terminali LNG.
W okresie 2013–2015 oddano do użytku aż 11 terminali LNG o łącznej
mocy regazyfikacyjnej 32,4 mln t. Tym samym według stanu na początek
2016 r. Chiny posiadały w sumie 17 terminali o łącznej mocy regazyfikacyjnej 54,6 mln t rocznie542.
Dotąd chińskie zaangażowanie w rosyjski sektor wydobywczy jest nieznaczne. W ostatnich dwóch latach został zaobserwowany wzrost determinacji Moskwy w zakresie przyciągania chińskiego kapitału do inwestowania w rosyjski sektor wydobywczy. We wrześniu 2014 r. prezydent
Władimir Putin oświadczył, że Rosja jest gotowa zaoferować chińskim
firmom udziały w strategicznych złożach naftowo-gazowych543. Z kolei
w lutym 2015 r. wicepremier rosyjskiego rządu Arkadij Dworkowicz dodał,
że może to dotyczyć nawet pakietów kontrolnych544.
Choć na razie większość porozumień dotyczących chińskich inwestycji w naftowe projekty wydobywcze w Rosji ma charakter ramowy, jest
prawdopodobne, że niektóre z nich zostaną sfinalizowane. Przyciągnięciem chińskiego kapitału szczególnie zainteresowana jest Rosnieft’. Jesz542
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Prezydent Rosji użył sformułowania, że „dla chińskich przyjaciół nie ma ograniczeń”.
Для китайских друзей ограничений нет, Internet, www.gazeta.ru/business/2014/09/
01/6199073.shtml [dostęp: listopad 2018].
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Дворкович пообещал Китаю контроль над российской нефтью, Internet, www.
vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/01/neft-techet-v-kitai. W świetle aktualnych regulacji obowiązujących w Rosji, firmy zagraniczne mogą nabywać bez ograniczeń pakiety nieprzekraczające 10% udziału w projektach wydobywczych; na początku 2015 r. Ministerstwo Zasobów
Naturalnych przygotowało propozycje zwiększające ten pułap do poziomu 25% oraz 49% za
zgodą władz. W świetle rosyjskiego prawa za strategiczne uznawane są takie złoża, które obejmują co najmniej 70 mln t ropy lub 50 mld m3 gazu.

219

Karolina Muzyczka

Rola administracji w budowie pozycji ChRL…

cze w 2013 r. Rosnieft’ zaoferowała CNPC udziały w spółce Taas-Jurjach
Nieftiegazodobycza, która odpowiada za zagospodarowanie złoża Sredniebotubińskiego (Syberia Wschodnia), ale do finalizacji transakcji jeszcze
nie doszło. Na początku 2015 r. Rosnieft’ podpisała wstępne porozumienie w sprawie sprzedaży 20% udziałów w spółce brytyjskiemu koncernowi BPW. W listopadzie 2014 r. Rosnieft’ zawarła ramowe porozumienie
o nabyciu przez chiński koncern CNPC 10% udziałów w należącym do
Rosniefti złożu Wankor (Kraj Krasnojarski). We wrześniu 2015 r. Rosnieft’
zawarła z kolei z chińską spółką petrochemiczną Sinopec porozumienie
o współpracy w zakresie eksploatacji rosyjskich wschodniosyberyjskich złóż Russkoje i Jurubczeno-Tochomskoje (przewiduje dla partnera
chińskiego po 49% udziałów); ropa z tego ostatniego złoża ma być eksportowana do Chin ropociągiem WSTO. Choć transakcje są bardzo perspektywiczne, to ich finalizacja może się opóźnić. Pozycja negocjacyjna
Rosniefti znacząco bowiem osłabła, po tym jak wprowadzone zostały
zachodnie sankcje wobec Rosji, co ograniczyło dostęp do zachodniego
kapitału545.
Zacieśnienie rosyjsko-chińskich relacji w gazowym sektorze wydobywczym jest w najbliższych latach mało perspektywiczne. Z jednej strony
Gazprom deklaruje zainteresowanie współpracą w tej sferze, o czym świadczą ogólne porozumienia podpisane z chińskimi firmami, m.in. memorandum z CNOOC z listopada 2014 r. oraz ramowe porozumienie o współpracy z CNPC z 8 maja 2015 r. Z drugiej strony jednak z wypowiedzi
przedstawicieli rosyjskiego koncernu wynika, że udział chińskich firm
w projektach wydobywczych w Rosji byłby możliwy jedynie wtedy, gdyby
Gazprom uzyskał analogiczne możliwości na terenie Chin, co wydaje się
mało realne w najbliższych latach546.
Z kolei w przypadku ewentualnych projektów między chińskimi firmami a Rosnieftią problemem może się okazać brak uprawnień rosyjskiego koncernu do eksportu gazu (ustawowym monopolem na eksport
gazu systemem rurociągowym dysponuje na razie Gazprom). Co prawda
prezydent Putin jeszcze w 2014 r. polecił przygotowanie przez rząd planu
przyznania tzw. niezależnym producentom gazu dostępu do rurociągów
eksportowych, ale trudna sytuacja finansowa sektora energetycznego
(w tym samego Gazpromu) mogą o co najmniej kilka lat opóźnić osta-
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teczną decyzję w tej sprawie. Poza tym najbardziej znaczące wschodniosyberyjskie złoża gazowe Rosniefti: Jurubczeno-Tochomskie (ok. 152,4
mld m3 gazu) oraz Sriedniebotubińskie (ok. 155 mld m3) znajdują się
w dużej odległości (Jurubczeno-Tochomskie ok. 1000 km) od planowanej
trasy Siły Syberii547.
Dotychczasowa współpraca rosyjsko-chińska w sektorze LNG ogranicza się z jednej strony do eksportu przez Gazprom śladowych ilości gazu
skroplonego do Chin oraz chińskiego zaangażowania w realizację projektu
Jamał-LNG. Pomimo że rosyjskie dostawy LNG do Chin zainaugurowano w 2009 r., ich wolumen jest nadal mało znaczący i systematycznie
spadał w okresie 2012–2014 (0,38 mln t w 2012 r. i zaledwie 0,13 mln t
w 2014 r.). Chiny nie są więc ważnym rynkiem zbytu dla rosyjskiego LNG
(1,2% rosyjskiego eksportu LNG ogółem), ani też dla Chin rosyjski surowiec
nie stanowi ważnego źródła zaopatrzenia (zaledwie 0,65% chińskiego importu LNG ogółem)548.
Z dużymi problemami w pozyskiwaniu źródeł finansowania boryka się
najbardziej perspektywiczny rosyjski projekt gazu skroplonego, tzw. Jamał-LNG. Udziałowcami projektu są: Novatek, największy po Gazpromie
producent gazu w Rosji – 50,1%, francuski koncern Total – 20%, chiński
koncern CNPC – 20%, oraz chiński Fundusz Szlaku Jedwabnego – 9,9%.
W maju 2014 r. CNPC zawarło ponadto porozumienie w kwestii zakupu
3 mln t LNG rocznie od konsorcjum. W niewielkim stopniu udało się znaleźć zewnętrzne źródła finansowania projektu (zgodnie z założeniami miały
stanowić 70% całości budżetu szacowanego obecnie na 27 mld USD). Objęty sankcjami Novatek ma ograniczone możliwości pozyskiwania kapitału w bankach zachodnich oraz rosyjskich. Koncernowi udało się jedynie
uzyskać wsparcie w wysokości 150 mld rubli z rosyjskiego państwowego
Funduszu Dobrobytu Narodowego poprzez sprzedaż obligacji państwowym bankom: 75 mld rubli; według ówczesnego kursu ok. 1,2 mld USD
sprzedał 19 lutego 2015 r.; drugą partię obligacji o wartości 75 mld rubli we
wrześniu 2015 r. Rosja oczekuje, że brakujące środki (ok. 12–14 mld USD)
pokryją pożyczki udzielone przez banki chińskie; dotąd przyjęto jedynie
bardzo wstępne uzgodnienia w tej sprawie. Strona chińska udzieliła na
razie pożyczki w wysokości jedynie 730 mln euro549.
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Mało realistyczna wydaje się w obecnych warunkach realizacja nowych dalekowschodnich projektów LNG, z których gaz mógłby potencjalnie trafiać na chiński rynek. Trudności finansowe mogą doprowadzić do znaczącego odsunięcia w czasie, a niewykluczone, że i do
rezygnacji z takich projektów jak Władywostok LNG (projekt Gazpromu)
czy Dalekowschodni LNG (projekt Rosniefti). Objęcie amerykańskimi
sankcjami sachalińskiego złoża Jużno-Kirińskoje może opóźnić plany
rozbudowy zakładu skraplania gazu w ramach projektu Sachalin-2
(złoże to miało stanowić zaplecze surowcowe dla planowanej trzeciej
nitki terminalu)550.
O ile intensywnie rozwija się współpraca w zakresie zwiększania dostaw ropy surowej, o tyle od ponad dekady nie udało się rosyjskim i chińskim firmom sfinalizować żadnej umowy dotyczącej inwestycji w naftowym sektorze wydobywczym. Za potencjalnie największe ograniczenie
możliwości wzrostu eksportu rosyjskiej ropy do Chin można uznać istniejący potencjał wydobycia tego surowca na Syberii Wschodniej. W tej sytuacji dalszym kierunkiem rozwoju współpracy mogą stać się właśnie chińskie inwestycje w sektor wydobywczy. Sprzyjać będą im zarówno rosnące
znaczenie polityczne współpracy z Chinami dla Rosji, jak i zwiększające
się potrzeby finansowe rosyjskiego sektora, szczególnie w sytuacji utrzymywania przez Zachód sankcji.
W przypadku sektora gazowego perspektywy uruchomienia eksportu
rosyjskiego gazu systemem rurociągowym, a tym samym wzrostu znaczenia Rosji dla Chin, są mniej obiecujące. Należy oczekiwać odsunięcia
w czasie uruchomienia gazociągu Siła Syberii-1, zaś decyzja o budowie
Siły Syberii-2, podobnie jak inne plany (m.in. projekt eksportu gazu systemem rurociągowym z Sachalinu do Chin), może pozostać w sferze deklaracji. Równie niepewne pozostaje wejście chińskich spółek w projekty
wydobycia gazu w Rosji. Najbardziej perspektywiczna jest na tym tle
współpraca w sektorze LNG, przede wszystkim w ramach projektu jamalskiego. Krokiem stanowiącym nową jakość tej współpracy byłyby duże
(tj. rzędu kilkunastu miliardów USD) pożyczki udzielone przez chińskie
banki na projekt Jamał-LNG.
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6. Polityka gospodarcza
a międzynarodowy transfer
technologii i innowacyjności
gospodarczej
W ciągu ostatnich kilku lat region Azji i Pacyfiku przeszedł proces wielu
głębokich zmian. Był to okres szybkiego rozwoju gospodarczego szeregu
państw Azji Południowo-Wschodniej. W globalnych relacjach rośnie znaczenie krajów położonych w tej części świata. Szczególnie zauważalne
i poważne zmiany nastąpiły w największej gospodarce tego regionu, tj.
w Chińskiej Republice Ludowej. Dzięki niezwykłemu wzrostowi w wyjątkowo krótkim czasie stała się ona drugą największą gospodarką świata.
Chiński cud gospodarczy był możliwy dzięki wprowadzeniu, pod koniec
lat 70. ubiegłego stulecia przez chińskiego przywódcę Deng Xiaopinga,
polityki otwarcia, w efekcie której nastąpił, m.in., intensywny napływ kapitału zagranicznego. Wykorzystanie szeroko dostępnych czynników, takich jak m.in. tania siła robocza, spowodowało, iż Chiny stały się fabryką
świata i jednym z dominujących światowych eksporterów. Polityka ta doprowadziła także do powstania centrów wytwórczości na południu Chin
w Delcie Rzeki Perłowej (z dominującą rolą prowincji Kanton), na wschodnim wybrzeżu kraju w Delcie Rzeki Jangcy (z kluczowym znaczeniem
Szanghaju oraz prowincji Jiangsu i Zhejiang), a także w rejonie pasa Beihai na północy kraju, gdzie pierwszoplanowe znaczenie mają Pekin
i Tianjin. Nieprzerwany, trwający ponad 30 lat wzrost gospodarczy ChRL
opierał się jednak na wspomnianym wykorzystaniu prostych rezerw
i w większości na produkcji na zlecenie firm zachodnich. Globalny kryzys
finansowy w 2008 r. w sporym stopniu ukazał władzom chińskim, iż
utrzymywanie eksportu, jako w praktyce jedynego źródła napędzającego
gospodarkę kraju, jest polityką krótkowzroczną i nie gwarantuje odpowiednio stabilnych perspektyw i fundamentów rozwojowych. Z powyższych względów, co zaznaczono szczególnie w planie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju na lata 2011–2015, obok eksportu, o dynamice
chińskiej gospodarki ma także decydować wzrost konsumpcji wewnętrznej i znaczne podwyższenie zaawansowania technologicznego chińskich
firm. Istotne jest też tworzenie chińskich, rozpoznawalnych w świecie
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marek. Chiny szukają również, szczególnie w Europie i w USA, a więc regionach zmagających się w ostatnich latach z trudnościami gospodarczymi, możliwości uzyskania dostępu do nowoczesnych technologii,
kanałów dystrybucji, skutecznych metod zarządzania, stąd w polityce inwestycyjnej chińskich podmiotów istotnym elementem są transakcje
typu „fuzje i przejęcia”. Wspomniany plan na lata 2011–2015 zakładał alokację poważnych środków budżetowych na sferę badawczo-rozwojową.
Wyselekcjonowano siedem sfer, priorytetowych z punktu widzenia osiągnięcia istotnego postępu technologicznego. Są to: alternatywne źródła
energii, biotechnologia, nowe materiały, IT/ICT, ekologia/ochrona środowiska, alternatywne, przyjazne dla środowiska pojazdy, produkcja najnowocześniejszego wyposażenia dla telekomunikacji i przemysłu lotniczego/pojazdów kosmicznych551. Należy także nadmienić, że w 2006 r.
Chińskie Ministersteo Kolejnictwa w ramach wdrażania innowacji i technologii stworzyla kolej wysokich prędkości. A przykładem tego są modele
CRH 380 I CRH 380A, produkty CSR Sifang Locomotive Company, osiągające prędkość 380 km/h. Projekt CHR 380 jest marką chińską z całkowicie
niezależnymi prawami patentowymi będącymi efektem stuprocentowej
innowacji technologicznej, która prześcignęła rozwiązania przyjęte w japońskiej technologii Shinkasen. Spowodowało to, że Chiny stały się potentatem technologicznym w tej dziedzinie552.
Chiny podjęły szereg działań mających na celu sprzyjanie rozwojowi
rodzimych innowacji i zmniejszeniu zależności od Zachodu (w szczególności Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej) w dziedzinie zaawansowanych technologii. Rząd skoncentrował się na zwiększeniu wydatków na sektor zamówień publicznych i funduszy kierowanych na
badania i rozwój (research and development /R&D). Zgodnie ze wspomnianym planem na badania i rozwój przeznaczono w 2015 r. ponad 2,2% wartości PKB. W planowanym okresie na wsparcie rozwoju takich branż, jak
ekologia, IT/ICT i sektor R&D skierowana zostanie kwota ponad 600 mld
USD. W 2012 r. łączne wydatki Chin na badania i rozwój osiągnęły kwotę
164 mld USD, czyli prawie 2% Produktu Krajowego Brutto (PKB). W tym
samym roku USA wydały 447 mld USD, co stanowiło 2,8% PKB. Od szeregu
miesięcy uwidacznia się w chińskiej gospodarce istotne spowolnienie
551
A. Krakówka, Postęp technologiczny priorytetem w rozwoju chińskiej gospodarki,
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Szanghaju (WPHI) 2015, strony nienumerowane.
552
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tempa przyrostu PKB. Rząd określił obecne uwarunkowania społeczno-gospodarcze terminem „New Normal”, co m.in. oznacza, iż kraj przechodzi
z fazy intensywnego tempa przyrostu PKB do okresu bardziej zrównoważonego wzrostu, kładąc większy nacisk na aspekt jakościowy rozwoju ekonomiki niż na bicie rekordów dwucyfrowego wzrostu. Na obecnym etapie
transformacji chińskiej gospodarki znaczenie nowoczesnych technologii
jest jeszcze istotniejsze niż dotychczas553.
Z badań przeprowadzonych przez OECD wynika, że do 2019 r. wydatki Chin na badania i rozwój będą największe na świecie. Dostrzegalne
jest wdrażanie polityki administracji chińskiej, aby szczególnie na obszarach kraju posiadających już relatywnie dobrze wykształconą kadrę
(Wschód i Południe), uzależniać akceptację kolejnych inwestycji (w tym
z udziałem kapitału zagranicznego) od zagwarantowania odpowiednio
wysokiego poziomu technologicznego nowego przedsięwzięcia. Badania przeprowadzone przez American Chamber of Commerce in China
w 2013 r. wykazały, iż 37% amerykańskich firm działających na rynku
chińskim zauważa ewidentny wzrost wymagań dotyczących transferu
technologii. W 2012 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 27%. Wielu zagranicznych inwestorów podkreśla, iż brak skutecznego zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej sprzyja wciąż licznym przypadkom
kradzieży, kopiowania i piractwa, a to z kolei tworzy warunki do wzrostu
krótkoterminowej konkurencyjności chińskich firm, szczególnie średnich firm prywatnych. Pomimo faktu, iż Stany Zjednoczone pozostają
wciąż światowym liderem w dziedzinie nauki i technologii, to, jak zakładają specjaliści, drugie obecnie w rankingu Chiny wyprzedzą USA
w przeciągu kolejnych 10 lat554.
W 2009 r. na liście Forbes (największych firm na świecie) pośród 10 czołowych firm nie było ani jednego chińskiego podmiotu. Pięć lat później,
w 2014 r., chińskie firmy zdominowały omawianą klasyfikację, i tak pośród
10 największych firm na świecie aż pięć pochodziło z ojczyzny Konfucjusza.
Co więcej, trzy pierwsze miejsca przypadły właśnie korporacjom z Państwa
Środka555.
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Począwszy od centrum technologicznego Zhongguancun w Pekinie
z takimi firmami jak Baidu czy Sina, poprzez Alibaba w Hangzhou, do Tencent i Huawei w Shenzhen, innowacyjność i przedsiębiorczość w coraz to
większym stopniu charakteryzują rozwój chińskiej gospodarki i wyznaczają kierunki jej dalszej transformacji. Boston Consulting Group uznała
firmy Alibaba i Xiaomi Technology, producentów sprzętu w zakresie technologii komórkowej, za jedne z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie
rozwijających się przedsiębiorstw na świecie556.
Chiny są coraz bardziej zaangażowane w międzynarodowe projekty
sprzyjające innowacyjności, a także w nabywanie/transfer, jak i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Już w chwili obecnej Chiny mogą pochwalić się
udziałem w załogowej misji kosmicznej czy też posiadaniem najszybszego
superkomputera na świecie, Tian-he 2. Imponujące osiągnięcia w dziedzinie
eksploracji kosmosu, IT i kolei dużych prędkości odzwierciedlają stan postępującej innowacyjności w Państwie Środka. Fizyka atomowa, genomika
(dziedzina biologii molekularnej), biologia strukturalna to przykłady dziedzin,
w których chińscy naukowcy stanowią międzynarodową czołówkę557.
Chiny z jednej strony rozwijają własną bazę naukowo-badawczą,
a z drugiej coraz aktywniej szukają możliwości nawiązania współpracy
z wiodącymi krajami pod względem poziomu technologicznego. Najświeższym przykładem była wizyta pod koniec czerwca 2015 r. premiera
Li Keqiang w zakładach Airbusa w Tuluzie. Cztery czynniki, szczególnie
sprzyjające spodziewanemu dalszemu wzrostowi zaawansowania poziomu
technologicznego chińskiej gospodarki, to przede wszystkim: kapitał ludzki,
konkurencyjny rynek pracy, wzmożony powrót naukowców chińskiego
pochodzenia z zagranicy, połączony z „importem zagranicznych mózgów” oraz scentralizowany system zarządzania gospodarką, w ramach
którego administracja jest zdeterminowana, by inwestować w skoordynowany sposób w sektor naukowo-badawczy558.
Podniesienie poziomu technologicznego gospodarki i konkurencyjności firm chińskich, a w efekcie dalszy awans cywilizacyjny kraju to imperatyw o wymiarze nie tylko gospodarczym, ale społeczno-politycznym.
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Rozdział VI.
Rola administracji
publicznej
w modernizacji sił
zbrojnych Chińskiej
Republiki Ludowej

6
1. Prawne aspekty funkcjonowania
organów sił zbrojnych
i bezpieczeństwa publicznego
Organizacja instytucjonalna chińskiego systemu bezpieczeństwa i sił
zbrojnych jest złożona w porównaniu do systemów innych krajów. Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi regulują przepisy Konstytucji ChRL uchwalonej
w 1982 r., zgodnie z którymi „Centralna Komisja Wojskowa Chińskiej Republiki Ludowej kieruje siłami obronnymi kraju. Centralna Komisja Wojskowa
składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz członków.
Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej ponosi całkowitą odpowiedzialność za komisję. Kadencja Centralnej Komisji Wojskowej jest taka sama
jak w przypadku Krajowego Kongresu Ludowego” (art. 63 Konstytucji ChRL).
„Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej jest odpowiedzialny przed
Narodowym Kongresem Ludowym lub jego Stałym Komitetem” (art. 64 Konstytucji ChRL). Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych
(OZPL) otrzymało także konstytucyjne uprawnienia dotyczące kontrolowania działalności CKW oraz powoływania i odwoływania jej składu (art. 62
pkt 6; art. 63 pkt 3; art. 67 pkt 6 Konstytucji ChRL). Równolegle do CKW, organu wykonawczego OZPL, działa Centralna Komisja Wojskowa – organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (CKW KC KPCh), która jest
najważniejszym organem wojskowym partii, a jej skład wybiera KC KPCh.
CKW KC KPCh jest odpowiedzialna za kształtowanie systemu organizacyjnego i organów partii w siłach zbrojnych, co wynika ze struktury
organizacyjnej KPCh oraz preambuły Statutu KPCh, której fragment stanowi, że „Komunistyczna Partia Chin sprawuje zwierzchnią władzę nad
Armią Ludowo-Wyzwoleńczą i innymi ludowymi oddziałami zbrojnymi,
którym pozwala odgrywać kluczową rolę w konsolidacji obrony narodowej, obronie ojczyzny i modernizacji kraju”559. Należy tu zaznaczyć, że
559 Statut Komunistycznej Partii Chin, Internet, http://www.geocities/lbc_1917/819statut.htm,
art. 22 [dostęp: 16 października 2012].
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statutowe postanowienia partii nie są spójne z przepisami konstytucji,
sankcjonuje je jednak autorytarny reżim KPCh, ujednolicając składy obu
instytucji, tworząc tym samym jednolity organ partyjno-państwowy
sprawujący kierownictwo nad siłami zbrojnymi i zwierzchnictwo polityczne. Przewodniczącym CKW i CKW KC KPCh jest Sekretarz Generalny KPCh, pełniący także funkcję Przewodniczącego ChRL, do którego
uprawnień konstytucyjnych należy ogłaszanie stanu wojennego, ogłaszanie stanu wojny i wydawanie rozkazów mobilizacyjnych (art. 80 Konstytucji ChRL). Nadrzędną rolę KPCh wobec organów bezpieczeństwa
ChRL regulują przepisy chińskiej konstytucji, zgodnie z którą „Siły Zbrojne
Chińskiej Republiki Ludowej należą do ludu […]” (art. 29 oraz art. 80 Konstytucji ChRL). Należy je łączyć z tekstem preambuły: „Podstawowym
zadaniem narodu w nadchodzących latach jest skoncentrować swoje
wysiłki na socjalistycznej modernizacji. Pod kierownictwem Komunistycznej Partii Chin, w oparciu o idee marksizmu-leninizmu i myśli Mao
Zedonga, Chińczycy wszystkich narodowości będą nadal stosować zasady demokratycznej dyktatury ludu i postępować socjalistyczną drogą
[…]” (Konstytucji ChRL, 1982). W myśl art. 2 Konstytucji ChRL postanowiono, że „Cała władza w Chińskiej Republice Ludowej należy do ludu”.
W związku z powyższym można stwierdzić, że skoro lud jest najwyższym
suwerenem chińskich sił zbrojnych, a KPCh sprawuje funkcję kierowniczą i stoi na czele ludu, to zwierzchnictwo sił zbrojnych jest konstytucyjnie przypisane Komunistycznej Partii Chin. Jednakże ta kwestia nie jest
uregulowana wprost i jednoznacznie. Wprawdzie przedstawione uzasadnienie jest zgodne z prawno-politycznego punktu widzenia, chociaż
dwa ośrodki kierownictwa nad siłami zbrojnymi budzą kontrowersyjne
konotacje, które obrazują slogany Mao Zedonga: „Władza pochodzi z lufy
karabinu, a władzą rządzi armia”, nie odwrotnie560. CKW sprawuje
zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi Chin, do których należą: Chińska
Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ChALW) i Chińska Zbrojna Policja Ludowa
(ChZPL) oraz policje ludowe. Chińskie siły zbrojne ponoszą główną odpowiedzialność za ochronę granic, koordynując działania lokalnych oddziałów milicji oraz jednostek sił rezerwowych. W tym celu wykorzystywane są jednostki Ludowej Policji Wojskowej (LPW) oraz lotnictwo.
560
M. T. Mencel, System bezpieczeństwa publicznego Chińskiej Republiki Ludowej: koncepcje bezpieczeństwa państwa i strategiczna rola Komunistycznej Parti Chin, „Przegląd Nauk
o Obronności” 2016, nr 1/2, s. 132–133.
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Policja wojskowa odgrywa główną rolę w utrzymaniu porządku, jako siły
operacyjne odpowiedzialne za zapewnienie porządku publicznego, w tym
zabezpieczenie ważnych imprez masowych. Siły zbrojne ChRL, dysponując wyspecjalizowanymi służbami, stanowią główne narzędzie w reagowaniu na klęski żywiołowe i w operacjach ratowniczych. Siły zbrojne
wykorzystywane są przy budowie infrastruktury państwa: drogowej, wodociągowej i energetycznej. Zaangażowanie chińskich żołnierzy poza
granicami państwa obejmuje udział w operacjach ONZ, w morskich misjach eskortowych oraz w międzynarodowych operacjach ratunkowych
i humanitarnych po trzęsieniach ziemi561. Zasady zależności i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa reguluje Ustawa o obronie narodowej z 14 marca 1997 r., zgodnie z którą CKW: sprawuje jednolite dowództwo nad siłami zbrojnymi; decyduje o strategii i organizacji armii;
sprawuje zwierzchnictwo nad systemem obrony granic; na podstawie
Konstytucji i ustaw stanowi przepisy wojskowe; wydaje decyzje i rozkazy;
decyduje w sprawach personalnych armii w zakresie obsady stanowisk,
awansów, szkoleń i wyróżnień; wspólnie z Radą Państwową, w skład której wchodzi Ministerstwo Obrony Narodowej, zarządza przemysłem
obronnym oraz majątkiem i budżetem armii; zgłasza parlamentowi projekty ustaw. CKW składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków. Przewodniczący ponosi pełną odpowiedzialność za
pracę CKW. Kadencja urzędowania CKW jest taka sama jak OPZL. Przewodniczący CKW jest wybierany przez OPZL i jest odpowiedzialny przed
OPZL lub jego Stałym Komitetem, a pozostałych członków powołuje
OPZL na wniosek przewodniczącego. Obecnie funkcję przewodniczącego CWK pełni aktualny Prezydent ChRL Xi Jinping562.
Zapewnieniu bezpieczeństwa nadrzędności władzy cywilnej nad wojskową służy mechanizm przekazywania władzy, którą poszczególne ekipy
sprawowały nie dłużej niż dwie kadencje. Model ten nie jest elementem
prawa stanowionego, lecz jedynie precedensem, który uznać należy za
chiński model tranzycji władzy. „Pokojowy tryb przekazywania najwyższej władzy w państwie o takim właśnie przebiegu wydaje się nader
prawdopodobny w przyszłości, choć nie można wykluczyć także innych
rozwiązań w zależności od rozwoju sytuacji wewnętrznej Chin i prze561
A. Krzyżanowska, Biała księga obronności Chin – pokojowe deklaracje i realia,
„Bezpieczeństwo Narodowe. Kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego” 2011, nr 20, s. 67.
562

M. T. Mencel, System bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 134.
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obrażeń środowiska międzynarodowego”563. Głównym motywem sukcesji władzy jest zachowanie równowagi między frakcjami w partii, która
umożliwia dalsze pokojowe reformowanie państwa oraz zapewnienie
stabilnej ciągłości władzy w sferach bezpieczeństwa publicznego i państwowego, a także ograniczenie powszechnego w okresie rządów maoistowskich wpływu przedstawicieli sił zbrojnych na środowisko polityczne Chin564.
Wraz z objęciem władzy przez Deng Xiaopinga stopniowo rosła tendencja do osłabiania politycznej roli przedstawicieli sił zbrojnych w strukturach partii i administracji, do czego istotnie przyczyniła się ich postępująca profesjonalizacja. Zinstytucjonalizowano system awansowania kadr
ChALW, a kariery oficerów poszczególnych szczebli, poza najwyższymi
dowódcami szczebla centralnego i okręgowego, stały się regularne i przewidywalne, co przyczyniło się do ograniczania politycznej działalności
poszczególnych oficerów i wzmocniło autonomizację instytucji wojskowych. Niemniej jednak ChALW podlega znacznej kontroli politycznej,
a niemal cała jej kadra to członkowie KPCh, ulegający procesowi ciągłej
indoktrynacji politycznej zgodnej z kierunkami wyznaczonymi przez partyjne przywództwo. Pomimo postępującego procesu oddzielania polityki
od sił zbrojnych, najważniejsi dowódcy ChALW stanowią 19% składu KC
KPCh i 9% OZPL, a premier ChRL i Ministerstwo Obrony ciągle nie dysponują odpowiednimi instrumentami uprawniającymi do nadzorowania
chińskich sił zbrojnych i kierowania nimi. Jedynym ogniwem łączącym
wojskowe instytucje z najwyższymi organami KPCh i administracji państwa jest przewodniczący CKW, w jednej osobie sprawujący najważniejsze
urzędy w partii i państwie565.
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2. Modernizacja konwencjonalnych
sił zbrojnych na tle czołowych
armii świata
Polityczne i gospodarcze znaczenie ChALW566 w życiu państwa dalece
wykracza poza analogiczną rolę odgrywaną swego czasu w ZSRR przez
Armię Czerwoną. Podstawową niewiadomą w tym kontekście jest, czy
armia pogodzi się ze stopniowym ograniczeniem swej roli jako skutkiem
ubocznym procesów modernizacyjnych zachodzących w państwie. Korzystając z koniunktury ekonomicznej i zwiększenia dochodów budżetu
państwa, Chiny od kilkunastu lat intensywnie reformują i modernizują
swe siły zbrojne567.
W latach 1979–1985 kierowano się głównie doktryną Wojny Ludowej
w nowoczesnych warunkach. Doktryna zakładała utrzymanie gigantycznych wojsk pancernych, masowe użycie lotnictwa we współdziałaniu ze
zmechanizowaną piechotą. Mao Zedong stwierdził, że w działaniach operacyjnych ogromne masy, niedostatecznie wyszkolone mają samym zapałem bojowym wyprzedzić przeciwnika. Taka armia spełniała tylko
jedną zasadniczą funkcję, odstraszała ewentualnego agresora od ataku, lecz
w przypadku wojny ofensywnej okazała się nieprzydatna568.
W okresie 1985–1991 rozwinięto ideę Wojny Ograniczonej569. W związku
z rosnącą możliwością wybuchu konfliktów zbrojnych z sąsiadami, dowództwo dostosowało mniejsze jednostki bojowe do prowadzenia samodzielnych operacji. Profesjonalizm stał się cenniejszy niż maoistowski zapał
rewolucyjny. W 1988 r. doszło do walk chińsko-wietnamskich. Chińska

566
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza została utworzona 1 sierpnia 1927 r. jako Armia
Czerwona, zbrojne ramię Komunistycznej Partii Chin, obecną nazwę przyjęła w czerwcu
1946 r. W 1949 r. po pokonaniu w wojnie domowej armii Kuomintangu, stała się jedynym
wojskiem na kontynencie – P. Majka, Siły Zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej, dz. cyt.
567
E. J. Kopciński, Ekspansja gospodarcza a militaryzacja, Internet, www. ChRL.biopal.
salon24.pl/270941,ekspansja-gospodarcza.milita/ryzacja [dostęp: 12 stycznia 2011].
568
P. Majka, Siły Zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej po 1989 r., Internet, http://www.histmag.org/?id=3080 [dostęp: luty 2012].
569
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marynarka zatopiła jednostki wietnamskie570. Niewielkie starcie wykazało
chińską przewagę i udowodniło generałom zasadność dotychczasowego
kierunku reform. Mimo to od 1988 r. datuje się rozłam w poglądach dowódców na przyszłość armii. Część wojskowych, skupionych głównie
w szkołach wojskowych, zaczęła optować za przyśpieszoną modernizacją
(tzw. Szkoła Wojny Lokalnej). Zaś generałowie zasiadający w Centralnej
Komisji Wojskowej571 i w Głównym Departamencie Politycznym opierali
się zmianom i nadal propagowali wizję wielkiej armii ludowej (tzw. Szkoła
Wojny Ludowej)572. Większość wyższych rangą oficerów zawdzięczała
swoje kariery rewolucji kulturalnej i niełatwo było im się pogodzić z odrzuceniem myśli przewodniczącego Mao. Chociaż wojna w Zatoce Perskiej
w 1991 r. ukazała wyższość nowoczesnych technologii nad klasycznym
konwencjonalnym uzbrojeniem, nie przystąpiono do natychmiastowej reorganizacji. Uzmysłowiła ona natomiast rządzącym, że zmiany są konieczne, jeżeli Chiny nie chcą stać się karłem militarnym573. Na początku lat
90. rząd stanął przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, jaką postać ma
przybrać modernizacja i jaka ma być rola nowej armii. Powstały cztery
główne strategie modernizacji574.
Pierwsza z nich zakłada budowę sił zbrojnych na skalę supermocarstwa. Uwzględnia ona równoczesną rozbudowę wojsk lądowych, lotniczych, morskich oraz strategicznych sił nuklearnych. Wiąże się to z olbrzymimi nakładami finansowymi. Armia musi uzyskać zaawansowane
zaplecze ekonomiczne, nowoczesne zakłady zbrojeniowe, opracować
własne technologie, system organizacji, treningu575. Druga, bardziej reali570
J. Siekiera, Spór o Wyspy Spartly w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa ChRL
w latach 90-tych XX, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2003, nr 2, s. 198.
571 Centralna Komisja Wojskowa – nazwa dwóch organów sprawujących zwierzchnictwo nad
siłami zbrojnymi. Pierwszym z nich jest Centralna Wojskowa Chińskiej Republiki Ludowej będąca
organem państwowym, drugim Centralna Komisja Wojskowa KC. Centralna Komisja Wojskowa
(KC KPCh) została utworzona w październiku 1925 r., kilkakrotnie zmieniała nazwę, obecną nazwę
przyjęła w 1982 r. Na mocy art. 19 ustawy o obronie narodowej siły zbrojnej ChRL podlegają przywództwu partii, realizowanemu poprzez jej odpowiednie organy. Organem tym zgodnie ze
Stosunkiem KPCh jest CKW – P. Majka, Siły Zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej…, dz. cyt.
572
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D. Mierzejewski, Kilka uwag do współpracy ChRL i i USA. Próba bilansu ostatnich trzech
dekad, „Azja-Pacyfik” 2002, t. 5, s. 185.
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Carrier, The Korean, „Defense Analysis XVIII”, Internet, www.zenobiusz.wordpress.com/2010/
06/09/ [dostęp: luty 2011].
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styczna, wydaje się strategia wykorzystywania obecnego potencjału. Chociaż chiński sprzęt nie wytrzymuje konkurencji z amerykańskim czy japońskim, Chiny nadal dysponują znaczną przewagą nad sąsiadami.
Rosyjska broń jest udoskonalona i dostosowana do chińskich wymagań.
Chiny modernizują przestarzały sprzęt nie tyle żeby zagrozić potędze USA,
ale żeby wyprzedzić innych rywali. W tym celu na początku lat 90. rozwijano projekt chińskiego myśliwca J-10 (zmodyfikowany model rosyjski)576.
Pomysł się nie udał, ponieważ prace potrwały zbyt długo i stały się nieefektywne. Wykorzystywanie obecnego potencjału oparte jest na chińskim przemyśle zbrojeniowym. Armia dysponuje licznymi, przestarzałymi
fabrykami produkującymi autentyczne starocie wojskowe. Zakłady mają
postać wielkich, stalinowskich konglomeratów zarządzanych przez skorumpowany aparat partyjny. Poza tym, zgodnie z komunistycznymi ideałami, poszczególne gałęzie produkcji skupione są w rękach pojedynczych
monopoli, np. wszystkie myśliwce produkowane są przez Shenyang
Aircraft Corporation, jednosilnikowe myśliwce przez Chengdu Aircraft
Industry Group577. Nie ma prywatnych firm zbrojeniowych, wszystkie należą do państwa. Prowadzi to do biurokratyzacji, skostnienia, braku inicjatyw, pomysłów i nierentowności. Całość przekłada się na zacofanie technologiczne wojska. Wzrost inwestycji na badania nie może przełożyć się
na wzrost ich efektywności. Chociaż Chiny produkują nowoczesny sprzęt
high-tech, większość zakładów i patentów należy do inwestorów zagranicznych. Budowa nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego nie może
być oparta w całości na pomocy zachodnich inżynierów. Ponadto USA,
w swoim interesie, blokują transfer najnowocześniejszych osiągnięć do
Chin, np. sprawa kontraktu między rządem ChRL a firmą Boeing z 1995 r.
Umowa warta 120 mld USD zobowiązała firmę do przekazania Chinom
technologii budowy stateczników i skrzydeł. Ponieważ skrzydła są najważniejszą i najbardziej skomplikowaną częścią samolotu, przejęcie planów umożliwiałoby Chinom rozwój własnych samolotów wzorowanych
na technologii amerykańskiej. Ostatecznie naciski ze strony amerykańskich związków zawodowych i rządu doprowadziły do zatrzymania transferu technologii578.
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ChALW potrzebuje nowoczesnej klasy naukowców. Problem polega
jednak na tym, że rozwój takiej grupy wymaga istnienia swobody wymiany poglądów, prawa do krytyki, braku barier w rozwoju intelektualnym, czyli czegoś, czego KPCh nie może zapewnić, jeżeli chce utrzymać
władzę. Bez podstawowych reform politycznych chińska nauka będzie
zawsze w tyle za zachodnią.
Niemożność technologicznego dorównania Stanom Zjednoczonym
doprowadziła do ukształtowania kolejnej strategii modernizacji – ni da ni de,
wo da wo de (ty walczysz na swój sposób, a ja na swój)579. Chińscy generałowie, bacznie obserwując wojnę w Afganistanie (2001) i w Iraku (2003),
doszli do dwóch wniosków: podstawą przewagi USA jest technologiczna
dominacja, która jednakże nie pomaga Amerykanom w starciu z nieproporcjonalnie uzbrojonymi bojownikami580. Jak pisze Andrew Scobell, asymetryczne uzbrojenie ma służyć wykorzystaniu słabości amerykańskiej
armii581. Należy skupić środki do rozwoju broni antysatelitarnych, umożliwiających zniszczenie lotniskowców, atomowych okrętów podwodnych,
detekcję bombowców stealth i destabilizację nowoczesnej infrastruktury
wojskowej (np. opracowywanie wirusów komputerowych). Oznacza to
rozwój niszowych technologii i dostosowanie jedynie części armii do
współczesnego pola walki. Pozwala to również ChALW na częściowe
uniezależnienie się od rosyjskiego uzbrojenia i opracowanie własnego,
specyficznego przemysłu zbrojeniowego. Taka strategia niewątpliwie przemawia do chińskich przywódców swoją oszczędnością i praktycznością.
Trudno jednak stwierdzić, czy to „ciche rozwiązanie” będzie dla nich
atrakcyjne. ChALW według planów KPCh, poza realizowaniem typowych
militarnych celów, ma kształtować nowoczesny naród chiński. Jej rozwój
powinien stać się symbolem wzrostu znaczenia Chin, skupić na sobie
dumę Chińczyków z gospodarczych i politycznych sukcesów. Tym samym
próbuje się kontrolować rozwój chińskiego nacjonalizmu, mogącego zastąpić nieaktualną doktrynę komunistyczną. Profesjonalizacja wojska ma
dać asumpt do ogłaszania kolejnych propagandowych sukcesów w dorównywaniu Zachodowi. Czwarta strategia modernizacyjna wywodzi się
jeszcze z myśli Mao, dla którego armia miała edukować społeczeństwo
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i szerzyć zapał rewolucyjny582. Zapał, który zastąpiła obecnie w Chinach
pogoń za pieniędzmi. Niemniej, stare metody socjotechniki mogą być
nadal z powodzeniem wykorzystywane przez KPCh. Istotne wydaje się
również, że kreowanie armii na bohatera narodowego, obrońcę przed
Zachodem, pozwala zarówno pogrzebać pamięć o placu Tiananmen, jak
i wygrywać nastroje w społeczeństwie chińskim w celu zatarcia problemów wewnętrznych. Chociaż amerykański politolog Richard Bernstain
ostrzega przed przekształceniem się Chin w państwo faszystowskie583,
to warto zauważyć, że nie istnieją powody, dla których Chiny miałyby
zrywać niezwykle korzystne kontakty handlowe z Zachodem. Co więcej
wbrew panującym poglądom o rywalizacji, chińska armia utrzymuje kontakty ze swoimi odpowiednikami w krajach sąsiednich i z USA. Wyrażane
oficjalnie przez rząd amerykański obawy przed chińskim zagrożeniem
pozwalają KPCh na udowadnianie społeczeństwu zasadności zbrojeń.
Oczywiście żadnej ze stron nie zależy na konfrontacji, ale utrzymanie napięcia jest korzystne zarówno dla USA, jak i dla Chin584.
Z powyżej wymienionych czterech strategii modernizacji żadna nie dominowała przez ostatnie 17 lat. Kierownictwo chińskie dostosowuje je do
zmieniającej się sytuacji. Obowiązująca obecnie doktryna wojny ograniczonej w zaawansowanych warunkach technologicznych oznacza wzrost
wydatków na armię585. Zwiększone wpływy do budżetu pozwalają ChRL na
pewną dowolność w zbrojeniach. Nie ma jednak jednego kompleksowego
planu modernizacji. Hu Jintao zdaje się podążać w dwóch kierunkach jednocześnie – głosi hasła unowocześnienia armii, ale również utrzymuje potężny maoistowski kompleks militarny586. W dwóch głoszonych przez KPCh
hasłach kryje się sprzeczność. Armii nie można unowocześniać i profesjonalizować, utrzymując jako prywatną siłę partii. Dyspozycyjność i karność
są przydatne w wojnie masowej. Nowoczesne siły zbrojne wymagają obsługi ekspertów. Dzięki swojemu potencjałowi Chiny mogą dostosować
część oddziałów do najwyższych standardów, lecz budowa sił na miarę
armii Stanów Zjednoczonych wykracza poza możliwości ChRL. Prawdziwa
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profesjonalizacja polegałaby na rozdziale wojska od partii. Do tego jednak
nie może dojść, ponieważ ChALW stanowi część organizmu państwa, partii
i rządu. Rola armii może wzrastać, jeśli generałowie uzyskają wpływy na
polityków, lub maleć, jeśli to urzędnicy będą ją w większym stopniu kontrolować. Wydatki na budżet obronny będą oczywiście rosnąć, ale nie
przełożą się na proporcjonalny wzrost potęgi sił zbrojnych. Część zniknie
w kieszeniach generałów, część przepadnie na utrzymywaniu wielkich
zakładów zbrojeniowych, resztę pochłoną zakupy uzbrojenia, na których
wzbogacą się światowi producenci z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.
Nowe, dobrze wyposażone oddziały pozwolą KPCh utrzymać społeczeństwo oraz sąsiadów w ryzach. Armia stanie się mniejsza, sprawniejsza, lepiej
wyszkolona, lecz ostatecznie niezdolna do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi587. Pierwszeństwo w ramach procesu modernizacji chińskich sił
zbrojnych ma rozwój i unowocześnienie sił lądowych, sił powietrznych, sił
strategicznych, np. międzykontynentalne rakiety balistyczne z głowicami
jądrowymi i bombowce strategiczne, rozbudowa floty, w tym wyposażenie
jej w okręty podwodne o napędzie nuklearnym i lotniskowce oraz modernizacja sił powietrznych588.
Obecnie Wydatki ChRL stanowią 39,5% ogólnego poziomu wydatków
przeznaczanych na obronę w państwach azjatyckich. W 2017 r. odnotowano spadek dynamiki wzrostu wydatków wojskowych w ChRL, co stanowi
następstwo osłabienia ogólnej dynamiki wzrostu gospodarczego na tym
rynku. Wskutek tego wydatki obronne ChRL wzrosły 5,2% w 2017 r.
w porównaniu z 7% dynamiki w poprzednich latach. Niemniej jednak wysiłek zbrojeniowy w budżecie państwa nadal utrzymywany jest na poziomie 35% budżetu. Z jednej strony podkreśla się relatywnie niski koszt wojska ChRL, co wynika ze wskaźnika kosztów na jednego żołnierza, z drugiej
strony wskazuje się na konsekwentną politykę podnoszenia wydatków
i budowy potencjału wojskowego opartego na najnowszych dostępnych
technologiach. Przy czym warto zwrócić uwagę, że polityka zwiększania
wysiłku wojskowego ChRL oparta jest na założeniu stałego udziału wydatków wojskowych w budżecie państwa. Oznacza to, że wzrost wydatków
jest pochodną przyrostu PKB, a co za tym idzie budżetu państwa. Polityka
prezydenta ChRL, Xi Jinpinga, ma określony cel. Prezydent dąży do ograniczenia liczebności wojsk ChRL i wyposażenia go w lepszy sprzęt. Celem
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jest również inteligentniejsza PLA (People’s Liberation Army – Armia
Ludow Wyzwolenia). Do 2035 r. planuje się zakończenie procesu reform
i modernizacji armii, a do 2050 r. planowane są reformy w wojsku ChRL,
które zapewnią mu pozycję w czołówce armii świata, umożliwiając toczyć
i wygrywać wojny, np. centralizacja władzy i dowodzenia w Central Military Commission (Centralnej Komisji Wojskowej; CMC) w ChRL. Na
czele CMS stoi prezydent, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji.
Pozostałe funkcje w komisji zostały ograniczone do sześciu, a obejmują
dwóch wiceprzewodniczących i czterech członków. Taka centralizacja
pozwala na nominację ludzi lojalnych przewodniczącemu, przy czym
w ich doborze nie pomija się doświadczenia i wiedzy wojennej w zakresie sił lądowych, powietrznych oraz dowodzenia flotą. Świadczą o tym
przyjęte nominacje generała Zhang Youxia, generała Li Zuocheng i admirała Miao Hua589.

2.1. Siły lądowe
Siły lądowe liczą 2,3 mln żołnierzy, zorganizowane są w siedmiu regionach
wojskowych i 28 prowincjonalnych okręgach wojskowych oraz czterech
specjalnych garnizonach: 18 zintegrowanych grup armijnych 130–160
tys. żołnierzy każda). Strukturę wojskową tworzą 24 zintegrowane grupy
armii, każda licząca po 43,5 tys. żołnierzy. W składzie każdej z grup znajdują się trzy dywizje piechoty, brygada czołgów, artylerii. Łącznie są: 84 dywizje piechoty, 10 dywizji pancernych, 11 dywizji wsparcia artylerii, 14 brygad pancernych i dwie brygady kawalerii, około 8580 czołgów, 4000 wozów
opancerzonych oraz 25 tys. jednostek artylerii; 4500 transporterów; 18 tys.
środków artyleryjskich; 381 śmigłowców590. Chiny posiadają liczne programy badawcze i w ciągu 15 lat wprowadziły do swojego uzbrojenia dużo
nowoczesnych maszyn własnej produkcji, np. transporter opancerzony

589
K. Żukowska, Chiny: potencjał (gospodarczy, polityczny, militarny) jako instrument
kształtowania nowego ukłau międzynarodowego, w: Współpraca Chińskiej Republiki Ludowej
z Federacją Rosyjską a nowy wymiar stosunków międzynarodowych w XXI wieku. Część 1:
Znaczenie współpracy Chin i Rosji dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego,
G. Czciomer (red.), Kraków 2018, s. 35.
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typ – 97, czołgi typ – 98 i typ – 99. ChALW opracowała oryginalny system
laserów polowych służący do oślepiania wrogich urządzeń optycznych591.
W kwietniu 2017 r. oficjalnie ogłoszono nowe zmiany, na mocy reformy
ogłoszonej w 2015 r. rozformowano pięć z 18 korpusów armijnych. Pozostałe zostaną zrestrukturyzowane. Zmieniono także ich tradycyjne nazwy,
co ma zapoczątkować gruntowne zmiany i wyzbycie się starych, zbędnych
zależności. W połowie lipca 2017 r. ogłoszono, że dzięki dalszej transformacji wojska lądowe zostaną zmniejszone. Docelowy stan kadrowy ma wynieść nieco poniżej miliona żołnierzy, co będzie najmniejszym wynikiem
w ich historii. Jednocześnie prowadzona jest modernizacja techniczna
i wprowadzanie nowych konstrukcji do służby. W czerwcu 2017 r. ogłoszono
przeprowadzenie testów nowego czołgu lekkiego, a także nowego transportera piechoty o wysokiej mobilności (4x4)592.
Według „South China Morning Post” – a więc dziennika z Hongkongu –
Chiny zwiększają rozmiar swych sił piechoty morskiej z około 20 tys. żołnierzy do 100 tys. (sześć brygad, każda z pułkiem pancernym i dwoma batalionami desantowymi wyposażonymi w pływające wozy bojowe ZDB05 oraz
lekkie czołgi ZLT05). Część z tych nowo tworzonych oddziałów Chiny najprawdopodobniej rozmieszczą poza granicami kraju, w tym w Pakistanie
i Dżibuti593. Wojska lądowe składają się z 18 korpusów i siedmiu dowództw
zlokalizowanych w następujących miastach: Pekinie, Nankinie, Chengdu,
Guangzhou, Schenyang, Lanzhou oraz Jinan. W tych samych miejscowościach znajdują się również dowództwa lotnictwa, natomiast dowództwa marynarki wojennej znajdują się w Beihai, Donghai oraz Nanhai594.
Jednocześnie pojawiają się informacje, że desantowe dywizje piechoty zmechanizowanej zwiększają swój stan z 30 tys. żołnierzy do 60 tys.
Pozwoli to Chinom nie tylko sprawniej przeprowadzać takie operacje,
jak ciągle brany pod uwagę w geostrategicznych kalkulacjach szturm na
Tajwan, ale również zabezpieczać inne obszary. Przyczynić się do tego
może chociażby największa na świecie latająca amfibia Jiaolong AG600,
który zademonstrowano w marcu 2017 r. Grupa 80 chińskich marines
591
P. Majka, Siły Zbrojne Chińskiej Republiki Ludowej po 1989 r.…, dz. cyt.; M. T. Mencel,
System bezpieczeństwa publicznego Chińskiej Republiki Ludowej: Koncepcje bezpieczeństwa państwa i strategiczna rola Komunistycznej Partii Chin, „Przegląd Nauk o Obronności”
2016, nr 1/2, s. 137–138.
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została już rozmieszczona we wspomnianej bazie w Dżibuti595. Wyposażenie jednostek lądowych jest systematycznie unowocześniane, głównie w zakresie systemów obrony przeciwlotniczej oraz systemów obrony
przeciwpancernej. Dysponują ok. 3 tys. wieloprowadnicowych wyrzutni
rakietowych, ok. 182 śmigłowcami, 5 tys. wozów opancerzonych i transporterów opancerzonych i prawie 9 tys. czołgów, w tym nowoczesnych
typu 88B, 88C i 98596. Wojska lądowe ChALW, w liczbie ok. 1,6 mln, podzielone są na 18 grup armii, z których dziewięć rozlokowanych jest
wzdłuż wybrzeży Cieśniny Tajwańskiej. W skład tych sił lądowych wchodzi 20 samodzielnych dywizji piechoty, 10 dywizji pancernych, pięć dywizji piechoty zmechanizowanej, pięć dywizji artylerii, dwie brygady
piechoty morskiej597. Zadaniem sił lądowych, o których mowa wyżej,
jest ochrona granic lądowych kraju, prowadzenie działań defensywnych
w warunkach wojny na terenie kraju, zabezpieczanie wewnątrzkrajowych dróg transportowych, zarówno tych dla środków komunikacyjnych, jak też linii energetycznych i rurociągów transportujących paliwa,
przed działaniami dywersyjnymi i atakami terrorystycznymi. Jednostki
desantowe przygotowywane są do operacji dywersyjnych na tyłach
wroga oraz prowadzenia działań pacyfikacyjnych, także w stosunku do
Tajwanu i innych wysp Morza Południowochińskiego. Modernizację
strategii sił lądowych i ich wyposażenia bojowego oraz infrastruktury
pomocniczej wyznacza determinant osiągnięcia zdolności do prowadzenia działań wojennych w trybie całodobowym, przy wykorzystaniu
nowoczesnych środków łączności i dowodzenia oraz środków przeciwpancernych zdolnych do pokonania najnowocześniejszych jednostek
bojowych przeciwnika598.

595

Tamże.

I. Topolski, Pozycja militarna ChRL, w: Chiny w stosunkach międzynarodowych,
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K. Hołdak, Strategiczna rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi, 20.03.2010, Internet,
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Chińczycy utrzymują liczną i coraz lepiej uzbrojoną armię lądową z powodu czynników historycznych, który wzmacnia poziom obawy zagrożeniem od strony lądu, czego dobitnym dowodem była japońska inwazja,
przekształcona w wieloletnią okupację znacznej części kraju, głównie
najlepiej rozwiniętej gospodarczo. Japończycy skutecznie parli do budowy
własnej hegemonii w regionie. Innym z celów, jakie wyznaczono jednostkom lądowym ChALW, jest zapewnienie pokoju wewnętrznego, co rozumie się jako zapewnienie bezpieczeństwa w związku z możliwym wystąpieniem konfliktów wewnętrznych, głównie na tle etnicznym, a w przyszłości,
co także prawdopodobne, na tle ekonomicznym. Jednostki te zapewniają
także bezpieczeństwo komunistycznych przywódców oraz najważniejszych obiektów politycznych i gospodarczych kraju. Zatem wyposażenie
jednostek lądowych jest i będzie systematycznie unowocześniane, głównie w zakresie systemów obrony przeciwlotniczej oraz systemów obrony
przeciwpancernej.

2.2. Siły powietrzne
Siły powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zorganizowane
są w siedmiu wielkich okręgach wojskowych: Pekin, Shengyang, Lanzhou,
Chengdu, Guangzhou, Jinan i Nanjing, w których służy ok. 420–470 tys.
żołnierzy, w tym ok. 160 tys. odbywających zasadniczą służbę wojskową.
Precyzyjne ustalenie łącznej liczby jednostek powietrznych, podobnie jak
w przypadku innych rodzajów sił ChALW, jest trudne, dostępne źródła podają różne informacje, ocenia się bowiem ich stan na 2500–3500 jednostek, z których jednak większość jest przestarzała technicznie i ze względu
na ograniczone możliwości bojowe służą głównie celom szkoleniowym
i rutynowym lotom planowych lotów dozorowych. Jednak rozwój, który
dotyczy także tego segmentu sił zbrojnych, przynosi ciągły postęp, przy
czym, co wydaje się bardzo istotne, rośnie udział nowoczesnych jednostek produkcji własnej, zarówno na podstawie umów zawartych z producentami zagranicznymi, głównie Rosją, jak też w wyniku własnych osiągnięć konstrukcyjnych, często związanych z nielegalnym pozyskaniem
pojedynczych egzemplarzy produkcji zachodniej599.
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Siły powietrzne posiadają pięć korpusów, 180 bombowców, w tym 20
przystosowanych do przenoszenia broni masowego rażenia, 1700 samolotów myśliwskich, szturmowych i wielozadaniowych, 290 samolotów
rozpoznawczych, 513 samolotów transportowych, 100 śmigłowców600.
Siły powietrzne posiadają ok. 2640 maszyn. Szacuje się, że chińskie lotnictwo wojskowe dysponuje następującymi jednostkami sił powietrznych:
myśliwiec wielozadaniowy Chengdu J-10 – wersja J10A/B i J10S – 200 szt.;
myśliwiec wielozadaniowy Su-30 – wersja Su-30MMK – 76 szt.; myśliwiec
wielozadaniowy Shenyang J-11 – wersja J10A i J10B – 120 szt.; myśliwiec
przewagi powietrznej Suchoj Su-27 – wersja Su-27SK i Su-27UBK – 69 szt.;
myśliwiec przechwytujący Shenyang J-8II – wersja J-8A/J-8B – 96 szt.
myśliwiec Chengdu J-7 – wersja J-7 (kopia MIG-21F13) – 389 szt.; myśliwiec szturmowy Xi’an JH-7 – wersja JH7/A – 72 szt.; samolot bliskiego
wsparcia Nanchang Q-5 (rozwinięcie J-6/Mig19) – wersja Q5 – 119 szt.;
bombowiec strategiczny Xi’an H-6 (licencyjna kopia Tu-16) – wersja H-6
– 120 szt.; samolot wczesnego ostrzegania KJ-2000 (zmodyfikowany
w Chinach Ił-76)– pięć szt.; samolot wczesnego ostrzegania KJ-200 (na bazie
Y-8) – dwie szt.; samolot do szkoleń wstępnych i podstawowych CJ-6; JL-8
– ponad 490 szt.; samolot do szkoleń zaawansowanych L-15 – dwie szt.;
strategiczny samolot transportowy Ił-76 – wersja Ił-76MD – 20 szt.; lekki
samolot transportowy Harbin Y-12 – powyżej jednej szt.; lekki samolot
transportowy Harbin Y-11 – 50 szt.; taktyczny samolot transportowy Shaanxi Y-8 (kopia An-12) – 45 szt.; lekki samolot transportowy Xi’an Y-7 – 80
szt.; lekki samolot transportowy Shijiazhuang Y-5 – 300 szt.; samolot
transportu VIP-ów Bombardier Challenger 600 – wersja CL-601 – pięć
szt.; tankowiec powietrzny Xi’an H-6 – wersja HY-6 – 10 szt.; śmigłowiec
transportowy Mi-17 – 330 szt.; ciężki śmigłowiec transportowy Changhe
Z-8 (licencja Super Frelon) – osiem szt.; wielozadaniowy śmigłowiec bojowy Harbin Z-9 (licencja Eurocopter Dauphin) – 210 szt.; śmigłowiec
szturmowy Changhe WZ-10 – 10 szt.; śmigłowiec bojowy Changhe Z-11
(licencja Eurocopter Ecureuil) – 60 szt.; śmigłowiec transportowy Eurocopter AS 532 Cougar – wersja AS-532 – sześć szt.; śmigłowiec transportowy
Sikorsky UH-60 Black Hawk – wersja S-70C – 16 szt.; śmigłowiec szkolny
Harbin HC-120 – 93 szt.601
600
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Chiny intensywnie współpracują z Rosją i Pakistanem. Owocem współpracy jest kilka nowoczesnych myśliwców opracowanych na bazie rosyjskich konstrukcji oraz ostatnio zaprezentowany bardzo nowoczesny
i dobrze uzbrojony myśliwiec Xian JH-7 zbliżony pod względem siły do
nowoczesnego rosyjskiego myśliwca Su-30 i częściowo na nim wzorowany602. Myśliwce szturmowe JH-7 wyposażane są w system zapewniający niewykrywanie przez radary, a w jednostkach wczesnego ostrzegania
znajduje się system AWACS, który dzięki współpracy z systemem satelitów
umożliwia naprowadzanie rakiet bliskiego i średniego zasięgu603.
O skali chińskich zamówień może świadczyć fakt tworzenia przez
biuro konstrukcyjne Suchoj przeznaczonej specjalnie dla ChAW wersji
nowoczesnego myśliwca Su-27-MKK, a chińskie zamówienia od ponad
dekady dają pracę rosyjskim stoczniom. Chiny kontynuują rozpoczętą
podczas wojny wietnamskiej tradycję kopiowania rosyjskiego uzbrojenia,
na licencji lub bez niej604.
Jedną z najbardziej elektryzujących wiadomości 2009 r. dotyczącą
chińskiej armii była publikacja zdjęć nowego rakietowego systemu obrony
przeciwlotniczej. Szokująca była identyfikacja systemu. Chińczycy weszli
w posiadanie najnowszego rosyjskiego systemu S-400, który dopiero jest
wprowadzany na wyposażenie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, albo
mamy do czynienia z chińską kopią starszego systemu S-300, co biorąc
pod uwagę jego zaawansowanie, samo w sobie jest gigantycznym osiągnięciem. W obu wypadkach to gigantyczny przeskok w stosunku do stanu
dotychczasowego, który reprezentował poziom technologiczny właśnie
wojny wietnamskiej. Otwarta pozostaje też kwestia, czy Chiny nabyły licencję na S-300, czy też jest to nielegalna kopia. Gdyby tak było, chińskiej
zbrojeniówce należałby się jeszcze większy respekt, bo to oznaczałoby, że
jest w stanie podpatrywać, kopiować i twórczo rozwijać myśl technologiczną innych krajów605.
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Na początku 2013 r. Chiny zawarły z Rosją umowę na zakup 36 nowoczesnych bombowców strategicznych Tu-22M3 o łącznej wartości 1,5 mld
USD, które po dołączeniu do sił zbrojnych ChALW otrzymają nazwę H-10.
Będą one produkowane w chińskich fabrykach. Są to jednostki o zmiennej
geometrii skrzydeł i o dalekim zasięgu przeznaczone do ataków z morza,
niszczące cele z niskiej wysokości, co zapewnić ma niewykrywalność
przez radary przeciwnika. Chińska armia zamówiła także u rosyjskich producentów kolejne 52 śmigłowce Mi-171, z dostawą w latach 2013–2014,
wyposażone w specjalne silniki poprawiające pracę jednostek w terenach
wysokogórskich, a na ich pokładzie znajdzie się sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych lub działań nocnych. Chiński przemysł zbrojny
pracuje także nad nowym samolotem transportu strategicznego Y-20,
który jest w fazie prób. Jednostka zbliżona jest parametrami do amerykańskiego C-17 Globemaster III i rosyjskiego Ił-76, o ładowności ponad 60 t
i zasięgu z maksymalnym ładunkiem ok. 4,4 tys. km. Agencje informacyjne
podają, że Chiny intensywnie rozbudowują także sieć lotnisk, z których
40 będzie znajdowało się pod ziemią, pozwalając na zabezpieczenie przed
atakami wroga ok. 1,5 tys. własnych jednostek powietrznych, a koszt ich
budowy szacuje się na ok. 90 mld USD606.
Siły powietrzne odgrywają niebagatelną rolę w koncepcji tak wojny
obronnej, jak i w działaniach ofensywnych. Pekin doskonale wie, że jakakolwiek wojna na Pacyfiku będzie wymagać zarówno kontroli akwenu, jak
i dominacji w powietrzu. Obecna reforma ChALW zakłada, że rozmiar
tego rodzaju sił zbrojnych nie ulegnie zmianie. Jeżeli chodzi o modernizację techniczną, jednym z najważniejszych programów modernizacyjnych jest wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji J-20. W marcu 2017 r.
chińskie media poinformowały o wejściu do służby w jednostkach liniowych pierwszej partii samolotów (mowa o sześciu lub 12), najprawdopodobniej z produkcji przedseryjnej, o bliżej nieznanych silnikach (media
spekulują, że samoloty mają rosyjskie AL-31, bowiem chińskie WS-15 nadal
borykają się z problemami technicznymi)607.
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Pekin prowadzi prace także nad odrzutowcami stealth J-31/FC-31 (lot
drugiego prototypu odbył się w grudniu 2016 r.). Część z tych samolotów
będzie rozmieszczona na sztucznych wyspach, które od kilku lat Chińczycy budują na Morzu Południowochińskim. Chiny prowadzą także
prace nad nowymi bombowcami strategicznymi H-20 (zasięg co najmniej 8 tys. km bez dodatkowego tankowania, w służbie według planów
od 2025 r. do zastąpienia H-6K, będących kopią Tu-16)608.

2.3. Siły morskie
Siły morskie Chin składają się z trzech flot, w których skład wchodzi:
jeden lotniskowiec; 69 okrętów podwodnych; 21 niszczycieli; 42 fregaty; 331
okrętów obrony wybrzeża; 34 trałowców; 50 okrętów desantowych; 163
okręty zabezpieczenia wojsk desantowych o liczbie 10 tys. żołnierzy609.
Demonstracją morskiego znaczenia Chin są łodzie podwodne o napędzie atomowym, które z okazji obchodów 60. rocznicy utworzenia Chińskiej Marynarki Wojennej wystąpiły u wrót portu w Qingdao wśród okrętów nawodnych oraz tradycyjnie napędzanych łodzi podwodnych, a także
dwa okręty podwodne o napędzie atomowym „Długi Marsz 6”, „Długi
Marsz 3”610.
Prezydent Chin, szef partii i głównodowodzący sił zbrojnych Hu Jintao, w wygłoszonej przed gośćmi z 29 krajów przemowie podkreślił, że
Chiny nigdy nie będą zmierzały do bycia zagrożeniem dla innych krajów,
jak również nie są one zainteresowane wyścigiem zbrojeń lub ekspansją
wojskową. Jintao nadmienił, że jego kraj jest zainteresowany współpracą
z marynarkami innych krajów, by wspólnie stworzyć „oceany harmonii”
W 1971 r. do służby wszedł pierwszy chiński okręt podwodny z konwencjonalnym napędem. Trzy lata później Chiny posiadały już pierwszy
atomowy okręt podwodny. Dzisiejsze atomowe okręty podwodne Chin
uzbrojone są w rakiety balistyczne. Chiny w 1982 r. po raz pierwszy wystrzeliły taką rakietę z pokładu swojej łodzi podwodnej, co zademonstrowało ich gotowość odpowiedzi na atak atomowy, jak podał „China Daliy”.
608
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Według zagranicznych oszacowań, które cytuje również chińska prasa –
CHRL posiada do 10 atomowych okrętów podwodnych i około 60 z tradycyjnym napędem611.
Z perspektywy strategicznej to właśnie rozwój i modernizacja chińskiej
marynarki wojennej mają szczególnie istotne znaczenie dla umocnienia
międzynarodowej pozycji. Zgodnie z raportem z 2009 r. Biura Sekretarza
Obrony USA dla Kongresu na temat potencjału militarnego ChRL, marynarka wojenna tego kraju składa się obecnie z ok. 75 dużych okrętów nawodnych, ponad 60 okrętów podwodnych, 55 dużych i średnich okrętów
desantowych oraz co najmniej 70 mniejszych jednostek patrolowych,
uzbrojonych w pociski woda-woda612.
Główną siłę uderzeniową stanowią cztery zakupione w Rosji niszczyciele rakietowe klasy Sowriemiennyj; z uwagi na różnice w pokładowych
systemach przeciwlotniczych, dwie z tych jednostek określane są jako
zmodyfikowany typ Sowriemiennyj. Flota dysponuje także dwoma niszczycielami rakietowymi klasy Luyang II, dwoma Luzhou, kolejnymi
dwoma Luyang I, jednym Luhai, dwoma Luhu i ok. 14 należącymi do
starszego typu Luda. Jeśli idzie o fregaty, to od początku lat 90. ub. wieku
do służby weszły jednostki czterech nowych klas: 14 Jangwei I i II, dwie
Jiangkai I, cztery Jiangkai II, w służbie pozostaje też ok. 29 Jianghu613.
Z przytoczonych danych można stwierdzić, że w ciągu niespełna 20 lat
Chińczycy wprowadzili do służby pięć klas niszczycieli i cztery klasy fregat. Działania tego typu podyktowane są poszukiwaniem rozwiązań,
które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane przy produkcji dłuższej serii jednostek. O ile trudno ocenić, czy udało się osiągnąć ten cel
w stosunku do niszczycieli, o tyle niemal pewne jest, iż produkcja
Jiangkai II będzie kontynuowana; seria może liczyć nawet do 30 jednostek, dzięki czemu fregaty starego typu będzie można wycofać ze służby
bądź też przekazać Straży Przybrzeżnej. Niszczyciele Luyang II i Luzhou
wraz z fregatami Jiangkai II stanowią obecnie główny oręż przeciwlotniczy chińskiej floty, brak zdolności zwalczania celów powietrznych był
do niedawna dużym problemem. Niszczyciele są wyposażone w radary
z aktywnym skanowaniem fazowym (radar zamontowany na Luyang II
611
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jest dziwnie podobny do SPY-1, znanego z zachodnich okrętów z systemem Aegis) i pociski przeciwlotnicze dalekiego zasięgu, poza nimi
przenoszą oczywiście również rakiety typu ASCM (Anti-ship Cruise
Missile)614.
Flota podwodna posiada ciągle na swym stanie strategiczny okręt
atomowy klasy Xia, jednak jego status operacyjny pozostaje niejasny,
pociski JL-1 nie są podawane w zestawieniach dotyczących chińskiego
potencjału jądrowego. Do służby trafił też pierwszy (według ocen Office
of Naval Intelligence seria ma liczyć do pięciu jednostek), z jego następców klasy Jin. Obok czterech (piąty został już wycofany) okrętów uderzeniowych typu Han, marynarka otrzymała także pierwsze dwa Shangi.
Konwencjonalne okręty podwodne to 13 jednostek typu Song, 12 rosyjskich Kilo, jeden (drugi przechodzi próby morskie, seria będzie liczyć do
15 jednostek) Yuan, dziewięć Mingów oraz do 30 starych radzieckich
Romeo, służących głównie do celów szkoleniowych. Osiem jednostek klasy
Kilo, a także wszystkie typu Song oraz Yuan, wyposażone są w przeciwokrętowe pociski manewrujące, co znacząco wzmacnia ich zdolności
bojowe. Te ostatnie są też prawdopodobnie wyposażane w niezależne od
powietrza, wzorowane na niemieckich, dzięki czemu znacznemu wydłużeniu ulega ich zdolność do pozostawania w zanurzeniu, a co za tym idzie
skrytego ataku615.
Chiny zaczynają rozmieszczać marynarkę wojenną z dala od swoich
brzegów, co jest kolejnym wyrazem ich rosnącej mocarstwowej pewności
siebie. Chińskie okręty wojenne po raz pierwszy pojawiły się w portach
w rejonie Bliskiego Wschodu i na trasach rejsów handlowych na Oceanie
Spokojnym, czyli tam, gdzie dominuje od dawna marynarka wojenna
USA. Chiny nazywają swoją nową strategię obroną dalekich mórz. Jest
to zerwanie z tradycyjną chińską doktryną obecności marynarki tylko
w strefie chińskiego wybrzeża i przygotowań do ewentualnej wojny o Tajwan. Generał Zhu Chenghu oświadczył publicznie, że jeśli USA stanęłyby
w obronie Tajwanu, Chiny dokonałyby nuklearnego ataku na setki amerykańskich miast, nawet za cenę unicestwienia ziem na wschód od Xi’anu
(w centralnych Chinach). Oficjalnie ChRL zdystansowała się od tej wypowiedzi za pośrednictwem oficjalnej Xinhua News Agency, mimo to generał wywołał swoją wypowiedzią szok w kręgach zachodnich. Obecnie
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okręty będą również eskortować statki handlowe przewożące importowane i eksportowane towary, w tym ropę naftową do Chin z rejonu Zatoki
Perskiej. W marcu 2010 r. dwa chińskie okręty wojenne zacumowały w Abu
Zabi, pierwsza wizyta na Bliskim Wschodzie jest odbiciem rosnącego poczucia pewności siebie i woli zabezpieczenia chińskich interesów za granicą. Morska ekspansja nie uczyni jednak z Chin poważnego rywala dla
hegemonii amerykańskiej marynarki wojennej w najbliższej przyszłości.
Mało jest też sygnałów, by Chiny miały agresywne zamiary wobec USA lub
innych krajów616.
Katalizatorem zmiany postrzegania roli i znaczenia szlaków morskich,
a co za tym idzie konieczności posiadania floty wojennej zdolnej do długotrwałych działań z dala od macierzystych portów, stało się dla Chin rosnące uzależnienie od zewnętrznych („zamorskich”) źródeł dostaw surowców energetycznych oraz rynków zbytu dla swych towarów i produktów.
Dziś marynarka wojenna ChRL nie jest jeszcze w stanie operować w odległych regionach świata, i tym samym paradoksalnie Pekin jest uzależniony
od skuteczności działań US Navy w zapewnianiu bezpieczeństwa i swobody żeglugi morskiej w tak newralgicznych regionach, jak Zatoka Perska,
Morze Arabskie, Zatoka Adeńska czy nawet Cieśnina Malakka. W istotny
sposób podważa to status mocarstwowości Chin, a także stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Uzależnienie Chin od
morskich szlaków dostaw surowców energetycznych przy jednoczesnym
braku zdolności do ich ochrony i obrony umożliwia w sytuacji hipotetycznego konfliktu ChRL z USA przewagę strategiczną Amerykanów, którzy
mogą po prostu zablokować chińskie porty i doprowadzić gospodarkę
Państwa Środka do upadku617. Pekin intensywnie rozwija więc swe zdolności w zakresie projekcji siły na odległych akwenach, kierując się zasadniczymi imperatywami strategicznymi: obrony i ochrony morskich
szlaków żeglugowych; obrony wybrzeża i głębi terytorium kraju przed
działaniami morskich zgrupowań bojowych potencjalnego przeciwnika;
agresji morskiej, w tym desantu; zapewnieniem stosowania prawa morskiego618.
Pierwszy z celów jest ściśle związany z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, koniecznością samodzielnego zadbania przez Chiny o sta616
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bilność i ciągłość dostaw surowców, zwłaszcza z kierunku bliskowschodniego. W ramach realizacji tego strategicznego zadania Chiny wprowadziły
w 2015 r. do służby dwa lotniskowce, rozbudowały komponent morskich
sił uderzeniowych oraz tworzą zręby infrastruktury w regionie Oceanu Indyjskiego, Morza Arabskiego i Zatoki Bengalskiej, co zmniejszy ograniczenia wynikające z geograficznego oddalenia tych akwenów od baz morskich w Chinach. Chiny wybudowały bazę morską dla atomowych okrętów
podwodnych na wyspie Hainan619.
W ramach Planu modernizacji chińskiej marynarki wojennej wprowadzono do służby w 2015 r. kolejnego lotniskowca o napędzie konwencjonalnym, tym razem jednak dużego, umożliwiającego start i lądowanie
samolotów typu Su-33. W 2020 r. Chińczycy planują wyposażyć PLAN
w kolejne dwa lotniskowce o napędzie atomowym. Według amerykańskich obserwatorów wyposażenie Liaoninga stanowią nowoczesne myśliwce J-15 w liczbie 30–50 szt. oraz samoloty pionowego startu i lądowania, helikoptery, a także samolot-cysterna i jednostka wyposażona w system
AWACS. Zatem można stwierdzić, że Chiny, tworząc zespół okrętów, które
wejdą w skład grupy Liaoninga, osiągną zdolność podejmowania akcji na
pełnym oceanie, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia działań na
wodach najbliższych archipelagom wysp i Tajwanu, stanowiących szczególnie konfliktogenny element regionalnych stosunków międzypaństwowych, w które zaangażowane są także Stany Zjednoczone620.
Drugi imperatyw jest, wprost, choć nieoficjalnie, wymierzony w morską potęgę Stanów Zjednoczonych. Tylko marynarka wojenna USA jest
w stanie zagrozić dziś Chinom od strony morza. Każda z amerykańskich
lotniskowcowych grup uderzeniowych CSGs – Carrier Strike Groups,
standardowo operujących w regionie Azji Wschodniej i zachodniego
Pacyfiku, dysponuje potencjałem bojowym porównywalnym z siłami
morskimi i powietrznymi małego państwa. Chiny wprowadziły nowe, nowocześnie wyposażone w najnowsze technologie jednostki zakupione
w Rosji. Należą do nich niszczyciele rakietowe klasy Sowrimiennyj oraz
Luyang II, Luang I, Luhai i Luhu, a także fregaty czterech nowych klas:
Jangwei I i II, Jiangkai I, Jiangkai II i Jianghu. Niszczyciele wyposażane są
w rakiety typu DF-21 z głowicami manewrującymi o masie ok. 600 kg,
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zdolne do niszczenia okrętów wyposażonych w system Aeigs BMD,
a nawet lotniskowców operujących w odległości do 1750 km. Z najnowszych informacji wynika, że marynarka wojenna Chin sukcesywnie wprowadza do służby jednostki klasy korweta wyposażone w system stealth,
dzięki któremu są niewidoczne dla konwencjonalnych radarów, a także
wyrzutnie rakietowe pocisków przeciwokrętowych Jl-83 oraz systemy
przeciwlotnicze FL-3000N i inną broń szybkostrzelną oraz wyrzutnie torped. Mają one zastąpić przestarzałe okręty, podnosząc wydatnie zdolność
bojową marynarki wojennej. Siły morskie ChALW intensywnie rozbudowują także flotę okrętów podwodnych wyposażonych w napęd diesla
klasy Kilo zakupionych od Rosji oraz budują własne tego typu jednostki
klasy Song, a także wprowadziły do służby okręty typu Yuan o napędzie
diesla, które mogą dysponować cichym, niezależnym od powietrza systemem napędowym. Pracują również nad własnym okrętem podwodnym
o napędzie atomowym klasy Shang. Najnowsze okręty podwodne wyposażane są w rakiety DF-21, a także JL-2, o charakterystyce zbliżonej do DF-31,
zdolne do przenoszenia kilku głowic, także nuklearnych. Źródła amerykańskie oceniają potencjał głównych chińskich sił morskich na: okręty
podwodne o napędzie nuklearnym – pięć; okręty podwodne o napędzie
diesla – 48; niszczyciele – 26; fregaty – 53; patrolowce rakietowe – 86;
okręty desantowe – 5143, do których należy dodać lotniskowiec, wprowadzony do służby we wrześniu 2012 r., lecz nie osiągnął on jeszcze pełnej
zdolności bojowej. Cała eskadra, w której skład wchodzi Liaoning, osiągnęła pełną zdolność wykonywania zadań bojowych pod koniec 2015 r.621
Zadanie obrony terytorium Chin przed działaniami sił morskich USA
polegać ma głównie na osiągnięciu przez chińską marynarkę wojenną
takich zdolności bojowych, które pozwolą na trzymanie US Navy na dystans uniemożliwiający lub znacznie utrudniający wykorzystanie jej potencjału militarnego przeciwko ChRL. Realizacji tego zadania służy
przede wszystkim intensywny rozwój flotylli okrętów podwodnych, zarówno o napędzie konwencjonalnym (spalinowo-elektrycznym), jak
i nuklearnych622.
W lipcu 2017 r. ChALW oficjalnie wprowadziła do służby szósty niszczyciel Typ 052D (7,5 tys. t), który stanowi rozwinięcie wersji podstawo621
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wej (Typ 052). Zasadniczą różnicą jest nowocześniejsze wyposażenie pokładowe oraz zastosowanie wyrzutni pionowego odpalania (VLS) – dwóch
o pojemności 32 rakiet każda (w tym rakiet woda–powietrze dalekiego
zasięgu HHQ-9A i torpedy). Kilkanaście dni wcześniej dwie fregaty (kolejno 24. i 25) Typ 054A (4 tys. t) zostały wprowadzone do służby (jedna
wyrzutnia VLS dla 32 rakiet, w tym HHQ-16 klasy woda–powietrze i torpedy). Pierwsze z niszczycieli to Typ 055, które zostaną uzbrojone w aż
128 pionowo wystrzeliwanych rakiet (w dwóch wyrzutniach – na dziobie
i rufie). Część z nich stanowić będą rakiety przeciwokrętowe YJ-100 dalekiego zasięgu. Ma to być największy okręt wojenny chińskiej marynarki
wojennej (180 m długości i do 12 tys. t wyporności). Głównym zadaniem
tych jednostek ma być osłona grup lotniskowych i desantowych. Dzień
wcześniej zwodowano 13. niszczyciel Typ 052D, a kilka dni wcześniej
piąty okręt-dok Typ 071 (210 m długości, ponad 20 tys. t wyporności).
W 2017 r. otworzono nowy ośrodek budowy okrętów podwodnych, zlokalizowany na brzegu Morza Żółtego. Fabryka jest odpowiedzialna m.in. za
budowę nowych okrętów podwodnych Typ 095623.
Istotnym elementem rozwoju morskiego potencjału Chin, co ma dać
zdolność do projekcji sił z dala od swych granic, jest budowa lotniskowców. Tak jak i w wielu innych elementach Chiny także w tym przyjęły
sprawdzoną taktykę, najpierw oparto się na technologiach obcych, które
skopiowano bądź rozwinięto. Na ich bazie opracowano własne rozwiązania, które pozwalają chińskiej zbrojeniówce oferować coraz większą gamę
uzbrojenia. Tak uczyniono w przypadku będącego obecnie w służbie lotniskowca Liaoning (Typ 001), wprowadzono go do służby w 2012 r. Stanowi on zmodernizowany okręt Ryga, zwodowany w 1988 r. w Związku
Sowieckim (później nazwany Wariag) i przekazany chińskiej marynarce
wojennej w 2005 r. Nie jest przypadkiem, że Chiny zakupiły trzy inne
okręty klasy lotniskowca, by je później przestudiować – australijski HMAS
Melbourne oraz dwa rosyjskie, tj. Mińsk i Kijów. W kwietniu 2017 r. Chiny
zwodowały swój drugi lotniskowiec (Typ 001A) To pierwszy lotniskowiec
w całości zbudowany przez chińskich inżynierów (choć nadal na bazie
sowieckiej konstrukcji). Obecnie trwają prace nad nowymi jednostkami,
w tym nad Typem 002 (początek prac zadeklarowano w lutym 2016 r.)
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oraz Typ 003 o wyporności 110 tys. t. Mają to być w pełni chińskie konstrukcje624.
Flota wspiera chińską strategię znaną jako „sznur pereł”, a której celem
jest utworzenie sieci baz wojskowych od Afryki (w tym baza w Dżibuti,
gdzie pierwsze siły morskie dotarły w lipcu 2017 r.) aż do Chin. Prowadzi to
do wzrostu niepokojów m.in. na linii Chiny–Indie. Liczba chińskich okrętów podwodnych w pobliżu indyjskich wód rośnie, co wymusza na Indiach wysyłanie w rejon ich obecności większych sił zwalczania okrętów
podwodnych625.

2.4. Siły strategiczne
Modernizacja objęła też chińskie siły strategiczne, zwłaszcza arsenał
rakiet balistycznych. Chiny są obecnie w trakcie realizacji najbardziej rozbudowanego programu konstrukcji i pozyskiwania rakiet balistycznych,
jaki realizowany jest na świecie po zakończeniu Zimnej Wojny. Według
chińskiej koncepcji strategicznej siły rakietowe wyposażone w rakiety balistyczne krótkiego i średniego zasięgu, w tym także uzbrojone w głowice
jądrowe, mają charakter defensywny, a ich zadaniem jest przede wszystkim niedopuszczenie przeciwnika do własnego terytorium (area denial
capability). Z kolei rakiety międzykontynentalne (ICBM) z głowicami jądrowymi stanowią element tzw. Triady odstraszania (obok bombowców
strategicznych i okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety nuklearne).
Nowością w chińskiej doktrynie militarnej jest oryginalna koncepcja zastosowania rakiet balistycznych średniego zasięgu do 3 tys. km przeciwko
morskim zgrupowaniom bojowym przeciwnika, w praktyce amerykańskim CSGs, w celu niedopuszczenia ich w pobliże własnego terytorium.
ChRL intensywnie rozbudowała umiejętności do prowadzenia działań
zbrojnych w przestrzeni kosmicznej. Idea przeniesienia ewentualnej konfrontacji zbrojnej w kosmos nie powinna dziwić, jeśli weźmie się pod
uwagę wspomnianą wcześniej chińską percepcję zagrożeń dla Państwa
Środka. Dysponowanie skutecznymi środkami niszczenia satelitów jest
strategiczną koniecznością dla Chin przy aktualnym układzie sił na świecie. Chińskie programy w zakresie broni antysatelitarnych, tzw. ASAT, są
624
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przy tym najpewniej rozwijane już od wielu lat. Dowodzi tego test, przeprowadzony w styczniu 2007 r., kiedy siły rakietowe ChRL zniszczyły przy
pomocy rakiety balistycznej starego chińskiego satelitę krążącego na orbicie. Stopień technologicznego i operacyjnego zaawansowania tej próby
zaskoczył wielu obserwatorów na Zachodzie. Z tych samych strategicznych względów Chińczycy intensywnie rozwijają swoje zdolności w zakresie tzw. działań asymetrycznych, głównie cyberwalki i szpiegostwa
elektronicznego. Zwłaszcza w tym ostatnim aspekcie odnieśli już szereg
sukcesów. Kluczowa rola systemów elektronicznych, komputerów i łączności internetowej we współczesnych wysoko rozwiniętych państwach
sprawia, że w przypadku konfliktu zbrojnego każde wyłączenie lub zakłócenie działania tych systemów wskutek cyberataków może znacząco
wpłynąć na przebieg wojny626.
Amerykanów szczególnie niepokoją chińskie prace nad siłami termojądrowymi o zasięgu międzykontynentalnym. Według Waszyngtonu w ciągu
najbliższych lat Pekin wprowadzi do służby nowsze kołowe wyrzutnie rakiet balistycznych o oznaczeniu DF-41, z których każda ma po pięć głowic
termojądrowych. Podobnie jak obecnie wykorzystywane DF-31A są w stanie razić cele w Stanach Zjednoczonych. To także do pięciu nowych okrętów podwodnych Typu 094 z 12 wielogłowicowymi rakietami termojądrowymi JL2. Obecna reforma ChALW przewiduje, że rozmiar tego rodzaju sił
zbrojnych zostanie powiększony627.
Przemysł zbrojeniowy nabiera wprawy w produkcji coraz bardziej zaawansowanych technicznie systemów, a siły zbrojne sukcesywnie mogą
wdrażać odpowiednie procedury obsługi i szkolenia. Prostota i niska cena
zapewniały chińskiemu uzbrojeniu zamówienia ze strony krajów trzeciego świata628, a ostatnie prognozy i analizy wskazują, że w następnej dekadzie Chińczycy będą obok Rosjan i Pakistańczyków liderami na rynku
broni pancernej.
Od ponad 10 lat chiński budżet obronny rośnie, co roku o dwucyfrowe
wartości, np. w 2007 r. wzrost wyniósł ok. 17,5%, w budżecie na 2008 r.
skala wzrostu sięgnęła już ponad 19,5%. Istnieją podejrzenia, że faktyczne
nakłady na obronność i siły zbrojne mogą być nawet dwa lub trzy razy
wyższe od tych podawanych oficjalnie. Gdyby tak było w istocie, to wy-
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datki poniesione przez Chiny na obronę narodową w 2007 r. oficjalnie
wynoszące 58,3 mld USD, w istocie wyniosłyby znacznie ponad 100 mld
USD629.
Chińskie siły strategiczne, jak już wspomniano wyżej, są głównym elementem strategii odstraszania. Chiny dysponują znacznym potencjałem
sił jądrowych zapewniających bezpieczeństwo państwa, umożliwiających
wykonanie drugiego uderzenia (odwetowego) o zasięgu oddziaływania ok.
90% powierzchni państw globu: Azja, Europa, Ameryka Północna, Australia
oraz większa część Ameryki Południowej. Broń jądrowa stanowi wyposażenie Strategicznych Wojsk Rakietowych Drugiego Korpusu Artylerii ChALW,
które podporządkowane są bezpośrednio Centralnej Komisji Wojskowej.
Bronią jądrową dysponują także, w ograniczonej liczbie, siły morskie i lotnictwo. W skład arsenału chińskich strategicznych sił nuklearnych wchodzą:
rakiety balistyczne zdolne do przenoszenia głowic na odległość do 13 tys.
km (rakiety międzykontynentalne ICBM), które zdolne są do przenoszenia
pojedynczych głowic o mocy ok. 3–5 MT z celnością ocenianą na 500 m
(typ Dong Feng-5A – DF-5A). Chiny dysponują tego rodzaju arsenałem
w liczbie ok. 24 szt. rozlokowanych w silosach w dwóch bazach. Stanowią
one podstawowy element koncepcji odstraszania skierowanej wobec Stanów Zjednoczonych. Chiny dysponują technologią MIRV20 − wyposażania
rakiet w kilka niezależnie naprowadzanych głowic, z których każda może
przenosić do trzech lżejszych ładunków, a inne źródła wskazują możliwość
zainstalowania na rakietach DF-5A nawet do 10 zminiaturyzowanych głowic, dzięki czemu siła tej formacji wzrosłaby 10-krotnie. Arsenał rakiet międzykontynentalnych uzupełniają rakiety DF-31 o zasięgu 8–13 tys. km w liczbie ok. ośmiu szt. oraz ok. 10 szt. rakiet DF-31A, których zasięg przekracza
11 tys. km, a ich część zainstalowana jest na wyrzutniach mobilnych, czyniąc je tym samym trudniejszymi do zlokalizowania. Chińczycy posiadają
rakiety międzykontynentalne DF-41, których zasięg wynosi 13–15 tys. km,
zdolne do przenoszenia do trzech głowic nuklearnych, napędzane paliwem
stałym, wyposażone w system nawigacji bezwładnościowej, z możliwością
współpracy z systemem GPS630.

629 E. J. Kopciński, Zrównoważony Rozwój, czyli poszukiwanie prawidłowości, Internet, www.
biopal-eugenblogspot/com/zrwnowaony-rozwj-czyli-poszukiwanie.htm [dostęp: luty 2011].
630
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Arsenał chińskich sił nuklearnych średniego zasięgu IRBM składa się
z ok. 15–20 rakiet DF-4 o mocy głowicy 3 MT i zasięgu 5,5–6,3 tys. km
(zdolnych do zwalczania celów na terenie Alaski oraz zgrupowanych na
wyspie Guam), ok. 15–20 rakiet DF-3A o zasięgu 5–6 tys. km oraz ok.
60–90 rakiet DF-21 o zasięgu 2,1 tys. km i mocy głowicy 200–300 KT, które
przewidziane są do niszczenia celów zlokalizowanych na terytorium Korei
Południowej, Japonii, Indii i Rosji631. Chiny, wzorem Rosji, rozwijają liczebność mobilnych wyrzutni rakietowych, które ze względu na zdolność
szybkiej alokacji są trudniejsze do wykrycia przez satelitarny monitoring,
a tym samym stanowią istotny element strategii pierwszego, wyprzedzającego uderzenia. Nie wiadomo jeszcze, czy mobilne wyrzutnie rakietowe,
jakimi dysponuje chińska armia, są zdolne do przenoszenia największych
rakiet DF-31 i DF31A. ChALW dysponuje potencjałem broni strategicznej
krótkiego zasięgu, zorientowanej na cele zlokalizowane na Tajwanie i w rejonie Cieśniny Tajwańskiej, jej liczbę szacuje się na ok. 1 tys., a część wyposażona jest w głowice nuklearne. W skład chińskich sił nuklearnych
krótkiego zasięgu – SRBM, wchodzą rakiety typu DF-15A o zasięgu ok.
500–600 km, w liczbie ok. 100 szt. skoncentrowanych w 24 wyrzutniach;
DF-11A o zasięgu ok. 300 km, w liczbie ok. 200 szt. skoncentrowanych
w 32 wyrzutniach, oraz DF-7, w liczbie ok. 30 szt. skoncentrowanych
w 30 wyrzutniach. Rośnie także strategiczne znaczenie okrętów podwodnych – SLBM – wyposażonych w rakiety z głowicami nuklearnymi typu
JL-2, o mocy 200-500 KT i zasięgu powyżej 7,2 tys. km, co w połączeniu
z mobilnością okrętów pozwala na rażenie celów zlokalizowanych na
całym świecie. Chiny dysponują prawdopodobnie trzema okrętami podwodnymi typu Xia zdolnymi do wykonywania ww. zadań, a kolejne dwa są
w końcowej fazie budowy lub przechodzą procedury wprowadzenia do
regularnej służby. Zatem siły morskie mogą dysponować flotą okrętów
podwodnych wyposażoną w 60 rakiet o charakterystyce zbliżonej do
DF-31 i DF-31A632.
Chiny rozwijają strategię antysatelitarną, w skład której wchodzą rakiety DF-21, co potwierdzono w 2007 r., gdy Chińczycy zniszczyli własną
631
J. Buczyński, Polityka bezpieczeństwa Chin w XXI wieku, Warszawa 2010, s. 87; I. Topolski,
Pozycja militarna ChRL, w: Chiny w stosunkach międzynarodowych, K. Iwańczuk, A. Ziętek (red.),
Lublin 2003, s. 7; M. T. Mencel, System bezpieczeństwa publicznego Chińskiej Republiki Ludowej,
dz. cyt., s. 138.
632
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satelitę umieszczoną na orbicie okołoziemskiej w odległości ok. 800 km
od Ziemi. Pomimo znaczącego wzrostu potencjału strategicznej broni nuklearnej Chiny zdecydowanie ustępują w tym zakresie zarówno Stanom
Zjednoczonym, jak i Federacji Rosyjskiej. Pod względem liczby środków
przenoszenia (wliczając bombowce średniego zasięgu, IRBM i taktyczne pociski balistyczne) Chiny ustępują obu mocarstwom około trzykrotnie, a liczba
głowic nuklearnych, jakimi dysponuje ChALW, jest ok. 8–12 razy mniejsza
od wyposażenia armii rosyjskiej i ok. 13–16 razy mniejsza od liczby, jaką
dysponuje armia Stanów Zjednoczonych633.

3. Doktryna wojny informacyjnej
Koncepcja (doktryna) wojny informacyjnej należy obecnie do najczęściej
używanych pojęć z zakresu bezpieczeństwa i obronności. W wielu przypadkach ma ono służyć do podkreślenia transformacji sił zbrojnych przygotowujących się do konfrontacji z zagrożeniami ery informacyjnej.
M. Libicki wyróżnił siedem głównych form wojny informacyjnej: wojna
w zakresie dowodzenia i kierowania (C2W); wojna oparta na wywiadzie
(IBW); wojna elektroniczna (EW); wojna psychologiczna (PSYW); wojna
hakerów (hacker warfare); informacyjne operacje ekonomiczne (EIW); cyberwojna (cyberwafare)634.
W Chinach pierwsze oznaki zainteresowania wojskowych koncepcją
wojny informacyjnej miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. XX w. Wraz
z ewolucją środowiska międzynarodowego, bezpośrednie zagrożenie dla
kontynentalnych Chin zaczęło ustępować zagrożeniu w postaci konfliktu
lokalnego z Tajwanem, Japonią lub Koreą Południową. Obok doktryny
wojny ludowej pojawiła się doktryna wojny lokalnej (local war, jubu
zhanzheng), sugerująca odejście od masowej mobilizacji społeczeństwa
w razie zagrożenia na rzecz wykorzystania nowych technologii. Zwolennikami tej koncepcji byli głównie pracownicy i absolwenci Uniwersytetu
Obrony Narodowej (National Defense University), którzy stanowili ponad
15% całego personelu wszystkich sił zbrojnych. Ich zdaniem, prawdopodobny konflikt nie będzie miał charakteru wojny masowej, odbędzie się
633
PLAN – People’s Liberation Army Navy (Marynarka Wojenna Chińskiej Republiki
Ludowej) – M. T. Mencel, System bezpieczeństwa publicznego Chińskiej Republiki Ludowej,
dz. cyt., s. 139.
634

M. Libicki, What is Information warfare, Rod Corporation 1995, s. 18.
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natomiast blisko granic Chin. Nie będzie trwał długo, lecz może mieć
postać intensywnych starć na różnych poziomach, począwszy od morza,
a skończywszy na cyberprzestrzeni. Dlatego armia chińska powinna być
w pełni zmechanizowana i opierać się na wykorzystaniu technologii informacyjnej635.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne i jego priorytety w sferze cywilnej
określa tzw. dokument „27”, nazwany przez specjalistów „chińską strategią
cywilnej narodowej cyberobrony”. Za realizację projektów związanych z tą
sferą odpowiadają cztery główne instytucje: Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego – odpowiada za cyberprzestępstwa oraz ochronę infrastruktury krytycznej kraju; Narodowe Biuro Szyfrów, znane również jako Centralna Komisja Kryptograficzna – odpowiada za zarządzanie poufnością
informacji w sieciach partii (rządowych) oraz wojskowych; Narodowe Biuro
Tajemnic, zwane również Biurem Ochrony Tajemnic, zarządza wszystkimi sieciami niejawnymi; Sztab Generalny Wojska, bierze aktywny udział
w ochronie sieci cywilnych przez takie jednostki, jak m.in. 3/PLA i 4/PLA6.
Innymi ważnymi instytucjami są również: Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego oraz
Polityczne Biuro Propagandy636.
W dokumencie „27” podkreśla się istotę tzw. aktywnej obrony, która
w ujęciu chińskim przyjmuje nieco inną postać niż w przypadku krajów
członkowskich NATO. Przez aktywną obronę rozumie się działania wywiadowcze, których celem jest pozyskanie jak największej liczby informacji, wśród których mogą znaleźć się dane dotyczące potencjalnych zagrożeń sieciowych. Do priorytetów zawartych w dokumencie zalicza się:
utworzenie wielowymiarowego schematu ochrony informacyjnej infrastruktury krytycznej kraju; utrzymanie standardu przyjmowania produktów do sieci zamkniętych przez biura certyfikacyjne znajdujące się w każdej jednostce odpowiedzialnej; rozwój polityki szyfrowania w kierunku
podpisów elektronicznych, certyfikatów autoryzacyjnych itd. Udoskonalane przez Narodowe Centrum Informacji systemy zarządzania oraz analizy ryzyka bezpieczeństwa informacyjnego czy standardy bezpieczeń635
T. Wójtowicz, Od doktryny wojny ludowej do doktryny wojny informacyjnej. Rola
nowych technologii w transformacji chińskiej armii ludowej-wyzwoleńczej, Kraków 2014,
s. 132.
636
P. Borkowski, Koncepcja cyberbezpieczeństwa w ujęciu Chińskiej Republiki Ludowej –
wybrane aspekty, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 7 (13), s. 51.
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stwa teleinformatycznego Chin są zatwierdzane przez Chińską Narodową
Komisję ds. Technicznych Standardów Ochrony Informacji zwaną TC260.
TC26 składa się z przedstawicieli agencji bezpieczeństwa. Rozwój projektów badawczych nadzorowany jest przez takie instytucje, jak Fundacja
Rozwoju Przemysłu lub Krajowe Laboratorium Ochrony Informacji637.
W dokumencie „27” władze Chin określają podstawowe zagrożenia
bezpieczeństwa kraju. Wśród nich wymieniają: cyberprzestępczość i hacking, propagandę internetową oraz luki w systemach wojskowych. Ciekawe
jest określenie propaganda internetowa w kontekście dostępu obywateli
do treści propagowanych przez kraje zachodnie, które mają wprowadzać
ich w stan niewiedzy i dezinformacji. Chiny określają siebie mianem
kraju, który zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu państw najczęściej atakowanych w cyberprzestrzeni. W dokumencie tym wskazuje
się wszelkiego rodzaju treści ogólnie dostępne w internecie oraz portale
społecznościowe jako podstawowe narzędzia dezinformacji, które należy
kontrolować. Wprowadzono wiele systemów cenzury internetowej, która
dopuszcza tylko wybrane treści do ogólnego wglądu obywateli. Cenzura
oraz kontrola zawartości treści w internecie jest najbardziej rozbudowanym systemem na świecie638.
Poza uregulowaniami prawnymi, które wskazują, jakie treści są dozwolone, zastosowano wiele rozwiązań technologicznych. Stosuje się blokowanie witryn internetowych przez wykrywanie słów już na poziomie routerów, które są tak zaprogramowane, aby na połączeniu z serwerami proxy
wykrywać istotne dla władz stwierdzenia, i jeżeli zostają wykryte, to odsyłać użytkownikowi wiadomość blokującą dostęp. Te strony, które zostały
w taki sposób skonstruowane, aby omijać zautomatyzowane formy filtrowania, są wyszukiwane prze cyberpolicję, czyli około 30 tys. zatrudnionych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego pracowników, którzy ręcznie przeszukują strony internetowe w poszukiwaniu nielegalnych
treści. Próba dokonania pełnej kontroli Internetu w Chinach przechodziła
trzy fazy rozwoju: automatycznego i ręcznego blokowania treści, filtrowania treści znajdujących się w sieciach Chin na podstawie międzynarodowych umów z operatorami i dostawcami internetu oraz model, który za637

Tamże, s. 52.

M. W. Lau, Internet Development and Information Control in the People’s Republic
of China, Report for Congress, USA 2005, s. 2, Internet, www.fas.org/sgp/crs/row/ [dostęp:
3 września 2014].
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wiera w sobie oba powyższe w połączeniu z trzecim: samocenzurą obywateli,
którzy są nagradzani za ujawnianie nielegalnych treści w internecie639.
Rozwiązania dotyczące sfery obywatelskiej w internecie, w połączeniu
z mocnymi zabezpieczeniami sieci wojskowych oraz rządowych, tworzą
wrażenie, że chiński internet aspiruje do bycia strukturą zamkniętą, otwieraną tylko wyselekcjonowanym jednostkom. W literaturze używa się często określenia Wielki Cyfrowy/CyberMur Chiński640.
Obecnie stwierdza się, że możliwości technologiczne są najważniejsze
dla przyszłości prowadzenia operacji wojskowych. Li Deyi, zastępca dziekana Wydziału Teorii Działań Wojennych i Strategii Wojskowej Akademii
Nauk, jako najważniejsze czynniki wskazujące na taki stan rzeczy wymienia: zmianę sposobu myślenia, dopasowując go do bieżących i przyszłych
realiów w celu osiągania zwycięstwa; nierozerwalność strategii i technologii w dzisiejszych czasach; superautostrady informacyjne stanowiące
źródło działań dezinformacyjnych; opracowywanie strategii opierających
się na informacji, systemach informatycznych oraz modelach informatycznych w celu zredukowania efektywności bojowej przeciwnika; informacje i technologie informacyjne determinujące efektywność bojową oraz
decydujące o zwycięstwie lub porażce. Ponadto są one jednym z trzech
podstawowych zasobów strategicznych: (1) nowy model myślenia integrujący z sobą analizę informacji i zdolności strategiczne; (2) nowy model
podejścia do sieci – sieci są systemami; (3) wymagają zatem systematyzacji w myśleniu. Zmiany te wpływają na reorganizację sytemów wewnątrzpaństwowych. Chiny zamiast stosowania ciężkiej broni do zniszczenia wrogich dowództw, wykorzystują technologie informacyjne, np.
aby unieszkodliwiać elektroniczne działania wojenne. Za pomocą technik
komputerowych, radiowych czy elektromagnetycznych niszczą wrogie
centra wywiadowcze, radary itp. Wojenne oszustwa można używać w symulowanych atakach komputerowych w celu ukrycia realnych działań
lub zmylenia wywiadu wroga; w utrzymaniu tajemnicy operacyjnej. A za
pomocą technik kryptograficznych i innych technik komputerowych
można ukrywać realne zamierzenia, np. wojna psychologiczna; można
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skutecznie używać nowoczesnych środków przekazu w celu obniżenia
morale przeciwnika641.
W chińskiej literaturze wojskowej stwierdza się, iż: „[…] cyberataki w połączeniu z możliwościami unieszkodliwiania amerykańskich satelitów oraz
zdalnych centrów dowodzenia stanowią specjalną broń, która może zahamować amerykańskie działania wojenne w rejonie Zachodniego Pacyfiku”642.
Chińczycy w wyścigu cyberzbrojeń uważają Amerykanów za największego przeciwnika. Zatem jednostki chińskie na bieżąco testują te techniki, stosując działania tzw. zwiadu dalekiego zasięgu, w którym pozyskuje się niejawne informacje ekonomiczne, zbrojeniowe czy naukowe.
Ćwiczenia z zakresu nielegalnego pozyskiwania informacji oraz kamuflowania działań są regularnie przeprowadzane w wyspecjalizowanych jednostkach Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej643. Chińscy stratedzy
opracowali koncepcję działania o nazwie moulue, co, tłumacząc z języka
chińskiego, oznacza: mou – pomysł, podstęp; lue – plan, podstęp. Razem
określenie moulue można przetłumaczyć jako taktykę podstępu oraz sztuczek644. Działając w myśl tej idei, systemy państw na całym świecie stają
się ofiarami cyberwojny zwanej „podjazdową”, w której łupem padają
wrażliwe dane. Operacje wywiadowcze prowadzone przez Wydział 3 Sztabu
Generalnego (AL.-W3) są często realizowane nie bezpośrednio z siedzib
oficjalnych i nie przez oficerów, a przez wynajmowanych i opłacanych
cywili. „W ten sposób Chiny dodatkowo zabezpieczają się przed oskarżeniami o działalność szpiegowską, w momencie gdy jakaś akcja zostaje
upubliczniona”645. Do głównych obszarów inwigilowanych przez Chiny
należą: systemy komputerowe Tybetu (GhostNet), systemy obronne Ameryki oraz krajów europejskich, własność intelektualna znajdująca się w systemach amerykańskich oraz państw europejskich, szczegóły związane
z pozycją negocjacyjną firm konkurujących z firmami chińskimi o wpływy
w konkretnych sektorach646.

641
M. Chanosoria, Informationising Warfare: China Unleashes the Cyber and Space Domain,
New Delhi 2010, s. 4–6.
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Chińska Republika Ludowa wykorzystuje firmy do prowadzenia działań na skalę globalną. Spośród chińskich firm wybiera się tzw. championy,
których celem jest podbój rynków zagranicznych, a później rekrutowanie
tamtejszych specjalistów jako wykładowców i ekspertów w celu wykorzystywania ich wiedzy i posiadanych przez nich koneksji na rynku. Przykładami tego typu firm mogą być np. Huawei czy ZTE647.
Chiny wraz ze Stanami Zjednoczonymi jako pierwsze stworzyły uniwersalne programy szpiegowskie, wykorzystywane szeroko w sieciach
teleinformatycznych różnego typu. Mogą to być sieci otwarte, jak w przypadku GhostNet, lub sieci przemysłowe, jak to było w wypadku wirusa
Stuxnet i wykorzystania go pierwotnie w elektrowni jądrowej w Iranie.
Jako prekursorzy innowacyjnych rozwiązań i wykorzystywania złośliwego oprogramowania oraz technik penetracyjnych kraje stojące na
dwóch krańcach globu prowadzą nieoficjalny wyścig cyberzbrojeń,
określany przez niektórych komentatorów mianem nowej zimnej wojny.
W tym wyścigu biorą udział inni główni aktorzy: Rosja, Izrael oraz Iran648.

3.1. Wywiad satelitarny
Wywiad satelitarny i liczba satelitów szpiegowskich jest kolejnym przykładem coraz większej obecności ChRL w przestrzeni kosmicznej oraz wykorzystania nowych technologii w bezpieczeństwie militarnym; dużo informacji proponuje w tym obszarze Project 2049 Institute, który wydał trzy
publikacje traktujące o wywiadzie satelitarnym: China’s Evolving Reconnaissance-Strike Capabilities; Implications for The U.S. – Japan Alliance
(Easton 2014), China’s Electronic Intelligence Satellite Developments; Implications for U.S. Air and Naval Operations (Easton, Stokes 2011), China’s
Evolving Space Capabilities: Implications for U.S. Interests Prepared for:
The U.S. – China Economic and Security Review Commission (Stokes,
Cheng 2012). W pierwszym z nich stwierdzono, że rozwój satelitów rozpoznawczych w Chinach ma związek z rozwojem floty handlowej, koniecznością monitorowania rozległych obszarów Zachodniego Pacyfiku
(ok. 3 tys. km2) oraz sojuszem japońsko-amerykańskim. Ze stricte militarnego punktu widzenia satelity rozpoznawcze mają być niezbędnym elemen647

APT1: Exposing One of China’s Cyber Espionage Units, Mandiant 2013, s. 5–8.
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tem posługiwania się przez PLA w czasie konfliktu zbrojnego pociskami
precyzyjnymi (II Korpus Artylerii) i skutecznego niszczenia oddalonych
o setki kilometrów od wybrzeża baz amerykańskich. Wśród satelitów, które
zostały wymienione w dokumencie, znalazły się: satelity elektrooptyczne
(Electro-Optical), radary z syntezą aparatury (Synthetic Aperture Radar)
oraz satelity wywiadu elektronicznego. Szczególne znaczenie mają i nadal
będą miały satelity typu SAR, będące podstawowym elementem militarnej
infrastruktury rozpoznawczej. Używają one transmisji sygnałów mikrofalowych do utworzenia siatki celów morskich i naziemnych. Mogą pracować w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych. Dynamiczny rozwój budowy satelitów szpiegowskich podkreślają dane, które
mówią, że tylko w 2012 r. Chiny wystrzeliły na orbitę okołoziemską łącznie
11 nowych satelitów649.
Chińska Republika Ludowa w porównaniu do państw, takich jak Stany
Zjednoczone i Federacja Rosyjska, w nowym pozimnowojennym politycznym środowisku międzynarodowym, pod względem obecności w przestrzeni kosmicznej znajdowała się zdecydowanie na trzecim, czyli ostatnim miejscu. Jednak w ciągu ostatnich lat chińska aktywność w tej kwestii
staje się coraz bardziej istotna. W 2000 r. Chiny wystrzeliły na orbitę okołoziemską pierwsze satelity tworzące system nawigacji satelitarnej Beidou, działający podobnie do amerykańskiego GPS, rosyjskiego GLONASS
i powstającego europejskiego GALILEO. W 2003 r. pułkownik Yang Liwei
odbył ponad 20-godzinny lot na pokładzie statku Shenzhou 5, stając się
tym samym pierwszym chińskim astronautą w przestrzeni kosmicznej.
Z kolei w 2007 r. PLA, używając broni nazywanej SC-19, zestrzeliły własnego satelitę, powodując tym samym lawinę komentarzy w Stanach
Zjednoczonych650.
Wśród najnowszych wynalazków ośrodków akademickich, na czele
z China Academy of Space Technology, są serie satelitów Shijan i Yaogan.
Pierwsze z nich zostały wystrzelone w 2004, 2006 i 2008 r., drugie znalazły
się w przestrzeni kosmicznej w 2010 r. i uważane były wówczas za kopie
amerykańskich satelitów typu Naval Ocean Surveillance System (NOSS)
(Naval Ocean Surveillance System, 2014). Jak podkreślają autorzy raportu
China’s Evolving Space Capabilities: Implications for U.S. Interests,
przyszłość chińskich programów kosmicznych nie jest do końca znana.
649

T. Wójtowicz, dz. cyt., s. 140.
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Z jednej strony Białe Księgi polityki kosmicznej z 2000, 2006 i 2011 r. wskazują na pokojowe wykorzystanie technologii satelitarnych, z drugiej jednak eksperci nie mają złudzeń i twierdzą, że Chiny stają się militarną potęgą
kosmiczną. W Generalnym Departamencie Uzbrojenia PLA funkcjonuje
ponad 20 grup roboczych, zajmujących się badaniem zastosowania nowych technologii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Do najistotniejszych obszarów badań zaliczane są: technologie pocisków precyzyjnych,
najnowsze oprogramowania komputerowe, technologia satelitarna, radary,
technologie komunikacyjne, nawigacyjne i śledzenia celów, technologia
symulacyjna, technologia stealth, technologia optoelektroniczna, technologie UAV651. Pekin testował pozaatmosferyczną rakietę Dong Neng-3.
Stany Zjednoczone uważają, że Dong Neng-3 najprawdopodobniej została
zaprojektowana do niszczenia satelitów. Tak jak i wcześniejsze pociski,
także i ona niszczy cele z wykorzystaniem energii kinetycznej. Dong Neng-3
może najprawdopodobniej atakować obiekty na granicy orbity geosynchronicznej (około 30 tys. km nad Ziemią), co daje Chinom wyraźną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi, niemającymi takiej zdolności652.
Podąża się więc od doktryny wojny ludowej do doktryny wojny informacyjnej. W powyższej grupie jest kilka rodzajów technologii, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z satelitami rozpoznawczymi. Chińskie
źródła nie dają odpowiedzi na wiele pytań. Nie ma oficjalnej strony internetowej instytucji, będącej odpowiednikiem amerykańskiej Space Command.
Zdaniem zachodnich ekspertów takie dowództwo jednak jest i nadzoruje
cztery bazy, z których wystrzeliwane są satelity szpiegowskie: Jiuquan,
Xichang, Taiyuan i Wenchang653.

3.2. Cyberszpiegostwo
Od początku lat 90. XX w. Chiny systematycznie rozbudowują swoje siły
cybernetyczne, przeprowadzając równolegle szpiegowskie operacje cybernetyczne. Jak stwierdziła U.S. – China Economic and Security Commission,
w Państwie Środka funkcjonuje ponad 250 grup hakerów, które zagrażają
interesom ekonomicznym Stanów Zjednoczonych. Przypadki dokonywa651
I. Easton, M. Stokes, China’s Electronic Intelligence Satellite Developments, w: Implications
for U.S. Air and Naval Operations, Project 2049 Institute 2011, s. 11–12.
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nia ataków cybernetycznych, polegających na kradzieży bądź modyfikacji
informacji, zdarzały się już od końca XX w. Po raz pierwszy pojawiły się
w 1999 r., jako reakcja na błędne ostrzelanie ambasady ChRL w Sarajewie.
Kolejne miały miejsce w 2001 r., po przekroczeniu chińskiej przestrzeni powietrznej przez amerykański samolot szpiegowski654.
W następnych latach specjalnie wyspecjalizowane jednostki PLA dokonywały regularnych ataków cybernetycznych na amerykańskie instytucje
państwowe i korporacje. Do naistotniejszych operacji szpiegowskich przeprowadzonych XXI w. w postaci operacji należą: „Nocny smok”, „Aurora”
oraz „Nitro”, a także przypadki cyberataków wyprowadzonych najprawdopodobniej z Chin, to m.in. działania grupy Titan Rain, wielokrotna kradzież
danych z programu z myśliwca generacji f-35 Lightring II655.
Nie ma obecnie jednej uniwersalnej typologii dokonywania ataków
cybernetycznych, mających na celu kradzież informacji niejawnych.
Zdaniem G. J. Rattraya ataki na infrastrukturę informacyjną mogą być dokonywane różnymi środkami: mechanicznymi, elektromagnetycznymi
i cyfrowymi. Spośród tych trzech środków, najnowszymi są cybernetyczne. Tego rodzaju ataki przeprowadzane są przez podmiot państwowy
lub pozapaństwowy w sytuacji, w której nie jest on w stanie uzyskać dostępu fizycznego, koniecznego do skutecznego zorganizowania tradycyjnych ataków mechanicznych za pomocą fal radiowych656.
Według klasyfikacji, jakiej dokonała D. E. Denning, cybernetyczne operacje szpiegowskie należą do ofensywnych narzędzi wojny informacyjnej.
Biorąc pod uwagę proces Big Data, operacje rozpoznawcze tego typu będą
coraz częstszą metodą zbierania informacji. Do dzisiaj oddziały PAL i służby
wywiadowcze przeprowadziły dziesiątki szpiegowskich operacji cybernetycznych. Wśród nich do najbardziej znanych zaliczyć należy: Operację
Nitro (lipiec–wrzesień 2009); Operację Aurora (2009–2010); Operację Nocny
Smok (2006–2011); Atak na RAS (2011)657.
654
R. Clarke, R. Knake, Cyber War. The Next National Security and What to Do About it, An
Imprint of Harper Collins Publishers 2012, strony nienumerowane.
655
M. Adamczyk, Cyberszpiegostwo w relacjach chińsko-amerykańskich w kontekście
potencjalnej zmiany światowego hegemona, w: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI w.,
T. Dębowski (red.), Łódź–Wrocław 2018, s. 91.
656
G. J. Rattray, Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni, przeł. J. B. Szporko, Warszawa 2004,
s. 122–123.
657
D. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, przeł. J. Bloch, Warszawa
2002, s. 134.
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Operacja Nitro polegała na przeprowadzeniu szeregu ataków na podmioty znajdujące się zarówno na terenie ChRL, jak również za granicą.
W pierwszej kolejności zostały zaatakowane organizacje zajmujące się
ochroną praw człowieka w Chinach, następnie prywatne podmioty gospodarcze z sektora R&D, głównie motoryzacyjne, chemiczne i zbrojeniowe. Metody ataku były podobne jak w przypadku innych tego typu
operacji: wprowadzenie złośliwego kodu, wprowadzenie wirusów typu
koń trojański do sieci komputerowych, przejęcie kontroli nad centralnymi
komputerami poprzez wykorzystanie haseł z zaatakowanych sieci, zbieranie
materiału na zainfekowanych serwerach i wysyłanie ich poza sieć. W sumie
zostało zaatakowanych ponad 100 komputerów, w tym 29 w przedsiębiorstwach chemicznych oraz 19 należących do firm zajmujących się bezpieczeństwem narodowym. Większość podmiotów zaatakowanych zostało
w Stanach Zjednoczonych (ok. 30%), Bangladeszu (ok. 20%) i Wielkiej Brytanii (ok. 15%)658.
Operacja Aurora – operacja szpiegostwa cybernetycznego – wymierzona była w prywatne podmioty gospodarcze, znajdujące się poza granicami Chińskiej Republiki Ludowej. Zaatakowane zostały m.in. Google,
Adobe i McAfee. W przypadku Google celem ataku były konta decydentów
chińskich, działających w Stanach Zjednoczonych i Europie.
W przypadku McAfee mierzono w oprogramowanie Periscope używane
przez setki dużych firm programistycznych. Osoby decyzyjne w firmie
McAfee po analizie zagrożenia stwierdziły, że ataki składały się z kilku etapów i wskazywały na profesjonalne planowanie i kontrolowanie operacji.
Na poszczególne etapy składało się: otrzymanie przez operatora komputera pozornie niegroźnego maila lub linku, wejście nieświadomego operatora do źródła i przeniesienie go na szkodliwe oprogramowanie, pobieranie przez przeglądarkę internetową informacji z zainfekowanego komputera
i wysyłanie ich na zewnątrz, pozyskanie tych informacji i przejęcie pełnej
kontroli nad komputerem przez napastnika659. Sposób ten jest wciąż szeroko stosowany i nosi nazwę APTS (Advanced Persistent Threats), tzn. zaawansowanych uporczywych zagrożeń660.

658
G. Siboni, What Lies behind Chinese Cyber Warfare, „Military & Strategic Warfare” 2012,
Vol. 4, s. 53–55.
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Operacja Nocny Smok i atak RAS to jedna z najdłuższych ujawnionych
opinii publicznej cybernetycznych operacji szpiegowskich. Pod względem
metod i celów zbliżona do poprzedniej. Zaatakowanych zostało 21 amerykańskich organizacji rządowych, sześć spółek przemysłowych i energetycznych, 13 firm komunikacyjnych, komputerowych i elektronicznych,
13 firm ochroniarskich i sześć spółek finansowych661. Odpowiedzialnością za atak została obarczona niesławna jednostka ChALW z Szanghaju,
o numerze 6139837662. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości zdecydował się na bezprecedensowy krok w postaci wniesienia aktu oskarżenia wobec pięciu oficerów chińskiej armii, których udało się zidentyfikować i powiązać z serią włamań do sieci komputerowych amerykańskich
firm z sektora energetycznego i metalurgicznego663.
Jedną z najbardziej bolesnych i spektakularnych porażek USA w „zimnej wojnie z Chinami”, jak nazywane są ataki cybernetyczne, był przypadek firmy RAS. Firma ta (nazwa pochodzi od nazwisk twórców kryptografii: Rona Rivesta, Adi Shamira i Leonarda Adlemana) była jednym
z dominujących amerykańskich przedsiębiorstw, zajmujących się bezpieczeństwem, analizą ryzyka i usługami związanymi ze zgodnością rozwiązań w sieciach komputerowych. W tym przypadku atakujący wysłał
dwie różne wiadomości do biura firmy w ciągu dwóch dni. Wiadomości
te otrzymały dwa zespoły projektowe, które składały się z niedoświadczonych i często lekceważących podstawowe zasady bezpieczeństwa
pracowników. Jeden z nich otworzył wiadomość, odczytując zawartość
załącznika. Pozwoliło to napastnikowi na eksport informacji z jego komputera i zdobycie nad nim kontroli. Dalsza analiza ataku na RSA skłoniła
ekspertów do stwierdzenia, że nawet profesjonalne podmioty gospodarki narodowej w USA nie mogą być bezpieczne w obliczu ataków cybernetycznych664.
Należy podkreślić, że działalność Titan Rain czy jednostki 61398 w USA
rozpoczęła rozmowy na temat ochrony amerykańskich tajemnic rządo661
R. S. Spalding, A. Lowther, Internet of Things: The Missing Link in an Off-Set Strategy,
Internet, http://thediplomat.com [dostęp: maj 2018].
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wych przed chińskimi atakami. Amerykański Raport Komisji ds. Handlu
Międzynarodowego 2011 r. stwierdził, że straty amerykańskich firm z tytułu piractwa chińskiego wyniosły w samym tylko 2009 r.665 miliardy dolarów i kosztowały kraj utratę ponad 2 mln nowych miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii666. Ponadto wewnętrzny raport Agencji
Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) wskazał, iż od 2010 r. blisko 700 amerykańskich firm i instytucji padło ofiarą ataków cybernetycznych mających swoje źródło w Chinach, a których celem była kradzież nowoczesnych technologii667. Należy pamiętać, że wymienione wyżej chińskie
operacje cyberszpiegowskie to zaledwie wycinek działalności hakerów
zza Wielkiego Muru668. Mimo że chińscy oficjele regularnie i stanowczo
przez ostatnie lata zaprzeczali, jakoby rząd wspierał lub inspirował cyberataki wymierzone w Stany Zjednoczone czy jakikolwiek inny kraj na
świecie669, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nie tylko ujawnili fakt
posiadania w swoim arsenale wyspecjalizowanych formacji wojskowych
do działania w cyberprzestrzeni670, ale także pod naciskiem Stanów Zjednoczonych zawarły porozumienie o wzajemnym ograniczeniu tego typu
ataków671.

665
M. Kumar, China Finally Admits It Has Army of Hackers, Internet, www. thehackernews.
com [dostęp: czerwiec 2018].
666
M. Adamczyk, W kierunku podważenia statusu państwa hegemonicznego: przegląd
głównych aspektów współczesnych chińsko – amerykańskich stosunków gospodarczych i wojskowych, w: Wybrane determinanty polityki bezpieczeństwa XX wieku. Terroryzm i cyberbezpieczeństwo, M. Górka (red.), Poznań 2017.
667
R. Windrem, Exclusive: Secret NSA map shows China cyber attacks on US target,
Internet, www.nbcnews.com [dostęp: marzec 2018].
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M. Adamczyk, Cyberszpiegostwo w relacjach chińsko-amerykańskich w kontekście potencjalnej zmiany…, dz. cyt., s. 92.
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T. Stasiak, Xi: Chiny nie wspierają cyberszpiegostwa, Internet, www.pb.pl [dostęp: lipiec
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2018].
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4. Znaczenie sił militarnych
w polityce zagranicznej Chin
Istotną rolę w polityce zagranicznej Chin odgrywają siły zbrojne. „Chiny
za cel strategiczny postawiły sobie stworzenie umiarkowanie zamożnego społeczeństwa do 2021 r. (setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin, KPCh) oraz budowę nowoczesnego, zamożnego, silnego,
demokratycznego, zaawansowanego kulturowo i harmonijnego kraju
socjalistycznego do 2049 r. (stulecie proklamowania Chińskiej Republiki
Ludowej)”672. Zatem ChRL podąża ścieżką pokojowego rozwoju przy jednoczesnym dążeniu do prowadzenia autonomicznej i pokojowej polityki
zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa narodowego, które są z zasady defensywne. Ponadto Chiny mają oponować wobec jakichkolwiek
przejawów hegemonii, neointerwencjonizmu i polityki prowadzonej
z pozycji siły, nie przejawiając przy tym hegemonistycznych skłonności673. Warto podkreślić, iż Biała Księga zawiera szereg charakterystycznych dla chińskiej retoryki sformułowań, określanych przez Pawła Sokalę
mianem „słów kluczy”674. Chiny roztaczają wizję zglobalizowanego i wielobiegunowego świata, w którym pomiędzy państwami szeroko rozwijają się współzależności, a kluczowymi wartościami są pokój, rozwój
i korzystna dla wszystkich krajów współpraca675. Przy czym brak tu zwyczajowo występującej we wszelakich oficjalnych dokumentach i wypowiedziach frazy o nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne innych państw.
Zasada nieingerencji to swoisty dogmat chińskiej polityki, wywodzący
się jeszcze z zawartego w 1954 r. chińsko-indyjskiego traktatu o przyjaźni. W jego preambule sformułowano słynnych Pięć Zasad Pokojowego
Współistnienia, które w intencji sygnatariuszy miały stać się normami
o charakterze erga omnes676. Ponadto zasada nieingerencji została zawarta
672
M. Adamczyk, Wyznaczniki ewolucji chińskiej polityki zagranicznej zawarte w Białej
Księdze Obrony (2014), „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów” 2017, nr 18, s. 88.
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w deklaracji ze szczytu w Bandung (kładącego podwaliny pod Ruch Państw
Niezaangażowanych)677 oraz z Forum Współpracy Chiny–Afryka (FOCAC)
odbywającego się w Addis Abebie w 2003 r.678 Należy przy tym podkreślić,
iż w ChRL wciąż żywa jest pamięć o wieku upokorzenia679 i w związku
z tym również obawa o możliwą interwencję Zachodu w sprawy wewnętrzne Chin. W Pekinie jako realny traktuje się scenariusz oderwania
któregoś z niestabilnych regionów kraju (Tybetu, Sinkiangu czy nawet
Hongkongu), co mogłoby być argumentowane na przykład koniecznością
ochrony praw człowieka680. Biorąc pod uwagę, że w poprzednich wydaniach Księgi słowa o nieinterencji zostały zawarte (czy to bezpośrednio,
czy też poprzez odwołanie do Pięciu Zasad)681, wydaje się, że jest to celowe
działanie, mające sygnalizować następującą właśnie fundamentalną zmianę
w chińskiej polityce zagranicznej, tym bardziej że informacje na ten temat
pojawiają się w przestrzeni medialnej i dyskursie naukowym już od pewnego czasu682.
Niemniej jednak Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza opowiada się
za twardszą i bardziej agresywną linią w dyplomacji, w szczególności
wobec Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Wojsko utrzymuje atmosferę
napięcia w stosunkach z USA, m.in. dla własnych korzyści. Pozwala to
uzasadnić przeznaczenie większych pieniędzy na wydatki obronne. Na
początku 2010 r. stosunki na linii Chiny–Stany Zjednoczone znacznie pogorszyły się. Wynikiem powyższego konfliktu była sprzedaż broni na
Tajwan. Chiny uważają wyspę za zbuntowaną prowincję. Ameryka oficjalnie uznaję fikcję chińskiej doktryny jednych Chin, akceptując suwerenność Pekinu nad Tajpej, jednak de facto wspiera niezależność Republiki
Chińskiej i zapewnia jej bezpieczeństwo, także poprzez sprzedaż broni.
dziesiątych XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2008, nr 82, s. 155–156;
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2013, nr 3, s. 10.
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Spór o Tajwan to swego rodzaju rytuał w relacjach Pekinu z Waszyngtonem. Po wyrażeniu oburzenia i krótkotrwałych sankcjach wszystko wraca
do normy683. W odpowiedzi na zgodę na sprzedaż broni Tajwanowi Chiny
wstrzymały dialog wojskowy z USA. Impas trwał prawie 12 miesięcy.
Wizyta sekretarza obrony Roberta Gtesa w Państwie Środka przywróciła
względną normalność, czyli wymianę informacji pomiędzy siłami zbrojnymi Chin i Stanów Zjednoczonych684. W styczniu 2007 r. alarm militarny
w USA wywołało przeprowadzenie przez Chiny udanej próby zastrzelenia
satelity na orbicie okołoziemskiej, do której Pekin przyznał się dopiero
po dwóch tygodniach. W lutym 2008 r. Chiny zarzuciły USA militaryzację przestrzeni kosmicznej, gdy krążownik US Navy stacjonujący nieopodal Hawajów trafił pociskiem przechwytującym uszkodzonego satelitę
szpiegowskiego znajdującego się na orbicie okołoziemskiej, oficjalnie
w celu zniszczenia zbiornika paliwa zawierającego potencjalnie trujący gaz.
W listopadzie 2007 r. Chiny odmówiły amerykańskiemu lotniskowcowi
Kitty Hawk zgody na wpłynięcie do portu Hongkongu, uniemożliwiając
zaplanowaną wcześniej wizytę z okazji Dnia Dziękczynienia. Kitty
Hawk ostatecznie zawitał do Hongkongu dopiero pod koniec kwietnia
2008 r. W marcu 2008 r. do nieuzbrojonego statku US Navy znajdującego
się na wodach międzynarodowych Morza Południowochińskiego niebezpiecznie zbliżyło się pięć chińskich okrętów. Pentagon oświadczył, że był
to jeden z powtarzających się przejawów coraz to bardziej agresywnego
zachowania chińskiej marynarki685. W związku z tym planowane jest utworzenie wojskowej gorącej linii, która stanowiłoby ważny krok w usprawnieniu komunikacji między siłami zbrojnymi obu państw. W dniu 5 listopada
2007 r. podczas wizyty Gatesa w Pekinie poinformowano o uzgodnieniu założenia gorącej linii, pierwszego takiego narzędzia w kontaktach zewnętrznych chińskiej armii. Porozumienie podpisano w dniu 29 lutego 2008 r.
w Szanghaju, a 10 kwietnia tego roku gorąca linia została po raz pierwszy
przetestowana686. Stosunki Chiny–USA prawdopodobnie osiągnęły najniższy punkt od czasu ustanowienia stosunków dyplomatycznych na początku administracji Busha, kiedy chiński samolot myśliwski F-8 i samolot
683
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Stosunki chińsko-amerykańskie do 1989 r., „Stosunki dwustronne”, Internet, www.
Stosunkimiędzynarodowe.info/kraj/Chiny/stosun.dwustrone, USA [dostęp: luty 2009].
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rozpoznawczy US Navy zderzyły się koło Hajnanu w kwietniu 2001 r.
Wówczas Pentagon wstrzymał komunikację między oboma siłami zbrojnymi na okres przeglądu sytuacji. Po wyjaśnieniu sytuacji obie strony zaczęły podejmować kroki, aby zapewnić, że dialog między ich siłami zbrojnymi pozostanie otwarty, nawet jeśli obie strony nadal postrzegały się
wzajemnie jako potencjalni rywale687. Wzmocnienie więzi Chiny–USA
nastąpiło w 2006 r. podczas pierwszych wspólnie przeprowadzonych
manewrów poszukiwawczo-ratowniczych na Pacyfiku i Morzu Południowochińskim, a Waszyngton zbagatelizował nieoczekiwane wypłynięcie chińskiej łodzi podwodnej koło amerykańskiego lotniskowca w tym
samym roku688. Na początku XXI w. chińska koncepcja bezpieczeństwa
przeszła ewolucję, co było związane z pojawieniem się nowych czynników. Należy do nich zaliczyć ataki terrorystyczne na USA we wrześniu
2001 r., przyjęcie ChRL do WTO jesienią 2001 r. oraz przejęcie władzy przez
ekipę Hu Jintao (przełom lat 2002/2003). Nowe podejście kładzie nacisk
na kreowanie wizerunku Chin jako nowoczesnego państwa dysponującego dojrzałą koncepcją bezpieczeństwa. Podkreśla się, że rozwój ChRL
nie tylko nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego,
ale jako jedno z mocarstw kraj ten może przyczyniać się do jego zwiększenia. Istotne znaczenie ma zacieśnianie współpracy bilateralnej z Rosją
oraz dążenie do poprawy stosunków z Indiami. Może to świadczyć o próbie stworzenia swoistego trójkąta strategicznego Chiny, Indie, Rosja, który
stanowiłby przeciwwagę dla pozycji USA w regionie i na świecie. Na politykę bezpieczeństwa realizowaną obecnie przez ChRL wpływają różnorodne czynniki. Najważniejsze kwestie wewnętrzne są związane z ruchami
separatystycznymi, szczególnie w Ujgurskim Regionie Autonomicznym
Xinjiang oraz w Tybecie. Natomiast główne problemy zewnętrzne są
związane ze sporami granicznymi i terytorialnymi z Indiami, Japonią oraz
wybranymi państwami basenu Morza Południowochińskiego (Wietnam,
Filipiny, Indonezja, Malezja oraz sułtanat Brunei), kwestią tajwańską, walką
z międzynarodowym terroryzmem (Chińczycy podkreślają przy tym znaczenie współpracy multilateralnej na bazie obowiązującego prawa międzynarodowego z zastosowaniem środków politycznych, ekonomicznych
i dyplomatycznych) oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego
687
A. Wolfe, Chiny. Nowa postawa obronna, Internet, www.stosunki międzynarodowe.
info/artykul,332,Chiny_nowa_p [dostęp: luty 2009].
688
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(w tym dostaw surowców, przede wszystkim energetycznych, dla rozwijającej się gospodarki chińskiej). W realizacji polityki bezpieczeństwa ChRL
istotną rolę odgrywa produkcja oraz eksport chińskiego uzbrojenia. Wykorzystywane są one jako instrumenty budujące pozycję Chin zarówno
w Azji, jak i na świecie. Działania w tym zakresie można rozpatrywać także
w kategoriach polityki zagranicznej. Przede wszystkim dotyczy to handlu
bronią, który jest uważany za istotny element ekspansji polityczno-gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej689. Chiny budują siły zbrojne do
udziału w lokalnych konfliktach i mające zapewnić dominującą rolę w regionie. Chińskie zbrojenia wykraczają poza skalę lokalną. Chiny dążą do
odgrywania czołowej roli w świecie, budując armię na skalę tej polityki.
ChRL powiększa swój potencjał w celu odstraszania. W razie ewentualnej
próby podbicia Republiki Chin, ma za zadanie utrzymać USA z dala od
konfliktu, czyniąc potencjalne zaangażowanie zbyt ryzykownym690. Niemożność lub niechęć okiełzania Pjongjangu691 przez Pekin tylko umocniła
w krajach Azji przekonanie, że niezbędne jest wzmocnienie własnego bezpieczeństwa w opozycji do Chin. ChRL wytrwale dbają o zasianie niepokoju
w krajach, takich jak Wietnam, Filipiny, Indonezja, Korea Południowa, prowadząc agresywną politykę roszczeń i żądań terytorialnych na morzach692.
PLA693 ustanowiła silne więzi z sąsiadami z Azji Środkowej poprzez Szanghajską Organizację Współpracy, która organizowała wspólne manewry
ćwiczebne o dużej skali. Nowa Biała Księga podkreśla poprawiające się
więzi z Indiami i Japonią. Księga wspomina o wzajemnych wizytach marynarek japońskiej i chińskiej, wspólnych ćwiczeniach antyterrorystycznych
przeprowadzonych w Chinach i Indiach w latach 2007–2008. Pozostają
jednak obawy o regionalne zamiary Chin, Japonii. Chiny roszczą pretensje
do tej samej sekcji Morza Południowochińskiego. Chociaż zanotowano
689
Polityka bezpieczeństwa, wybranych państw regionu Azji i Pacyfiku, Internet, www.stosunki-międzynarodowepl/index.php [dostęp: 21 września 2011].
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Stolica Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (Korei Północnej), położona
w zachodniej części kraju na nizinie nadmorskiej – A. Wolfe, Chiny, Nowa postawa obronna…,
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P. Wolejko, blogdyplomacja.pl

PLA – Plan Chińskiej Armii Wyzwoleńczej wydany przez departament ochrony Chin,
w dniu zaprzysiężenia Baracka Obamy na prezydenta USA; raport skierowany do międzynarodowej publiczności wyrażającej obawy o rosnącą obecność wojskową Chin. Jest to szósta
Biała Księga od 1998 r. i szósta demonstracja, że chińskie próby wykazania przejrzystości
mogą być irytująco niejasne dla zachodnich obserwatorów – P. Wolejko, blogdyplomacja.pl
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w tej kwestii postęp dyplomatyczny, pozostaje ona niezałatwiona i obie
strony w ostatnich latach zmodyfikowały swoje postawy obronne694.
Chiny, publikując regularnie Białą Księgę Obrony, realizują liczne cele
polityki zagranicznej i wewnętrznej. Strategia bezpieczeństwa ma w założeniu przyczynić się do budowy wzajemnego zaufania i zmniejszenia napięcia w regionie i na świecie oraz porzucić obawy społeczności międzynarodowej sensu stricto co do rosnącej potęgi militarnej Chińskiej
Republiki Ludowej. Zaś z drugiej strony wzrost potęgi gospodarczej i militarnej Chinom coraz trudniej ukryć. Stanowcza postawa w kwestii roszczeń
terytorialnych na Morzach Południowo- i Wschodniochińskim, a także
rosnące zdolności projekcji siły z dala od własnych granic muszą budzić
obawy w wielu stolicach w regionie. Państwo Środka łączy stanowcze
działania z bardziej asertywnym stylem oficjalnych dokumentów. Interesy
geopolityczne zostają tam jasno określone, a jednocześnie Pekin wysyła
sygnały do innych państw, aby te nie próbowały w nie ingerować. Interesująca jest także funkcja, jaką Księga pełni w polityce wewnętrznej Chin.
Księga ma za zadanie rozbudzić dumę narodową u Chińczyków dzięki
dyskontowaniu sukcesów gospodarczych, politycznych i w pewnym sensie także militarnych, a tym samym skoncentrować siły całego narodu na
tworzeniu silnego państwa w ramach realizacji chińskiego marzenia695.

5. Potencjał jądrowy i jego rozwój na
tle globalnych sił zbrojnych
Chińska Republika Ludowa rozpoczęła swój program atomowy pod koniec lat 50. XX w. Początkowo pomagali jej w tym eksperci ze Związku Radzieckiego (ZSRR). ZSRR przystał także w 1959 r. na przekazanie ChRL
technologii budowy atomowych okrętów podwodnych696. Specjaliści radzieccy zostali wycofani w 1960 r., na skutek pogarszających się relacji
politycznych pomiędzy obydwoma komunistycznymi mocarstwami. Od
tej pory aż do zakończenia komunizmu relacje pomiędzy tymi państwami
694
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J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk-Łaniewski,
Kraków 2009, s. 573–574.
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pozostawały napięte, doprowadzając nawet do konfliktu na granicznej
rzece Ussuri w 1969 r.697
W 1969 r. Chińczycy przeprowadzili udaną próbę atomową. Szacuje się,
że w latach 1964–1996 ChRL przeprowadziła 45 prób atomowych, z tego
22 podziemne. Zostały przeprowadzone głównie na poligonie atomowym
na pustyni Takla Makan, co było m.in. przyczyną przenosin stolicy Kazachstanu z odległej o 70 km od tego poligonu Ałama-Aty do Astany leżącej w środku państwa698.
Międzykontynentalne rakiety balistyczne ICBM o zasięgu 13 tys. km.
wprowadzono w 1981 r. Chiny posiadają także międzykontynentalną rakietę Denfeng-31 (wschodni wiatr), mogącą przenosić ładunki jądrowe na
odległość 8 tys. km., którą zaprezentowano w 1999 r. Według raportu Coxa
do 2015 r. badania nad technologią MIRV (wielogłowicowych pocisków
atomowych) doprowadzą do zwiększenia liczby głowic na ICBM do 1000 szt.
Chiny rozwijają technologie rakietowe, korzystając również z pomocy
szpiegów, zainstalowanych głównie w Stanach Zjednoczonych. W grudniu
2007 r. ChRL zestrzeliła własnego satelitę, potwierdzając wysoki poziom
technologiczny699.
Początki działań na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Chinach sięgają 1970 r. W tym czasie premier Zhou Enlai wygłasza przemowę, w której
przekonuje o konieczności rozwoju pokojowego użycia energii nuklearnej. Chiny dopiero poinformowały świat o posiadaniu broni nuklearnej,
jednocześnie kierując swoją uwagę na cywilny potencjał atomistyki. Za
słowami Zhou Enlai nie idą jednak czyny. Dopiero w 1978 r., dwa lata po
śmierci Zhou Enlai, a później przewodniczącego Mao, rozpoczyna się potęga
wielkich reform Deng Xiaopinga, zmieniających Chiny z państwa agrarnego w przemysłowe700. Przemiany doprowadziły do rozbudowy wzrostu
gospodarczego, wzrostu zaopatrzenia w energię, który trwa trzy dekady.
Pierwsza elektrownia Qinshan rozpoczęła funkcjonowanie w 1991 r., kiedy
energetyka jądrowa na Zachodzie znajdowała się w regresie ze względu
na piętno katastrofy w Czarnobylu. Następne dwie rozpoczęły swoją
697
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F. Tobolewski, Broń atomowa w Państwie Środka, Internet, www.psz.pl/tekst.../FilipTopolewski-Bron-atomowa-w-Panstwie-Srodka [dostęp: maj 2011].
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P. Jaskólski, Rozprzestrzenianie broni atomowej, jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego, Instytut Europejskiej Myśli Strategicznej, Gdańsk, 19 lutego 2009, s. 9.
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A. Kotfis, Chiński smok lubi atom, w: Rozwój energetyki nuklearnej w ChRL, Internet,
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działalność w 1993–1994 r. Chińczycy w 2000 r. oddali do użytku reaktor
w Pakistanie701. W 2002 r. w Chinach rozpoczęły swoją działalność cztery
reaktory w produkcji energii702. Chińczycy w 2006 r. decydują się na import amerykańskiej technologii, wraz z reaktorem AP 1000 zaliczanym
obecnie do najlepszych na rynku światowym. W 2009 r. udział energii
nuklearnej w produkcji elektryczności wyniósł 1,9%703. W Chinach w 2010 r.
pracowało 13 reaktorów jądrowych o łącznej mocy elektrycznej 9624 MW,
wytwarzających około 2% całej krajowej produkcji energii elektrycznej.
W budowie znajdują się 24 reaktory, 33 są planowane, a budowę 120 zaproponowano704.
Chińczycy stawiają na energię atomową z kilku powodów, np. zapewnienia stabilności dostaw energii, gwarantując redukcję emisji dwutlenku
węgla do atmosfery jako tzw. czysty rodzaj energii. Reaktory atomowe są
szczególnie przydatne w pasie wybrzeża, który jest znacznie oddalony od
złóż węglowych, a jednocześnie skupia większą część szybkiego rozwoju
gospodarczego państwa. Możliwość budowy instalacji nuklearnej w rejonie nieodległym od skupisk ludzkich, a więc od źródeł popytu, to także
przewaga, jaką ma energia nuklearna nad pozyskiwaniem ciepła z wiatru
czy słońca705.
Kontynuacją i pogłębieniem współpracy są zainteresowani także Francuzi. W listopadzie 2010 r. prezydenci Hu Jintao i Nicolas Sarkozy postanowili utworzyć partnerstwo strategiczne w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej. Francuski koncern Areva wybudował w Chinach
dwa reaktory w oparciu o najnowocześniejszą technologię. W marcu władze Chin doszły do porozumienia z Rosją dotyczącego budowy następnych
dwóch reaktorów. Po raz pierwszy w 2010 r. w Chinach odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Nuklearne, na które zjechali do Pekinu przedstawiciele liczących się w branży koncernów. Według przedstawicieli tych firm
przewaga Chin polega na tym, że budują szybciej i taniej niż reszta świata.
Państwo chińskie gwarantuje szybkie decyzje i dostęp do kapitału706. W ra701 China Nuclear Power Chinese Nuclear Energy, „World Nuclear”, Internet, www.world-nuclear.org/info/inf63.html [dostęp: 30 marca 2010].
702 D. Lu, The Current Status of Chinese Nuclear Power, Internet, www.energetyka.e-bmp.pl/
jak-zbodowac-energetyke-jondrowa/andrzejstru/ pcz /czewski,2960,art.html [dostęp: luty 2010].
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porcie Energy Predictions 2011 opublikowanym pod koniec 2010 r. przez
firmę Delitte prognozuje się, że światowa energetyka będzie rozwijać się
w cieniu Chin. Autorzy raportu zwracają uwagę na ogromną rolę Chin
w sektorze energetycznym oraz coraz bliższą współpracę Państwa Środka
z krajami bogatymi w zasoby naturalne. Chiny mają być jedynymi z liderów,
poza krajami Europy i Ameryki Północnej, w rozwoju energetyki jądrowej707.
W 2010 r. Chińska Republika Ludowa koło Haiyan, w prowincji Zhejiang,
rozpoczęła plan budowy pierwszego parku naukowo-przemysłowego mającego wesprzeć szybko rozwijającą się energetykę jądrową. Projekt Chińskiego Miasteczka Energetyki Jądrowej powstał z inicjatywy China National Nuclear Corporation (CNNC). Państwo Środka na jego inwestycje ma
wydać 175 mld USD w ciągu 10 lat. Wzdłuż o odcinka wybrzeża rzeki Jangcy wybudowanych jest pięć reaktorów jądrowych. Do 2014 r. powinno
być wybudowanych pięć reaktorów o łącznej mocy elektrycznej 6300 MW.
Miasteczko nuklearne ma za zadanie stymulować rozwój energetyki jądrowej w czterech dziedzinach; rozwoju przemysłu dostarczającego urządzenia wymagane do budowy elektrowni, edukacji i szkoleń; nauk powiązanych, np. medycyna, dozymetria, radiologia, agronomia, promocja
energetyki jądrowej. Miasteczko będzie również specjalną strefą ekonomiczną. Głównym zamierzeniem jest stworzenie ośrodka treningowego
i wystawienniczego. Park przemysłowo-badawczy Haiyan ma być koncepcyjnie podobny do miasteczka działającego we francuskiej Burgundii.
W miejscowości tej ma swą siedzibę kilkanaście francuskich firm związanych z energetyką jądrową708.
W dniu 12 sierpnia 2010 r. grupa 30 reprezentantów z Francusko-Chińskiego Partnerstwa Na Rzecz Elektryczności (PFCE) i Francuskiego Stowarzyszenia Przemysłu Jądrowego (GIIN) odwiedziła Haiyan, szukając możliwości
współpracy, inwestowania i zleceń dla 52 francuskich dostawców. Spotkanie
zakończono podpisaniem listu inwestycyjnego z lokalnym rządem w sprawie promocji współpracy na rynku energetyki jądrowej709.

707
Chiny rozpoczynają budowę nuklearnego parku przemysłowego, Internet, www.wiadomo.wybuchowy.info/linkChiny_rozpoczynają/bu_dowę_nuklearnego_parku_przemysłowego [dostęp: listopad 2010].
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6. Partnerstwo badawczo-rozwojowe
ośrodków państwowych,
wojskowych i cywilizacyjnych
przedsiębiorstw chińskich
Rozwój nowych technologii rozpoznawczych nie byłby możliwy, gdyby
nie współdziałanie Sztabu Generalnego PLA, uniwersytetów i jednostek
naukowo-badawczych, przedsiębiorstw z sektora lotniczego i kosmicznego oraz wybranych jednostek operacyjnych PLA. W strukturze chińskiego
sztabu generalnego najistotniejszą rolę w tym procesie odgrywają oficerowie pracujący w Departamencie Wywiadowczym (Intelligence Department), nazywanym II Departamentem GSD (General Staff Department) lub
2PLA, Departamencie Radarów i Wsparcia Elektronicznego (Electronic
Countermeasures and Radar Department) oraz Departamencie Szkoleniowym (Military Training Department). Departament Wywiadowczy odpowiada za obsługę powietrznych i kosmicznych systemów wywiadu, nadzoru i rozpoznania (ISR). Instytuty Badawcze zajmują się formułowaniem
operacyjnych i technicznych wymagań wobec projektowanych systemów, w tym także sensorów UAV. Departament Radarów i Wsparcia Elektronicznego, nazywany także IV Departamentem GSD lub 4PLA, zajmuje
się rozwojem walki elektronicznej, rozpoznaniem oraz systemami antyradarowymi. W tej strukturze wykorzystanie BSL planowane jest w kontekście walki elektronicznej i wsparcia elektronicznego. Oficerowie Departamentu Szkoleniowego zajmują się myśleniem strategicznym, teorią
zarządzania strategicznego oraz organizacją szkoleń w ramach kilku rodzajów sił zbrojnych710.
Prowadzenie badań nad najnowszymi technologiami następuje przy
współpracy dynamicznie rozwijających się chińskich przedsiębiorstw
państwowych, cywilnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, przy szerokim strumieniu funduszy
płynących z administracji rządowej. Przedsiębiorstwa, nazywane National

710
T. Wójtowicz, Od doktryny wojny ludowej do doktryny wojny informacyjnej, w: Rola nowych technologii w transformacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, „Kultura i Polityka”
2014, nr 16, s. 133–134.
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Champions lub Red Chips711, zorientowane na komercyjny zysk, dzięki
kredytom rządowym rozwijają istotne dla wojska kosztowne technologie,
a państwowe ośrodki dokonują militaryzacji najnowocześniejszej technologii. Nadzór nad projektami prowadzą Ministerstwo Nauki i Techniki oraz
Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnej, a finansowanie odbywa się za pomocą wielu funduszy promowania obronności. Beneficjentem działania tego systemu współpracy jest bezspornie wojsko, które w innych okolicznościach nie mogłoby sobie pozwolić na zakup tak drogich
technologii ze względu na ograniczenia w budżecie sił zbrojnych ChRL712.
Integrację cywilno-militarną w dziedzinie badań nad nowoczesnymi
technologiami jako pierwsze podjęły firmy cywilne z branży telekomunikacyjnej i elektronicznej, które w Chińskiej Republice Ludowej od lat 90.
przeżywają nieustanny rozwój. Działają one w sektorze produktów tzw.
commercial off-the-shelf, tzn. dostarczają systemy komercyjne niedostosowane do wymagań konkretnego klienta. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się dynamiką wzrostu oraz zorientowaniem na zdobycie zysków
handlowych, korzystając z popytu wewnętrznego, a także rynków światowych. Cywilne przedsiębiorstwa są wolne od ograniczeń, od przerośniętej
biurokracji, nie narzekają na brak kapitału, a liczba pracowników jest adekwatna do potrzeb zakładu, który nie musi zapewniać zabezpieczenia socjalnego, takiego jak administracja centralna713.
Firmy te wywodzą się z różnych gałęzi przemysłu, ale w dużym stopniu
przed 1998 r. były powiązane z obronnością i bezpieczeństwem narodowym ChRL, dzięki czemu obecnie są beneficjentami znacznego wsparcia
finansowego, jak i politycznego, rządu w Pekinie. Mogą liczyć na kredyty
z państwowych banków oraz pieniądze bezpośrednio z programów rozwojowych, takich jak Program 863, w zamian za co instytucje związane
z wojskiem stają się ich najważniejszym i faworyzowanym klientem oraz
partnerem badawczym. Współpraca emancypuje w ramach Ministerstwa
Przemysłu i Technologii Informacyjnej, które koordynuje wspólne działania cywilnych i państwowych instytutów badawczych714. W ramach
współpracy mają miejsce dwa zjawiska, które pozwalają jak najlepiej zago711
R. Cliff, K. Crane, E. Medeiros, J. Mulvenon, New Directions for China’s Defense
Industries, Santa Monica 2005, s. 203.
712

R. Cliff, dz. cyt., s. 205–251.
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Tamże, s. 211–218.
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Tamże, s. 206–208.
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spodarować możliwości podwójnego wykorzystania technologii. Pierwszym jest spin-off – komercjalizacja badań finansowanych przez instytucje państwowe, natomiast drugie, spin-on – to militaryzacja powstałego
wcześniej komercyjnego potencjału R&D715.
National champions są największymi dostawcami nowoczesnych technologii dla obrony kraju dzięki doskonałemu wykorzystaniu fenomenu
nazwanego „syrenim śpiewem”. Zagraniczne firmy, zachęcane perspektywą zysków pochodzących z rynku chińskiego, zmuszane były do zawierania układów joint-venture z przedsiębiorstwami chińskimi. W zamian
za możliwość handlu, a także istotną sieć powiązań – guanxi, zagraniczni
kontrahenci dostarczali partnerom nowoczesne technologie oraz potrzebne do rozwoju know-how716.
Wierzchołkiem cyfrowego trójkąta są instytucje państwowe. Ich istotną
rolą jest koordynacja współpracy, a także dostarczanie i alokacja środków
w celu intensyfikacji badań, którymi zainteresowany jest rząd oraz administracja wojskowa. Koordynacją zajmuje się na najwyższym szczeblu Biuro
Polityczne Komunistycznej Partii Chin i wydzielona z niego Państwowa
Grupa Zarządzająca Nauką, Techniką i Edukacją, skupiająca polityków
mających doświadczenie w rozwoju techniki. Organ ten powstał w 1998 r.,
na czele z premierem Zhu Rongji, i zastąpił istniejącą wcześniej Grupę
Kierowniczą ds. Nauki i Technologii717.
Ogólne kierunki rozwoju przedstawia Komisja Narodowego Rozwoju
i Reform, która ma za zadanie ustalać priorytety ekonomiczne rządu na
kolejne lata, a nadzorowana jest przez Radę Państwa oraz Ogólnochińskie
Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych718. Na kolejnych szczeblach administracji państwowej najważniejszymi instytucjami są: Ministerstwo
Nauki i Techniki, odpowiedzialne głównie za alokację funduszy z programów inwestycyjnych, Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnej, odpowiedzialne za koordynację i zarządzanie instytutami
badawczymi, Chińska Akademia Nauk, która dostarcza ekspertów, oraz Państwowa Administracja Nauki, Techniki i Przemysłu dla Obrony Narodo715

Tamże, s. 217–225.

716

Tamże, s. 215, 241–246.

Science and Technology Development in China, Internet, http://www. chicago.china-consulate.org/eng/kj/t31881.htm [dostęp: sierpień 2009].
717

718
National Development and Reform Commission Main Functions, Internet, www.en.
ndrc.gov.cn/mfndrc/default.htm [dostęp: sierpień 2009].
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wej. Pozostałe ministerstwa, uczelnie wyższe oraz administracje lokalne
także posiadają własne jednostki odpowiedzialne za prace naukowo-badawcze719.
Ministerstwo Nauki i Techniki, którym kieruje obecnie Wan Gang,
przewodniczący partii Zhi Gong, jest ciałem odpowiedzialnym za wprowadzanie regulacji prawnych promujących innowacyjność, przyznawanie funduszy z programów rozwojowych, a także za koordynację współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami i instytucjami. W ostatnich
latach w struktury administracyjne włączono strategiczne plany rozwoju,
m.in. Program 863, Program Kluczowych Technologii oraz Program 973.
Ministerstwo posiada obecnie szerokie kompetencje rozszerzane doraźnie przez Radę Państwa. Wśród jego zadań jest także promowanie chińskiego potencjału naukowego za granicą i pomoc administracji lokalnej
w sprowadzaniu inwestorów z zagranicy. W tym celu Ministerstwo posiada swoich przedstawicieli przy większości chińskich ambasad na świecie. Ministerstwo Nauki i Techniki, ze względu na swoją odpowiedzialność
za bezpośrednie inwestycje narodowe brutto w projekty badawczo-rozwojowe oraz ostateczny nadzór nad finansowaniem większości programów, stało się jednym z najbardziej wpływowych organów w chińskiej
administracji państwowej720.
Powołane podczas reform w 1998 r. Ministerstwo Przemysłu Informacyjnego, które powstało z połączenia Ministerstwa Przemysłu Elektronicznego i Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji, stało się instytucją o znacznym zakresie kompetencji i możliwości regulacji wielu istotnych dziedzin
przemysłu, m.in. telekomunikacji, komunikacji satelitarnej oraz Internetu.
W skład Ministerstwa weszła Akademia Nauk Elektronicznych, która zrzesza grupy krajowych ekspertów i profesjonalistów w dziedzinie rozwoju
najnowszych technologii, jak również jest odpowiedzialna za zarządzanie
rezultatami prowadzonych badań oraz koordynuje je z przemysłem zbrojeniowym, a opracowany i zarządzany przez władze Akademii Przygotowawczy Fundusz Badawczy uznany jest za jeden z najważniejszych programów rozwoju obronności721.

719

R. Cliff, dz. cyt., s. 225–229.

Missions of the Ministry of Science and Technology, Internet, www.most.gov.cn/eng/organization/Mission/ [dostęp: sierpień 2018].
720
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R. Cliff, dz. cyt., s. 226–227.
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Ważną instytucją Ministerstwa Przemysłu Informacyjnego, która pojawiła się w jego składzie w 1998 r., jest zreformowana Państwowa Administracja Nauki, Techniki i Przemysłu dla Obrony Narodowej. Wcześniej
znana jako Komisja Nauki, Techniki i Przemysłu dla Obrony Narodowej,
była odpowiedzialna za cały przemysł zbrojeniowy, regulacje prawne, a także
za dotacje firm, które pozostawały własnością Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Komisja miała za zadanie nadzorowanie badań naukowych i promowanie rozwoju technologicznego, jednak w 1998 r. rozpoczęto
reformę armii, w wyniku której wojskowi zostali zmuszeni do opuszczenia i sprywatyzowania wszystkich firm zależnych od ChALW. Z istniejącej
wówczas instytucji wydzielono nowy organ wojskowy o nazwie Generalny Departament Uzbrojenia, który stał się odpowiedzialny za działalność wojskowych ośrodków badawczych oraz decydowanie o zakupach
i kierunkach rozwoju uzbrojenia722.
Komisja stała się organem cywilnym, który miał za zadanie przekazywać pieniądze na badania oraz rozwój do prywatnych i państwowych
przedsiębiorstw handlujących uzbrojeniem. Po reformie z marca 2008 r.
całkowicie utraciła swoją niezależność na rzecz Ministerstwa Przemysłu
i Techniki Informacyjnej, które przejęło wszystkie jej kompetencje, poza
nadzorem nad administracją energią atomową. W jej miejsce powstała,
jako integralna część Ministerstwa, Państwowa Administracja Nauki, Techniki i Przemysłu dla Obrony Narodowej, na czele z wiceministrem Chen
Qiufa723.
Ostatnią z istotnych instytucji państwowych jest Chińska Akademia
Nauk, powołana w 1949 r., odpowiedzialna za kierowanie szerokim zapleczem ekspertów zaznajomionych z najnowszymi technologiami, dostarczanie Radzie Państwa informacji i baz danych o obecnych kierunkach
rozwoju techniki na świecie, a także wskazywanie kierunków rozwoju.
Akademia bierze udział w prowadzeniu badań w kraju i za granicą, promocji chińskich przedsiębiorstw oraz w inicjowaniu wymian personalnych i rozwoju naukowego pracowników. Instytucja ta podkreśla, że jej

722
E. Medeiros, Analyzing China’s Defense Industries and the Implications for Chinese
Military Modernization, Santa Monica 2004, s. 6–8.
723
Ministry of Industry and Information Technology Inaugurated, Xinhua News Agency,
Internet, www.china.org.cn/government/news/2008-06/30/content_15906787.htm [dostęp:
sierpień 2009].
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celem jest promowanie rozwoju kluczowych technologii mających znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego724.
Segmentem cyfrowego trójkąta jest administracja Chińskiej Armii
Ludowo-Wyzwoleńczej, która zarządza pozostałymi ośrodkami badawczymi, decyduje o wprowadzeniu w życie projektów badawczych oraz
przenosi je na grunt wojskowy. Istotne nadal pozostają dwa generalne
dowództwa, Generalny Departament Personalny i Generalny Departament Uzbrojenia; oba będące organami bezpośrednio odpowiedzialnymi przed Centralną Komisją Wojskową, oraz Akademia Technologii
Wojskowej ChALW725.
Niebagatelny i największy jest Generalny Departament Personalny726,
odpowiedzialny za kierowanie większością wojskowych instytutów badawczych znajdujących się w strukturze Departamentu Komunikacji i w podległym mu Biurze Nauki i Techniki, które jest odpowiedzialne za rozwój
i wprowadzanie wojskowego systemu C4I (command, control, communications, computers, and intelligence). Bezpośrednio w strukturach dowództwa pozostają ośrodki naukowe, m.in. Uniwersytet Nauki i Techniki
ChALW 3 oraz Instytut Inżynierii Elektronicznej ChALW727.
Generalny Departament Uzbrojenia powstał w kwietniu 1998 r. w celu
zreformowania ChALW i struktury przemysłu zbrojeniowego. Jego dowództwo przejęło wojskowe kompetencje COSTIND oraz wszystkie ośrodki
i poligony testowe728. Obecnie głównymi zadaniami Departamentu są koordynacja prac badawczych nad nowoczesnym uzbrojeniem i jego produkcją oraz zarządzanie kompleksem zbrojeniowym. Za prowadzenie prac badawczych odpowiedzialne są m.in. Departament Rozwoju i Zamówień
Sprzętu Wojskowego oraz Departament Infrastruktury Elektronicznej i Informacyjnej, zarządzający technologiami informatycznymi w ChALW. Jako
istotne wymienić należy jeszcze Biuro Pojazdów, Statków i Przedstawicieli
Wojskowych, odpowiedzialne za zamówienia i kontakty z firmami cywilnymi oraz kierowanie wojskowymi przedstawicielami w przedsiębior724
Chinese Academy of Science Mission Statement, Internet, www.english.cas.ac.cn/
eng2003/page/about.htm [dostęp: sierpień 2009].
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D. Shambaugh, Modernizing China’s Military: Progress, Problems, and Prospects, Los
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stwach przemysłu zbrojeniowego, a także Biuro Projektu 921, pilotujące
program wprowadzenia na orbitę ziemską chińskiej stacji kosmicznej729.
Akademia Technologii Wojskowej, uznawana za centrum doświadczalne ChALW, ma za zadanie koordynację wysiłków badawczych ośrodków wojskowych oraz rozwój kluczowych dla wojska i bezpieczeństwa
narodowego nowoczesnych technologii zarządzania i dowodzenia, a jako
główny przedmiot badań uczelnia wymienia pojęcie RMA oraz teorie wojskowości730.

6.1. Finansowanie rozwoju technologii
w Chińskiej Republice Ludowej
Finanse na rozwój najnowocześniejszych technologii w Chińskiej Republice Ludowej pochodzą z trzech źródeł. Pierwszym są pieniądze, które firmy
cywilne decydują się wydać spośród zarobionych przez siebie funduszy,
drugim są Plany Narodowe, które określają procent dochodu narodowego,
jaki zostanie przekazany na badania i rozwój. Ostatnie źródło to Programy
Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, jako oddzielne fundusze oraz
jako część większych programów rozwojowych731.
Polityka wydawania własnych pieniędzy przez przedsiębiorstwa komercyjne na najnowocześniejsze prace badawczo-rozwojowe jest powszechną praktyką na całym świecie i cywilne firmy chińskie nie są tu
wyjątkiem. Początkowo fundusze przeznaczane były na zakup technologii z zagranicy, następnie na opracowywanie własnych patentów i ciągły
rozwój w celu doścignięcia konkurencji. Od początku swojej działalności
national champions każdego roku reinwestują ok. 10% dochodów w nowe
technologie. Utrzymują olbrzymią bazę własnych ośrodków badawczych
w kraju, głównie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a także przyciągają młodych naukowców i najzdolniejszych absolwentów chińskich
uczelni, oferując im niższe pensje, ale skutecznie odwołując się do patriotyzmu i poczucia obowiązku wobec kraju732.
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Academy of Military Science Organisation, Internet, www.sinodefence.com/overview/
organisation/academy-of-military-science.asp [dostęp: sierpień 2009].
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Znaczącym programem wspierania prac badawczo-rozwojowych są
Plany Pięcioletnie, dzięki którym do ośrodków badawczych wpływa najwięcej pieniędzy od rządu centralnego w Pekinie. W marcu 2006 r. minister Ma Kai z Komisji Narodowego Rozwoju i Reform nakreślił priorytety
XI Planu Pięcioletniego, przedstawione i rozpatrywane przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych733.
Przyznano, że postęp i innowacyjność są głównymi motorami napędu
chińskiej gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa. Plan zakłada wspieranie indywidualnej innowacyjności, wzmocnienie systemu ochrony praw
własności intelektualnej, przeprowadzenie reform instytucjonalnych narodowego systemu badawczo-rozwojowego, a także wzmocnienie roli przedsiębiorstw jako głównych jednostek innowacji technologicznych734.
Mówi się w nim o wzroście wydatków państwa na prace badawczo-rozwojowe z 1,3% PKB w 2006 r. do 2% PKB w 2010 r., a wśród projektów
pojawiły się te, którymi może być zainteresowana ChALW, m.in. szerokopasmowa komunikacja bezprzewodowa nowej generacji, budowa dużych
samolotów, system satelitów wysokiej rozdzielczości do obserwacji Ziemi
oraz lot człowieka w kosmos i eksploracja księżyca735.
Jako pożądaną sytuację wskazano wzmocnioną integrację oraz równomierne zbalansowanie rozwoju ekonomii i bezpieczeństwa narodowego,
a także „optymalizację badań i rozwoju oraz przemysłu dla potrzeb obrony
narodowej”736. Jednocześnie należy zauważyć, że fundusze przekazywane
w ramach planów pięcioletnich na sektor prac badawczo-rozwojowych to
bezpośrednie inwestycje rządowe, natomiast ośrodki badawcze mogą liczyć jeszcze na szeroką gamę kredytów, pożyczek i grantów przyznawanych przez administrację centralną i lokalną. Jako ostatnie źródło funduszy
wskazuje się Programy Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, w tym
m.in. Program 863, Program 973, Przygotowawczy Fundusz Badawczy Akademii Nauk Elektronicznych czy Plan Zaawansowanych Projektów Badawczo-Rozwojowych dla Bezpieczeństwa Narodowego737.
733
Key Points of the 11th Five-Year Plan, Internet, www.english.gov.cn/2006-03/07/content_246929.htm [dostęp: sierpień 2009].
734 The Outline of 11th Five-Year Plan, Internet, www.en.ndrc.gov.cn/hot/W02006053153588
3788265.jpg [dostęp: sierpień 2009].
735

Tamże.

736

Tamże.

737

R. Cliff, dz. cyt., s. 231.

285

Karolina Muzyczka

Rola administracji w budowie pozycji ChRL…

Niebagatelnym programem, ze względu na długość i ciągłość trwania
oraz na znaczną liczbę środków przekazywanych za jego pomocą, jest Program 863, a pozostałe plany finansowe opracowywane są na jego podstawie. Jego nazwa odnosi się do daty, marca 1986 r., kiedy to do władz
chińskich skierowano list nawołujący do zwiększenia wydatków na prace
badawczo-rozwojowe. Autorami listu było czterech najbardziej uznanych
przedstawicieli chińskich kół naukowych. Wang Daheng, Wang Ganchang,
Yang Jiachi i Chen Fangyun postulowali budowę chińskiego potencjału
technologicznego, by sprostać wyzwaniom i nie pozostawać technologicznie w tyle za Japonią i państwami zachodnimi. Sposobem na rozwiązanie
tego problemu miała być ścisła współpraca, a naukowcy utrzymywali, że
„rząd centralny, w bliskiej współpracy z najbardziej renomowanymi w kraju
naukowcami i inżynierami, musi ponieść ciężar finansowania i skoncentrować polityczną uwagę na krytycznych dziedzinach badawczo-rozwojowych o długodystansowym, strategicznym znaczeniu dla rozwoju chińskiej
ekonomii i bezpieczeństwa narodowego”738.
Obecnie za najważniejsze informacje, mające wpływ na wzmocnienie
obronności państwa, uznaje się:
a) Całkowicie zorientowany na wojsko potencjał naukowo-badawczy nie
jest w stanie podtrzymać wysiłków modernizacyjnych ChRL w XXI w.;
b) Rozróżnienie pomiędzy czysto wojskową i cywilną technologią było
sztuczne i nieistotne;
c) Sektory produkcyjne nie mogą się rozwijać bez sektora przetwarzania;
d) Udany chiński program broni strategicznych zapewnił model rozwoju państwowym ośrodkom badawczo-rozwojowym739.
Początkowo Program 863 był administrowany przez Państwową Komisję
Nauki i Techniki przy współpracy z COSTIND, obecnie funduszem kieruje
Ministerstwo Nauki i Techniki. Najważniejszym organem jest Grupa Prowadząca, która łączy wojskową i cywilną biurokrację we wspólnych wysiłkach badawczych, wyznacza priorytety oraz oszacowuje i nadzoruje
działanie funduszu. Zespoły ekspertów są grupami przedmiotowymi,
które podejmują techniczne decyzje dotyczące zarządzania konkretnymi
projektami. Kluczowe projekty badawczo-rozwojowe są uwzględnione
w kolejnych planach budżetowych i finansowane w większości z środków
Programu 863. Jednocześnie mniej istotne dla rządu inicjatywy są spon-
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sorowane przy udziale administracji lokalnej oraz przedsiębiorstw cywilnych i kolektywnych740.
Obecny system sprawnie łączy zasady rynkowe z centralną administracją. Państwo dzięki finansowaniu może utrzymywać interesujące je
kierunki badań, dzięki czemu podtrzymuje nieformalną kontrolę nad wynikami doświadczeń. Współzawodnictwo sprzyja rozwojowi, a akcent na kolektywną współpracę zmniejsza koszty, których ChALW nie byłaby w stanie ponieść samodzielnie.

7. Ewolucja polityki bezpieczeństwa
Chin na arenie międzynarodowej
Międzynarodowym wyzwaniom, ryzykom i zagrożeniom poddawana jest
współczesna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony Chin, co
sformułowano po raz pierwszy w 1995 r. Wskazano wówczas m.in. na
kwestię zachowania międzynarodowego pokoju i porządku, którego podstawą i gwarantem są postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych741
i Rada Bezpieczeństwa ONZ742, której Chiny są stałym członkiem. Przykładem może być pragmatyczna i coraz bardziej aktywna polityka władz
w Pekinie na forum ONZ. Warto wspomnieć, że spośród stałych członków
Rady Bezpieczeństwa ONZ Chiny najrzadziej stosowały prawo weta –
w okresie 1945–2004 zaledwie 10 razy, podczas gdy USA 77 razy, a Rosja/
ZSRR – 79 razy743. Świadczy to o chęci budowania wizerunku partnera
konstruktywnego; odzwierciedla charakterystyczną dla dalekowschodniej
740 National High-Tech R&D Program (863 Program), Internet, http://www.most.gov.cn/eng/
programmes1/200610/t20061009_36225.htm [dostęp: wrzesień 2009].
741 Karta Narodów Zjednoczonych – wielostronna umowa międzynarodowa powołująca do
życia i określająca ustrój Organizacji Narodów Zjednoczonych (stąd nazywa się ją czasem Konstytucją
ONZ), Internet, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php [dostęp: lipiec 2018].
742
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na mocy Karty Narodów
Zjednoczonych (jej istnieniu i kompetencjom poświęcono rozdziały: V, VI i VII KNZ, Internet,
www.wikipedia.org/wiki/Rada_Bezpiecze%C5%84stwa_Organizacji_Narod%C3%B3w_
Zjednoczonych
743 Hard evidence: who uses veto in the UN Security Council most often and for what, “The
Conversation”, lipiec 2014 r., Internet, www. theconversation.com/hard-evidence-who-uses-veto-in-the-un-securitycouncil- most-often-and-for-what-29907 [dostęp: luty 2015].
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kultury skłonność do unikania sytuacji konfliktowych i miękkiego negocjowania spraw spornych. Z drugiej jednak strony w okresie 1991–2005
przedstawiciel ChRL wstrzymał się od głosu przy uchwalaniu 51 rezolucji
RB ONZ, co z kolei jest uwarunkowane wciąż jeszcze ograniczoną wolą
angażowania się w przedsięwzięcia międzynarodowe, zarówno z powodów politycznych, jak i braku odpowiednich zdolności744. ChRL opowiadała się za eliminacją z życia międzynarodowego polityki siły i hegemonii
ze strony dużych mocarstw, respektowaniem praw suwerennych państw
oraz zapobieganiem proliferacji broni masowego rażenia. W 1998 r. opublikowano w białej księdze obronności tego państwa wytyczne dla polityki
bezpieczeństwa i obrony kraju. Dzisiaj to, co w latach 80. dominowało, tzn.
strach przed wojną na własnym terytorium oraz przed ewentualnym nuklearnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, przestało odgrywać jakąkolwiek rolę. Chińscy stratedzy identyfikują
dzisiaj zagrożenia w innym wymiarze, mianowicie w powiązaniu wewnętrznych i zewnętrznych niebezpieczeństw oraz tradycyjnych, jak i wykraczających poza ten obszar. Do tych ostatnich zaliczane są elementy, które
występują w katalogu identyfikowanych zagrożeń przez Stany Zjednoczone i państwa członkowskie Unii Europejskiej, tzn. międzynarodowy
terroryzm sponsorowany państwowo, niestabilność ekonomiczna, zmiany
klimatyczne, proliferacja broni nuklearnej, bezpieczeństwo teleinformatyczne, katastrofy naturalne, epidemie czy też transgraniczna przestępczość. ChRL definiuje też charakterystyczne chińskie zagrożenia, do których
zalicza w pierwszym rzędzie te istotne dla narodowego bezpieczeństwa,
jedności i integralności kraju (chin. Guojia anquan tongyi), wynikające
z separatyzmów (Tajwan, Tybet), terroryzmu wszelkiej konotacji oraz
walki represjonowanej przez rząd centralny mniejszości Ujgurów w Sinciangu (Xinjiang, Turkmenistan Wschodni), która broni swych praw również zbrojnie. Strona chińska eksponuje ponadto obawy związane z postrzeganą agresywną polityką innych państw, które w pojedynkę lub
w sojuszach mogą dążyć do zahamowania wzrostu cywilizacyjno-gospodarczego Chin. Sytuacja ta dotyczy państw, m.in. USA, Japonii czy Indii,
jednakże Rosja nie jest definiowana jako zagrożenie. Głównym rywalem
dla Chin są, szczególnie od 2009 r., Stany Zjednoczone ze swoją polityką
wzmacniania antychińskich sojuszy na obszarze Pacyfiku. W zapisach
744 X. Lei, China as a permanent member of the United Nations Security Council, FriedrichEbert
Stiftung, Internet, http://library.fes.de/pdf-files/iez/10740.pdf [dostęp: luty 2015].
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strategii obronnej z 2010 r.745 Chiny podkreślają m.in., że siły polityczne
poza granicami państwa, nie rozumiejąc polityki państwa chińskiego i przez
wrogie nastawienie do niego, sieją podejrzenia i nieufność w stosunku do
nich na arenie międzynarodowej oraz mieszają się w wewnętrzne sprawy
Chin, ograniczając ich pole politycznego manewru746.
Swoje słabe punkty Chiny definiują jako uzależnienie od chwiejnych
sił światowych rynków towarowych, surowcowych i finansowych oraz
nieobliczalność regionalnych kryzysów, takich jak ten na Półwyspie Koreańskim747. Wszystkie te zagrożenia niosą ze sobą bezpośrednie konsekwencje dla chińskiej strategii militarnej. W nawiązaniu do rozwiniętych
już w pierwszej połowie lat 90. strategiczno-militarnych wytycznych dla
nowej konstelacji interesów w polityce międzynarodowej, została w końcu
2004 r. proklamowana koncepcja tzw. lokalnie ograniczonego prowadzenia wojny w warunkach nowej informacyjno-technologicznej rzeczywistości748. Jej treść została następnie skonsolidowana w tekście białej księgi
Obrona Narodowa Chin z 31 marca 2010 r.749 W ten sposób ChRL zdefiniowała cele, które miałyby zostać osiągnięte przy zastosowaniu precyzyjnej
najnowszej technologii wojskowej i z jej dużą siłą rażenia. Doktryna aktywnej obrony zapewniała operacyjne wdrożenie opracowanych wytycznych. Tak jak w przeszłości, Chiny deklarują, że nie będą prowadzić żadnej
wojny w celu osiągnięcia strategicznych korzyści. Mimo to zastrzegają
sobie prawo stosowania kroków zapobiegawczych i do deeskalacji kryzysów w celu ich ograniczania z przejęciem inicjatywy w interesie obrony
swojej suwerenności750. Działania zapobiegawcze to przede wszystkim
prowadzenie działań wyprzedzających z wykorzystaniem elementu zaskoczenia w celu eliminacji centrów dowódczo-operacyjnych przeciwnika oraz zakłócenia systemów informacyjno-komunikacyjnych. Nowo745
S. B. Garies, Taking off as a Global Power? China’s Foreign Policy Grand Strategy,
„Occasional Papers Series” 2013, nr 23, s. 10.
746
D. Schmidt, S. Heilmann, Außenpolitik und Außenwirtschaft der Volksrepublik China,
Wiesbaden 2012, s. 56–57.
747

Tamże, s. 57.

748

Tamże.

China’s National Defence in 2010, Internet, www.merlin.ndu.edu/whitepapers/ChonaEnglish2010.pdf [dostęp: październik 2014]; R. Kwieciński, Zmiana w systemie międzynarodowym a pozycja Chińskiej Republiki Ludowej na początku XXI wieku, w: Unia Europejska–
–Chiny. Dziś i w przyszłości, J. M. Fischer (red.), Warszawa 2014, s. 290–291.
749

750

D. Schmidt, S. Heilmann, Außenpolitik…, dz. cyt., s. 57.
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czesne pole działań militarnych, w chińskim rozumieniu, to obecnie
koncentrowanie się na niszczeniu żywotnie istotnych struktur przeciwnika. Zmasowany atak odstraszający w powiązaniu z przeprowadzeniem
operacyjnie rozstrzygających uderzeń już w pierwszej fazie konfliktu
zbrojnego jest elementem nadrzędnym doktryny bezpieczeństwa Chin,
mającym prowadzić do gruntownego paraliżu całej architektury bezpieczeństwa strony przeciwnej.
Na posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
(chińskiego parlamentu) w marcu 2013 r. nastąpiła ważna zmiana w kierownictwie partyjno-rządowym, którą rozpoczęto podczas XVIII Zjazdu
Komunistycznej Partii Chin w listopadzie 2012 r.
W interpretacji strony chińskiej pokojowy wzrost siły ekonomicznej
spowodował przyspieszony rozwój wszystkich rodzajów chińskich sił
zbrojnych jako elementu towarzyszącego i stabilizującego przyspieszenie
dynamiki gospodarczo-handlowej państwa. Taki rozwój sytuacji spowodował zaniepokojenie państw sąsiednich i w konsekwencji może doprowadzić do wyścigu zbrojeń w regionie, szczególnie z udziałem takich państw,
jak Japonia i Korea Południowa. Stany Zjednoczone, jako dominujące mocarstwo regionu Azji i Pacyfiku, oraz inne państwa regionu postrzegają
Chiny jako zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa, ponieważ chińskie
interesy bezpieczeństwa zaczynają być agresywnie definiowane również
poza obszarem własnego terytorium i swojej przestrzeni powietrznej. Temu
miałoby służyć zabezpieczenie dróg przesyłowych nośników energii i transportu surowców, co gwarantowałaby silna obecność chińskiej marynarki
i lotnictwa. Mimo tych wszystkich kroków Chiny nie zamierzają ryzykować
konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, mając przed oczyma niedawny
rozpad Związku Radzieckiego, spowodowany m.in. dążeniami niepodległościowymi byłych republik radzieckich wspieranych przez zachodnie demokracje. W przypadku wybuchu konfliktu Państwo Środka stawia na opcję
asymetrycznego prowadzenia wojny, biorąc pod uwagę daleko idącą przewagę technologiczną USA, którym Chiny nie są w stanie dorównać. Chodzi
tu przede wszystkim o blokowanie amerykańskiej flocie dostępu do bezpośredniego sąsiedztwa Chin na Pacyfiku oraz rozwój chińskiego systemu
nawigacji satelitarnej: amerykański system przeciwrakietowy uważany jest
za militarną piętę achillesową w globalnym systemie obrony Stanów Zjed-
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noczonych, który można osłabić i zablokować rozwojem własnej militarnej
komunikacji satelitarnej751.
W dążeniu do osiągnięcia tego celu z uwzględnieniem własnych słabości, czyli niskiego poziomu rozwoju technicznego w stosunku zarówno
do amerykańskiego konkurenta, jak i pozostałych potencjalnych wrogów
państwa chińskiego, konieczne jest użycie podczas prowadzenia działań
zbrojnych środków asymetrycznych wyrównujących te oczywiste deficyty. ChRL wskazuje tutaj na zakłócanie komunikacji satelitarnej, łącznie
z niszczeniem satelitów wroga, oraz wysyłanie sił specjalnych do działań
na jego tyłach do prowadzenia różnego rodzaju operacji sabotażowych.
Takim operacjom towarzyszyć ma stosowanie elementów wojny psychologicznej, medialnej oraz użycie różnego rodzaju środków prawnych, tzn.
wpływanie na opinię publiczną z aktywnym kreowaniem pozytywnego
obrazu własnego kraju w społeczeństwie wroga. Do osiągnięcia tego celu
tworzone są jednostki rezerwy, rekrutowane z wojskowych, byłych wojskowych i cywilów, dysponujących kwalifikacjami w obszarze wysoko
rozwiniętej technologii informacyjnej (IT), które w okresie pokoju i podczas konfliktów mają za zadanie atakować obce sieci komputerowe. Mimo
tak szerokiego wachlarza cywilno-militarnych zdolności ofensywnych,
Chiny dotychczas nie posiadają zdolności pozwalających wymusić respektowanie swoich interesów narodowych w skali globalnej, w tym elementu militarnego o decydującym znaczeniu752. Państwo to pozostaje
regionalnym mocarstwem ograniczającym swoją aktywność do najbliższego otoczenia międzynarodowego i podporządkowującym reformę sił
zbrojnych celowi realizacji własnych interesów narodowych w swojej bliskiej zagranicy, przede wszystkim w regionie Morza Południowochińskiego753. Celem jest osiągnięcie do 2020 r. całkowitego zmechanizowania i informatyzacji.

751
Chiński system wsparcia satelitarnego BEIDOU jest projektem konkurencyjnym dla
amerykańskiego GPS, rosyjskiego GLONASS i europejskiego GALILEO (COPERNICUS).
752

D. Shambaugh, China goes global. The Partial Power, Oxford 2014, s. 269 i n.

R. D. Kaplan, Asia’s Cauldron. The South China Sea and the End of a Stabile Pacific,
Nowy Jork 2014, s. 165 i n.
753
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1. Umacnianie chińskiej soft power
w zakresie kultury
Umacnianie kultury ma istotne znaczenie dla Chin w dążeniu do osiągnięcia dwóch celów stulecia oraz urzeczywistnienia chińskiego marzenia w sprawie odrodzenia narodu chińskiego. Rozwijają i głoszą zaawansowaną kulturę socjalistyczną, inspirują społeczeństwo, aby angażowało się
w twórczość kulturalną, stymulują wzrost przedsiębiorstw działających
w sferze kultury, wzbogacają życie kulturalne i jego konkurencyjność, realizując zadania w zakresie przekształcenia Chin w socjalistyczne mocarstwo kulturalne754.
Celem umocnienia fundamentów postępu kulturowego ChRL jest
kształcenie ideologiczne i moralne oraz tworzenie moralności socjalistycznej, poczynając od każdego obywatela. Chiny, kierując się zasadami etyki
marksistowskiej i socjalistycznej, wysuwają nowe idee w oparciu o usuwanie tego, co fałszywe, zachowywanie tego, co prawdziwe, na rzecz twórczej transformacji i postępu tradycyjnej chińskiej. W ten sposób chcą
przewodzić narodowi na drodze do pragnienia i dążenia do kształcenia
permanentnego respektowania i podporządkowania się standardom moralnym, tak aby każdy z obywateli ChRL stał się członkiem zbiorowości
mającej na celu upowszechnianie zasad moralnych i kultury chińskiej755.
Wartości te również obejmują aspekty socjalizmu o specyfice chińskiej,
które uosabia zawansowana kultura tego kraju. Świadczy to o tym, iż Chiny
wkroczyły z powodzeniem na drogę socjalistyczną, cechującą się specyfiką chińską756.
W celu umocnienia kulturalnego oddziaływania Chiny reprezentują
tzw. unikalny urok kultury chińskiej, popularyzują ducha kultury chińskiej
w wielu krajach, przez cały czas i na wszystkich obszarach eksponując
754

Xi Jinping, Innowacyjne Chiny, przeł. S. Szafarz, Warszawa 2015, s. 177.

755

Tamże.

756

Tamże, s. 178.
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współczesne wartości oraz odwieczny urok kultury chińskiej. Chiny uwypuklają tradycyjne zasoby kulturalne, uzewnętrzniając stare zabytki drzemiące w zamkniętych księgach. Przekonują społeczeństwo, argumentując
racjonalnie i moralnie oraz udoskonalając system powiązań kulturalnych
z innymi krajami, intensyfikując system wymiany kulturalnej i oświatowej, wytyczając nowe szlaki i wykorzystując rozmaite instrumenty, takie
jak środek masowego przekazu, upowszechnianie grupowe, jak kontakty
pomiędzy poszczególnymi osobami. W celu tworzenia pięknego wizerunku
Chiny eksponują cywilizację chińską o długiej historii oraz jedność pomiędzy różnymi grupami etnicznymi posiadającymi bardzo zróżnicowane
kultury, uzewnętrzniając potencjał orientalny mający uczciwą i sprawną
administrację państwową; rozwiniętą gospodarkę; prężną kulturę; stabilne
społeczeństwo; jedność narodową oraz piękne krajobrazy. Eksponują
wielkie mocarstwo, które jest mocarstwem odpowiedzialnym i oddanym
sprawie pokojowego rozwoju, wspólnego wzrostu, uczciwości i sprawiedliwości międzynarodowej, które wnosi niebagatelny wkład do rozwoju
narodu. Podkreślają otwartość swych bram wobec świata zewnętrznego
i że są mocarstwem pełnym nadziei, wigoru i żywotności. W dążeniu do
umocnienia kultury intensyfikują prawo głosu na arenie międzynarodowej, aby głosić w słuszny sposób prawdę o kraju i aby sprawić, że chiński
głos będzie słuszny. Jednocześnie nadawać pełny rozmach działalności
środków masowego przekazu, rozszerzać kreatywność, oddziaływanie
i zaufanie społeczne757.
Chiny upowszechniają szczytną historię oraz znakomitą kulturę państwa i narodu chińskiego. Kształtują oświatę w duchu patriotyzmu, kolektywizmu i socjalizmu, przy pomocy wszelkich możliwych środków,
takich jak nauczanie w szkołach, badania teoretyczne, studiowanie historii, programy filmowe i telewizyjne, dzieła literackie. Pomagają także
społeczeństwu w jego podejściu do słusznego pojmowania historii,
ogólnokrajowego punktu widzenia, poglądów na państwo i na przyszłość kulturalną, aby w ten sposób umacniać wolę społeczeństwa chińskiego, które powinno być dumne z bycia Chińczykami758. Zatem dla
Komunistycznej Partii Chin „kultura jest siłą i duszą, potężną mocą czyniącą możliwym rozwój i ożywienie narodowe”. „Umysł i dusza ludowa
Chińczyków uległy znacznemu udoskonaleniu, dzięki czemu ludzie
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uwolnieni zostali z kajdan dawnych idei feudalnych, zaś ich umysły stają
się coraz bardziej przepełnione wolnością, aktywnością i umiłowaniem
różnorodności, rośnie wśród nich świadomość znaczenia równości, otwartości, demokracji i rządów prawa, do czego przyczynia się rozwój gospodarki rynkowej”759.

2. Promocja kultury chińskiej jako
element polityki mocarstwowej
Wizytówką promocji języka i kultury współczesnych Chin za granicą jest
Instytut Konfucjusza. Instytut propagował również komunistyczną ideologię, przez co Komunistyczna Partia Chin Ludowych umacnia swoje
wpływy na świecie, przedstawiając się jako spadkobierczyni konfucjanizmu, który wcześniej zniszczyła. Otwarcie każdego Instytutu Konfucjusza
przebiega tak samo, mówi się dużo i długo o chińskiej kulturze, chińskich
dynastiach, kaligrafii, malarstwie, cytuje się Konfucjusza, jednak brak tu
informacji o komunizmie i Mao. Instytuty Konfucjusza są ważnym narzędziem polityki miękkiej siły. Chińskie Biuro Międzynarodowej Promocji
Języka Chinskiego Hanban, które nimi zarządza, jest pod ścisłą kontrolą
władz. Często porównuje się Instytuty do Instytutu Francuskiego British
Council czy niemieckiego Instytutu Goethego, których działalność sponsorują rządy krajów reprezentujących te instytucje. Państwa te płacą za wynajem biur Instytutów w budynkach komercyjnych. Nie dochodzi do
przenikania się instytucji z lokalnymi organizacjami. Nie ma żadnego
rodzaju zależności pomiędzy instytucjami a uczelniami w danym kraju.
Instytut Konfucjusza działa inaczej. Zakłada swoje siedziby na czołowych
uniwersytetach zagranicznych, przez co staje się częścią instytucji naukowej danego kraju. Powyższy układ pozwala władzom chińskim mieć bezpośredni wpływ na program danej uczelni i kierunek rozwoju studiów nad
Chinami. Do 2010 r. powstało kilkaset Instytutów Konfucjusza na całym
świecie. W 2006 r. utworzono pierwszy Instytut w Polsce, w Krakowie
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2008 r. otwarto trzy następne Instytuty:
w Opolu na Politechnice Opolskiej, w Poznaniu na Uniwersytecie Adama
759

Z. Yu, dz. cyt., s. 106.
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Mickiewicza i we Wrocławiu ma Uniwersytecie Wrocławskim. W Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się ponad 400 Instytutów Konfucjusza, jest podejrzenie, że pod przykrywką nauki języka chińskiego eksportują one ideologię komunistyczną. Studenci muszą korzystać z chińskich
źródeł, np. stron internetowych agencji Xinhua czy Renmin Ribao dostępnych w języku angielskim760.
Bliskie związki Instytutu Konfucjusza i lokalnych uczelni są też niepokojące ze względu na zatrudnianą kadrę z Chin. Od 1980 r. państwo wysyła
coraz więcej studentów i naukowców do Stanów Zjednoczonych, większość z nich przed wyjazdem musi odbyć spotkanie z przedstawicielem
chińskiej służby wywiadowczej. Wyjeżdżający nie są zmuszani do szpiegowania, ale mają bacznie się rozglądać i przywozić wszystko, co uznają
za użyteczne dla ojczyzny. Chiny traktują tę działalność jak kontrakt i tych,
którym udało się uzyskać tajne informacje, hojnie wynagradzają za swój
czyn patriotyczny. W USA FBI zainteresowało się Stowarzyszeniem Studentów i Naukowców Chińskich (CSSA), mającym swoje siedziby w dużych centralach akademickich w USA. Choć filie CSSA nie są oficjalnie
powiązane z Komunistyczną Partią Chin Ludowych, to ich władze wybiera partia, a działalność znajduje się pod kontrolą ambasad i konsulatów ChRL761. Przykładem prowadzenia Instytutu Konfucjusza w Polsce
jest Kraków. Instytut jest jednostką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzoną wspólnie
z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych. Naczelnym celem działalności Instytutu Konfucjusza w Krakowie jest promowanie chińskiej kultury i języka. Od roku akademickiego 2007/2008 Instytut prowadzi
kursy języka chińskiego nie tylko dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i pozostałych uczelni Krakowa i Małopolski, ale także dla wszystkich innych osób zainteresowanych taką nauką. Poza kursami językowymi na różnych poziomach Instytut będzie oferował specjalistyczne
kursy typu „Język chiński dla biznesmenów” oraz szkolenia dla lektorów
języka chińskiego. Dzięki współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych do Krakowa przyjeżdżają lektorzy języka chińskiego.

760
H. Shen, Chiński urok czy ukryty Mao?, Instytut Konfucjusza, Internet, www.fronda.pl/
news/chinski_urok_ konucjusz_ukrytymao, świat [dostęp: październik 2008]; A. P. Olechowski,
Miękka siła Chin, „Nowa Polityka Wschodnia” 2018, nr 2 (17), s. 110.
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W krakowskim Instytucie Konfucjusza od lipca 2010 r. organizowane są
egzaminy z języka chińskiego Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), odpowiednik
angielskiego Cambridge Certificate, uprawniający do podejmowania studiów na chińskich uczelniach. Kolejna edycja egzaminu przewidziana
była na maj 2011 r., poprzedzony zostanie on intensywnym kursem przygotowawczym, prowadzonym od lutego 2011 r. Jednym z zadań Centrum
Języka i Kultury Chińskiej jest pogłębianie wiedzy o Chinach. Instytut
Konfucjusza organizuje wykłady na temat różnych elementów kultury
chińskiej, odczyty, szkolenia, pokazy filmów, wystawy, obchody tradycyjnych chińskich świąt i inne imprezy kulturalne. Instytut Konfucjusza ma
ambicję stać się głównym centrum pomagającym w rozwoju i pogłębianiu współpracy polsko-chińskiej w południowej Polsce. Zatem pomagać
będzie instytucjom naukowym, kulturalnym i biznesowym w organizacji
wymiany z Chinami762.

3. Znaczenie patriotycznych miejsc
pamięci w kształtowaniu pozycji
Chin na świecie
Formowanie pozycji Chin na świecie przez władze Chińskiej Republiki
Ludowej wykorzystuje konstruktywistyczne koncepcje narodu i nacjonalizmu763. W związku z tym rodzi się tu pytanie o znaczenie muzealnictwa
762
Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Instytut Konfucjusza w Krakowie, Internet, www.
bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=206656 [dostęp: luty 2008].
763
Nacjonalizm bliższy jest świadomości narodowej, poczuciu przynależności narodowej,
idei narodowej. Według Anthony’ego D. Smitha jest to ruch ideologiczny, którego celem jest
osiągnięcie i zachowanie autonomii, jedności i tożsamości populacji ludzkiej, której członkowie tworzą rzeczywisty lub potencjalny naród. Naród, czyli populację ludzką dzielącą historyczne terytorium, wspólne mity i wspomnienia, masową, publiczną kulturę, ekonomię
i wspólne dla wszystkich członków prawa i obowiązki (A. D. Smith, The Warwick Debates.
Anthony D. Smith’s Opening Statement, Internet, www.lse.ac.uk/collections/gellner/Warwick.
htm [dostęp: marzec 2009]. Nacjonalizm w rozumieniu konstruktywistycznym ma znaczenie
nie tylko w procesie formowania narodu, lecz także dla narodów już istniejących. Znaczenie
nacjonalizmu dla elit, które potrafią go politycznie wykorzystać, zauważył John Breuilly.
Rozumiał go jako nowoczesny ruch polityczny, który może mieć na celu zjednoczenie państwa, jego odnowienie albo przejęcie i utrzymanie kontroli nad nim – i tak też jest on interpretowany na potrzeby tego tekstu. Breuilly ograniczył zakres pojęcia nacjonalizmu do instrumentalnego wymiaru politycznego – narzędzia, które służy elitom do mobilizacji ludności,
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dla tak rozumianego nacjonalizmu. W narodowych muzeach i miejscach
pamięci prezentowana jest pamięć wspólnej przeszłości. Tworzy się ją ze
szczegółowo wybranych elementów historii, zarówno momentów chwały
narodowej, jak i narodowej martyrologii, która, jak zauważył już Ernest
Renan764, ma szczególne znaczenie dla wspólnoty narodowej. W przypadku Chińskiej Republiki Ludowej pamięć historyczna jest jednym
z najważniejszych elementów edukacji patriotycznej, wykorzystywanych
przez Komunistyczną Partię Chin do rozbudzania nacjonalizmu. Ten
z kolei służy do podtrzymywania legitymizacji władzy, zwłaszcza po wydarzeniach na placu Tiananmen w 1989 r. Celem całej szeroko zakrojonej
edukacji patriotycznej od lat 90. było uzyskanie i utrzymanie specyficznej
postawy wobec partii, powiązanie dumy z osiągnięć ojczyzny z przekonaniem o wielkiej roli KPCh w uzyskaniu obecnej pozycji państwa chińskiego i jej niezastępowalności w podtrzymywaniu sukcesów w przyszłości, a także przypominanie o doznawanych upokorzeniach oraz
podkreślanie roli rewolucji i partii w zakończeniu stulecia upokorzeń.
W myśl L. Kołakowskiego „nie ma sporu co do tego, że pamięć jest warunkiem poczucia tożsamości, zarówno jednostkowej, jak i zbiorowej, że
jesteśmy sobą dzięki temu, że unosimy własną przeszłość jako własną”765.
„Narody potrzebują historycznego uzasadnienia swojego istnienia. O udowodnienie, że naród istnieje od zawsze, i przekonanie, że istnieć będzie
w określonej formie w przyszłych pokoleniach. To w wyniku odpowiedniej manipulacji pamięcią historyczną narody wydają się ich członkom
pierwotne, mimo że w rzeczywistości są historycznymi kreacjami”766.
W celu podtrzymania tego przekonania historia musi być pielęgnowana,
utrwalana, opowiadana ciągle na nowo oraz dopasowywana do nowych
warunków i potrzeb wspólnoty. W opinii E. Renan stwierdził, że nie tylko
pamięć, ale w nie mniejszym stopniu puszczanie w niepamięć, stanowi
główny czynnik tworzenia narodu. Należy więc wybielić niewygodne
części historii, wymazać podziały. Mimo że akty przemocy pomagały
kształtować naród, jego członkowie niejednokrotnie o nich zapominają
koordynacji interesów różnych grup społecznych i uprawomocniania ich działań w procesie
przejmowania lub utrzymywania władzy w nowoczesnym państwie – J. Breuilly, Nationalism
and the State, Manchester 1993, s. 2.
764
E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, w: Nationalism, J. Hutchinson, A. Smith (red.),
Oxford–New York 1994, s. 17–18.
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bądź pomniejszają winy narodowe, aby móc przyjmować naród jako coś
danego, a nie efekt przemocy. Równocześnie jednak, poza przywoływaniem momentów zwycięskich w narodowej historii, naród nie może się
obejść bez martyrologii767. Wspólne przeżywanie traumy narodowej łączy
ludzi i sprawia, że czują się częścią tej samej historii. Takie momenty są
szczególnie cenne dla historiografii narodowej, jeśli po nich następowało
odrodzenie narodowe lub gdy mogą podkreślić heroiczną przeszłość narodu. Dla narodu chińskiego takie znaczenie ma często przywoływane
stulecie upokorzeń, które jest odskocznią dla obecnej potęgi narodu.
Istotna jest także rola bohaterów narodowych oraz złotego wieku. W narodowej historii mityczny złoty wiek to wyidealizowany okres wspaniałej
przeszłości narodu. Służy on jako wzór, którego ideały powinny być odtwarzane na nowo768.
Ze szczególnym nasileniem edukacja patriotyczna jest wprowadzana
w ChRL od końca lat 80. jako element walki ideologicznej i środek prewencyjny przed kolejnymi, podobnymi jak na Tiananmen w 1989 r., ruchami młodzieżowymi, uznawanymi przez władze za niepatriotyczne. Jej
ważnym elementem było wykorzystanie obiektów muzealnych do rozwijania patriotyzmu i tradycji rewolucyjnych na wszystkich szczeblach
szkół769. Znaczenie nadawane zwiedzaniu miejsc o ciężarze historycznym
zaowocowało tzw. czerwoną turystyką, na szlaku której znajduje się 150
miejsc pamięci z 13 prowincji. Wybranym obiektom nadawany jest status
miejsca edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży, wydawany przez władze
lokalne i centralne770.
W Chinach działa około 2200 muzeów, z 8 tys. wystawami rocznie771.
Aby zwiększyć frekwencję, okresowo znoszone są opłaty za wstęp, a do
większości rewolucyjnych miejsc pamięci wstęp jest bezpłatny przez
cały rok. Organizowane są wycieczki szkolne i zakładowe. Przekaz
767

E. Renan, dz. cyt., s. 17–18.

A. D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, przeł. E. Chomicka, Warszawa
2007, s. 113.
768

769
Guanyu chongfen yunyong wenwu jinxing aiguozhuyi he gemin chuantong jiaoyu de
tongzhi, Informacja na temat pełnego wykorzystania obiektów historycznych/kulturowych
w edukacji rozwijającej patriotyzm i tradycje rewolucyjne, Internet, www.smjy.com.cn/dzts/1/
Law/12/law_12_1364.htm [dostęp: wrzesień 2008].
770

Hongse Luyou, Czerwona turystyka, Internet, http://www.crt.com.cn/ [dostęp: maj 2009].

Why Chinese Museums on Edge of Survival?, Internet, www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-05/20/content_444126.htm [dostęp: maj 2009].
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nacjonalistyczny jest w niektórych muzeach bardziej, w innych mniej
subtelny.
Poszczególne muzea czy części ekspozycji mogą pełnić odmienne
funkcje, więc niemożliwe jest stworzenie rozłącznych kategorii obiektów
muzealnych.
Do muzeów spełniających funkcję prezentacji bogactwa kultury należy
zaliczyć większość muzeów historycznych, ukazujących chlubną przeszłość Chin do czasów dynastii Qing (choć raczej bez ostatnich dekad
upadającego cesarstwa). Tego typu obiekty przeznaczone są w równym
stopniu dla zwiedzających je Chińczyków, jak i dla cudzoziemców-turystów. Zwiedzających Chiny turystów i oficjalnych gości oprowadza się
właśnie po tego typu muzeach. To tu wraz z chińskim opisem obiektów
pojawiają się podpisy w języku angielskim i czasem japońskim. W muzeach
pozostałych typów ta wielojęzyczność jest rzadsza, gdyż to wynika z typu
oczekiwanych odbiorców. Duma z osiągnięć chińskich staje się częścią
polityki udowadniania światu, jak wielki dorobek cywilizacyjny jest dziełem Państwa Środka. Podobnemu celowi służyła ceremonia otwarcia pekińskich igrzysk olimpijskich. Wśród obiektów historycznych pierwszej
kategorii szczególną rolę odgrywa Wielki Mur. Jego znaczenie dla dumy
narodowej Chińczyków jest istotne. Wielki Mur ma także przypominać
mniejszościom narodowym, że zawsze należały do narodu chińskiego.
Zachodni zachwyt nad Wielkim Murem pojawił się co najmniej w XVII w.,
gdy jezuicki misjonarz Ferdinand Verbiest pisał, że „siedem cudów świata
razem nie może się równać z tą konstrukcją”772.
Znaczenie Wielkiego Muru zauważali również chińscy myśliciele, jak
Sun Yat-sen czy Liang Qichao. Sun doceniał jego funkcję jako bariery
przed plemionami koczowniczymi z północy, choć nie zapominał o despotyzmie Pierwszego Cesarza. W 1988 r. ton krytyczny powrócił w kontrowersyjnym serialu dokumentalnym Elegia o rzece (Heshang). Określono
w nim Wielki Mur jako symbol zamknięcia, konserwatyzmu, nieudolnej
i tchórzliwej taktyki obronnej. W ChRL pojawia się on już w pierwszych
wersach hymnu narodowego Marsz ochotników: „Powstańcie, którzy nie
zgadzacie się być niewolnikami! Naszą krwią i naszym ciałem wznieśmy
nowy Wielki Mur!”. Gdy Chiny nawiązały relacje ze światem w latach 70.,
772
A. Waldron, Representing China: The Great Wall and Cultural Nationalism in the
Twentieth Century, w: Cultural Nationalism in East Asia: Representation and Identity, H. Befu
(red.), Berkeley 1993, s. 41.
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Mur stał się jednym z najważniejszych punktów wizyt turystycznych i państwowych. Richard Nixon podczas historycznej wizyty w Chinach odwiedził Wielki Mur i powiedział, że „został [on] zbudowany przez wielki
naród”773. W 1974 r. darem dla Organizacji Narodów Zjednoczonych był
wielki gobelin przedstawiający właśnie tę budowlę. Od lat 80. wiele jego
odcinków zostało odnowionych, zwiększała się liczba gości z Chin i z zagranicy. Rosła legenda o jedynej budowli na Ziemi widocznej z kosmosu,
i mimo że chińscy astronauci (taikonauci) przyznali w 2003 r., że Muru nie
widzieli, dyskusja nie ustała. Obrońcy mitu nadal twierdzą, że budowla
wraz z cieniem może być widoczna przy doskonałej widoczności774.
Chiński Mur został w 2007 r. uznany przez światową społeczność jako
jeden z nowych cudów świata775, uzyskując w głosowaniu największą
liczbę głosów, przy niemałym udziale chińskich internautów.
Przekształcone w muzeum Zakazane Miasto jest obiektem, który ma
pokazywać bogactwo chińskiej kultury, mimo że większość cennych
zbiorów została w 1949 r. wywieziona do Tajwanu. Jednocześnie służy
jako przykład rujnujących zachodnich wpływów w Chinach, gdyż po zdławieniu powstania bokserów wojska europejskie splądrowały cesarską
siedzibę. Do dzisiaj chińscy przewodnicy pokazują ślady po bagnetach,
którymi długonosi żołnierze mieli zdrapywać złoto z kotłów na wodę
przy Pawilonie Zachowania Harmonii. Współcześnie oburzenie wzbudziła obecność zachodniego znaku towarowego w postaci kawiarni Starbucks, otwartej w 2000 r. na terenie muzeum, tuż za Pawilonem Zachowania Harmonii, a 200 m od najważniejszej budowli Pawilonu Najwyższej
Harmonii. Pomimo rezygnacji z charakterystycznego logo Starbucks,
w 2007 r. władze muzeum zostały zmuszone do usunięcia kawiarni z Zakazanego Miasta. Sytuacja ta była rezultatem mobilizacji internautów
przez dziennikarza Rui Chengganga. Na swoim blogu Rui przekonywał, że
„to nie jest globalizacja, tylko erozja chińskiej kultury”776. Sprzeciw spowo773

Tamże, s. 38.

Dyskusja Keji guanzhu: taikong zhongkan Changcheng, guoren jiuci meng luokong?
(Okiem nauki: czy Mur jest widoczny z kosmosu, sen rodaków obalony?), Internet, http://
www.people.com.cn/GB/keji/1059/3045493.html [dostęp: grudzień 2009].
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The Official New 7 Wonders of the World, Internet, www.new7wonders.com/classic/
en/n7w/results/ [dostęp: maj 2009].
776
Rui Chenggang, Qing Xingbake cong Gugong li chuqi [Proszę wyrzucić Starbucks
z Zakazanego Miasta], Internet, http://blog.sina.com.cn/s/blog_4adabe27010008yg.html
[dostęp: 10 maja 2009].
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dowało umieszczenie na tablicach informacyjnych logo American Express z uderzającym w dumę niektórych nacjonalistów hasłem „Made possible by the American Express Company”777.
Jednym z ważniejszych obiektów muzealnych pokazujących wspaniałość chińskiej cywilizacji jest eksponujące armię terakotową muzeum pod
Xi’an. Miejsce wykopalisk mieści powstałą 22 stulecia temu armię z terakoty, by stała na straży mauzoleum Qin Shihuangdi. Podobnie jak tysiące
lat chińskiej cywilizacji są kontrastowane z zaledwie dwoma stuleciami
historii Stanów Zjednoczonych, również osiągnięcia chińskiej cywilizacji
bywają kontrastowane z zacofaniem Zachodu. Na przykład umieszczony
przy ekspozycji chromowanego miecza podpis głosi: „Technologia chromowania została wynaleziona przez Niemców w 1937, a przez Amerykanów w 1950 r. W Chinach pojawiła się 2200 lat wcześniej. Jakie to
cudowne!”778.
Najlepszym przykładem obiektu muzealnego udowadniającego odwieczność zamieszkiwania na terytorium Chin jest stanowisko Człowieka Pekińskiego w Zhoukoudian. Homo erectus pekinensins od lat 80. uznawany
jest za praprzodka Chińczyków, także mniejszości, a nie odnoszony do
ludzkości jako całości. Odkrycie to posłużyło do udowodnienia, że chińska
rasa zamieszkiwała te ziemie już nawet 780 tys. lat temu, a migracje odbywały się tylko w obrębie państwa chińskiego. Twierdzono nawet, że Chiny
były zamieszkiwane przez najbardziej starożytne ludy Ziemi (hipoteza
multiregionalna propagowana przez Jia Lanpo i Wu Rukanga)779. We
wnioskach sugerowano, że Człowiek Pekiński był praprzodkiem wszystkich Chińczyków, także mniejszości narodowych. Naród stara się więc
rozciągnąć swoją historię przy użyciu skamieniałości, a chińska paleoantropologia służy jako narzędzie nacjonalizmu. Podobną funkcję pełnią
miejsca wykopalisk archeologicznych, jak Banpo pod Xi’an, pozostałości
wioski neolitycznej z kultury Yangshao sprzed 6500 lat780.
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Kolejną istotną funkcją muzeów jest wspólne przeżywanie traumy narodowej, przypominanie zbrodni popełnianych na narodzie chińskim.
Tego typu miejsca pamięci i muzea są bardzo liczne. Należą do nich np.
Miejsce Pamięci Rodaków-Ofiar Masakry Nankińskiej z Rąk Japońskich
Najeźdźców (Qin Hua Rijun Nanjing Datusha Yunan Tongbao Jinianguan), Muzeum Chińskiej Wojny Obronnej przeciwko Japońskiej Agresji
(Zhongguo Renmin Kang-Ri Zhanzheng Jinianguan) przy moście Marco
Polo w Pekinie, Muzeum Incydentu Mukdeńskiego w Shenyangu (Jiuyiba
Lishi Bowuguan) czy harbiński Kompleks Jednostki 731 (Qin Hua Rijun
Diqisanyao Budui Jiuzhi), gdzie Japończycy przeprowadzali eksperymenty biologiczne w czasie wojny. W muzeach tych akcentowane są dwa
kontrasty. Pierwszy z nich dotyczy porównania dawnych nieszczęść z dzisiejszym dobrobytem, według chińskiego przysłowia: „yi ku si tian”, mówiącego o przypominaniu dawnych nieszczęść, by móc myśleć o szczęściu teraźniejszości. Drugim jest porównanie „ich” i „nas” – gdzie „oni”,
zazwyczaj Japończycy, są przedstawiani jako niemoralni, zezwierzęceni,
podczas gdy „my”, Chińczycy, jako moralni, ludzcy, szlachetni. W obiektach
tych martyrologia jest przedstawiona w formie symbolicznej, jak w Nankinie, w postaci rzeźb, płaskorzeźb, odcisków stóp tych, którzy przeżyli, jak
i w formie zdecydowanie dosłownej, jak czaszki i szkielety ofiar, narzędzia
tortur, zdjęcia zgwałconych kobiet. Bestialstwo wroga pokazane jest poprzez dokumentację mordów dokonanych na dzieciach, kobietach i starcach czy słynne zawody dwóch japońskich oficerów o to, który z nich
pierwszy zabije setkę Chińczyków jednym cięciem katany. Zdarzenia te
potwierdzają świadectwa cudzoziemców, świadków tamtych wydarzeń.
Nacisk położony jest także na próby wybielania zbrodni przez Japończyków w czasie wojny, jak i współcześnie. Stąd takie akcentowanie w nankińskim miejscu pamięci – w kilkunastu językach – kwestionowanej
przez japońskich historyków-rewizjonistów liczby 300 tys. ofiar masakry
nankińskiej z 1937 r. Interesujące, że potencjał nacjonalistyczny masakry
nankińskiej zaczęto wykorzystywać dopiero w latach 80., a miejsce pamięci w Nankinie powstało w 1985 r. Przed 70. rocznicą, przy wielkich inwestycjach, dokonano znacznej rozbudowy i modernizacji kompleksu.
Istnieje także bogata strona internetowa muzeum781.

781
The Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders, Internet,
www.nj1937.org/english/default.asp [dostęp: maj 2009].
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Jednym z najnowszych obiektów muzealnych jest wzbudzające wiele
kontrowersji Muzeum Zdrajców i Sprzedajnych Urzędników w miejscowości Roncheng w prowincji Shandong. Są wśród nich: Zhao Gao, który przyczynił się do upadku dynastii Qin; Hua Xin, który wymusił abdykację ostatniego cesarza dynastii Han; Yang Su, przywódca wojskowy za dynastii Sui,
który przyczynił się do śmierci cesarza Wen; Pan Renmei, który doprowadził do śmierci bohatera Yang Ye; Qin Hui, urzędnik Song, który przyczynił
się do śmierci generała Yue Fei; Jia Sidao z Song, oskarżany o upadek
Songów i poddanie Mongołom; skorumpowani urzędnicy z dynastii Ming
i Qing: Yan Song i He Shen, a także Wang Jingwei, stojący na czele kolaboracyjnego rządu z czasów japońskiej okupacji. Podejście do zdrajców zmienia się, co widać na przykładzie Lin Biao, potępionego za próbę zamachu na
Mao Zedonga. W 2007 r. został umieszczony razem z dziewięcioma pozostałymi marszałkami w pekińskim muzeum wojskowym782.
Kształtowany przez muzea obraz Chin ma istotne znaczenie dla prze
kazu, jaki przygotowywany jest dla odwiedzających je cudzoziemców.
Podkreśla on bogactwo chińskiej kultury i jej wkładu w światowe dziedzictwo. Tym niemniej, zdecydowana większość obiektów muzealnych, zwłaszcza rozmieszczonych w rzadziej odwiedzanym przez obcokrajowców interiorze, przeznaczona jest dla odbiorcy krajowego. Prezentowany w nich
obraz Chin ma spełniać funkcję umocnienia postaw patriotycznych w wersji preferowanej przez rządzące elity.

4. Udział Chin w światowej promocji
nauki i techniki
Rząd chiński, chcąc aktywizować rozwój naukowo-techniczny w regionach narodowościowych, wdrożył promocyjną politykę, m.in. wyszkolono narodowościowy personel naukowo-techniczny, udostępniono
studentom pochodzącym z mniejszości narodowych edukację uniwersytecką lub zorganizowano dla nich specjalne kursy. Dodatkowo wprowadzono pilnie potrzebne kierunki nauki i umocniono szkolenie specjalnego personelu technologicznego. Jednocześnie podjęto skuteczne
782
Exhibition Resurrects Chinese ‘Traitor’ Lin Biao for Military Glories, „People’s Daily”,
Internet, http://en.people.cn/90001/90776/6218243.html [dostęp: grudzień 2007].
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przedsięwzięcia dla wyszkolenia pracowników naukowo-technicznych
i podnoszenia ich zdolności. Pomogło to mniejszościom narodowym i regionom narodowościowym w przyciąganiu wysoko wykwalifikowanych
pracowników i zapożyczaniu zaawansowanej technologii i aparatury, w restrukturyzacji tradycyjnego przemysłu i tradycyjnych produktów w celu
podnoszenia wydajności gospodarczej. Utworzono i udoskonalono system
rozpowszechniania wiedzy naukowo-technicznej w regionach narodowościowych. Wypracowano promocyjną politykę zapewniającą warunki
produkcyjne i bytowe oraz zachęcającą naukowo-technicznych pracowników do robienia karier w tych regionach. Zachęcono regiony rozwinięte do
udzielania regionom narodowościowym większej pomocy w dziedzinie
nauki i techniki, zaangażowano dla nich specjalistów, zorganizowano wykłady naukowo-techniczne, współpracę techniczną oraz kursy. Do chwili
obecnej w regionach narodowościowych powstało mnóstwo instytutów
naukowo-badawczych, związanych z gospodarką narodową i życiem mieszkańców, w ten sposób stworzony został kompleksowy system naukowo-techniczny, wyszkoleni zostali liczni profesjonalni pracownicy naukowo-techniczni. Statystyka pokazuje, że w regionach narodowościowych pracuje
obecnie blisko 100 tys. naukowców i inżynierów783.
Pracownicy naukowo-techniczni, pochodzący z mniejszości narodowych, stali się niezastąpioną siłą w pobudzaniu postępu naukowo-technicznego kraju. Są oni m.in. członkami Chińskiej Akademii Nauk,
Chińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych; sławni naukowcy w różnych
dziedzinach oraz ci, którzy wnieśli wybitny wkład w rozpowszechnianie
praktycznej technologii. Wang Shiwen jest członkiem Chińskiej Akademii
Nauk, który od lat zajmuje się badaniami klinicznymi oraz prowadzi wykłady; wniósł on wielki wkład w rozwój chińskiej medycyny. Członek
Chińskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, Shi Weiyu, zrobił doktorat na
niemieckim uniwersytecie przemysłowym i jest jednym z pionierów
światowych w zakresie elektrobiologii. Zheng Huiyu, z pochodzenia Koreanka, jest członkinią Chińskiej Akademii Nauk Rolnych, większość
czasu poświęca badaniom nasion soi, wyhodowała soję wysokiej jakości
Jilin nr 20784.

783
Nauka i technika mniejszości narodowych Chin „China ABC”, Internet, www. polish.cri.
cn/chinaabc/chapter6/chapter60202.htm [dostęp: listopad 2008].
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Ważnym miernikiem przekształceń globalizacyjnych jest trend w przepływie technologii. Przewiduje się, iż trwająca obecnie rewolucja technologiczna doprowadzi w perspektywie do 2020 r. do transformacji, jakości
i długości życia, zmiany charakteru miejsca pracy i wykrystalizowania nowego układu sił ekonomicznych i politycznych na scenie globalnej. Analizując trendy technologiczne i ich walory gospodarcze, medyczne, środowiskowe oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego, eksperci RAND
Corporation zidentyfikowali 16 kluczowych zastosowań technologicznych o najwyższym skumulowanym wpływie na społeczeństwo i relatywnie wysokiej komercjalizacji. W tej grupie zastosowań technologicznych
zwraca uwagę dominujący udział aplikacji o charakterze kompleksowym,
integrujących technologie ICT, nanotechologie, biotechnologie i technologie materiałowe785. Zdolność akwizycji i implementacji poszczególnych
zastosowań technologicznych zależna jest od potencjału N&T oraz salda
barier i mocnych stron pozatechnicznych na poziomie krajowym, jak
popyt krajowy, infrastruktura, polityki, regulacje786.
Jedną z najistotniejszych barier w implementacji najnowszych technologii są inwestycje w B&R. Nakłady inwestycyjne należą, jak wspomniano wyżej, do mocnych stron Chin. Przykładowo nakłady Chin na
B&R w okresie 1995–2003 podwoiły się do ok. 1,5% PKB. OECD ocenia787, iż
w 2006 r. wydatki Chin na B&R przekroczyły po raz pierwszy nakłady Japonii (na poziomie 130 mld USD), lokując Chiny na pozycji drugiego inwestora w B&R w skali światowej za USA (nakłady 330 mld USD). Dla porównania nakłady wszystkich państw UE wyniosły w 2006 r. 230 mld USD.
Chiny dysponują również drugą co do wielkości liczbą naukowców: ponad
900 tys. (USA – 1,3 mln). Do 2010 r. Chiny wykształciły więcej doktorów niż
USA788. Biorąc jednak pod uwagę wskaźniki per capita lub też uwzględniając dystans, jaki te kraje mają do przemierzenia dla osiągnięcia pułapów
technologicznych krajów rozwiniętych, wskaźniki te pozostają skromne.
Firmy zagraniczne są aktywne w Chinach i Indiach w niektórych sektorach średniej i wysokiej technologii, jak przemysł motoryzacyjny, IT i ICT.
Dotychczas ich zaangażowanie w B&R związane było głównie z modyfikacją produktów pod kątem dopasowania do rynku lokalnego. Podobnie
785
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duża część B&R firm chińskich koncentruje się na poprawie zdolności absorpcyjnych licencji lub zbudowaniu potencjału technicznego w celu odtworzenia, względnie rozwijania zagranicznej technologii pod kontrolą
firmy zagranicznej. Intensywność B&R (relacja nakładów do wartości dodanej) przedsiębiorstw zagranicznych stanowi zaledwie połowę tego
wskaźnika dla firm lokalnych, co może kwestionować efektywność BIZ
jako kanału importu technologii789, ale daje się wyjaśnić z jednej strony
polityką ochrony własności intelektualnej firm zagranicznych, a z drugiej
determinacją firm lokalnych do przeskoczenia etapów rozwoju technologii. Należy również podkreślić istnienie tendencji do jakościowej zmiany
tej sytuacji w średnim okresie, o czym świadczy szybki awans Chin (i Indii)
w priorytetach inwestycyjnych B&R firm z obszaru OECD. Z najnowszych
danych UNCTAD wynika790, iż ponad 750 przedsiębiorstw wielonarodowych,
w tym wiele amerykańskich, utworzyło centra B&R w Chinach, z intencją
rozwijania produktów na potrzeby rynku lokalnego i globalnego. Dla porównania: w 1997 r. było w Chinach niespełna 50 centrów B&R przedsiębiorstw wielonarodowych791.
Wystawy Światowe już od dawna stanowią wielkie wydarzenie w świecie
gospodarki, nauki, techniki i kultury. Jest to ważna platforma wymiany innowacyjnej myśli i prezentacji trendów przyszłości. Wystawa Światowa 2010
w Szanghaju to pierwsza oficjalna wystawa światowa w kraju rozwijającym
się. Takie uznanie stanowi wyraźny sygnał dla międzynarodowej społeczności, że Chiny z przekonaniem realizują swoje inicjatywy rozwojowe.
Położone na brzegu rzeki Huangpu nadwodne Centrum Expo jest jednym z głównych pawilonów wystawy w Szanghaju. Jest to obiekt wielofunkcyjny, który obsługuje także wiele imprez towarzyskich i firmowych.
Trwająca 184 dni wystawa Expo przebiega pod hasłem „Lepsze miasto –
lepsze życie”, a jej różne motywy kreślą szkice przyszłych miast i harmonijnych miejskich stylów życia. Jest to wyjątkowa platforma edukacyjno-rozrywkowa dla zwiedzających z całego świata. Celem tego Expo jest
największy udział w historii wystaw światowych szacuje się, że w imprezie uczestniczyło ponad 200 krajów i aż 70 mln zwiedzających. Centrum
789
F. Sachwald, Impact of changing production location on foreign direct investment, „Club
Foundation for Global Studies Tokyo”, Internet, www.nomurafoundation.or.jp/data/2005112122_Lan_Weiban-FS [dostęp: wrzesień 2005].
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Expo, zwane „parkiem”, składa się z wielu hal oraz specjalnego, najnowocześniejszego Międzynarodowego Centrum Wiadomości i Emisji, w którym mieszczą się studia radiowe, telewizyjne i internetowe oraz do produkcji programów. Dzięki temu dziesiątki tysięcy dziennikarzy z całego
świata może nadawać stąd na żywo. Organizatorzy Expo, szczycący się
najnowocześniejszymi obiektami i mocno uzależnieni od jakości działania infrastruktury łącznościowej, integralności oraz bezpieczeństwa danych, pragnęli wdrożyć dynamiczną sieć, odpowiednią dla tak wielkiego
i ważnego obiektu. System okablowania strukturalnego miał być ośrodkiem nerwowym całego parku, a zatem musiał mieć najmocniejszą i najbardziej zaawansowaną infrastrukturę792.
W celu spełnienia trudnych wymagań okablowania strukturalnego
centrum Expo zaprojektowano jako trójwarstwową architekturę sieciową
obsługującą centrum, sale komunikacji konwergentnej oraz pośredni
punkt dystrybucyjny (warstwa dostępowa). Dane z Centrum wykorzystują
trzy sieci: wewnętrzną, publiczną oraz sprzętu, zabezpieczeń i telefonii.
Każda z nich działa oddzielnie we wspólnych szafach i po wspólnych magistralach. Sieć wewnętrzna, publiczna i usługowa łączy obszary funkcjonalne za pośrednictwem jednomodowego kabla światłowodowego
umożliwiającego przyszłościową wydajność 40G–100G. Zainstalowany
światłowód ma łącznie ponad 82 km. Sieć telefoniczna obejmuje 25-parowy, miedziany kabel pionowy UTP LSZH pomiędzy pośrednim punktem dystrybucyjnym a głównym centrum Expo oraz kabel miedziany UTP
kategorii szóstej w warstwie poziomej. W celu zarządzania tą wszechstronną i wielowarstwową siecią w sposób bezpieczny i przejrzysty oraz
w czasie rzeczywistym zespół Expo korzysta z rozwiązania do zaawansowanego zarządzania warstwą fizyczną firmy Molex, MIIM™. Rozwiązanie
MIIM wdrożono, aby umożliwić inteligentne monitorowanie systemu
okablowania w centrum informacyjnym, centrum przeciwpożarowym
oraz w salach komunikacji konwergentnej. Sheng Xiangfu powiedział, że
„system MIIM jest doskonale przygotowany do zarządzania dużymi środowiskami kampusowymi. Dla zespołu Expo zasadniczymi kryteriami
transmisji danych była: szybkość, bezpieczeństwo, dokładność i odporność, a MIIM był bez wątpienia jedynym rozwiązaniem na rynku oferują-

792
Pokaz technologii i innowacyjności w Centrum Wystawy Światowej EXPO w Szanghaju,
Internet, www.modexpn.co.uk [dostęp: marzec 2011].
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cym te zalety”793. Za pomocą MIIM nieustannie monitoruje się setki kanałów o znaczeniu krytycznym w sieci wewnętrznej, publicznej, sprzętowej
i zabezpieczeń w celu zapewnienia pomyślnego przebiegu Wystawy 2010
w Szanghaju. Centrum Expo w Szanghaju zaprojektowano z myślą o innowacyjności i niezawodności. Ponieważ miał to być budynek-ikona
w mieście, długoterminowe rozwiązanie infrastrukturalne było nieodzownym elementem jego statusu słynnego na całym świecie centrum konferencyjnego. Zaawansowane rozwiązania infrastrukturalne firmy Molex
wybrano do obsługi centrum Expo oraz w celu umocnienia jego wizerunku jako jednej z najważniejszych inwestycji w infrastrukturę sieciową
w Chinach. Jako najważniejszy budynek Wystawy 2010 centrum uzyskało
osiem kluczowych wskaźników efektywności w zakresie standaryzacji,
zaawansowanych technologii, praktyczności, elastyczności, kompatybilności, bezpieczeństwa, niezawodności i opłacalności. Na uzyskanie tych
prestiżowych wskaźników znaczący wpływ miało rozwiązanie do zaawansowanego zarządzania warstwą fizyczną MIIM794.

5. Sport w chińskiej polityce
mocarstwowej
Na przestrzeni ostatnich lat w Chinach w szybkim tempie rozwijał się
sport. Chińscy sportowcy osiągnęli wspaniałe sukcesy podczas Igrzysk
Olimpijskich w Atenach w 2004 r. Chiny w Pekinie w 2008 r. organizowały
następne Igrzyska. W dniu 25 lipca 2006 r. chiński dyrektor Państwowego
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Liu Peng opublikował w Pekinie plan
rozwoju sportu w Chinach na kolejne pięć lat. Podkreślono w nim, że
Chiny, wykorzystując organizację Igrzysk Olimpijskich, podnosić będą
ogólny poziom sportu. Przyczyni się to do poprawy kondycji zdrowotnej
społeczeństwa. Przeprowadzone zostaną masowe kampanie sportowe,
powołany będzie ogólnonarodowy system wzmacniania kondycji fizycznej, a także nieustannie zaspokajane będą potrzeby kultury fizycznej i sportu
w celu widocznej poprawy poziomu zdrowia całego narodu. Rozwój
sportu ma również na celu energiczny progres przedsiębiorstw związanych
793
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ze sportem795. Liu Peng powiedział, że rozwojowi sportu będzie sprzyjać
zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które przyczynią się do
podnoszenia entuzjazmu mas ludowych do uprawiania sportu, rozpowszechniania wiedzy o sporcie i wzmacniania świadomości sportowej.
Dzięki organizowaniu Igrzysk wyszkolona zostanie grupa ludzi doświadczonych w organizacji różnych zawodów sportowych i sędziów796.
Specjalnie na Igrzyska zbudowano 19 aren sportowych, hal, pływalni,
np. pływalnia olimpijska w Szanghaju, strzelnic, stadionów oraz dwukrotnie powiększono sieć pekińskiego metra, zbudowano największy na świecie terminal lotniczy. Na otwarcie pływalni olimpijskiej w Szanghaju zaproszono wyższych funkcjonariuszy partyjnych i państwowych oraz liczne
grono dziennikarzy. Podjęto działania w celu zmniejszenia smogu, w pięciu prowincjach wokół Pekinu pozamykano najbardziej uciążliwe fabryki
i huty, ze stolicy usunięto miliony samochodów, a przy obiektach sportowych i wiosce olimpijskiej pojawiły się instalacje do oszczędzania wody
i produkcji zielonej energii. Z ulic usunięto bezdomnych, spacyfikowano
też opozycjonistów, ponieważ nic nie mogło naruszyć najważniejszej imprezy w nowożytnej historii Państwa Środka. Podczas 18-dniowych Igrzysk
Chiny przeistoczyły się z fabryki świata w nowe supermocarstwo. Świat
miał podziwiać owoce chińskiego cudu gospodarczego i pozazdrościć
Chińczykom dynamiki i rozmachu. Olimpiada miała wyleczyć Chińczyków z kompleksów, zmyć hańbę z porażek. W zamyśle komunistów cały
kraj ma zjednoczyć się wokół płonącego znicza olimpijskiego i partii komunistycznej, inicjatora imprezy, która przyniesie Chinom światową
sławę. Dlatego władze zadbały nie tylko o imponujące budowle i perfekcyjnie zorganizowały spektakl, ale nawet o wychowanie własnych obywateli, by podczas olimpiady nie przynieśli wstydu797.
Olimpiada symbolicznie zamyka 30-lecie reform gospodarczych, zapoczątkowanych po śmierci Mao przez Deng Xiaopinga, który przeprowadził kraj z ruiny i gospodarki planowanej do kapitalizmu. Chiny twierdzą,
że reformy są na ukończeniu; z 1,3 mld mieszkańców, dwucyfrowym
795
Działania Chin na rzecz rozwoju sportu przed Letnią Olimpiadą, Chińskie radio międzynarodowe, Internet, www.polish.Cri.cn.2942/07/2942/07a/2006polish.cri.cn/294/2006/
07/31/2@45625.htm [dostęp: luty 2008].
796

Tamże.

J. Winiecki, Dzięki igrzyskom Chiny chcą przeistoczyć się w supermocarstwo, Internet,
www.polityka.pl/2639521dzięki-igrzyskom-chiny-chcą-przeistoczyć-się-w-supermocarstwo.read [dostęp: sierpień 2008].
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wzrostem PKB i bronią atomową Chinom należy się równe poważanie co
USA i Rosji. A jeżeli ktoś sądzi inaczej, to po olimpiadzie zmieni zdanie.
Igrzyska były globalną promocją Chin, bezprecedensową w 30-letniej
historii Państwa Środka. Chiny pokazały, jak zręcznie potrafią łączyć osiągnięcia Wschodu i Zachodu. W ten sposób Chiny przedstawiły swą wielkość światu798.
Publiczny system dostępu do sportu w Chinach składa się z trzech części. Po pierwsze powołano jak największą liczbę publicznych obiektów
sportowych. Po drugie zorganizowano społeczne zespoły sportowe, np.
kluby sportu dla dzieci i młodzieży, centra działań sportowych. Po trzecie
upowszechniono masowe akcje sportowe w różnych formach. Liu Peng
powiedział, że podczas XI planu pięcioletniego będą czynione wysiłki
w trzech dziedzinach: budowy punktów sportowych w dzielnicach mieszkalnych, powszechnego powoływania masowych organizacji sportowych
i należytego rozwoju masowej kampanii sportowej. Liu Peng zaznaczył, że
zgodnie z nowym planem, publiczny system usług sportowych w Chinach zostanie powołany w 2010 r.799
W Chinach ogromną popularność posiadają producenci leków dla
sportowców. Największa liczba sterydów, ludzkich hormonów wzrostu i innych leków zwiększających wydajność stosowanych przez sportowców
na całym świecie, została wyprodukowana w Chinach. W 2007 r. urzędnicy amerykańcy oskarżyli Chińskie Państwowe Przedsiębiorstwa Chemiczne o produkcję środków dopingujących i jednoczesne spowodowanie
wzrostu narkomanii poprzez zapewnienie tanich składników i obniżenie
ceny takich substancji, jak EPO – lek stosowany przez sportowców wytrzymałościowych, który zwiększa poziom tlenu we krwi – co czyni je dostępnymi dla sportowców, czego Chiny nie mogły zapewnić im w przeszłości. Leki te były produkowane dla kulturystów uczestniczących w Igrzyskach
Olimpijskich800.
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J. Hays, Sport w Chinach, „China”, Internet, www.factsanddetails.com [dostęp: kwiecień 2010].
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Sukces przeobrażeń w Chinach sprawił, że zajmowanie się tą problematyką stało się obecnie trudne. Ogarnąć ten bezkres czasu, ogrom terytorium, masę ludzką, przyswoić zalew faktów i dat, który wynika z wielowiekowej tradycji szczegółowego dziejopisarstwa, później zaś wyciągnąć
z całości spójne wnioski, to ogromny wysiłek wymagający naprawdę
wielkiej wiedzy. Zrozumienie choćby cząstki tych przemian wymaga bowiem nie tylko znajomości kultury i języka tego kraju, ale także, szczególnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, rozumienia ogólnych chińskich realiów i ich lokalnych kontekstów801.
W chińskim systemie występuje dominacja Komunistycznej Partii Chin
nad strukturami państwa, które mają służyć skutecznemu rządzeniu Chinami, co ma gwarantować nienaruszalność polityczą monopolu na władzę. KPCh podejmuje wszystkie decyzje personalne, nadaje kierunek polityce wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Sprawuje bezpośrednią kontrolę
nad armią, ma przeważający wpływ na gospodarkę i na chiński wymiar
sprawiedliwości. Struktury partyjne są miejscem podejmowania istotnych
decyzji dotyczących państwa, które mają wpływ na rozbudowany i wielopoziomowy ustrój państwa. Dynamika władzy KPCh, a następnie funkcjonowanie struktur państwowych, ulega ciągłym przekształceniom, świadczącym o dużej elastyczności ChRL. Rozpoczynając proces reform, KPCh
zaczęła dążyć do instytucjonalizacji sprawowania władzy i równoważenia
wpływów sił politycznych. W trakcie reform KPCh rozpoczęła kompleksową reformę wzmocnienia strutktur państwa oraz transformację gospodarczą poprzez oddanie znacznej władzy strukturom regionalnym i lokalnyn, a także otwarcie gospodarki na świat. Komunistyczna Partia Chin,
wycofując się z ideologicznego dyscyplinowania społeczeństwa, zaoferowała mu możliwość bogacenia się, jednakże zachowując kontrolę nad
formami życia społecznego, zwalczając wszelkie przejawy niezależności.
Fundamentalną cechą chińskiego systemu państwa jest jego elastyczność
801

J. K. Fairbank, dz. cyt., s. 1.
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w obliczu zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań KPCh, która nieustannie poszukuje nowych narzędzi i wzmocnień swoich niepodzielnych rządów w Chinach. Niemniej jednak stabilność ChRL może zostać naruszona
przez sprzeczność między wizją głębokiej kontroli partii nad społeczeństwem a modelem nowoczesnej i opartej na siłach rynkowych gospodarki.
Występująca w Chinach rozbudowana biurokracja charakteryzuje się
hierarchicznością i kolektywizmem, który jest jedną z podstawowych
cech cywilizacji Azji Wschodniej, a także scentralizowanym modelem podejmowania decyzji wynikającym z normy zachowania politycznej partii
komunistycznej, zwanym przekornie centralizmem demokratycznym.
Od chińskich urzędników wymaga się lojalności i umiejętności pracy
w grupie, co powoduje, że proces podejmowania decyzji jest rozłożony
w czasie, a decydenci starają się go podzielić na określoną liczbę osób.
Skutkuje to rozkładem odpowiedzialności. Biurokracja chińska nie znosi
krytyki, co jest zgodne z wielowiekową tradycją chińską, w której wszelkie
decyzje władzy nigdy nie były negowane. Biurokracja ma w Chinach potężną pozycję w administracji, w gospodarce, a ułatwia to fakt, że wiele
gigantycznych przedsiębiorstw nie zostało jeszcze sprywatyzowanych,
a ogromna liczba przepisów prawnych czyni ciągle rozwijający się prywatny biznes nadal zależnym od urzędników, którzy potrafią wnikliwie
egzekwować swoje prawa. Uzależnienie życia gospodarczego od władz
państwowych i ich urzędników to jedna z najbardziej charakterystycznych cech chińskiej socjalistycznej gospodarki rynkowej. Chińska biurokracja prezentuje oblicze korupcyjne. KPCh tworzy prywatne sieci przedsiębiorstw będących prywatnymi organizacjami działającymi pod szyldem
agencji lub przedsiębiorstw państwowych. Przenikanie się polityki i biurokracji z biznesem jest chyba najbardziej charakterystyczną cechą współczesnej chińskiej administracji publicznej.
Superszybki wzrost gospodarczy, jaki Chiny zawdzięczają administracji centralnej, od wielu lat ma nieprzerwanie miejsce w Chinach, podważa
panującą dotychczas w ekonomii politycznej globalizacji tezę, że z procesów globalizacyjnych mogą korzystać tylko te gospodarki, a w ich ramach
tylko te przedsiębiorstwa, które stosują się wyłącznie do zaleceń ortodoksyjnej ekonomii neoliberalnej. Pozytywny przykład władzy centralnej
administracji Chin po raz kolejny zmusza do weryfikacji tego poglądu.
W praktyce stało się to jednak możliwe dzięki mądremu, strategicznemu
zarządzaniu KPCh w ramach prowadzonej polityki makroekonomicznej,
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przy jednoczesnych staraniach władz chińskich o minimalizację jej cech
negatywnych. W długim okresie powodzenie kraju, który korzysta z tego
rodzaju mechanizmów globalizacji, zależy przede wszystkim od umiejętności kompozycji trzech czynników rozwoju. Po pierwsze od tego, czy
krajowe przedsiębiorstwa potrafią rozwinąć kupowane techniki i technologie. W rezultacie powinno dojść do stworzenia własnego konkurencyjnego przemysłu. Następnie od umiejętnie zastosowanej polityki protekcjonistycznej, której celem powinna być skuteczna ochrona własnych
rynków przed niepożądanym importerem, przy równoczesnym popieraniu eksportu na różne sposoby. Po trzecie od konsekwentnie realizowanej
roli i wpływu giełd w Szanghaju i Shenizen na zmiany w metodach zarządzania chińskich przedsiębiorstw, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw państwowych802.
W Chinach Komunistyczna Partia Chin trafnie dostrzegła współzależności i różnice, jakie zachodzą między procesami transformacji rynkowej
i restrukturyzacji gospodarczej różnych podmiotów gospodarczych, co
spowodowało, że przyjęła, iż kluczem do sukcesu jest tworzenie przez
państwo stabilnych warunków makroekonomicznych, które umożliwiają
przedsiębiorstwom wzrost ich konkurencyjności. Zatem gospodarka chińska jest znakomitym przykładem tego, jak właściwa kombinacja czynników kosztowych i kontrolnych realizacji kursów wymiany własnej waluty
w stosunku do innych, w szczególności do dolara amerykańskiego, stwarzają możliwości uzyskiwania istotnych przewag konkurencyjnych na
rynkach światowych803.

802
G. W. Kołodko, Globalizacja, marginalizacja, rozwój, w: Globalizacja i odrabianie zaległości rozwojowych, G. W. Kołodko (red.), Warszawa 2003, s. 28.
803
A. Herman, Międzynarodowa konferencja, w: Chiny w globalnym świecie, Internet,
www.sgh.waw.pl/katedry/ksb/pr-acownicy/...Chiny_29012007.pdf [dostęp: marzec 2011].
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