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Chiny nie przestaj  zadziwia : wbrew ró nym wyroczniom i przepowiedniom, 
mówi cym o powa nych wewn trznych zagro eniach i wielkich trudno ciach, go-
spodarka chi ska znajduje si  ju  w po owie trzeciej dekady trwa ego, wysokie-
go wzrostu. Tempo nie ulega zmniejszeniu, a wzrost � spowolnieniu. Rezultat jest 
taki, e coraz wi cej o rodków (politycznych i gospodarczych, opiniotwórczych 
i analitycznych) na szeroko rozumianym Zachodzie, chocia  g ównie w Stanach 
Zjednoczonych, zaczyna postrzega  Chiny jako �nowe, wyrastaj ce supermocar-
stwo�. Przestaje si  ju  mówi , jak by o dot d, o rosn cej roli Pa stwa rodka 
w regionie, zaczyna si  mówi  � i pisa  � o Chinach jako nowym o rodku � w a-
dzy, ci enia i oddzia ywania � w skali globalnej. 

Literatura na ten temat ro nie bardzo szybko (tyle, e nie u nas). Poni ej pró-
buj  pokrótce przedstawi  trzy charakterystyczne, cho  odmienne, pozycje doty-
cz ce tej w a nie kwestii: szybko rosn cej roli Chin na arenie mi dzynarodowej, 
przede wszystkim w sferze gospodarczej (co jednak poci ga za sob  ró norodne 
skutki, w tym natury politycznej, a nawet strategicznej).
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Oded Shenkar, profesor w szkole biznesu na Uniwersytecie w Pensylwanii, od 
lat zajmuj cy si  Chinami, stawia mia  tez : �Przed rmami, pracownikami i kon-
sumentami pojawia si  nie tyle kwestia nadej cia Chi czyków, jako e oni ju  tu 
s , lecz zagadnienie, jak przygotowa  si  na t  now  sytuacj  gospodarcz �. Au-
tor jest w pe ni przekonany, e Chiny nadal b d  kroczy y w asn  drog , poszu-
kiwa y rodzimych rozwi za  i nie ogl da y si  zbytnio na rady czy doradztwo ze 
strony najwa niejszych mi dzynarodowych instytucji nansowych czy organiza-
cji gospodarczych, jak Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank wiatowy czy 

wiatowa Organizacja Handlu. Chiny buduj  swoj  pot g  na podstawie w asnego 
scenariusza, kieruj c si  wy cznie w asnymi kalkulacjami i interesami. Czy w ich 
przypadku mówienie o �pot dze� jest ju  uzasadnione? Autor nie pozostawia, sobie 
i czytelnikom, adnych w tpliwo ci co do tego i pisze: �Jeste my wiadkami sys-
tematycznego, dramatycznego wzrostu przysz ej wiatowej pot gi�. Nast pnie na 
kilku stronach Shenkar podaje ca y szereg przyk adów na uzasadnienie powy szej 
tezy; przypomina, e ChRL dostarcza obecnie na rynki wiatowe 70 proc. ogó u 
wyprodukowanych na ca ym globie zabawek, 60 proc. rowerów, 50 proc. obuwia 
i kuchenek mikrofalowych, jedn  trzeci  toreb podró nych, telewizorów i urz dze  
klimatyzacyjnych, a tak e jedn  czwart  pralek i jedn  pi t  lodówek. Co wi cej, 
zauwa alna jest coraz wi ksza poda  chi skich towarów elekrycznych i elektro-
nicznych, a wi c o wysokim wk adzie my li technicznej i technologii, a nie tylko 
du ym nak adzie taniej si y roboczej, jak by o jeszcze do niedawna. 

Zdaniem autora, wej cie Chin do WTO pod koniec 2001 r. przyczyni o si  do 
rozpocz cia kolejnej fazy tamtejszych zmian i reform, a mianowicie jeszcze wi k-
szego otwarcia chi skiej gospodarki na wiatowe rynki, w sensie zarówno ekspan-
sji na zewn trz, jak te  znacznie szerszego wykorzystania obcego kapita u (i my-
li technicznej) i powi za  z nim. W sensie gospodarczym, Chiny sta y si  ju  

bardziej otwarte, ni  by a kiedykolwiek gospodarka japo ska. Wed ug najnow-
szych danych, ogólne obroty handlowe (eksport i import) ChRL si gaj  70 proc. 
ich PKB, podczas gdy w Japonii jest to liczba równa ok. 20 proc. PKB. Wi ksze 
jest te  w Chinach ni  w Japonii otwarcie na obcy kapita  (w 2004 r. Chiny przyj -
y 55 mld dolarów w formie FDI � bezpo rednich inwestycji kapita owych i prze-
cign y pod tym wzgl dem nawet USA, dotychczas najwi kszego biorc  obcych 

kapita ów w skali globalnej).
To fakt, podkre la O. Shenkar (i uzasadnia t  tez  wieloma liczbami), e na 

terenie ChRL chodzi przede wszystkim o kapita  z Hongkongu, Tajwanu, Singa-
puru i chi skiej diaspory w Azji Po udniowo-Wschodniej. Mamy wi c poniek d 
do czynienia z budow  tzw. Wi kszych Chin (Greater China), a wi c wzajemne-
go wspierania si  Chi czyków rozsianych po regionie, a nawet po ca ym wiecie. 
Warto temu zagadnieniu przygl da  si  znacznie uwa niej, szczególnie w wietle 
powi za  Chin l dowych z Tajwanem, o czym do  du o i szczegó owo pisze si  



we wszystkich trzech omawianych tutaj pracach (przy czym najwi cej, ze wzgl -
du na tematyk , w tomie po wi conym Dorzeczu Rzeki Per owej). 

Oded Shenkar dostrzega problemy, z jakimi borykaj  si  Chiny. Wymienia 
m.in. nie zreformowany, �sypi cy si � system bankowy, s abo rozwini te us ugi 
czy ci g e kontrowersje wokó  w asno ci (mniejsze dzi  ni  przed kilku, nie mó-
wi c ju : przed kilkunastu laty). Ogólnie jednak autor stawia tez , zgodnie z któr  
�wszelkie przeszkody mog , co najwy ej, zwolni , ale nie zastopowa  chi skiego 
marszu gospodarczego�. W ramach tego �marszu� przewiduje on, e ju  wkrótce 
Pa stwo rodka wkroczy w kolejny etap, w ramach którego �Chiny przekszta c  
si  z podwykonawcy w samodzielnego producenta i kreatora w asnych, marko-
wych towarów�. Ju  dzi  rmy takie jak Wanfeng (cz ci samochodowe), Lenovo 
(komputery), Haier (sprz t gospodarstwa domowego), Huawei (telekomunikacja) 
czy TCL Mobile (telefony komórkowe) zaczynaj  wyrasta  na znacz ce i coraz 
bardziej znane i cenione marki na wiatowych rynkach. Szerzej pisze na ten te-
mat Ted C. Fishman.

Autor ten, z kolei, b d c rasowym dziennikarzem, pisze te  bardziej obrazowo, 
a tak e stawia jeszcze bardziej zdecydowane tezy. Jego zdaniem, �towary z na-
drukiem MADE IN CHINA zamieni y si  w now , mi dzynarodow  walut �. Co 
wi cej, w ostatnim okresie � aden inny kraj nie wspina  si  kiedykolwiek szyb-
ciej po drabinie wzrostu. aden inny kraj nie prowadzi ekonomicznej gry lepiej 
ni  Chiny, jak te  aden inny kraj nie wstrz sn  bardziej gospodarcz  hierarchi  
na wiecie ni  Chiny�. Pa stwo rodka, w sposób bezprecedensowy w dziejach, 
w ci gu minionych niespe na 30 lat (od zapocz tkowania kursu reform i otwar-
cia na wiat w grudniu 1978 r.), �trzykrotnie podwoi o swoj  produkcj �, a jeden 
z najbardziej spektakularnych efektów tych zmian sprowadza si  do tego, e ich 
dodatnie saldo w handlu z USA w 2003 r. wynios o 152 mld dolarów � i nadal ro -
nie, ku rosn cemu zaniepokojeniu ameryka skich w adz. Gdzie indziej przypo-
mina si  z kolei, e � w przeciwie stwie do zad u aj cych si  stale USA � Chiny 
maj  ju  najwy sze w wiecie rezerwy walutowe, przekraczaj ce 700 mld dola-
rów, a tamtejsze spo ecze stwo, ci gle jeszcze relatywnie biedne, charakteryzuje 
si  bardzo wysok  stop  oszcz dno ci i oszcz dzania.

Ted Fishman potwierdza swoje mia e tezy na temat b yskawicznie rosn cej 
roli Chin na wiatowych rynkach jeszcze wi ksz  ilo ci  faktów i danych (staty-
stycznych i liczbowych) ni  Oded Shenkar. Uwa a on jednak, e szybko rosn ca 
chi ska produkcja jest nie tyle zagro eniem, co szans  dla wiatowych rynków. 
Jego zdaniem, lepiej wspó pracowa  z Chinami i korzysta  z mo liwo ci, jakie 
daje tamtejszy przeogromny rynek (ponad miliard 300 mln konsumentów � to jest 
fakt, który oddzia uje na wyobra ni  ka dego inwestora i biznesmena na wiecie), 
ni  próbowa  Chiny izolowa . Zreszt , dodaje z pe nym przekonaniem � id c tym 
samym w lad za tezami O. Shenkara � e wszelkie próby izolacji chi skiego ryn-
ku ju  w tej chwili skazane s  na kl sk ; obaj autorzy dostrzegaj  zjawisko rosn -



cych powi za  kapita owych i gospodarczych w ramach Greater China. Chi czy-
cy s  w stanie obroni  samych siebie � oto ich kolejna, wa na teza. 

Ted C. Fishman pisze o chi skiej gospodarce i tamtejszych przemianach z jesz-
cze wi kszym entuzjazmem ni  Oded Shenkar. Zarazem jednak dostrzega w nich, 
chocia  tego nie eksponuje, wi cej mankamentów ni  wyk adowca biznesu i zarz -
dzania w Wharton School Uniwersytetu Pennsylvania. Podaje np., e mimo szyb-
kiego wzrostu nadal blisko 47 proc. chi skiego spo ecze stwa yje z dochodów 
nie przekraczaj cych 2 dolarów dziennie, e tylko w okresie 1996�2001 zaj cie 
straci o 53 mln ludzi, e w Chinach praca sta a si  towarem � ale jest to towar de-
cytowy. Autor dostrzega te , tak ci le zwi zane z szybkim wzrostem gospodar-
czym, ogromne problemy ze rodowiskiem naturalnym i stawia � jak e s uszn  � 
tez : �Zanieczyszczenie rodowiska naturalnego, b d ce globalnym zagro eniem 
przed wkroczeniem Chin na cie k  reform gospodarczych, staje si  problemem 
jeszcze bardziej pal cym po wej ciu do gry setek milionów nowych [chi skich] 
fabryk, samochodów i domostw�. Tym bardziej, e zanieczyszczenie rodowiska 
nie zna pa stwowych granic i ju  dzi  ocenia si , e zanieczyszczenie powietrza, 
maj ce swe ród o w Chinach, to ok. 40 proc. tego rodzaju zanieczyszcze  odno-
towywanych u s siadów � takich jak Japonia czy Korea Po udniowa. 

Ted Fishaman pisze wreszcie, chocia  i tego tematu nie rozwija (a szkoda!), 
o wszechobecnym aktualnie w Chinach po piechu (za pieni dzem, wzrostem, po-
st pem, modernizacj , nowym sprz tem itp.) i id cych w lad za tym niektóre ne-
gatywnych zjawiskach. Zalicza do nich � coraz cz ciej zauwa alne � patrzenie 
z góry na s siadów i inne narody (szczególnie dra liwe pod tym wzgl dem sta y 
si  ju  relacje z Japoni ), narastaj ce przejawy nacjonalizmu (autor pisze: �chi -
ski nacjonalizm, jak ju  wspomniano, ro nie równolegle z chi sk  globalizacj �) 
czy te  do  powszechne zalewanie obcych rynków tanim towarem i wr cz tan-
det  (jeden z rozdzia ow w ksi ce O. Shenkara nosi tytu  Rolex za dwa dolary). 
Ogólnie jednak odnosi si  nieodparte wra enie, e w obu przypadkach mamy do 
czynienia z wielkimi entuzjastami chi skiego, otwartego rynku i mo liwo ci z tym 
zwi zanych.

W jeszcze wi kszym stopniu wra enie takie � oprócz znu enia, bo ksi ka 
prze adowana jest nadmiern  ilo ci  szczegó owych danych, statystyk i tabel � po-
wstaje przy lekturze trzeciej z omawianych tu prac, po wi conej analizie zjawisk 
gospodarczych (i � niestety, dodajmy od siebie � tylko takich) w Dorzeczu Rze-
ki Per owej. Od chwili publikacji klasycznych dwóch tomów, po wi conych Do-
rzeczu Jangce, pióra profesora socjologii Uniwersytetu Princeton, Lynn T. Whi-
te III, wydanych w drugiej po owie lat 90. minionego stulecia1, jest to najbardziej 

1 Chodzi tu zapewne o dzie o Unstately Power. T. 1: Local Causes of China�s Economic Reforms. 
T. 2, Local Causes of China�s Intellectual, Legal and Governmental Reforms, wyd. M. E. Sharpe, 
New York 1998 � od red.



wnikliwe studium w literaturze obcoj zycznej, po wi cone jednemu chi skiemu 
regionowi. Praca o Dorzeczu Rzeki Per owej jest tym bardziej cenna, i  dotyczy 
bodaj najbardziej dynamicznego obecnie pod wzgl dem gospodarczym rejonu ju  
nie tylko na terenie Chin, lecz chyba nawet ca ego globu. 

Autorzy podkre laj , e region ten � obejmuj cy m.in. Hongkong, Makau � 
Aomen, Guangzhou (Kanton) i Foshan jako najwi ksze miasta, a tak e dwie spe-
cjalne strefy gospodarcze Shenzhen i Zhuhai � w 2002 r. produkowa  a  9 proc. 
PKB ca ych Chin, mimo e zamieszkuje tu ledwie 1,8 proc. ogó u ludno ci kra-
ju, a jego obszar to tylko 0,4 proc. terenu ca ych Chin. Co wi cej, region ten sa-
modzielnie przynosi  jedn  trzeci  chi skiego importu i wytwarza  nieco wi cej 
(34,3 proc.) chi skiego eksportu, a inwestycje tu nap ywaj ce, g ównie z Hong-
kongu i Tajwanu, to a  88 proc. ogó u FDI nap ywaj cych do ca ych Chin. Jesz-
cze jedno, ciekawe i wa ne, zjawisko wi e si  z tym, e zdecydowana wi kszo  
otwieranych tu rm ma charakter prywatny, a nie pa stwowy. Mamy tu wi c do 
czynienia z jednym najwi kszych kapitalistycznych eksperymentów i przedsi -
wzi  (w ramach formalnie socjalistycznego systemu!), co autorzy ujmuj  nast -
puj co: �Dorzecze Rzeki Per owej stanowi nie tylko najbardziej zorientowan  na 
wiat cz  chi skiej gospodarki, ale jest te  najwi kszym regionalnym o rodkiem 

gospodarczym w Chinach. Gdyby z tego regionu utworzy  samodzielne pa stwo, 
to tak rozumiane Dorzecze Rzeki Per owej w 2002 r. by oby 16. co do wielko ci 
gospodark  na wiecie i 10. najwi kszym eksporterem w skali wiatowej�. 

To mówi o skali eksperymentu i przedsi wzi cia, za którym sta  od pocz tku 
i stoi nadal kapita  z Hongkongu, chocia  w ostatnich latach wspierany w znacz-
nym stopniu przez Tajwan. Autorzy analizuj  odr bnie i wnikliwie poszczególne 
gospodarki regionu, pos uguj c si  ocjalnymi danymi z tamtejszych urz dów, ko-
lejno: Hongkongu, Shenzhenu, Zhuhai itd., przy czym najwi cej uwagi po wi caj  
powi zaniom obszarów na terenie Chin l dowych z Hongkongiem, dziel c wyra -
nie okresy przed przy czeniem b. kolonii brytyjskiej do ChRL (po owa 1997 r.) 
i po nim. Wynika z tej analizy, e zwi zki te od dawna by y silne, ale nasili y si  
jeszcze bardziej po w czeniu b. kolonii do Chin. Hongkong jest nie tylko najwi k-
szym dostawc  kapita u dla regionu Dorzecza Rzeki Per owej (ponad 70 proc. ogó-
u FDI, które tra y tu po 1979 r.), ale te  swego rodzaju pasem transmisyjnym 

pomi dzy rynkiem ChRL a wiatem zachodnim. Autorzy podaj , e w 2001 r. a  
86,9 proc. ogó u eksportu z Hongkongu dotyczy o towarów wytworzonych w Do-
rzeczu Rzeki Per owej (sk d traaj  one g ównie na rynki USA, Japonii, UE i Ka-
nady � w tej w a nie kolejno ci).

Hongkong jest te  najpowa niejszym partnerem ca ego tego regionu, je li 
chodzi o us ugi, nowo zak adane rmy i rynek nieruchomo ci. Innymi s owy, to 
Hongkong i jego silna, liberalna gospodarka by a � i pozostaje � si  nap dow  
niebywa ego wzrostu gospodarczego w ca ym regionie; wzrostu jeszcze wy sze-
go ni  w skali ca ego kraju w ostatnich niemal trzech dekadach, a wi c, tym sa-



mym, przekraczaj cego poziom 10 proc. w skali rocznej. Równie  i ci autorzy s  
optymistami co do przysz o ci tak regionu przez siebie opisywanego, jak te  ca-
ych Chin. Jako przekonani zwolennicy tamtejszych zmian stawiaj  nawet na za-

ko czenie tez , zgodnie z któr  ju  wkrótce Dorzecze Rzeki Per owej upodobni 
si  w sensie gospodarczym do Hongkongu, a nast pnie podobny proces zajdzie 
w skali ca ych Chin. 

Czy s  to tylko pobo ne yczenia, czy te  nieodwracalne w swej logice proce-
sy, trudno jeszcze w tej chwili przes dza . Jedno jest pewne: wszystkie omawia-
ne tutaj prace, co charakterystyczne, wró  Chinom jasn  i dobr  przysz o . Do-
wodz , na podstawie rozleg ych bada  (O. Shenkar), obserwacji (T. Fishman) lub 
wnikliwych analiz (M. Enright, E. Scott, K. Chang), e kraj ten przechodzi przez 
okres niebywa ej koniunktury i nic nie zdaje si  w najbli szej przysz o ci stan  
na przeszkodzie w jego dalszym, dynamicznym rozwoju. Innymi s owy, b dzie to 
pa stwo o coraz wi kszym znaczeniu dla wiata. Jednak e w takim kontek cie je-
dynie ostatnia trójka autorska stawia � jak e sensowne i uzasadnione � pytanie: 
�Chocia  mened erowie, politycy i analitycy na ca ym wiecie dostrzegaj  chi -
ski wzrost gospodarczy, wiele cech i elementów tego wzrostu pozostaje dla nich 
w znacznym stopniu nieprzeniknionych. Jak, dla przyk adu, Chiny, maj ce po-
przednio gospodark  ca kowicie odci t  od reszty wiata, przeobrazi y si  w ci -
gu trzech dekad, a wi c tak szybko, w ekonomiczne mocarstwo?�.

Wszystkie omawiane tutaj prace staraj  si  na takie w a nie pytania odpowia-
da . Ich cech  wspóln  jest si a opisu, cz sto wspierana odpowiednio dobrany-
mi danymi i statystyk . Problemem otwartym, tak e po lekturze tych � wa nych 
jako ka dy z osobna � tomów, pozostaje zagadnienie: Czy Chiny s  ju  skazane 
na sukces? Czy tamtejsze zmiany i sta y wzrost s  ju  przes dzone na nast pn  
dekad  lub dwie? Gdyby tak rzeczywi cie mia o by , to autorzy omawianych tu 
prac � o czym pisz  i o czym zdaj  si  by  wi cie przekonani � mieliby racj  do-
wodz c, i  na naszych oczach ro nie supermocarstwo, które za 10�15 lat nieod-
wracalnie nim b dzie. 

Pod warunkiem, e Chiny po drodze si  nie pogubi  i nie zbocz  z wytyczo-
nej trasy, której cel � w oczach w adz w Pekinie, jak te  autorów omawianych tu 
prac � jest jeden: wej  na wiatow  aren  jako drugie (super)mocarstwo, po USA. 
Niestety, mankamentem analizowanej tu literatury (a jest ona znacznie bogatsza 
i szersza; liczba zwolenników chi skiego wzrostu i zmian ro nie) jest swego ro-
dzaju jednostronno . Nie dostrzega si  w pe nym wymiarze zagro e  zwi zanych 
z chi sk  transformacj  i globalizacj . Nie dostrzega si  lub wiadomie niweluje 
autentyczne napi cia, wywo ywane rosn cym rozwarstwieniem spo ecznym, stra-
tykacj  regionaln , przemianami w mentalno ci. adna z omawianych tutaj prac 
nie analizuje, a co najwy ej napomyka (jak China Inc.) o � tak niedawno g o nym 
� ruchu Falun Gong i fenomenie z nim zwi zanym, a mianowicie tym, e chi ski, 
wysoki � to prawda � wzrost gospodarczy ju  od kilkunastu co najmniej lat prze-



biega w swego rodzaju pustce ideowej. Jedyn  warto ci  zdaje si  by  pieni dz, 
cz sto wspierany jedynie przez rynek i jego prawa. To jeszcze za ma o na ca ko-
wity sukces. By  mo e � co cz ciowo dostrzega jedynie T. Fishman � luk  wy-
pe ni stale narastaj cy, chi ski nacjonalizm. Czy jednak b dzie on pozytywny dla 
Chin i wiata? 

Napi cia zwi zane z reformami doprowadzi y ju  w Chinach do wielu zwro-
tów, zahamowa  i prze omów. W 1989 r. wokó  wydarze  na placu Tiananmen do-
sz o te  do krwawych star . Czy by mia yby by  one jedynymi na tej niezwykle 
wyboistej drodze bezprecedensowych zmian? Oby tak by o. Nie nale y bowiem 
Chinom yczy  jakiejkolwiek destablizacji, jako e s  ju  one dzisiaj integralnym 
i wa nym elementem rynku wiatowego. Gdyby w Chinach zawrza o, nie oby o-
by si  ju  wówczas bez powa nych turbulencji na wiatowych rynkach. Pod tym 
wzgl dem autorzy omawianych tutaj prac maj  ca kowit  racj  � i bardzo sku-
tecznie dowodz  swych tez. Czy jednak ich optymizm nale y w pe ni podziela ? 
Przypomnijmy, e przed kilkunastu laty pisano ju  ksi ki w stylu �Japonia jako 
numer jeden�. Prognozy te jednak jako  si  nie sprawdzi y. To prawda, przypomi-
na si  cz sto i s usznie: Chiny s  wi ksze ni  Japonia, maj  wi c wi ksze mo li-
wo ci. Ale nadal pozostajemy tylko w sferze mo liwo ci w a nie � a z tych mo -
na skorzysta  tak w sensie pozytywnym, jak te  zmarnotrawi  je. Autorzy prac tu 
przedstawianych i omawianych s  przekonani, e Chinom si  uda. My, chocia by 
z tego powodu, e sami przechodzimy przez bolesn , wielowymiarow  pokomu-
nistyczn  transformacj , powinni my by  w swych ocenach bardziej wstrzemi -
liwi i ostro ni. Chiny jeszcze swoich przeobra e  nie zako czy y. By  mo e na-
druk �Made in China� jest ju  wiatow  walut , jak chce Ted C. Fishman, ale my 
lepiej pozosta my jeszcze przy swojej; przy okazji obserwuj c Chiny, bo procesy 
tam zachodz ce � o czym wymienione tu lektury dobitnie wiadcz  � s  wi cej ni  
fascynuj ce. S  to tak e, ze wzgl du na skal , procesy niezwykle wa ne, nie tyl-
ko dla Chin i regionu wokó  nich, ale tak e ca ego wiata, w tym Polski, o czym 
si  u nas, niestety, zbyt cz sto zapomina.


