
Marta Kosmala-Koz owska

Randall Peerenboom, China modernizes � 
Threat for the West or model for the rest?, 
Oxford University Press, New York 2007, 
432 str.

Przeprowadzenie igrzysk olimpijskich w Pekinie dodatkowo pobudzi o na wie-
cie dyskusj  o pozycji oraz roli Chin w spo eczno ci mi dzynarodowej. Prowa-
dz ce polityk  zagraniczn , opart  na zasadzie �pokojowego wspó istnienia� oraz 
�czterech nie�: wobec hegemonii, polityki si y, koalicji wojskowych oraz wy cigu 
zbroje , Chiny sta y si  bardziej popularne na wiecie ni  USA i niemal tak popu-
larne, jak Francja, Niemcy czy Japonia. Uzyskanie przez dynamicznie rozwijaj -
ce si , lecz wci  autorytarne Chiny prawa do organizacji tak presti owej impre-
zy, b d cej symbolem uczciwego wspó zawodnictwa oraz pokojowej wspó pracy 
mi dzy narodami, podgrza o i tak ju  gor c  wiatow  debat  na temat natury chi -
skiej mocarstwowo ci oraz perspektyw i konsekwencji jej rozwoju. Droga reform 
ekonomicznych, jak  Pekin podj  pod koniec lat 70., oraz sukcesywne budowanie 
rz dów prawa doprowadzi y do rozwoju specy cznie chi skiego i, jak dot d, sku-
tecznego modelu rozwojowego, który w du ym stopniu wpisuje si  w tzw. model 
wschodnioazjatycki (East Asian Model � EAM), charakterystyczny dla pionierów 
sukcesu gospodarczego w regionie Azji Wschodniej � Japonii, Singapuru, Tajwa-
nu, Korei Po udniowej i Hongkongu1. 

1 EAM stawia na dynamiczny rozwój gospodarczy kosztem ograniczenia swobód i wolno ci 
obywatelskich, a zw aszcza politycznych. W za o eniu EAM procesy demokratyzacji mo liwe s  



Czy dostosowany do chi skich potrzeb oraz wymogów XXI w. EAM pozwo-
li �chi skiemu smokowi� osi gn  poziom rozwoju Japonii i �azjatyckich tygry-
sów�? Czy dalszy rozwój doprowadzi do demokratyzacji Chin i jak to wp ynie na 
wzrost gospodarczy i spo eczno-polityczn  stabilno  tego kraju? Jak kszta towa  
si  b dzie mi dzynarodowy wizerunek jednego z najwa niejszych mocarstw wspó -
czesnej polityki wiatowej? I wreszcie, czy konkurencyjna do modelu zachodnie-
go kapitalizmu oraz demokracji liberalnej chi ska cie ka modernizacji mo e sta  
si  wzorem dla pozosta ych krajów rozwijaj cych si ? Ksi ka autorstwa Randal-
la Peerenbooma pt. China modernizes � Threat to the West or model for the rest? 
[Modernizacja Chin � zagro enie dla Zachodu, czy model dla reszty wiata?] jest 
prób  odpowiedzi na te oraz wiele innych pyta  dotycz cych zarówno wewn trz-
nej, jak zewn trznej polityki Pekinu, wynikaj cych z dynamicznie rosn cej pot -
gi Pa stwa rodka. 

Obecnie w wiadomo ci mi dzynarodowej funkcjonuj  dwa konkurencyjne 
wizerunki Chin. Z jednej strony s  one postrzegane jako integruj cy si  ze wspó -
czesnym porz dkiem prawnomi dzynarodowym odpowiedzialny aktor stosunków 
mi dzynarodowych, mocarstwo maj ce wiele do zaoferowania spo eczno ci mi -
dzynarodowej. Z drugiej � jawi  si  jako ciemi ce swych obywateli pa stwo au-
torytarne, które kontestuje porz dek mi dzynarodowy i d y do konfrontacji z USA 
i Zachodem jako ca o ci . Te dwa wizerunki mieszaj  si  ze sob , wywo uj c na 
przemian podziw i strach, ale równie cz sto wrogo  wobec chi skiego fenomenu. 
Peerenboom kontrastuje dwa oblicza Chin: godnego konkurenta Zachodu i alter-
natywnego wzoru dla krajów rozwijaj cych si  oraz kwestionuj cego model de-
mokracji liberalnej wroga wiata zachodniego, a tak e zagro enia dla reprezento-
wanych przez niego warto ci (Wprowadzenie, s. 1�25). Pami ta  jednak nale y 
o jeszcze jednej, mniej popularnej twarzy Chin � relatywnie biednego (w porów-
naniu z bogatymi wysoko rozwini tymi pa stwami Zachodu) kraju rozwijaj cego 
si , który koncentruje wysi ki przede wszystkim na zabezpieczeniu praw gospodar-
czych i spo ecznych oraz innych wska ników spo ecznego dobrobytu. To oblicze 
Chin pi tnowane jest z powodu amania praw obywatelskich i politycznych, naj-
ostrzej przez USA oraz mi dzynarodowe organizacje pozarz dowe (np. Amnesty 
International). Cho  w ci gu nieca ej dekady uda o si  w adzom chi skim wyci -
gn  z ubóstwa 150 mln Chi czyków (12% spo ecze stwa), to jednak wci  do-
minuj ce obszary wiejskie s  znacznie biedniejsze od wschodnich, nadbrze nych, 
bardziej zurbanizowanych terenów Chin; 1/4 mieszka ców Chin (300 mln) nie ma 

po osi gni ciu relatywnie wysokiego poziomu zamo no ci spo ecze stwa, jednak nawet wówczas 
pozostaj  jeszcze znaczne ograniczenia praw cz owieka, zw aszcza obywatelskich i politycznych, 
oraz preferencje dla kolektywistycznego podej cia do ich ochrony. 



odpowiedniego dost pu do wody pitnej; 9% ludno ci jest niedo ywiona, za  10% 
dzieci poni ej pi ciu lat cierpi na niedowag  (rozdzia  4, s. 129�162). 

Dlaczego wi c kraj, w którym wed ug danych Banku wiatowego 135 mln lu-
dzi yje za mniej ni  1,25 dolara dziennie, wydaje ponad 40 mld dolarów na s -
nansowanie igrzysk olimpijskich? Otó  impreza ta w za o eniu organizatorów ma 
przedstawi  wiatu prawdziw  twarz Chin (zarówno tradycyjnych, jak i nowocze-
snych) � jako dynamicznie modernizuj cej si  pot gi wiatowej, posiadaj cej boga-
t  kultur  i tradycj  cywilizacji, ale przede wszystkim partnera godnego szacunku 
w stosunkach mi dzynarodowych. W zorganizowanej tydzie  przed rozpocz ciem 
igrzysk w Pekinie konferencji prasowej dla zagranicznych dziennikarzy prezydent 
Hu Jintao wyja ni , e impreza w Pekinie jest dowodem na chi skie zaanga owa-
nie w budow  pokojowych wi zi mi dzynarodowych i poprosi , aby dziennika-
rze byli obiektywni, zdaj c relacj  z obserwowanych wydarze 2. Pekinowi zale-
y na umocnieniu pozytywnego wizerunku kraju, co szczególnie wyra nie wida  

w przygotowaniach do tego najwi kszego w historii komunistycznych Chin przed-
si wzi cia promocyjnego. Oprócz zapewnienia spektakularnej infrastruktury oraz 
budz cych podziw atrakcji olimpijskich, w trosce o zaprezentowanie bardziej cy-
wilizowanej twarzy Chin, w adze miasta wyda y broszur  instruuj c  mieszka -
ców Pekinu o porz dnym zachowaniu si  wobec turystów (rozmawiaj c ze spotka-
nymi na ulicach Pekinu turystami nie mo na m.in. ziewa , drapa  si  po g owie, 
przypatrywa  si  natarczywie czy zasypywa  ciekawskimi pytaniami)3. Ponadto 
w ramach walki z unosz cym si  nad stolic  smogiem wprowadzono ogranicze-
nia w ruchu komunikacyjnym (w okresie kilku tygodni przed igrzyskami miesz-
ka cy korzysta  mogli ze swoich samochodów co drugi dzie )4. A co na to miesz-
ka cy? Wydaje si , e znie li niedogodno ci z rekomendowanym przez w adze 
u miechem, poniewa  wierz  rz dowi, gdy obiecuje, e sukces igrzysk w Pekinie 
przyniesie Chinom d ugofalowe korzy ci.

Ksi ka Peerenbooma doskonale wpisuje si  w promowan  przez chi ski rz d 
ide  przywracania Chinom twarzy, zasadnie zreszt  utraconej z powodu powa -
nych narusze  praw cz owieka, zw aszcza w najtrudniejszych momentach historii 
Chin (m.in. w czasie rewolucji kulturalnej), jednak niejednokrotnie niesprawiedli-
wie wci  pi tnowanych przez kraje pretenduj ce do roli obro ców praw cz owie-
ka (g ównie USA � zob. s. 173�175) na forach mi dzynarodowych (Rady Praw 

2 Zob. China`s Hu speaks out on Olympics, �BBC News � Asia Paci c� 1 August 2008, [@:] 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-paci c/7537104.stm, dost p: 02.08.2008.

3 Zob. Beijingers told to mind their manners, �BBC News � Asia Paci c� 21 July 2008, [@:] 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-paci c/7514035.stm, dost p: 2.08.2008.

4 Zob. Car restrictions begin in Beijing, �BBC News � Asia Paci c� 20 July 2008, [@:] http://
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-paci c/7515907.stm, dost p: 02.08.2008.



Cz owieka ONZ � zob. s. 170�171), przez mi dzynarodowe media (s. 171) oraz 
organizacje pozarz dowe (s. 172). Autor rekomenduje trzy perspektywy, których 
przyj cie umo liwi bardziej wywa one analizy i oceny chi skiego procesu moder-
nizacji, systemu spo eczno-politycznego oraz polityki w dziedzinie praw cz owie-
ka. Po pierwsze, kwestie dotycz ce Chin nale y rozpatrywa  w �szerszym kontek-
cie porównawczym�. Wówczas okazuje si , e Chiny wyprzedzaj  wiele pa stw 

na podobnym poziomie rozwoju pod wzgl dem budowania dobrobytu i przestrze-
gania praw cz owieka, z wyj tkiem praw politycznych i obywatelskich (rozdzia-
y 3�6). Po drugie, Zachód z USA na czele wielokrotnie stosuje �podwójne stan-

dardy� w odniesieniu do problemu przestrzegania praw cz owieka w Chinach. 
Zdaniem autora, umo liwia to mi dzynarodowy system ochrony praw cz owieka, 
który preferuje systemy liberalno-demokratyczne i k adzie nacisk na prawa oby-
watelskie i polityczne, nie doceniaj c mo liwo ci budowania rz dów prawa w ra-
mach systemów niedemokratycznych oraz znaczenia post pu w dziedzinie praw 
gospodarczych i spo ecznych (rozdzia  5). Po trzecie, demokratyzacja Chin w ra-
mach EAM jest mo liwa, jednak nie wcze niej ni  po osi gni ciu wy szego po-
ziomu dochodu narodowego per capita, by zminimalizowa  zagro enia stabilno-
ci spo ecznej i porz dku publicznego, jak równie  ryzyko wyhamowania wzrostu 

gospodarczego (rozdzia y 2 i 7�9). 
W swojej ksi ce Peerenboom podj  prób  wywa onego podej cia do proble-

mu praw cz owieka w Chinach. Nie stroni od krytyki (rozdzia y: 3, 4, 5 i 6) stanu 
przestrzegania praw cz owieka w Chinach oraz niedoci gni  chi skiego systemu 
prawnego. Jednak ma ona konstruktywny charakter i nie jest jedynie emocjonal-
nym i/lub s u cym realizacji okre lonych interesów/celów oskar aniem, stosowa-
nym cz sto, zdaniem autora, przez rz d USA oraz wi kszo  mi dzynarodowych 
organizacji pozarz dowych. Jednocze nie Peerenboom potwierdza s uszno  nie-
których zarzutów wysuwanych przez najostrzejszych krytyków (zw aszcza, je li 
chodzi o nieproporcjonalne do poziomu dochodu per capita post py w dziedzi-
nie praw obywatelskich i politycznych), inne za  uznaje za przesadzone lub nie-
uzasadnione (np. dania bezwarunkowej i natychmiastowej eliminacji instytu-
cji �aresztu administracyjnego�, a zw aszcza systemu �reedukacji przez prac � 
� zob. rozdzia  6, s. 208�212), zw aszcza w porównaniu z pa stwami o podobnym 
do chi skiego poziomie rozwoju (cz sto pó demokratycznymi, a nawet demokra-
tycznymi, jak np. Indie). 

Peerenboom koncentruje si  przede wszystkim na jednop aszczyznowej oce-
nie stanu przestrzegania praw cz owieka w Chinach � bez porównywania z inny-
mi pa stwami. Nie odrzuca o wiadcze  i raportów chi skiego rz du jako czystej 
propagandy, lecz docenia warto  tych jednostronnych relacji. Autor przyznaje 
jednocze nie, e niektóre chi skie postulaty s  uzasadnione � np. za o enie, e in-



terpretacja i implementacja poszczególnych praw cz owieka zale y od lokalnych 
warunków rozwojowych i cywilizacyjno-kulturowych. W dwóch oddzielnych roz-
dzia ach autor dokonuje szczegó owego przegl du pe nego katalogu ludzkich praw 
i wolno ci � najpierw obywatelskich i politycznych (rozdzia  3), a nast pnie eko-
nomicznych, spo ecznych i kulturalnych oraz innych wska ników jako ci ycia, 
jak: poziom ubóstwa, miertelno  noworodków, przewidywalna d ugo  ycia, 
rozpowszechnienie systemu edukacji czy dost p do opieki zdrowotnej (rozdzia  
4). W odniesieniu do pierwszej grupy praw (tzw. pierwszej generacji praw cz o-
wieka) komentuje, e Chiny nie zas uguj  na cz sto przesadzone i wyolbrzymione 
zarzuty w tej dziedzinie. Jednak przyznaje, e bardzo niska ocena Banku wiato-
wego w odniesieniu do realizacji przez Pekin praw obywatelskich i politycznych 
jest uzasadniona. Realizacj  drugiej grupy praw (tzw. drugiej generacji praw cz o-
wieka) autor ocenia relatywnie dobrze, bior c pod uwag  ograniczone rodki Chin 
jako kraju rozwijaj cego si . Satysfakcjonuj ce wydaj  si  wska niki dotycz ce 
post pów w dziedzinie praw ekonomicznych i spo ecznych � standard ycia znacz-
nie si  poprawi  w ci gu zaledwie dekady (s.129�132), upowszechniono dost p 
do opieki medycznej (s. 132), zmniejszy  si  te  poziom analfabetyzmu (s. 133), 
znacznie te  wzrós  poziom zamo no ci spo ecze stwa (s. 129). 

 Nast pnie autor przechodzi do wielop aszczyznowej analizy porównawczej. 
Zak ada, e najbardziej obiektywna ocena rzeczywistego stanu przestrzegania praw 
cz owieka w Chinach mo liwa jest dopiero w zestawieniu z sytuacj  w pa stwach 
o podobnym poziomie dochodu. Zdaniem autora, nie ma sensu porównywanie Chin 
czy jakiegokolwiek innego pa stwa do abstrakcyjnych czy wyidealizowanych i re-
prezentowanych przez wysoko rozwini te pa stwa Zachodu standardów dobrego 
zarz dzania, rz dów prawa i praw cz owieka. Dlatego skupia si  na tym, w jaki 
sposób Chiny radz  sobie w porównaniu do krajów rozwijaj cych si , przy czym 
nie rodzaj systemu politycznego odgrywa tu wiod ce znaczenie, lecz poziom za-
mo no ci spo ecze stwa. Zdaniem autora, realizacja praw cz owieka, równie  oby-
watelskich i politycznych, jest silnie zwi zana z poziomem dobrobytu spo ecze -
stwa � im pa stwo zamo niejsze, tym ludzkie prawa i wolno ci cz owieka s  lepiej 
chronione. Przyj cie perspektywy porównawczej prowadzi do wniosku, e Chiny 
pod wzgl dem wi kszo ci wska ników praw cz owieka oraz dobrobytu wyprze-
dzaj  we wszystkich kategoriach praw (z wyj tkiem obywatelskich i politycznych) 
przeci tne pa stwo w swoim przedziale dochodu per capita. Oprócz poziomu do-
chodu per capita drugim wymiarem kontekstu porównawczego s  wed ug autora 
specy ka kulturowa i religijna, które, obok niskiego wska nika spo ecznego do-
brobytu najlepiej wyja niaj  niesatysfakcjonuj cy stan realizacji praw obywatel-
skich i politycznych w Chinach. Wed ug autora, to wp yw tradycji konfucja skiej 
powoduje, e post py w dziedzinie realizacji tych praw w pa stwach regionu Azji 



Wschodniej, nawet tych o demokratycznym systemie politycznym (jak Japonia czy 
Tajwan), s  relatywnie niewielkie w odniesieniu do poziomu dochodu (s. 43). 

Peerenboom przyj  podej cie, wed ug którego Chiny postrzegane s  jako pro-
pagator alternatywnego podej cia do systemu ochrony praw cz owieka oraz funk-
cjonowania jego uczestników � modelu �wspó zawodnika� (contender model), 
d cego do realizacji kolejnych praw wprost proporcjonalnie do wzrostu docho-
du per capita oraz lokalnej specy ki kulturowej. Model ten znacznie ró ni od za-
czerpni tego z terminologii prawa karnego modelu �przest pcy� (offender model), 
ami cego normy mi dzynarodowego re imu praw cz owieka5. Wydaje si , e tra-

dycyjny model, bazuj cy na za o eniu sankcjonowania (moralnego i materialne-
go) pa stw ami cych okre lone zasady mi dzynarodowego systemu praw cz o-
wieka powinien by  stosowany g ównie w odniesieniu do norm ius cogens (m.in. 
zakaz ludobójstwa czy stosowania tortur). Warto go te  uzupe ni  o przyj te przez 
Peerenbooma �podej cie porównawcze�, zawieraj ce odniesienie do pozosta ych 
ludzkich praw i wolno ci, bardziej zale nych od poziomu dochodu per capita (cho-
dzi g ównie o prawa gospodarcze, spo eczne i kulturalne, jak równie  inne wska -
niki spo ecznego dobrobytu). �Podej cie porównawcze� nastawione jest na oce-
n  post pów w dziedzinie praw cz owieka w danym pa stwie w porównaniu do 
post pów w innym, znajduj cym si  na porównywalnym poziomie rozwoju i za-
mo no ci spo ecze stwa. Tradycyjne podej cie (offender model) bazuje na wy-
mierzaniu �kary� za wszelkie wykroczenia przeciwko zabezpieczonym traktatami 
mi dzynarodowymi prawom i wolno ciom, niezale nie od poziomu rozwoju pa -
stwa i dochodu per capita. Natomiast fundamentem nowego podej cia (contend-
er model) ma by  �nagradzanie� pa stw czyni cych w ramach mi dzynarodowej 
�konkurencji� relatywnie (w ramach kategorii podobnych pa stw) satysfakcjonu-
j ce post py w dziedzinie praw cz owieka. Znajduj ce si  na dwóch przeciwnych 
biegunach perspektywy powinny si  równowa y  w ramach mi dzynarodowego 
systemu ochrony praw cz owieka. Ma to znaczenie, zw aszcza e zdominowany 
przez ameryka skie podej cie wspó czesny re im ska ony jest problemem stoso-
wania �podwójnych standardów�, którego m.in. Chiny niejednokrotnie sta y si  
o ar  (rozdzia  5). Wed ug Peerenbooma regularne pi tnowanie Chin na forach 
mi dzynarodowych, zw aszcza w ramach Rady Praw Cz owieka ONZ (wcze niej 
Komisji) jest niesprawiedliwe, zw aszcza bior c pod uwag  fakt, e od lat 90. XX 
w. kilkana cie razy USA oraz inne pa stwa Zachodu wysuwa y na jej forum wnio-
ski antychi skiej rezolucji, jednocze nie pomijaj c powa ne naruszenia praw cz o-
wieka w takich krajach, jak Indie czy Arabia Saudyjska (s. 163�164). Co wi cej, 
wed ug autora selektywne stosowanie sankcji mi dzynarodowych powoduje utrat  

5 Zob. Wang Yang, China modernizes � Threat to the West or model for the rest? (Review), 
�Michigan Law Review� 1 April 2008.



legitymacji prawa mi dzynarodowego oraz jego norm, jak równie  podwa a wia-
rygodno  USA jako propagatora i obro cy praw cz owieka na wiecie. 

Wydaje si  zatem, e pojawia si  przestrze  dla nowych rozwi za  w ramach 
mi dzynarodowego systemu ochrony praw cz owieka. Nie oznacza to jednak, e 
optuj ce bardziej za modelem �wspó zawodnika� ni  �przest pcy� Chiny goto-
we s  na konfrontacj  z Zachodem na tle promowania konkurencyjnych mode-
li (wizji/ideologii). To prawda, e Chiny podj y krytyk  wspó czesnego mi dzy-
narodowego re imu praw cz owieka oraz jego (cz sto niejednolitej i selektywnej) 
implementacji w odniesieniu do krajów rozwijaj cych si , dokonywanej g ów-
nie przez Stany Zjednoczone (zob. chi skie raporty krytykuj ce naruszenia praw 
cz owieka w USA). Jednak dzia ania Pekinu s  zazwyczaj bardziej defensywne 
ni  ofensywne. Pomimo poparcia dla wielu postulatów modelu �azjatyckich war-
to ci� Pekin nie stan  w jednym szeregu z Singapurem i Malezj  jako propagator 
tej konkurencyjnej do modelu demokracji liberalnej wizji systemu warto ci. Jak 
podkre la Peerenboom, Chiny chc  by  raczej postrzegane jako odpowiedzialny 
uczestnik spo eczno ci mi dzynarodowej, partycypuj cy w ju  istniej cym mi -
dzynarodowym re imie praw cz owieka. Jednocze nie zastrzegaj  sobie (oraz in-
nym pa stwom o podobnym poziomie dochodu per capita, jak równie  odmien-
nej od zachodniej specy ce cywilizacyjno-kulturowej oraz tradycji i zwyczajach 
spo ecznych) prawo do ich pragmatycznej interpretacji � odpowiadaj cej lokal-
nym warunkom. W tym sensie mo na mówi  o wpisaniu si  chi skiego stanowiska 
w prezentowane przez autora �podej cie porównawcze�, które jednak nie dyskre-
dytuje wspó czesnego re imu praw cz owieka, a mo e by  jedynie jego uzupe -
nieniem � chodzi o przesuni cie rodka ci ko ci systemu od sankcjonowania a-
mania praw cz owieka do nagradzania post pów w tej dziedzinie, z zastrze eniem 
bezwzgl dnego karania pogwa cenia podstawowych praw cz owieka (zw aszcza 
z kategorii ius cogens). Gdzie dok adnie mia aby przebiega  granica mi dzy �po-
lityk  kija� i �polityk  marchewki� oraz jak wygl da  ma ustalenie dok adnego 
katalogu praw podstawowych, pozostaje materia em do dalszej dyskusji. Je li na-
wet w przysz o ci Chiny sformu uj  konkurencyjn  do liberalnej, spójn  ideolo-
gi  oraz wyrastaj c  z niej polityk  zagraniczn  w dziedzinie praw cz owieka, to 
zagro enie z ich strony prowadz ce do tzw. zderzenia cywilizacji na tle odmien-
nych systemów warto ci jest, zdaniem autora, ma o prawdopodobne. Paradoksal-
nie, reprezentuj cy pragmatyczne podej cie do reform Chi czycy wydaj  si  bar-
dziej tolerancyjni wobec odmiennych stylów ycia ni  doktrynalnie tolerancyjni 
libera owie (rozdzia  8, s. 266�269).

Podsumowuj c swoje rozwa ania na temat chi skiej modernizacji, Peerenbo-
om wskazuje na mo liwe do realizacji elementy chi skiego EAM, jak równie  na 
ograniczenia tego paradygmatu w odniesieniu do innych krajów rozwijaj cych 



si , zarówno w Azji Wschodniej, jak i w innych cz ciach wiata (rozdzia  9, 
s. 287�290 i 290�297). 

Zdaniem autora, sukces modelu rozwojowego Chin oraz innych pa stw azjatyc-
kich stanowi �wa n  lekcj � dla innych krajów rozwijaj cych si . Po pierwsze, wie-
le elementów tzw. konsensusu waszyngto skiego okaza o si  skuteczne � zw asz-
cza zasady makroekonomiczne dotycz ce rodzimych gospodarek, jak dyscyplina 
 skalna, szeroka baza podatkowa, a tak e wydatki publiczne na opiek  zdrowotn , 
edukacj  i infrastruktur . Inne � szczególnie te zwi zane z otwieraniem rodzimej 
gospodarki na zagraniczn  konkurencj  oraz pogl dy na temat ograniczania sek-
tora pa stwowego, jak prywatyzacja czy handlowa i  nansowa liberalizacja, oka-
za y si  w okre lonych warunkach mniej skuteczne lub wymagaj ce rozci gni -
tych w czasie procesów adaptacyjnych. Po drugie, kraje rozwijaj ce si  powinny 
inwestowa  w zasoby ludzkie oraz rozwój instytucji, poniewa  umacnianie rz -
dów prawa ma kluczowe znaczenie dla zrównowa onego rozwoju. Nie oznacza to 
jednak konieczno ci, a nawet potrzeby importowania liberalno-demokratycznych 
rozwi za  instytucjonalnych. Bardziej preferowane jest dostosowywanie instytucji 
do lokalnych potrzeb, z czasem za  ewentualnie mo e uruchomi  si  mechanizm 
konwergencji (bardziej kosztownych) instytucji i praktyk pa stw wysoko rozwi-
ni tych ze stopniowo bogac cymi si  krajami rozwijaj cymi si . Po trzecie, libe-
ralno-demokratyczne rozwi zania prawne nie zawsze odpowiadaj  oczekiwaniom 
wi kszo ci spo ecze stw krajów rozwijaj cych si . Dlatego charakter rz dów pra-
wa musi zawsze odpowiada  lokalnym normom oraz aktualnym warunkom. Je li 
prawo stanowione pozostaje w g bokiej sprzeczno ci z tradycj  i zwyczajem da-
nego kraju, istnieje niewielkie prawdopodobie stwo jego skutecznej implemen-
tacji. Po czwarte, kraje rozwijaj ce si  powinny powa nie traktowa  pog biaj -
ce si  nierówno ci spo eczno-ekonomiczne, które towarzysz  procesom rozwoju. 
Im wy sza dysproporcja mi dzy bogatymi i biednymi, tym wi ksze niezadowo-
lenie spo eczne i rosn ce prawdopodobie stwo zak ócenia stabilno ci politycznej 
i porz dku publicznego. St d rz dy powinny przeprowadza  przede wszystkim re-
formy przynosz ce korzy  szerokim grupom spo ecznym, tak jak to robi  Chiny 
oraz inne pa stwa Azji Wschodniej rozwijaj ce si  w ramach EAM. Po pi te, dla 
stabilnego rozwoju gospodarczego stabilno  polityczna jest najwa niejsza, cho  � 
jak w wypadku Chin � kosztem tego s  znaczne ograniczenia praw obywatelskich 
i politycznych. Po szóste, demokratyzacja na niskim poziomie dochodu per capita 
ma niewielkie szanse powodzenia, czego dowodzi rosn ca liczba pa stw upad ych. 
I wreszcie ostatnia i zdaniem autora najwa niejsza wskazówka � konieczne jest 
pragmatyczne podej cie do reform, czyli sk onno  do eksperymentowania i przyj-
mowania najlepszych w okre lonych warunkach rozwi za  oraz ocenianie efektów, 
nieuleganie ekonomicznym, politycznym czy normatywnym dogmatom. 



Peerenboom wskazuje równie  na realne mo liwo ci zastosowania EAM oraz 
ograniczenia, które zmniejszaj  prawdopodobie stwo jego adaptacji przez kraje 
rozwijaj ce si . Oto kilka argumentów dowodz cych, e EAM nie jest modelem 
sprawdzaj cym si  uniwersalnie i jednakowo. Po pierwsze, istnienie znacz cych 
ró nic mi dzy pa stwami Azji Wschodniej pod wzgl dem polityki gospodarczej, 
instytucji prawnych, systemów spo eczno-politycznych nie przeszkodzi o Japo-
nii, Tajwanowi, Hongkongowi i Korei Po udniowej z powodzeniem, cho  nie bez 
pewnych ró nic, zaadaptowa  EAM. To zwi ksza prawdopodobie stwo przyj cia 
si  tego modelu rozwojowego równie  w innych krajach rozwijaj cych si , z za-
strze eniem konsekwentnej realizacji przez rz dy jego najwa niejszych za o e . 
Po drugie, istniej  w tpliwo ci co do u yteczno ci niektórych rozwi za  EAM 
przyj tych przez Chiny i inne pa stwa Azji Wschodniej. Ekonomi ci kwestionuj  
np. celowo  wspierania m odych ga zi przemys u czy tryby liberalizacji handlu 
i  nansów. Po trzecie, uznaj c zasadno  wprowadzenia rozwi za  ekonomicz-
nych EAM, niektóre kraje rozwijaj ce si  mog  nie by  w stanie implementowa  
ich. Rz dy pa stw upad ych s  cz sto zbyt s abe, by tego dokona . Ponadto na-
wet w wypadku stabilnych krajów rozwijaj cych si  rz dy s  ograniczone w re-
alizowaniu polityki gospodarczej przez mi dzynarodowy re im handlowy (m.in. 
regulacje WTO). Po czwarte, wiele krajów rozwijaj cych si  ju  si  zdemokra-
tyzowa o, a te, które tego nie zrobi y, s  pod siln  presj  � zarówno wewn trzn , 
jak i zewn trzn . W m odych systemach demokratycznych rz dz cy s  cz sto pod 
znacz cym wp ywem wyborców czy okre lonych grup nacisku, co utrudnia prze-
prowadzenie trudnych reform, zw aszcza tych, które przynosz  efekty w d ugim 
okresie, za  krótkofalowo mog  spowodowa  niekorzystne skutki spo eczne. Po 
pi te, Chi czycy nie twierdz , e propagowany przez Pekin model rozwoju jest 
w a ciw  cie k  prowadz c  do bogacenia si  i poprawy jako ci ycia. Najbar-
dziej podstawowe dla chi skiej wersji EAM jest za o enie, e reformy powinny 
by  realizowane pragmatycznie i dostosowane do lokalnych warunków. lepe ko-
piowanie EAM czy jakiegokolwiek innego modelu rozwojowego najprawdopo-
dobniej sko czy si  niepowodzeniem. To, czy okre lone elementy EAM przyczy-
ni  si  do skutecznego procesu reform w danym pa stwie, zale y w du ej mierze 
od kierowania si  przez rz d zasad  realizowania pragmatycznych eksperymen-
tów. Po pi te, i zdaniem autora najbardziej oczywiste, model chi skiej moderniza-
cji jest daleki od doskona o ci, lecz jednocze nie posiada niew tpliwe atuty. War-
to pami ta , e osi gni cia Chin dodatkowo zyskuj  w porównaniu do tego, jak 
z podobnymi problemami borykaj  si  inne pa stwa rozwijaj ce si , w tym rów-
nie  demokracje. 

W konkluzji ksi ki autor przyznaje, e tak samo jak inne pa stwa (równie  
te wysoko rozwini te) mog  korzysta  z chi skich do wiadcze , równie  Chiny 



mog  si  jeszcze wiele nauczy  od innych pa stw. Wymiana wiedzy i do wiadcze  
mi dzy pa stwami rozwini tymi i krajami rozwijaj cymi si  oraz mi dzy samy-
mi krajami rozwijaj cymi si  jest drog  dwukierunkow . Chiny stoj  nadal przed 
wieloma wyzwaniami (zw aszcza w dziedzinie przestrzegania obywatelskich i po-
litycznych praw cz owieka, budowania rz dów prawa, zrównowa onego rozwo-
ju i skutecznego zarz dzania), aby sprosta  wymaganiom zarówno w asnego spo-
ecze stwa, jak i spo eczno ci mi dzynarodowej. Ale to jest, zdaniem autora, cel 

stoj cy przed wszystkimi pa stwami, niezale nie od stopnia rozwoju.


