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W 1978 r. w Chinach rozpocz  si  wieloetapowy proces donios ych zmian, 
które w ci gu ostatnich 35 lat powa nie wp yn y nie tylko na oblicze tego kra-
ju, ale tak e chi skiej diaspory na wiecie. Zwyci stwo Deng Xiaopinga podczas 
III Plenum KC w grudniu 1978 r. da o pocz tek gospodarczej transformacji kra-
ju. Nie by  on atwy, gdy  do przeprowadzenia pierwszych reform konieczny by  
kapita , za  trwaj cy od 1966 r. okres politycznych turbulencji zwi zanych z re-
wolucj  kulturaln  zepchn  Pa stwo rodka na skraj gospodarczej przepa ci. 
U progu realizacji ambitnego programu �czterech modernizacji� Chiny by y kra-
jem ubogim, nie tylko z racji braków inwestycyjnych, ale te  z powodu de cytu 
wykwali kowanych pracowników niezb dnych do odbudowy kraju2. Rewolucja 
kulturalna zniszczy a tak e tradycyjne wi zi pomi dzy �domowymi� Chi czyka-
mi zamorskimi (guiqiao qiaojuan) oraz �zagranicznymi� Chi czykami zamorski-
mi (huaqiao huaren)3. Tymczasem � w tej jak e trudnej dla kraju sytuacji � nowa 

1 Skrócona wersja tego artyku u zosta a zaprezentowana na mi dzynarodowej konferencji �Wiek 
wielkich przemian. W setn  rocznic  Rewolucji Chi skiej 1911�2011�, Uniwersytet Warszawski, 
14�15 pa dziernika 2011 r.

2 Pod koniec lat 70. chi ski system edukacji by  w tak s abej kondycji, e cz  ameryka skich 
naukowców utrzymywa a, i  Chiny w aden sposób nie zdo aj  przygotowa  wystarczaj co licznej 
wysoko wykwali kowanej kadry. L. Suryadinata, China and the ASEAN States: the Ethnic Chinese 
Dimension, Singapore 2005, s. 50.

3 W niniejszym artykule zosta a zastosowana chi ska i polska terminologia dotycz ca Chi czy-
ków zamorskich. Chi ski termin guiqiao qiaojuan jest nazw  zbiorcz  i obejmuje dwie grupy spo-



ekipa rz dz ca na czele z Deng Xiaopingiem skierowa a swoj  uwag  w a nie na 
chi sk  diaspor , dostrzegaj c w niej potencjalne ród o wsparcia.

Odnowienie relacji z diaspor  okaza o si  jednak zadaniem trudnym. W okresie 
rewolucji kulturalnej tak qiaojuan, jak i guiqiao poddawano represjom. Poniewa  
cz sto yli oni na poziomie wy szym ni  pozosta a cz  spo ecze stwa, ochrzczo-
no ich mianem �bur uazyjnych kapitalistów, paso ytów i szpiegów�4; z tak  ety-
kietk  byli oni nara eni na nieustanne szykanowanie. Jednym ze skutków tej ide-
ologicznej nagonki by o zamkni cie uniwersytetów i szkó  dla guiqiao qiaojuan, 
gdy  uznano je za o rodki dzia alno ci �kontrrewolucyjnej�. Opustosza e budynki 
najcz ciej oddawano do dyspozycji wojska. Równocze nie w adze lokalne cz sto 
kon skowa y domy i maj tki �domowych� Chi czyków zamorskich. Wi kszo  
z nich musia a zawiesi  lub zerwa  kontakty z krewnymi pozostaj cymi za grani-
c , poniewa  jakiekolwiek zwi zki z chi sk  diaspor  by y postrzegane jako �re-
akcyjne�. W ogniu krytyki znalaz a si  jednocze nie polityka prowadzona przez 
rz d wobec huaqiao huaren przed 1966 r., jako nazbyt rewizjonistyczna5. St d na-
czelny organ odpowiedzialny za ówczesny jej kszta t, Komisja ds. Chi czyków 
Zamorskich, zosta  rozwi zany najprawdopodobniej ju  w 1968 r.6

Gdy najbardziej gor cy okres rewolucji kulturalnej dobieg  ko ca (1969 r.), po-
o ono kres jawnie wrogiej polityce wobec guiqiao qiaojuan. Jednak ambiwalent-

ny stosunek pa stwa do tej grupy spo ecznej utrzyma  si  a  do 1976 r. St d okres 
mi dzy rokiem 1966 a 1976 jest cz sto nazywany �katastrof  10 lat�7. Wed ug nie-
których szacunków w latach 1967�1972 Chiny opu ci o 400 tys. guiqiao qiaojuan8.

eczne: qiaojuan, czyli tych Chi czyków, którzy mieszkaj  w ChRL, a za granic  maj  rodzin  i/lub 
krewnych, oraz guiqiao, czyli tych Chi czyków, którzy przez pewien czas przebywali na emigracji, 
po czym powrócili do Chin. Nale y pami ta , e tak qiaojuan, jak i guiqiao zaliczani s  do chi skiej 
diaspory/emigracji, mimo e nie przebywaj  oni poza krajem. Z kolei termin huaqiao huaren od-
nosi si  wy cznie do Chi czyków przebywaj cych poza granicami Chin. Jego pierwszy cz on (hu-
aqiao) oznacza emigrantów nadal posiadaj cych obywatelstwo ChRL, za  drugi (huaren) � odnosi 
si  do osób, które przyj y obywatelstwo kraju pobytu. Ilekro  mowa jest o polityce Pekinu obej-
muj cej obie grupy Chi czyków zamorskich � �domowych� (guiqiao qiaojuan) i �zagranicznych� 
(huaqiao huaren) � autor u ywa zamiennie dwóch równowa nych terminów polskich: �Chi czycy 
zamorscy�, �diaspora (chi ska)�.

4 L. Suryadinata, op. cit., s. 47.
5 Wi cej na ten temat zob. S. Fitzgerald, China and Overseas Chinese: A Study of Peking�s Chan-

ging Policy 1949�1970, Cambridge 1972.
6 L. Suryadinata, op. cit., s. 48.
7 Ibidem, s. 50.
8 Ibidem, s. 49.



W miar  jak stronnicy Deng Xiaopinga pokonywali kolejne przeszkody na dro-
dze do przej cia w adzy w pa stwie, stopniowo ros a szansa na reform  o cjalnego 
kursu partii wobec Chi czyków zamorskich. Pierwsze dzia ania podj to jesieni  
1977 r., gdy na kluczowe stanowiska zacz li wraca  towarzysze Denga. Skoncen-
trowano si  wówczas na odbudowie administracyjnych organów pa stwowych 
odpowiedzialnych przed rewolucj  kulturaln  za zarz dzanie sprawami diaspory. 
Tote  gdy pod koniec wrze nia 1977 r. Deng Xiaoping o wiadczy , e sprawy te 
powinny znale  si  w ród kwestii, którymi zajmie si  nowy rz d, dawne znacze-
nie odzyska a wspomniana wy ej Komisja ds. Chi czyków Zamorskich9. 

Prze omowym wydarzeniem by a mowa wyg oszona przez Liao Chengzhi10 
podczas spotkania roboczego, które poprzedzi o narodow  konferencj  po wi co-
n  Chi czykom zamorskim (odby a si  w Pekinie w grudniu 1977 r.). W przemó-
wieniu zatytu owanym Krytyka forsowanej przez band  czworga teorii o reakcyj-
nym charakterze powi za  z chi sk  diaspor  Liao pot pi  dzia ania podejmowane 
wobec guiqiao qiaojuan w trakcie rewolucji kulturalnej11.

Tekst wyst pienia ukaza  si  w �Renmin Ribao� dwa miesi ce pó niej, a to-
warzyszy  mu artyku  wst pny zatytu owany Nale y si  skupi  na kwestiach do-
tycz cych Chi czyków zamorskich. Publikacja obu tekstów na amach prasowego 
organu partii oznacza a, e zawarte w nich idee reprezentowa y o cjalne pogl -
dy kó  rz dz cych. Los cz onków chi skiej diaspory nabiera  znaczenia sprawy 
o wadze pa stwowej, co uwidoczni o si  tak e w lutym 1978 r. w trakcie obrad 
Ogólnochi skiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), gdzie kwe-
sti  polityki wobec Chi czyków zamorskich poruszy o wielu czo owych chi skich 
polityków, za  ówczesny przewodnicz cy Komunistycznej Partii Chin (KPCh), 
Hua Guofeng, wyg osi  na ten temat stosowne o wiadczenie. Oznak  determina-
cji w d eniu, by ówczesne deklaracje zmian w obszarze polityki wobec szeroko 
rozumianych Chi czyków zamorskich dotar y tak e na �zagraniczny rynek�, by o 
nadanie przemówie  wyg oszonych w trakcie obrad OZPL na antenie radia rów-
nie  w j zyku angielskim12.

9 Formalnie organ ten zosta  wskrzeszony ju  w 1974 r. Od 1978 r. istnieje pod nazw  Biuro ds. 
Chi czyków Zamorskich. Obecnie funkcjonuje na szczeblu ministerstwa i ma oddzia y na poziomie 
gmin. M. Thunø, Reaching out and Incorporating Chinese Overseas: the Trans-territorial Scope of 
the PRC by the End of the 20th Century, �The China Quarterly� 2001, December, s. 911.

10 Przewodnicz cy Komisji w latach 1959�1966.
11 L. Suryadinata, op. cit., s. 51.
12 Ibidem.



Zarys nowego my lenia o huaqiao huaren zosta  wy uszczony we wspomnia-
nym artykule wst pnym, którego autor dowodzi , e Chi czycy mieszkaj cy za 
granic  mieli w przesz o ci zasadniczo pozytywny wp yw na Chiny i e powinni 
zosta  ponownie zaanga owani w dzie o modernizacji kraju. Wyra aj c idee zgod-
ne z duchem budowy dobrych relacji z pa stwami Azji Po udniowo-Wschodniej, 
autor tekstu podkre li , e ci spo ród huaqiao huaren, którzy przyj li obywatel-
stwo obcego kraju (czyli huaren), nie byli ju  obywatelami Chin13, cho  nadal po-
zostaj  naszymi krewnymi i przyjació mi. Sugerowa , by rz d z otwartymi ramio-
nami przyj  tych spo ród Chi czyków zamorskich, którzy zechcieliby ponownie 
otrzyma  chi skie obywatelstwo, a jednocze nie zach ca  huaren do przestrzegania 
praw obowi zuj cych w krajach ich zamieszkania. Apelowa  do po udniowoazja-
tyckich rz dów, by te ze swojej strony chroni y uzasadnione prawa i interesy cz on-
ków chi skiej diaspory oraz by respektowa y ich narodowe tradycje i zwyczaje14.

A  do pó nych lat 80. nowy kurs polityki wobec Chi czyków zamorskich cha-
rakteryzowa a koncentracja wysi ków, tak w adz centralnych, jak i lokalnych na 
rehabilitacji guiqiao i qiaojuan. Starano si  zrekompensowa  im straty materialne 
i upokorzenia, jakich do wiadczyli w okresie rewolucji kulturalnej. Rz d liczy  na 
to, e poprzez przywrócenie guiqiao qiaojuan przywilejów, z których korzystali 
oni przed 1966 r., i zapewnienie im wszechstronnej ochrony prawnej zdo a nak o-
ni  ich do odbudowy relacji z krewnymi za granic 15. Owocem tych stara  mia  
by  nap yw kapita u z zagranicy czy to w formie przekazów pieni nych, czy to 
w formie inwestycji kapita owych.

W 1978 r. reaktywowano Ogólnochi sk  Federacj  ds. Powracaj cych Chi -
czyków Zamorskich16 (skrót chi . Qiaolian), pozarz dow  organizacj  o zasi gu 
ogólnokrajowym, której zadaniem by a budowa pomostu mi dzy Chi czykami za 
granic  a ich krewnymi w Chinach w celu wykorzystania wspólnie zgromadzo-
nego potencja u ludzkiego, intelektualnego i  nansowego dla wsparcia socjali-
stycznej modernizacji pa stwa17. W 1983 r. OZPL powo a o do ycia Komitet ds. 
Chi czyków Zamorskich, organ odpowiedzialny za prawodawstwo i monitorowa-

13 Koncepcja podwójnego obywatelstwa zosta a formalnie wyeliminowana przez Ustaw  o oby-
watelstwie, uchwalon  w 1980 r. Ustawa ta opiera a si  równocze nie na 2 zasadach (ius soli i ius 
sanguinis) i by a pierwsz  ustaw  reguluj c  kwesti  obywatelstwa w ChRL. Zawarty w niej zapis, 
uznaj cy prawo osób chi skiego pochodzenia do przyjmowania obywatelstwa innych pa stw, by  
obliczony na po o enie podwalin pod budow  dobros siedzkich relacji z pa stwami Azji Po udnio-
wo-Wschodniej. Ibidem, s. 61�62.

14 Ibidem, s. 51�52.
15 M. Thunø, op. cit., s. 915.
16 Pierwotnie powo ana do ycia w 1956 r. W okresie rewolucji kulturalnej jej dzia alno  zo-

sta a przerwana.
17 E. Barabantseva, Trans-nationalising Chineseness: Overseas Chinese Policies of the PRC�s 

Central Government, �ASIEN� 2005, Vol. 96, s. 11.



nie procesu wcielania w ycie regulacji dotycz cych guiqiao qiaojuan i huaqiao 
huaren18. Z kolei Ogólnochi ska Konferencja Konsultatywna utworzy a Komisj  
ds. Tajwanu, Hongkongu, Makau i Chi czyków Zamorskich, sprawuj c  piecz  
nad organizacj  bada  i konsultacji na polu spraw zwi zanych z chi sk  diaspor 19.

W nadziei, e manifestacja przychylno ci wobec guiqiao qiaojuan nak oni 
huaqiao huaren do powrotu z obczyzny w celu podj cia pracy lub do poczynienia 
inwestycji w Pa stwie rodka, do o ono wszelkich stara , by wskrzesi  istniej c  
przed 1966 r. atmosfer  troski o prawa tych pierwszych i wytworzy  przekonanie 
o nastaniu lepszych czasów w ród tych drugich. Mia  temu równie  s u y  zapis 
umieszczony w Konstytucji ChRL z 1982 r., zgodnie z którym: Chi ska Republi-
ka Ludowa chroni uzasadnione prawa i interesy chi skich obywateli przebywaj -
cych za granic , a tak e cz onków ich rodzin mieszkaj cych w Chinach, jak rów-
nie  interesy emigrantów powracaj cych do kraju20.

W 1978 r. w prowincji Guangdong zacz to wciela  w ycie nast puj ce pro-
jekty: wznowiono budow  �nowych osiedli dla Chi czyków zamorskich�21, cze-
mu towarzyszy  stopniowy zwrot domów odebranych prawowitym w a cicielom 
po 1966 r.; guiqiao qiaojuan uzyskali mo liwo  robienia zakupów za pieni dze 
otrzymywane od krewnych z zagranicy w ponownie otworzonych �sklepach dla 
Chi czyków zamorskich�22; ka dy chi ski emigrant odwiedzaj cy krewnych w Chi-
nach otrzyma  prawo wwiezienia odbiornika TV oraz radiowego. Wznowiono te  
dzia anie Chi skiego Towarzystwa Inwestycji Zamorskich, które rozpocz o kam-
pani  przyci gania do Chin inwestorów pochodzenia chi skiego, n c c ich gwa-
rancj  zwrotu z kapita u w asnego na poziomie 7% rocznie23.

W obliczu spustoszenia, jakie rewolucja kulturalna poczyni a w sferze edukacji, 
ju  na samym pocz tku okresu reform zacz to czyni  starania, by ubytki w szere-
gach wykszta conych specjalistów uzupe nia  poprzez promocj  edukacji studen-

18 M. Thunø, op. cit., s. 916.
19 E. Barabantseva, op. cit., s. 11.
20 Zob. Constitution of the People�s Republic of China, Chapter 2, Article 50, http://english.pe-

opledaily.com.cn/constitution/constitution.html [dost p: 10 wrze nia 2011].
21 By y to domy mieszkalne budowane na przedmie ciach w latach 50., przeznaczone dla guiqiao 

qiaojuan; w 1965 ich budow  wstrzymano, a budynki zosta y cz ciowo zaj te przez w adze, woj-
sko itp.

22 Przed ko cem 1978 r. w prowincji Guangdong otworzono ok. 50 tego typu sklepów. Sprze-
dawano w nich np. importowane zegarki, odbiorniki TV, odzie .

23 L. Suryadinata, op. cit., s. 57�58.



tów za granic . W latach 1977�1978 Deng Xiaoping wielokrotnie ponagla  uniwer-
sytety i Ministerstwo Edukacji (dalej � ME), by te powzi y zdecydowane kroki 
w celu uregulowania tej pal cej kwestii. W 1978 r. ME wys a o na zagraniczne 
uniwersytety ponad 3 tys. m odych Chi czyków. W 1979 r. Pa stwowy Komitet 
Naukowy wespó  z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Eduka-
cji wyda y pierwsze rozporz dzenie reguluj ce kwesti  Chi czyków studiuj cych 
za granic . W tym samym roku Deng Xiaoping podczas swojej wizyty w Stanach 
Zjednoczonych podpisa  umow  w sprawie wymiany naukowej, której rezultatem 
by  masowy nap yw Chi czyków na ameryka skie uniwersytety24. W 1981 r. Rada 
Pa stwa przyj a tymczasowe regulacje dotycz ce edukacji zagranicznej  nanso-
wanej z w asnych rodków, co otworzy o drog  do zagranicznej edukacji tak e tym 
studentom, którzy wsparcie  nansowe otrzymywali od uczelni przyjmuj cych25.

Na tle wcze niejszej restrykcyjnej postawy pa stwa w zakresie wydawania po-
zwole  na podró e zagraniczne nag e przyzwolenie na studia poza ChRL, z któ-
rego w nast pnych latach skwapliwie skorzysta o tysi ce studentów, by o przede 
wszystkim przejawem my lenia i dzia ania pragmatycznego. Naturalnie w adze 
w Pekinie musia y zdawa  sobie spraw  z tego, e cz  studentów mo e nie wró-
ci  do Pa stwa rodka. Z tym ryzykiem wydawa  si  pogodzi  tak e Deng Xia-
oping, który � podejmuj c decyzj  o wys aniu za granic  10 tys. studentów, z któ-
rych 80% stanowili adepci kierunków cis ych � pisa : je li nawet kilku z nich 
ucieknie, nic nie szkodzi26. W niedalekiej przysz o ci mia o si  jednak okaza , e 
�studentów dezerterów� by o znacznie wi cej ni  �kilku�.

Dope nieniem i naturaln  konsekwencj  opisanych powy ej mia ych decyzji 
by a liberalizacja przepisów dotycz cych prawa wjazdu do i wyjazdu z Pa stwa 

rodka. Mimo e w latach 1949�1978 ludno  Chin powi kszy a si  z 400 mln do 
1 mld, chi skie w adze zezwala y w tym okresie jedynie na ok. 7 tys. wyjazdów 
rocznie w celach prywatnych, a opuszczanie kraju odbywa o si  pod cis ym nad-
zorem pa stwa. Cho  wolno  przemieszczania si  by a zagwarantowana przez 
chi sk  ustaw  zasadnicz  z 1954 r., to w uchwalonej 20 lat pó niej kolejnej Kon-

24 J. Fenby, Chiny: upadek i narodziny wielkiej pot gi, Kraków 2009, s. 720. W 1978 r. tylko gar  
spo ród chi skich studentów na ameryka skich uczelniach pochodzi a z Chin kontynentalnych. Jed-
nak ju  w latach 1993�1994 studenci z ChRL stanowili 10% (ponad 44 tys.) zagranicznej braci stu-
denckiej przebywaj cej w USA. Zob. R. Skeldon, Migration from China, �Journal of International 
Affairs� 1996, Vol. 49, No. 2. W roku akademickim 2010/2011 do USA przyby o na studia 157 588 
Chi czyków, wi cej ni  z jakiegokolwiek innego kraju. Zob. http://www.educationnews.org/inter-
national-uk/number-of-chinese-students-in-us-schools-doubles-in-2-years/ [dost p: 7 lipca 2011].

25 Xiang Biao, A New Mobility Regime in the Making: What does a Mobile China Mean to the 
World?, Oxford 2007, s. 8�9.

26 J. Fenby, op. cit., s. 716.



stytucji ChRL nie by o ju  o niej mowy27. W 1980 r. zorganizowano system wizo-
wy, ale przepisy reguluj ce prawo wjazdu/wyjazdu zosta y ustanowione dopiero 
w 1985 r.28, gdy uchwalono Ustaw  o kontroli wjazdu i wyjazdu29. By  to pierw-
szy akt prawny z serii ponad czterystu, które w ci gu kilkunastu nast pnych lat 
doprowadzi y do kompleksowej regulacji prawa do wjazdu/wyjazdu. W rezulta-
cie do 2001 r. stopniowo zniesiono restrykcje wymierzone w Chi czyków wyje -
d aj cych za granic , u atwiono powroty chi skich emigrantów do Chin, a tak-
e poluzowano przepisy w dziedzinie wjazdu i sta ego pobytu obcokrajowców30. 

Pocz wszy od lutego 2002 r. od obywateli ChRL wyje d aj cych za granic  nie 
wymaga si  ju  przedstawiania zagranicznego zaproszenia ani uprzedniego �wy-
starania si � o specjalne pozwolenie z piecz tk  lokalnego oddzia u Biura Bez-
piecze stwa Publicznego31.

Równolegle z uruchamianiem machiny administruj cej sprawami Chi czyków 
zamorskich i tworzeniem zr bów stosownego prawodawstwa realizowano spek-
takularny projekt otwarcia chi skiej gospodarki na wiat. Swoistym eksperymen-
tem ekonomicznym by o powo anie do ycia w 1980 r. czterech specjalnych stref 
ekonomicznych (SSE) w Shenzhen, Zhuhai, Shantou i Xiamen. Deng Xiaoping 
opowiada  si  za stworzeniem tam obszarów rozwoju i baz eksportowych na wzór 
stref dzia aj cych na Tajwanie, w Korei Po udniowej i Irlandii. Ich lokalizacj , po-
dyktowan  wzgl dami geogra cznymi, wyja nia  nast puj co: Shenzhen s siaduje 
z Xianggang (Hongkong); Zhuhai le y w pobli u Makau; Shantou zosta  wybrany 
dlatego, e kraje Azji Po udniowo-Wschodniej zamieszkuje wielu chi skich emi-
grantów z Chao Czou [poprawnie: Chaozhou � red.]; Xiamen � dlatego e liczni 
[Chi czycy � P. K.] urodzeni na po udniu prowincji Fujian trudni  si  dzia alno-
ci  handlow  za granic 32.

27 Guofu Liu, The Right to Leave and Return and Chinese Migration Law, Leiden�Boston 2007, 
s. 134�142.

28 Od tego momentu obywatele ChRL uzyskali prawo do ubiegania si  o paszporty prywatne, 
o ile przedstawi  zaproszenie od zagranicznego sponsora. Zob. Xiang Biao, A New Mobility Regi-
me�, op. cit., s. 8.

29 Guofu Liu, op. cit., s. 139.
30 Ibidem, s. 143.
31 Hong Liu, New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism, �Journal of Con-

temporary China� 2005, Vol. 14, No. 43, s. 297.
32 Deng Xiaoping, Chiny na drodze reform w XXI wieku, Toru  2007, s. 264.



Wypowied  ta jest przyk adem sztandarowych koncepcji, które na pocz tku lat 
80. ubieg ego wieku le a y u podstaw polityki obliczonej na w czenie chi skiej 
diaspory w proces modernizacji Pa stwa rodka. W pierwszej kolejno ci zamie-
rzano �wyci gn  r k � po kapita  pochodz cy z najbardziej obiecuj cego ród a 
� od zamo nych i licznych spo eczno ci chi skich yj cych w rejonie Azji Po u-
dniowo-Wschodniej. W realizacj  tej strategii postanowiono w czy  chi skie re-
giony nadmorskie o najwi kszej liczbie powi za  z diaspor . Poniewa  najd u sz  
histori  mia a emigracja z Chin do krajów Azji Po udniowo-Wschodniej, a zna-
komita wi kszo  chi skich emigrantów tradycyjnie rekrutowa a si 33 z prowin-
cji Guangdong i Fujian34, to w a nie miejscowo ci portowe rozmieszczone w tych 
dwóch prowincjach35 Pekin uzna  za najbardziej obiecuj ce w kontek cie nawi -
zania wspó pracy z chi skimi spo eczno ciami zamorskimi w regionie Azji Po u-
dniowo-Wschodniej.

Na pocz tku lat 80. � po okresie dynamicznego rozwoju w latach 60. i 70. � 
pr ne gospodarki Hongkongu, Tajwanu i Singapuru stanowi y pot ny magnes 
dla z aknionej kapita u chi skiej gospodarki. Ekskluzywne grono tzw. azjatyckich 
tygrysów, do którego zalicza y si  te kraje, ju  pod koniec lat 80. powi kszy o si  
o Tajlandi , Malezj , Filipiny i Indonezj . We wszystkich tych krajach bene cjen-
tami prosperity byli cz sto huaqiao huaren. Ich ekonomiczne znaczenie w regionie 
Azji Po udniowo-Wschodniej ilustruj  dane opublikowane w 1996 r. przez Bank 

wiatowy, który czny maj tek tamtejszych Chi czyków/osób pochodzenia chi -
skiego oszacowa  na 400 mld USD w 1991 r. i 600 mld USD w 1996 r.36 Obraz 
uzupe niaj  dane statystyczne, wed ug których na prze omie XX i XXI w. huaqiao 
huaren wytwarzali ok. 81% PKB w Singapurze, ok. 40% w Malezji i w Brunei, bli-
sko 33% w Tajlandii, 10% kolejno w Indonezji, Birmie, Laosie i Kambod y oraz 
ok. 4% w Wietnamie37.

33 B d  by a rekrutowana � np. w okresie okrytego z  s aw  handlu kulisami w 2. po owie XIX 
wieku.

34 Wed ug Rady ds. Chi czyków Zamorskich (Council for Overseas Chinese Affairs) prowincji 
Fujian w 1998 r. w 160 krajach wiata y o blisko 10 mln osób wywodz cych swe korzenie z tej pro-
wincji, z czego 85% zamieszkiwa o w Azji Po udniowo-Wschodniej. Zob. Zhuang Guotu, The Fac-
tor of Chinese Ethnicity in China-ASEAN Relations as Mirrored in Investments from Southeast Asia 
in Fujian, wyk ad wyg oszony we wrze niu 2004, http://www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA_Workshop/
CSEA_Workshop/PAPERS/SeptemberSymposium/ZhuangGuotu(Eng).pdf [dost p: 12 sierpnia 2011].

35 Shenzhen, Shantou, Zhuhai w Guandongu; Xiamen w Fujian.
36 M. L. Weidenbaum, S. Hughes, The Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs 

Are Creating A New Economic Superpower in Asia, New York 1996, s. 25.
37 M. S. de Vienne, For a Tentative Modelization of the Economic Weight of Overseas Chinese 

at the Beginning of the 3rd Millennium, referat wyg oszony w maju 2004, http://eurasia.nias.ku.dk/
issco5/panels.htm#10 [dost p: 7 sierpnia 2011].



Powo anie do ycia SSE zosta o przypiecz towane ustawami z 1983 r. oraz po-
stanowieniami Rady Pa stwa z 1985 r., na mocy których przewidziano przyzna-
wanie specjalnych ekonomicznych przywilejów wszystkim tym huaqiao huaren, 
którzy zamierzali inwestowa  w Chinach38.

Opisane wy ej zabiegi czynione przez rz d chi ski w latach 80. w celu przy-
ci gni cia obcego kapita u od chi skiej diaspory przynios y jedynie ograniczo-
ny rezultat. Ani poziom inwestycji poczynionych w tym okresie przez huaqiao 
huaren, ani wielko  przekazów pieni nych nades anych przez nich zza grani-
cy nie spe ni y oczekiwa  Pekinu. W latach 1979�1989 wysoko  o cjalnie zade-
klarowanych rodków wynios a 4,5 mld USD, lecz wi kszo  zosta a przekazana 
na pocz tku tego okresu (1979: 700 mln USD, 1988: 125 mln USD)39. Podobnie 
spadkowy trend mia  miejsce w przypadku inwestycji bezpo rednich (FDI), które 
zacz y si  kurczy  pod koniec lat 80., a w nast pstwie wydarze  na placu Tianan-
men (1989) zosta y ograniczone jeszcze bardziej. W latach 1979�1991 zagranicz-
ne inwestycje w Pa stwie rodka osi gn y w sumie poziom blisko 27 mld USD, 
z czego niemal 18 mld USD (66%) pochodzi o od Chi czyków spoza ChRL, ale 
jedynie ok. 1,5 mld USD od tych spoza Hongkongu, Tajwanu i Makau40. 

Gdy sta o si  jasne, e potrzebne s  dalsze zmiany, by zach ci  diaspor  do wi k-
szych inwestycji, w maju 1989 r. zwo ano ogólnokrajow  konferencj  po wi con  
sprawom Chi czyków zamorskich41. Podczas obrad uznano priorytet polityki wo-
bec huaren i �nowych emigrantów� (dalej � xin yimin42), zapewniaj c jednocze-
nie kontynuowanie ochrony prawnej guiqiao oraz qiaojuan i dalsze uznanie ich 

przywilejów. Jednak temu  larowi polityki wobec Chi czyków zamorskich nadano 
drugoplanowe znaczenie. Zamiast biernie oczekiwa , a  rodki pieni ne nap y-
n  od Chi czyków zza granicy poprzez ich krewnych yj cych w ChRL, postano-
wiono zintensy kowa  budow  powi za  mi dzy chi skim pa stwem a chi sk  

38 E. Barabantseva, op. cit., s. 12�13.
39 Liao Hui�s Work Report at the State Council Meeting Concerning Work on Overseas Chine-

se Affairs (5 May 1989) [w:] Collection of Laws and Regulations, 1955�1999, s. 87, za: M. Thunø, 
op. cit., s. 919.

40 Zob. M. Thunø, op. cit., s. 920. Trudno jest oszacowa  rzeczywisty udzia  FDI z Hongkon-
gu w ChRL. Dane z o cjalnych chi skich róde  opieraj  si  na kraju pochodzenia kapita u. Tym-
czasem wielka cz  rodków  nansowych lokowanych w Chinach jedynie przep ywa przez Hong-
kong, nie pochodz c ze . 

41 Ibidem.
42 Chi ski termin oznaczaj cy Chi czyków, którzy opu cili ChRL po 1978 r.



diaspor  bez wzgl du na narodowo  jej cz onków. W ramach tej inicjatywy roz-
pocz to szeroko zakrojon  kampani , której celem by a promocja i wykorzysta-
nie qiaoxiang43 w charakterze pomostów zbli aj cych huaqiao huaren do ich stron 
rodzinnych i � w dalszej kolejno ci � do Pa stwa rodka44. W nast pnych latach 
od urz dników lokalnych w regionach z du  liczb  qiaoxiang rz d centralny wy-
maga  postawy otwartej wobec huaqiao huaren powracaj cych w rodzinne strony 
i zobowi zywa  do udzielania im wsparcia w �poszukiwaniu korzeni�, odbudowie 
grobów przodków czy organizacji pogrzebów rodzinnych45.

W sprawozdaniu Rady Pa stwa ze wspomnianej powy ej konferencji po raz 
pierwszy od 1955 r. zacz to ponownie postrzega  huaren jako blisko zwi za-
nych z Chinami poprzez ras , miejsce urodzenia i kultur . Równocze nie znaczna 
cz  tego dokumentu by a prób  odpowiedzi na pytanie, jak pogodzi  takie o -
cjalne stanowisko Pekinu z konieczno ci  utrzymania dobrych stosunków z kra-
jami Azji Po udniowo-Wschodniej, gdzie od wielu pokole  istnia y liczne popu-
lacje huaren. Warto zwróci  uwag  na efekt uboczny tych stara  � nawet je eli 
intencj  Pekinu nie by  powrót do zasady pojedynczego obywatelstwa, to poprzez 
czynienie przyjaznych gestów pod adresem huaren mo liwe sta o si  przeci gni -
cie na stron  ChRL tej cz ci z nich, która dotychczas pozostawa a lojalna wobec 
Tajwanu. Tym samym Pekin nie tylko móg  zyska  nowe potencjalne ród a ka-
pita u inwestycyjnego, ale tak e zbli y  si  do realizacji naczelnego polityczne-
go celu, jakim by o zjednoczenie Tajwanu z macierz 46. Wkrótce potem wprowa-
dzono szereg przepisów, które pozwoli y zmody kowa  polityk  wobec huaqiao 
huaren w duchu zasad opracowanych w trakcie konferencji z 1989 r. W ród nich 
znalaz  si  dokument zatytu owany O zwi kszeniu wysi ków w dzia aniach podej-
mowanych na rzecz huaqiao i huaren, opublikowany przez Komitet ds. Chi czy-
ków Zamorskich. Wskazywa  on na potrzeb  uwzgl dniania ró nic mi dzy narodo-
wo ci  huaqiao i huaren, a tak e na konieczno  odmiennego traktowania huaren 
i �zwyk ych� cudzoziemców (common foreigners). Ponadto podkre la  potrzeb  
piel gnacji uczu  narodowych tak w ród huaqiao, jak i huaren w celu podtrzymy-
wania ich bliskich relacji z Pa stwem rodka47.

Zaproponowane zmiany oraz b d cy ich konsekwencj  wzmo ony wysi ek 
ustawodawczy i administracyjny na pocz tku lat 90. pozwoli y stworzy  bezpiecz-
ne warunki do inwestycji zagranicznych (zapewniaj c ochron  prawn , niskie po-

43 Miejscowo ci lub rejony ze szczególnie wysokim odsetkiem emigrantów.
44 M. Thunø, op. cit., s. 921.
45 Ibidem, s. 918.
46 Ibidem, s. 921�922.
47 Zhuang Guotu, 1978 nian yilai Zhongguo zhengfu dui huaqiao huaren taidu he zhengce de 

bianhua [Zmiana postawy i polityki chi skiego rz du wobec Chi czyków zamorskich po 1978 r.], 
�Southeast Asia Issues Research� 2000, No. 3, s. 7, za: E. Barabantseva, op. cit., s. 13�14. 



datki i niskie ceny gruntów), w zwi zku z czym u schy ku XX w. w adze chi skie 
wi ci y triumfy w pozyskiwaniu stymuluj cych rozwój bezpo rednich inwestycji 

zagranicznych. Po tym jak w 1992 r. Deng Xiaoping og osi , e dalszy rozwój go-
spodarczy kraju b dzie opiera  si  na wzorcach sprawdzonych w poprzedniej de-
kadzie w prowincji Guangdong, nast pi  nag y wzrost poziomu wykorzystywanych 
FDI z 4,4 mld USD w 1991 r. do 11 mld USD w roku nast pnym. W 1997 r. cz-
na warto  zagranicznych inwestycji bezpo rednich w Chinach wynios a 45,2 mld 
USD, za  w 1999 r. co prawda spad a w wyniku kryzysu azjatyckiego, ale nadal 
utrzymywa a si  na wysokim poziomie: 40,3 mld USD. Inwestycje poczynione 
przez huaqiao huaren pochodzi y g ównie z Hongkongu, Makau, Tajwanu, Fili-
pin, Singapuru oraz Tajlandii i stanowi y cznie 61% wszystkich FDI ulokowa-
nych w Pa stwie rodka. Najwi cej kapita u inwestycyjnego tra o do Guang-
dongu (26%), Fujianu (9%)48, Jiangsu (12%, wysoki wynik z uwagi na blisko  
Szanghaju) oraz do najwi kszych o rodków miejskich. Poniewa  pocz tkowo ca-
o  produkcji w SSE mog a by  przeznaczana wy cznie na eksport, udzia  eks-

portu w chi skim PKB wyniós  45% w 1994 r. i 37% w 1999 r.49, co w nied ugim 
czasie pozwoli o Chinom uplasowa  si  na pierwszym miejscu w ród wiatowych 
pot g eksportowych50.

Wspomniane powy ej rozszerzenie ram polityki wobec huaqiao huaren o xin 
yimin by o jednym z najwa niejszych posuni  Pekinu obliczonych na dostosowa-
nie kursu do zmieniaj cych si  okoliczno ci w sferze polityki emigracyjnej. Punk-
tem zwrotnym by  tutaj wewn trzny dokument Rady Pa stwa z 1996 r., nosz cy 
tytu  Spostrze enia Biura ds. Chi czyków Zamorskich dotycz ce rozwoju wspó -
pracy z xin yimin. Odnotowano w nim fakt, e w wyniku emigracyjnego boomu51, 
który nast pi  wraz z otwarciem Chin na wiat, zacz o rosn  znaczenie xin yimin 
w onie �spo eczno ci huaqiao i huaren�. Wyra ono przekonanie, e w przysz o ci 

48 Nie bez wp ywu na ten rezultat by y zwi zki prowincji Fujian z Tajwanem.
49 M. Thunø, op. cit., s. 926.
50 Dosz o do tego w 2010 r., gdy Chiny wyprzedzi y Niemcy. Zob. China Becomes World�s No. 

1 Exporter, Passing Germany, http://www.nytimes.com/2010/01/11/business/global/11chinatrade.
html [dost p: 17 wrze nia 2011].

51 W krajach rozwini tych xin yimin stanowi  obecnie ok. 60�80% chi skiej diaspory � w za-
le no ci od kraju � 40�50% wszystkich Chi czyków w USA, 70�80% w Kanadzie, 80% w Japonii, 
70% w Australii i 80% w Europie Zachodniej. E. Barabantseva, op. cit., s. 19.



w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach rozwini tych xin yimin b d  stano-
wi  �si � nastawion  przyja nie wobec Pa stwa rodka52.

Nale y pami ta , e populacja chi skiej diaspory na wiecie wzros a z blisko 
22 mln w 1985 r.53 do ok. 30�35 mln (w zale no ci od ród a) na pocz tku XXI w.54 
I cho  tak wysoki wzrost mo na przypisa  wielu czynnikom, to wi kszo  naukow-
ców za jedn  z najwa niejszych przyczyn podaje wzmo on  emigracj  z ChRL po 
1978 r. W latach 1979�2003 ChRL mia o opu ci  znacznie ponad 2 mln Chi czy-
ków (jednak liczba ta nie uwzgl dnia emigracji nielegalnej); do samego Singapu-
ru przyby o w tym okresie 200�300 tys. chi skich emigrantów55.

Znacz cy przyrost liczby xin yimin w ród zasiedzia ych chi skich spo eczno-
ci emigranckich na wiecie znakomicie ilustruj  dane statystyczne przedstawiaj -

ce wzrost udzia u osób urodzonych w ChRL w ród �ameryka skich Chi czyków� 
(American-Chinese): blisko 33% emigrantów z Chin kontynentalnych yj cych 
w USA w 2008 r. przyby o do tego kraju po 2000 r., 30% przekroczy o ameryka -
sk  granic  w latach 1990�1999, 20% mi dzy rokiem 1980 i 1989, jedynie ok. 9% 
w latach 70. i tylko 7,9% przed 1970 r.56 Przypadek tego kraju dobrze odzwiercie-
dla trend charakterystyczny dla emigracji z Chin po 1978 r. � znakomita wi kszo  
�nowych emigrantów� kieruje si  do krajów rozwini tych, tj. Ameryki Pó nocnej, 
Australii, Europy lub Japonii, zamiast � jak to by o przed 1978 r. (a szczególnie 
przed 1949 r.) � do krajów Azji Po udniowo-Wschodniej (tu jedyny wyj tek stano-
wi Singapur). Równocze nie jednak chi scy emigranci docieraj  tak e do wzgl d-
nie �awangardowych zak tków�, np. na Syberi , W gry, do Angoli b d  Polski.

Druga po owa lat 90. oraz lata nast pne mia y pokaza  coraz silniejsze zaan-
ga owanie Pekinu w wypracowanie przyjaznych relacji z xin yimin. Znaczenie 
przywi zywane do tej najnowszej fali emigrantów z Chin by o (i jest) uzasadnio-
ne strategi  rozwoju kraju, gdy  du a cz  z nich jest dobrze wyedukowana, mo-
bilna i przedsi biorcza, a takie atuty licz  si  coraz bardziej (przekazy pieni ne 
i inwestycje bezpo rednie schodz  stopniowo na dalszy plan), w miar  jak rz d 
chi ski zaczyna dostrzega  w mi dzynarodowym transferze technologii i ekspan-

52 OCAO of the State Council Concerning Ideas on Developing Work with New Migrants (22 
January 1996) [w:] Collection of Laws and Regulations, 1955�1999, op. cit., s. 161; M. Thunø, 
op. cit., s. 922.

53 L. J. C. Ma, Space, Place, and Transnationalism in the Chinese Diaspora [w:] L. J. C. Ma, 
C. Cartier (red.), The Chinese Diaspora: Space, Place, Mobility and Identity, Lanham 2003, s. 19.

54 Hong Liu, op. cit., s. 293.
55 Ibidem, s. 295.
56 A. Terrazas, J. Batalova, Chinese Imigrants in the United States, http://www.migrationinfor-

mation.org/USFocus/display.cfm?ID=781 [dost p: 20 maja 2010].



sji chi skich  rm na mi dzynarodowe rynki drog  do dalszego umacniania pozy-
cji Chin w zglobalizowanym wiecie57.

Chi scy studenci zagraniczni stanowi  znacz c  cz  nowej emigracji, to-
te  od pocz tku lat 90. chi ska polityka wobec xin yimin by a adresowana przede 
wszystkim do studentów i naukowców, którzy wracaj c do ojczyzny, wspomogli-
by jej gospodarczy rozwój. Cho  w latach 80. odp yw studentów i pracowników 
wykwali kowanych w celu kontynuacji studiów za granic  by  przez wielu chi -
skich naukowców krytykowany jako brain drain58, opracowane w po owie lat 90. 
tzw. podej cie 12 znaków59, b d ce wyznacznikiem o cjalnej polityki Pekinu wo-
bec edukacji zamorskiej, k ad o nacisk na zdobywanie wykszta cenia za granic 60.

W 1992 r. Rada Pa stwa ChRL wyda a okólnik, który zapowiada , e nie zostan  
wyci gni te adne konsekwencje wobec tych osób, które opu ciwszy Chiny, nie-
w a ciwie wypowiada y si  lub podj y niew a ciwe dzia ania przeciw chi skiemu 
rz dowi i bezpiecze stwu chi skiego pa stwa, o ile wyrzekn  si  one wcze niej-
szej dzia alno ci. By  to czytelny komunikat zach caj cy do powrotu wszystkich 
tych emigrantów (w tym studentów), którzy opu cili Chiny w bezpo rednim na-
st pstwie wydarze  na placu Tiananmen lub na wie  o nich porzucili my l o po-
wrocie do kraju61.

W 2001 roku 146 tys. Chi czyków wyjecha o na studia zagraniczne, co stano-
wi o ponad 70-proc. przyrost w porównaniu z rokiem poprzednim62. W 2004 r. Chi-
ny zaj y pierwsze miejsce na wiecie pod wzgl dem liczby studentów ucz cych 
si  za granic 63. W roku 2005 kraj ten opu ci o oko o 120 tys. studentów i jedno-
cze nie powróci o do niego 35 tys. po uko czeniu nauki, co wskazywa o na blisko 
40-proc. wzrost liczby powrotów wzgl dem roku poprzedniego64. Wed ug chi -
skiego ME w latach 1978�2003 do Chin powróci o ogó em 180 tys. Chi czyków 
ze stopniami naukowymi zdobytymi na zagranicznych uczelniach65.

Jakkolwiek silne by o d enie w adz do wykorzystania potencja u tkwi cego 
w chi skich studentach, którzy postanowili pozosta  za granic , decydenci z Peki-

57 Xiang Biao, Emigration from China: A Sending Country Perspective, �International Migra-
tion� 2003, Vol. 41, No. 3, s. 27.

58 Zhuang Guotu, 1978 nian yilai�, op. cit., s. 10, za: E. Barabantseva, op. cit., s. 15.
59 Owa 12-znakowa formu ka to: zhichi liuxue, guli huiguo, laiqu ziyou (pol. wspiera  studia za-

graniczne, zach ca  do powrotu, gwarantowa  swobod  przemieszczania si ).
60 Xiang Biao, A New Mobility Regime�, op. cit., s. 10.
61 Ibidem, s. 15.
62 Xiang Biao, Emigration from China�, op. cit., s. 28.
63 Tylko w 2004 r. na wiecie zdobywa o wykszta cenie 114 700 studentów z ChRL. China 

Tops World in Number of Students Studying Abroad, http://english.peopledaily.com.cn/200511/18/
eng20051118_222349.html# [dost p: 15 marca 2010].

64 Xiang Biao, A New Mobility Regime�, op. cit., s. 10.
65 Ibidem.



nu zacz li stopniowo odchodzi  od tradycyjnego pojmowania powrotu jako czyn-
no ci  zycznej. Zamiast tego po o yli wi kszy nacisk na promocj  koncepcji po-
wrotu �wirtualnego� w imi  has a �s u  krajowi (zza granicy)�, którym w 2001 r. 
o cjalnie zast piono poprzednie: �wró , by s u y  krajowi�66. Tym samym stop-
niowo ulega zatarciu dawna granica pomi dzy �domowymi� a �zagranicznymi� 
Chi czykami zamorskimi. Zmiana retoryki oraz liberalizacja przepisów regulu-
j cych liczb  dozwolonych wjazdów, wyjazdów oraz d ugo  pobytu na terenie 
Chin umo liwi y wahad ow  emigracj  i w rezultacie doprowadzi y do rozwoju 
takich zjawisk, jak �dzieci spadochroniarze�67 lub �tymczasowe obywatelstwo�, 
które charakteryzuj  najnowsz  fal  emigracji z Chin. Wed ug danych chi skiego 
ME (z 2001 r.) spo ród 551 studentów, którzy w 2000 r. powrócili do Chin, by za-
o y  przedsi biorstwa w powo anych specjalnie do tego celu �parkach przemy-

s owych dla studentów powracaj cych zza granicy� (huiguo liuxuesheng chuanye 
yuanqu), jedynie 44% mieszka o w Pa stwie rodka na sta e68.

W 2001 r. wprowadzono poprawki do Ustawy o ochronie praw i interesów 
guiqiao i qiaojuan, która funkcjonowa a od 1990 r. Zaaran owane zmiany z jed-
nej strony cz ciowo ogranicza y dotychczasowe przywileje �starych� guiqiao 
qiaojuan, a z drugiej ustanawia y dodatkowe przywileje (m.in. mo liwo  wielo-
krotnych wjazdów/wyjazdów i krótkich pobytów w ChRL) oraz wsparcie i ochro-
n  pa stwa dla tych spo ród xin yimin, którzy powróciliby z zamiarem inwestowa-
nia w Chinach (szczególnie w bran y nowych technologii)69.

W ramach rozbudowanego systemu zach t kierowanych pod adresem nowo 
powracaj cych chi skich emigrantów w adze prowincji i okr gów municypal-
nych wprowadzi y liczne udogodnienia, m.in.: wysokie zarobki, korzystne stopy 
podatkowe, preferencyjne po yczki na otwarcie w asnej  rmy, dop aty do miesz-
ka  b d  edukacji dzieci itp. Dla przyk adu � w adze  Kantonu oferowa y 12 tys. 
USD jako �powitalny upominek� dla ka dego powracaj cego emigranta. Oddziel-
n  inicjatyw  by y wspomniane wcze niej �parki przemys owe� dla studentów po-
wracaj cych zza granicy, których rol  by o zapewnienie takich warunków (m.in. 
zwolnienie z podatku na okres 3 lat od momentu otwarcia  rmy, korzystne staw-
ki podatkowe przez kolejne 2 lata), które sk oni yby powracaj cych przedsi bior-
ców i studentów do przekucia zagranicznego do wiadczenia, zdobytej wiedzy i in-
nowacyjnych pomys ów w biznesowe projekty realizowane na terytorium ChRL. 

66 Ibidem, s. 16.
67 Dzieci w rodzinach, w których oboje rodzice podró uj  regularnie mi dzy dwoma krajami, 

nazywane s  �spadochroniarzami� (ang. parachute kids), gdy  � pozostawione w miejscu, o którym 
cz sto nic nie wiedz , i w rodowisku szkolnym, gdzie nikogo nie znaj  � zdane s  w nowym kraju 
w du ym stopniu wy cznie na siebie.

68 Xiang Biao, A New Mobility Regime�, op. cit., s. 16.
69 M. Thunø, op. cit., s. 927.



W 2004 r. w samym Pekinie istnia o 12 takich parków, za  wielko  wsparcia  -
nansowego, jakiego w adze miasta udzieli y powracaj cym studentom-przedsi -
biorcom, opiewa a na 3 mln USD. W Szanghaju ka de przedsi biorstwo za o one 
w jednym z kilku parków mog o liczy  na nieoprocentowan  po yczk  w wysoko-
ci do 150 000 RMB, podobnie w parkach istniej cych w Shenzhen. Skala wspar-

cia udzielanego powracaj cym przyci gn a publiczn  uwag  i sprawi a, e zacz to 
ich postrzega  jako now  grup  spo eczn , okre lan  potocznie mianem haigui70. 
Dzi ki wprowadzeniu opisanego wy ej systemu zach t na prze omie XX i XXI w. 
Chiny mog y spodziewa  si  wzrostu liczby studentów powracaj cych zza granicy 
na poziomie ok. 13% rocznie71. Do ko ca 2000 r. cz  z tych, którzy powrócili, 
za o y a w ChRL ponad 4 tys.  rm opartych na nowych technologiach, generuj -
cych rocznie dochody rz du 1,25 mld USD72.

Pocz wszy od lat 90., Pekin forsuje kampani  na rzecz podtrzymywania zwi z-
ków z Chi czykami rozrzuconymi po wiecie poprzez promocj  chi skiej kultu-
ry i edukacji. Decyzje podj te przez partyjnych decydentów w latach 1989 i 1996 
wyznaczy y na tym polu nowy kurs dzia ania dla chi skich instytucji w obr bie 
i poza granicami kraju. Pod has em going out and inviting in wystosowano wiele 
zaprosze  bezpo rednio do wp ywowych huaren huaqiao, dzia aj cych w rodo-
wiskach akademickich i biznesowych w ich krajach pobytu, jak te  wysy ano do 
nich o cjalne delegacje73. Na polu edukacji Pekin wspiera  zak adanie lokalnych 
szkó  dla chi skich spo eczno ci za granic , organizowa  na terytorium Chin let-
nie obozy j zykowe dla huaren w drugim i trzecim pokoleniu, a tak e zainicjowa  
wys anie ok. 150 nauczycieli j zyka chi skiego do 20 krajów74.

70 Okre lenie to mo e by  odczytywane na dwa sposoby: jako �powracaj cy zza morza� lub jako 
� ó wie morskie�. ó w w mitologii chi skiej symbolizuje si , wytrwa o , d ugowieczno , a zatem 
Chi czycy powracaj cy zza morza uwa ani s  za dobry znak dla prosperity kraju. Zob. Xiang Biao, 
A New Mobility Regime�, op. cit., s. 15�16.

71 Idem, Emigration from China�, op. cit., s. 31.
72 Ibidem.
73 W latach 1993�1997 przedstawiciele w adz prowincji Fujian odbyli 136 podró y zagranicz-

nych, które zaowocowa y nawi zaniem o cjalnych kontaktów z ponad 800 chi skimi stowarzysze-
niami i biznesmenami. W rezultacie w ChRL goszczono wielu spo ród liderów owych stowarzy-
sze , a tak e 36 prominentnych przedsi biorców. Zob. Chang Chak-yan, The Overseas Chinese [w:] 
Y. M. Yeung, David K.Y. Chu (red.), Fujian: A Coastal Province in Transition and Transformation, 
Hong Kong 2000, s. 69.

74 Zob. M. Thunø, op. cit., s. 924.



W ci gu ostatnich dwóch dekad chi scy decydenci uczynili z polityki wobec 
xin yimin g ówny  lar polityki wobec Chi czyków zamorskich, co sz o w parze 
z szersz  kampani  obliczon  na upowszechnianie wizerunku ChRL jako si y spa-
jaj cej i jednocz cej chi ski naród. Chiny z powodzeniem zaadaptowa y si  do 
globalnych przemian w sferze migracji, mobilno ci oraz transnacjonalizmu, co 
otworzy o przed Pekinem mo liwo  aktywnego oddzia ywania na chi skie spo-
eczno ci emigracyjne.

Xin yimin to �zastrzyk� chi sko ci dla zasymilowanych spo eczno ci chi skich 
rozrzuconych po wiecie. To dzi ki nim w ród wielu huaqiao oraz huaren obser-
wowany jest renesans uczu  patriotycznych, który sprzyja rozwojowi chi skich 
organizacji diasporycznych. W miar  jak ro nie ich liczba i znaczenie � a wiele 
z nich zyskuje prawdziwie globalny charakter75 � chi ski rz d podkre la wag , jak  
przywi zuje do wspó pracy z tymi organizacjami, jednocze nie wydatnie zwi k-
szaj c udzielane im wsparcie  nansowe76.

W tym kontek cie nale y mie  na uwadze fakt, e architekci chi skiej polityki 
wobec powi kszaj cej si  diaspory chi skiej nie d  do realizacji tylko i wy cz-
nie celów gospodarczych. Chi skie w adze doskonale zdaj  sobie spraw  równie  
z korzy ci politycznych, jakie p yn  ze cis ej i efektywnej wspó pracy z chi ski-
mi organizacjami diasporycznymi77.

W ostatnich latach w polityce ChRL wobec Chi czyków zamorskich dominu-
je d enie do budowy powi za  tak pomi dzy chi skimi spo eczno ciami a Pa -
stwem rodka, jak te  pomi dzy rozmaitymi grupami huaqiao huaren w odle-
g ych od siebie regionach kuli ziemskiej. Dobrym tego przyk adem jest projekt 
pod nazw  Wspieranie rozwoju ojczyzny z korzy ci  dla Chi czyków zamorskich, 
realizowany od 2002 r. przez Biuro ds. Chi czyków Zamorskich. W ramach tego 
przedsi wzi cia zapocz tkowano dzia ania obliczone na kojarzenie chi skich orga-
nizacji w Ameryce Pó nocnej z ich odpowiednikami w Azji Po udniowo-Wschod-
niej w celu nawi zania obustronnej wspó pracy78.

75 W ponad 70 krajach istnieje ok. 110 chinskich organizacji promuj cych pokojowe zjednocze-
nie Tajwanu z macierz , które regularnie organizuj  konferencje mieszkaj cych tam Chi czyków 
dla wsparcia programów zjednoczeniowych. E. Barabantseva, op. cit., s. 25.

76 Ibidem, s. 19�20.
77 Udokumentowano 250 tys. dzia a  podj tych przez 28 chi skich organizacji dzia aj cych 

w USA w celu wywarcia takiego wp ywu na ameryka skiego prezydenta i Kongres, aby Waszyngton 
przyzna  Chinom klauzul  najwy szego uprzywilejowania, co by o warunkiem koniecznym do przy-
j cia tego pa stwa do WTO w 2001 r. Zob. Wang Gongan (red.), Huaqiao huaren yu guogong guanxi 
[Chi czycy zamorscy i ich relacje z pa stwem], Wuhan 1999, za: E. Barabantseva, op. cit., s. 24.

78 Czyniono starania maj ce na celu promocj  stron internetowych zak adanych przez chi skie 
stowarzyszenia diasporyczne, a tak e wysy ano delegacje z Chin do Ameryki Pó nocnej, by pod-
nie  wiedz  tamtejszych huaqiao huaren na temat chi skiej polityki adresowanej do emigrantów 
decyduj cych si  na powrót do ChRL. Zob. Xiang Biao, Emigration from China�, op. cit., s. 27�28.



Zmiany, które w ostatnim 35-leciu naznaczy y polityk  Pekinu adresowan  
do chi skiej diaspory, wywar y donios y wp yw na kszta t chi skiego pa stwa. 
W pierwszej fazie reform pozwoli y na skumulowanie kapita u  nansowego i ludz-
kiego, bez których konsekwentne realizowanie programu czterech modernizacji by-
oby najprawdopodobniej niemo liwe, a nast pnie na ugruntowanie gospodarczej 

i politycznej dominacji ChRL w regionie Azji Po udniowo-Wschodniej na pocz t-
ku XXI w. Poniewa  zmiany te wyeliminowa y kluczowe ograniczenia w obszarze 
prawa wjazdu do/wyjazdu z Pa stwa rodka, po 1978 r. z Chin kontynentalnych 
wyruszy a w wiat nowa fala emigrantów, która by a na tyle liczna, by zapocz tko-
wa  etap zmian spo eczno-demogra cznych w onie chi skiej diaspory na wiecie.

Warto zwróci  uwag  na pragmatyzm, jaki charakteryzowa  postaw  chi skich 
kó  rz dz cych w kwestii huaqiao huaren na przestrzeni kilkunastu dekad. Tak jak 
w ostatnim wier wieczu XIX stulecia rz d dynastii Qing diametralnie zmieni  re-
toryk  adresowan  do przebywaj cych za granic  poddanych chi skiego cesarza 
� w nadziei, e w patriotycznym odruchu wespr  oni kraj przodków, wyst puj c 
w roli agentów �westernizacji� � tak oko o sto lat pó niej ekipa Deng Xiaopinga 
podj a okre lone dzia ania w celu wykorzystania potencja u chi skiej diaspory, 
licz cej pod koniec lat 70. blisko 20 mln osób79. Drog  prób i b dów Pekin wy-
kreowa  efektywny mechanizm wspó pracy z Chi czykami/osobami chi skiego 
pochodzenia yj cymi na obczy nie � kolejny wymiar dzisiejszej mocarstwowej 
pozycji Chin. 

79 Zob. L. J. C. Ma, op. cit., s. 16.


