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Osi gni cia Chin w dziedzinie reformowania i rozwoju wsi sta y si  powszech-
nie znane. Wprowadzenie systemu odpowiedzialno ci gospodarstw wiejskich za 
wyniki produkcji sta o si  dla rolników silnym bod cem do produkcji ywno ci 
oraz gwa townie podnios o wydajno  w rolnictwie. W okresie od 1978 do 2001 r. 
ca kowita produkcja rolnicza brutto ros a o 4,6% rocznie w cenach sta ych. W tym 
czasie dochód netto na wsi wzrós  z 133,6 yuanów per capita do 2475,6 yuanów, 
przy zachowaniu sta ego rocznego wzrostu na poziomie 7,2%. Gwa towny wzrost 
przychodów wsi radykalnie zahamowa  rozprzestrzenianie si  biedy na obszarach 
wiejskich. Wska nik cz stotliwo ci jej wyst powania spad  z 30,7% na pocz t-
ku reformy do poni ej 2% w 2001 r., za  ponad 200 milionów obywateli w ci gu 
zaledwie 23 lat wysz o z ubóstwa. Obecnie rozwój wsi w Chinach wszed  w faz  
�zyskiwania wska nika zamo no ci�. 

Wprowadzenie systemu szkolnictwa obowi zkowego � wraz z reform  i wzro-
stem ekonomicznym � gruntownie zmieni y status s abo rozwini tego szkolnictwa 
wiejskiego. Intensykacja edukacji i szybki spadek wska nika analfabetyzmu nie 
tylko pobudza y rozwój ekonomiczny wsi, lecz tak e stwarza y sprzyjaj ce wa-
runki dla mobilno ci wiejskiej si y roboczej oraz urbanizacji. Cho  Chiny w dobie 
transformacji dokona y wielu osi gni , to jednak obowi zkow  edukacj  na wsi 
wci  czekaj  wielkie wyzwania. Przeszkody w obj ciu nauczaniem dzieci z ob-
szarów dotkni tych skrajn  n dz , wysoki wska nik porzucaj cych nauk , rosn -
ca przepa  dziel ca miasto od wsi, niewystarczaj ce nak ady nansowe � to tylko 
niektóre z najpowa niejszych problemów, hamuj cych prawid owy rozwój obo-
wi zkowego kszta cenia na wsi.



Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ca okszta tu sytuacji w zakresie obo-
wi zkowego szkolnictwa wiejskiego w okresie przemian ekonomicznych w Chi-
nach. Artyku  sk ada si  z czterech cz ci. Pierwsza � prezentuje historyczne uj -
cie reformy szkolnictwa oraz jej osi gni cia. Cz  druga analizuje jej g ówne 
wyzwania, za  trzecia � wp yw reformy decentralizacji skalnej na obowi zko-
we kszta cenie wsi. Ostatnia cz  bada istot  kszta cenia na ró nych poziomach 
i przyj te metody dzia ania. 

Przed zapocz tkowaniem w 1978 r. reform w Chinach system podstawowego 
szkolnictwa sterowany by  przez pa stwo, �z centralnym zarz dzaniem i nansowa-
niem�, co by o zgodne z ówczesnym silnie scentralizowanym porz dkiem politycz-
nym i ekonomicznym. W czasie Rewolucji Kulturalnej podstawowe szkolnictwo 
na obszarach wiejskich ogarn  prawdziwy parali . W 1978 r. Chiny zainicjowa-
y gruntown  reform  systemu edukacji, maj c  na celu przyspieszenie rozwoju 

szkolnictwa i wprowadzenie strategii �o ywienia narodu przez rozwój edukacji�. 
W 1985 r. rz d centralny wyda  Postanowienie o Reformie Systemu Edukacji, na 
mocy którego odpowiedzialno  za rozpowszechnianie szkolnictwa obowi zkowe-
go oraz rozwój szkolnictwa podstawowego przej y lokalne w adze. Wprowadzo-
no nowy system, charakteryzuj cy si  �centralnym przywództwem oraz lokaln  
odpowiedzialno ci  i zarz dzaniem na ró nych szczeblach�. Ustawa o Obowi z-
kowym Szkolnictwie z 1986 r. nada a ramy prawne systemowi zarz dzania szkol-
nictwem obowi zkowym. W nast pnych latach wydano szereg istotnych aktów 
prawnych i zarz dze  � m.in. Kart  Nauczyciela (1993) i Ustaw  o Szkolnictwie 
(1996) � maj cych na celu pobudzi  rozwój edukacji w Chinach. 

Wed ug Ustawy o Obowi zkowym Szkolnictwie, obowi zkowe nauczanie na 
wsi odbywa si  na dwóch etapach � podstawowym oraz rednim ni szego szcze-
bla. Pierwszy etap trwa 6 lat, a drugi � 3; pe en program okre lany jest powszech-
nie �Dziewi cioletnim Szkolnictwem Obowi zkowym�. Reforma systemu eduka-
cji wiejskiej posiada trzy zasadnicze aspekty. 

Po pierwsze, jasno okre la obowi zki i zadania w adz, a wi c kwestie admini-
stracyjne i nansowe na ró nych szczeblach. Rz d centralny jest odpowiedzialny za 
planowanie polityki i strategii ogólnopa stwowej, jak równie  za pomoc we wdra-
aniu obowi zkowego kszta cenia na obszarach szczególnej biedy. W gestii w adz 

prowincjonalnych jest umacnianie systemu zarz dzania, dostarczanie rodków -
nansowych, nadzór i kontrola post pów obowi zkowego kszta cenia w miastach 
i powiatach. W adze powiatowe odpowiedzialne s  za opracowanie programu edu-
kacji oraz nansowanie szkolnictwa podstawowego na poziomie powiatu. W adze 
okr gów natomiast powo uj  agencje, realizuj ce zadania powierzone przez ko-



mórki administracyjne wy szego szczebla oraz gromadz  i zarz dzaj  funduszami 
przeznaczonymi na edukacj . Zasadnicz  komórk  zarz dzaj c  szkolnictwem na 
swoim obszarze stanowi gmina. W procesie wdra ania obowi zkowego kszta ce-
nia w rejonach wiejskich, gminy w a nie ponosz  odpowiedzialno  za utrzymanie 
ulegaj cych dewastacji budynków szkolnych, podnoszenie warunków kszta cenia, 
p ac nauczycieli, wyp acanie pensji nauczycielom zatrudnianych przez lokaln  spo-
eczno , zarz dzanie w asno ci  szkó , dbanie o prawa i przywileje szkó , mobi-

lizowanie i zach canie dzieci w wieku szkolnym do podejmowania nauki, a tak e 
za nadzór administracji szkolnej (Xie Yang, 2002).

Po drugie, nak ada na administracj  rz dow  ró nego szczebla obowi zek zapew-
nienia rodków na inwestycje edukacyjne. Ustawa o szkolnictwie, Ustawa o szkol-
nictwie obowi zkowym oraz Karta Nauczyciela stanowi  mianowicie, e rodki in-
westycyjne pochodz  g ównie z nansów rz dowych, podczas gdy ich inne ród a 
maj  jedynie znaczenie uzupe niaj ce. (zob. Tabela 1). W kwestii wzrostu inwesty-
cji, Ustawa o Szkolnictwie formu uje Cztery parametry wzrostu: 1. wzrost nak adów 
rz dowych musi by  wy szy od wzrostu regularnych przychodów podatkowych, 
2. nak ady na kszta cenie 1 ucznia musz  stale zwy kowa , 3. wynagrodzenia na-
uczycieli musz  rosn , a 4. wydatki na uczniów per capita musz  by  zagwaranto-
wane. Ustawa o szkolnictwie obowi zkowym z kolei zak ada Dwa parametry wzro-
stu, które odpowiednio pokrywaj  si  z dwoma pierwszymi parametrami Ustawy 
o Szkolnictwie. Karta Nauczyciela stanowi, e rednie wynagrodzenie nauczycie-
la nie mo e by  ani ni sze, ani wy sze od wynagrodzenia urz dników szczebla ad-
ministracji rz dowej. 



Tabela 1. Za o enia inwestycji i zarz dzania o wiat  w Chinach
Ustawa o Szkolnictwie 

Obowi zkowym 
Karta 

Nauczyciela
Ustawa o Szkolnictwie

Data 
wej cia 
w ycie

12 kwietnia 1986
31 pa dziernika 
1993

18 marca 1995

Cele 
inwestycji

Szkolnictwo podstawo-
we i rednie ni szego 
szczebla

Nauczyciele

Szkolnictwo przedszkolne, 
podstawowe, rednie, wy -
sze, zawodowe oraz szkol-
nictwo dla doros ych

ród a 
inwestycji

Funduszy na wydatki 
edukacyjne oraz pod-
stawowe obiekty szkol-
ne dostarczaj  w adze; 
stwarza si  sprzyjaj ce 
warunki do inwestowa-
nia przez podmioty pry-
watne i spo eczne

W szko ach pu-
blicznych nauczy-
ciele op acani s  
przez rz d, w in-
nych szko ach 
� przez akcjona-
riuszy

Nak ady na szkolnictwo po-
chodz  ze rodków rz do-
wych wspieranych innymi 
subwencjami; utworze-
nie specjalnego funduszu 
edukacyjnego, d enie do 
wspierania szkolnictwa na 
obszarach biedy i obszarach 
mniejszo ci etnicznych; na-
k adanie lokalnego podatku 
wyrównawczego, przezna-
czanego na edukacj

Wzrost 
inwestycji

Nak ady rz dowe win-
ny przewy sza  regu-
larne wp ywy z podat-
ków; wydatki w sferze 
edukacji uczniów (p.c.) 
musz  utrzymywa  
okre lon  tendencj  
wzrostow  

Wynagrodzenia 
nauczycieli nie 
mog  by  ni sze 
b d  wy sze od 
pracowników sfe-
ry rz dowej; do-
datki uczniow-
skie, rz dowy 
program opieki 
medycznej, sta-
a emerytura pa -

stwowa; popra-
wianie warunków 
ycia nauczycieli 

Nak ady rz dowe winny 
przewy sza  wp ywy z po-
datków; nak ady w sferze 
edukacji uczniów (p.c.) mu-
sz  utrzymywa  okre lo-
n  tendencj  wzrostow ; 
wynagrodzenia nauczycie-
li oraz wydatki publiczne 
na kszta c cych si  uczniów 
(p.c.) musz  utrzymywa  
tendencj  wzrostow

Budowa 
obiektów 
szkolnych 
i czesne 

Spo eczno ci okr gów 
i gmin winny gromadzi  
fundusze na utrzymanie 
szkó ; szkolnictwo bez-
p atne; fundowanie sty-
pendiów wspieraj cych 
biednych uczniów

Z upowa nienia w adz po-
wiatu, okr gi i gminy maja 
prawo zbiera  fundusze na 
budow  obiektów szkol-
nych



Zarz -
dzanie

Lokalna odpowiedzial-
no  i zarz dzanie na 
ró nych szczeblach; 
wprowadzenie lokal-
nego podatku wyrów-
nawczego na obszarach 
miejskich i wiejskich 
w celu wspierania 
szkolnictwa obowi z-
kowego; subwencje dla 
rejonów dotkni tych 
ubóstwem

Organa o wiato-
we Rady Pa stwa 
s  odpowiedzial-
ne za problemy 
nauczycieli na 
szczeblu krajo-
wym; odpowied-
nie organa Rady 
Pa stwa odpowia-
daj  za kwestie 
zwi zane z pe -
nionymi przez nie 
funkcjami; w a-
dze szkolne i or-
gana edukacyjne 
przejmuj  kierow-
nictwo nad ka-
dr  nauczycielsk  
zgodnie z regu-
lacjami pa stwo-
wymi 

Zarz dzanie na ró nych 
szczeblach i podzia  obo-
wi zków; w adze lokalne 
odpowiadaj  za szkolnictwo 
rednie i ni sze pod kierun-

kiem Rad  Pa stwa; Rada 
Pa stwa oraz w adze pro-
wincji i miast, bezpo rednio 
podlegaj cych administracji 
centralnej odpowiadaj  za 
szkolnictwo wy sze

Po trzecie, reforma zak ada stopniowe wprowadzanie szkolnictwa obowi zko-
wego. Postanowienie o reformie systemu szkolnictwa z 1985 r. przewidywa o, e 
rozwój szkolnictwa obowi zkowego w Chinach mo e przebiega  trzema drogami, 
zale nie od typu regionu. Pierwsza dotyczy a terenów miejskich, zamieszka ych 
przez ¼ ogó u ludno ci, znajduj cych si  na obszarach rozwini tych na wybrze-
u i w g bi kraju. Znaczna cz  tych obszarów ju  upowszechni a szkolnictwo 
rednie ni szego szczebla, pozosta e mia y to zrobi  do oko o 1990 r. Drugi region 

obejmowa  okr gi rednio rozwini te i obszary wiejskie, zamieszka e przez nie-
mal po ow  ogó u ludno ci. Podejmowane na tych obszarach kroki zmierza y do 
upowszechnienia szkolnictwa podstawowego, ale tak e redniego i zawodowego 
� w przybli eniu do roku 1995. Trzeci region obejmowa  tereny s abo rozwini te, 
zamieszka e przez ¼ ogó u ludno ci. Tu nale a o przedsi wzi  specjalne rod-
ki, by wprowadzi  elementarn  edukacj  na ró nych szczeblach, a w jej wspiera-
nie szczególnie powinno zaanga owa  si  pa stwo. Przyj te w 1993 r. Wytycz-
ne w sprawie chi skiej reformy edukacji i rozwoju, zak ada y dwa cele na koniec 
XX w.: 1. upowszechnienie obowi zkowego szkolnictwa i wyeliminowanie anal-
fabetyzmu na skal  ogólnonarodow  oraz 2. obni enie wska nika analfabetyzmu 
w ród m odzie y do maksymalnie 5%.

Dziesi cioletni okres realizacji reformy przyniós  Chinom wielkie post py 
w dziedzinie obowi zkowego szkolnictwa. W ród 9 krajów rozwijaj cych si  o naj-



wi kszym zaludnieniu na wiecie (Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Bangladesz, 
Meksyk, Brazylia, Egipt oraz Nigeria), Chiny jako pierwszy i jedyny kraj wdro-
y y �Dziewi cioletni System Szkolnictwa Obowi zkowego� . Okres obowi zko-

wego nauczania w pozosta ych 8 krajach waha si  od 5 do 8 lat (Zhang Zhenzhu 
i in., 2002) . Do ko ca 2001 r., 2573 okr gów (miast, regionów, w tym jednostek 
na szczeblu powiatów) zrealizowa o �dwa cele� z 1993 r.: 90% ludno ci obj to 
obowi zkowym szkolnictwem. Wraz z rozszerzaniem szkolnictwa obowi zkowe-
go, Chiny znacz co rozwin y szkolnictwo podstawowe. Od 1986 do 2002 r. odse-
tek dzieci zapisanych do przedszkola wzrós  z 96.4 % do 99.1 %; odsetek uczniów 
kontynuuj cych po uko czeniu szko y podstawowej nauk  w szko ach rednich 
ni szego szczebla wzrós  z 69.5% do 97.0% (a wi c o 26%); odsetek absolwen-
tów szkó  rednich kontynuuj cych nauk  w rednich szko ach wy szego szcze-
bla wzrós  z 40.6% do 58.3% (zob. Tabela 2).

Tabela 2. Status obowi zkowego szkolnictwa w Chinach, 1978�2001

Rok

Absolwenci Szkó  red-
nich I st.

Absolwenci Szkó  
Podstawowych

Dzieci w wieku 
przedszkolnym

Liczba 
(w mln)

Uczniowie kon-
tynuuj cy nauk  
w szko ach red-

nich II st. (%)

Liczba
(w mln)

Uczniowie kon-
tynuuj cy nauk  
w szko ach red-

nich I st. (%)

Liczba
(w mln)

Wska nik 
przyj tych 

(%)

1978 16,9 40,9 22,9 87,7 121,3 95,5

1980 9,6 45,9 20,5 75,9 122,2 93,9

1985 10,0 41,7 20,0 68,4 103,6 96,0

1986 10,6 40,6 20,2 69,5 100,7 96,4

1990 11,1 40,6 18,6 74,6 97,4 97,8

1995 12,4 48,3 19,6 90,8 123,8 98,5

1996 13,0 48,8 19,3 92,6 128,8 98,8

2000 16,3 51,1 24,2 94,9 124,5 99,1

2001 17,3 52,9 24,0 95,5 106,7 99,1

2002 19,0 58,3 23,5 97,0 113,1 98,6

ród o: National Statistics Bureau, China Statistical Yearbook (2003), China Statistics Press, 
Beijing.

Wprowadzenie obowi zkowego szkolnictwa wiejskiego w Chinach znacznie 
podnios o status zacofanego dot d szkolnictwa wiejskiego oraz otworzy o miesz-
ka com wsi mo liwo  nauki, Wed ug danych z Tabeli 3, na ka de 100 tys. ludno-
ci liczba osób z wykszta ceniem podstawowym oraz rednim ni szego szczebla 

wzros a w latach 1982�1990 o 7250 osób oraz w latach 1990�2000 o 9260 osób. 
Wzrost liczby ludno ci z wykszta ceniem podstawowym oraz rednim ni szego 



szczebla w latach 1990�2000 dokona  si  g ównie dzi ki wprowadzeniu i rozwo-
jowi obowi zkowego szkolnictwa wiejskiego. W latach 1990�2000, liczba osób 
z wykszta ceniem podstawowym oraz rednim ni szego szczebla na ka de 100 tys. 
ludno ci wzros a o 140,3 czyli o 120,6 osób wi cej ni  w rejonach miejskich, Roz-
wój obowi zkowego szkolnictwa wiejskiego gwa townie obni y  wska nik analfa-
betyzmu oraz ograniczy  luk  o wiatow  pomi dzy miastem a wsi , co przyczyni o 
si  do wyrównania poziomu edukacji. Od 1982 do 2000 r,, wska nik analfabetyzmu 
ludno ci wiejskiej w wieku 15 lat i powy ej obni y  si  z 37,7% do 11,6% (czyli 
o 25%), dwukrotnie przewy szaj c spadek zanotowany w rejonach miejskich.

Tabela 3. Liczba ludno ci z ró nym wykszta ceniem oraz wska nik analfabety-
zmu w l. 1982�2000

Kraj Obszary miejskie Obszary wiejskie

1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982 1990 2000

Absolwenci szkó  (na 100 tys. ludn.)

Szko y 
podstawowe

35 396 37 057 35 701 26 582 23 546 40 926 42 558

Szko y rednie 
ni szego szczebla

17 750 23 344 33 961 30 344 35 342 20 797 33 202

Szko y rednie 
wy szego
szczebla 
i zawodowe

6 627 8 039 11 146 18 077 21 083 4 357 5 302

Szko y pó wy sze 
i wy sze 

601 1 422 3 611 4 859 8 769 164 484

Wska nik analfabetyzmu w ród ludno ci powy ej 15 roku ycia 

w % 33,1 22,2 9,1 17,6 12,0 5,2 37,7 26,2 11,6

ród o: National Statistics Bureau, Population Census in 1982 (1986), Population Census in 1990 
(1993), Population Census in 2000 (2002), China Statistics Press, Beijing.

Wraz z reform  wsi, w systemie nansowania i zarz dzania obowi zkowym 
szkolnictwem wsi wyst pi  kryzys, który wywar  negatywny wp yw na rozwój 
systemu. Przeniesienie odpowiedzialno ci za nansowanie i zarz dzanie szkolnic-
twem obowi zkowym na okr gi i gminy oraz subsydiowanie o wiaty w rejonach 
miejskich pogorszy o w latach 80. stan o wiaty na wsi. W l. 90. problem obowi z-
kowego szkolnictwa wiejskiego corocznie zajmowa  czo owy punkt agendy posie-



dze  Ogólnochi skiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz Ludowej 
Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (Susan Pepper, 2000). Problemy te 
mo na scharakteryzowa  w sposób nast puj cy.

W istocie rzeczy obowi zkowe szkolnictwo wiejskie w Chinach nie jest ca ko-
wicie bezp atne. Rosn ce op aty za nauk  (czesne) oraz rozmaite wydatki �szkol-
ne� powoduj , e wiele rodzin wiejskich nie mo e sobie pozwoli  na posy anie 
dzieci do szko y. W Chinach Zachodnich, 522 powiaty nie wdro y y jeszcze pro-
gramu �dziewi cioletniego obowi zkowego szkolnictwa�, którego zako czenie 
planowano na koniec 2001 r., co oznacza dla znacz cej liczby dzieci z obszarów 
wiejskich utrudnienia w dost pie do nauki. Zw aszcza w ostatnich latach zaobser-
wowano zjawisko, polegaj ce na tym, e � by pozby  si  obci e  dla lokalnych 
bud etów z tytu u wydatków na szkolnictwo � redukowano liczebno  kadry na-
uczycielskiej, czono szko y podstawowe i rednie (tym samym zmniejszaj c na-
k ady w sferze infrastruktury, na budow  obiektów szkolnych) oraz obni ano wy-
nagrodzenia nauczycieli. Wszystko to, w pewnym stopniu, utrudnia o dost p do 
nauki ch tnym z obszarów wiejskich, a tak e powodowa o � zw aszcza w odle-
g ych rejonach górskich � wzrost liczby m odzie y porzucaj cej nauk .

W miar  rozwoju wiejskiego szkolnictwa obowi zkowego podniós  si  tak e 
wska nik zapisów do przedszkola, w 2001 r, osi gaj c 99,1%, (w miastach � o 1% 
wi cej ni  na wsi) (zob. Tabela 4). Ze wzgl du na znaczn  ilo  dzieci w wieku 
przedszkolnym w Chinach, liczba dzieci, które powinny by y rozpocz  nauk  
osi gn a w 2001 r. 106,7 mln, w tym 33,7 mln na obszarach miejskich a 73 mln 
� wiejskich, W 2001 r. rednia krajowa uczniów porzucaj cych nauk  w szko ach 
podstawowych wynios a 0,3%, przy czym w prowincjach zachodnich warto  ta 
zosta a przekroczona, Dla porównania, wska nik porzucaj cych nauk  w Tybecie 
wyniós  niemal 3%, natomiast w Qinghai, Guizhou oraz Gansu przekroczy  1%,

Tabela 4. Porównanie wska nika naboru dzieci w wieku przedszkolnym 1994-
�2000

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym
(w mln)

Wska nik naboru (%)

1994 2001 1994 2001

Ogó em 119,50 106,74 98,4 99,1

Obszary miejskie 34,75 33,71 98,9 99,6

Obszary wiejskie 84,75 73,03 97,7 98,8
ród a: The Department of Development and Planning, Ministry of Education, China Education 

Statistical Yearbooks (1994, 2001), People Education Press, Beijing.



W porównaniu do szkó  podstawowych, wska nik porzucaj cych nauk  w szko-
ach rednich ni szego szczebla jest znacznie wy szy � od 1995 r. kszta tuje si  on 

na poziomie powy ej 3% w skali kraju, W 2001 r. wyniós  on 3,12%, tzn. 2 milio-
ny osób. Dotyczy to g ównie rodkowych i Zachodnich Chin, zw aszcza rejonów 
wiejskich; na przyk ad, odsetek porzucaj cych nauk  w Tybecie, Anhui, Guangxi 
i Gansu przekracza 3%.

Na porzucanie nauki w szko ach wiejskich � podstawowych i rednich ni szych 
� wp ywa tak e niska jako  obowi zkowego kszta cenia. Jiang Zhongyi i Fen He 
(2002) okre lili przyczyny tego zjawiska na podstawie 195 ankiet, przeprowadzo-
nych w gospodarstwach domowych. Wyniki ukazuj , e pierwsze miejsce zajmu-
je tu niech  dzieci do szko y (48% ankietowanych), drugie � brak rodków nan-
sowych na pokrycie czesnego (32,8%); trzy pozosta e to niedostrzeganie ró nicy 
pomi dzy faktem ucz szczania do szko y b d  nie, potrzeby rodzinne oraz brak 
potrzeby dalszej nauki (kolejno 9,6%, 6,6% oraz 2,5%). Brak post pów w nauce, 
niekorzystna atmosfera rodzinna, jak te  niska jako  nauczania to zasadnicze czyn-
niki zniech caj ce uczniów do szko y. Rodzina w sposób racjonalny okre la czas 
nauki dla swoich dzieci. Je li maj  one dobre stopnie i rokuj  nadziej  na dalsz  
nauk , wówczas rodzice posy aj  je do szkó  rednich. W przeciwnym wypadku � 
przerywaj  edukacj  swych pociech po uko czeniu szko y podstawowej. 

Istnieje wielka przepa  pomi dzy poziomem nauczycieli z rejonów miejskich 
i wiejskich. Tabela 5 porównuje poziom kwalikacji pe noetatowych nauczycie-
li, odpowiedzialnych za obowi zkow  nauk  na terenach miejskich i wiejskich. 
W 2001 r. odsetek nauczycieli szkó  podstawowych dyplomowanych, zarówno 
w obszarach miejskich jak i wiejskich, przekracza  96%, z niewielk  ró nic  po-
ni ej trzech punktów procentowych. Natomiast odsetek nauczycieli szkó  pod-
stawowych z wykszta ceniem pó wy szym i wy szym by  w rejonach miejskich 
znacznie wy szy ni  na wsi, z ró nic  przekraczaj c  20%. Wyra niejsza ró nica 
pomi dzy miastem a wsi  widoczna jest w przypadku wykszta cenia nauczycieli 
szkó  rednich ni szego szczebla. Odsetek dyplomowanych nauczycieli tych szkó  
w miastach przekracza 92%, podczas gdy w rejonach wiejskich nie si ga 85% (co 
daje ró nic  7,6%). Odsetek nauczycieli szkó  rednich ni szego szczebla legity-
muj cych si  wykszta ceniem uniwersyteckim w rejonach miejskich ponad dwu-
krotnie przewy sza procent odpowiednio wykszta conych nauczycieli w rejonach 
wiejskich. Poziom wykszta cenia nauczycieli z obszarów wiejskich jest zró nico-
wany w zale no ci od regionu. Wschodnie Chiny bij  na g ow  Chiny Centralne 
i Zachodnie pod wzgl dem wszelkich wska ników, m.in. odsetka dyplomowanych 
nauczycieli szkó  podstawowych oraz rednich szkó  ni szego szczebla. 



Tabela 5. Porównanie kwalikacji pe noetatowych nauczycieli w rejonach miej-
skich i wiejskich, 2001 (w %)

rednia 
krajowa

Region 
Wschodni

Region 
Centralny

Region 
Zachodni

Dyplomowani nauczyciele szkó  
podstawowych 

96,8 98,3 97,3 94,4

Obszary miejskie 98,3 98,7 98,3 97,4
Obszary wiejskie 96,0 97,9 96,9 93,1
Nauczyciele szkó  podstawowych 
legitymuj cy si  wykszta ceniem 
pó wy szym i wy szym

27,4 32,5 27,3 21,2

Obszary miejskie 40,9 44,4 41,4 34,2
Obszary wiejskie 20,3 24,2 20,7 15,6
Dyplomowani nauczyciele szkó  
rednich ni szego szczebla 

88,8 91,0 88,5 86,0

Obszary miejskie 92,3 93,3 92,4 90,5
Obszary wiejskie 84,7 87,4 84,7 81,4
Nauczyciele szkó  rednich 
ni szego szczebla legitymuj cy si  
wykszta ceniem uniwersyteckim 

17,0 19,9 15,6 13,0

Obszary miejskie 23,5 26,2 23,4 19,0
Obszary wiejskie 9,4 10,5 10,1 6,9

ród a: The Department of Development and Planning, Ministry of Education, China Education 
Statistical Yearbook (2001), People Education Press, Beijing.

Wiele szkó  z regionów centralnych i zachodnich jest zmuszona zatrudnia  na-
uczycieli na zast pstwa, by wyrówna  braki kadrowe; niskie wynagrodzenia i kiep-
skie warunki pracy nie s  w stanie przyci gn  do szkó  pe noetatowych nauczy-
cieli. Zgodnie ze statystykami, w 2001 r. szko y podstawowe i rednie ni sze na 
obszarze ca ego kraju zatrudnia y 705 tys. nauczycieli na zast pstwa, co stanowi 
6,6% ogólnej liczby nauczycieli w Chinach. W ród nich, zast pstwa na wsiach wy-
nosz  580 tys. nauczycieli (9,6% wszystkich nauczycieli w regionach wiejskich 
oraz 82,3% wszystkich nauczycieli na zast pstwie). Wi kszo  nauczycieli na za-
st pstwie pracuje w regionach centralnych i zachodnich. Dla przyk adu, odsetek 
nauczycieli na zast pstwie w szko ach podstawowych przekracza  20% w prowin-
cji Guangxi, w Tybecie oraz Shaanxi oraz ponad 10% w prowincjach Shanxi, Hu-
bei, Guizhou, Yunnan oraz Gansu.

Stosunek ilo ci uczniów do nauczycieli to nast pny wska nik jako ci szkolnic-
twa, ukazuj cy luk  pomi dzy rejonami miejskimi a wiejskimi. Wed ug danych 
z Tabeli 6 w l. 1996�2001, liczba uczniów szkó  podstawowych przypadaj cych na 
jednego nauczyciela wskazywa a tendencj  spadkow  zarówno na terenach miej-
skich jak i wiejskich, co pomaga o podnie  jako  szkolnictwa podstawowego. 



Natomiast liczba uczniów przypadaj cych na jednego nauczyciela w szko ach red-
nich ni szego szczebla wskazywa a tendencje zwy kow , co spowodowane by o 
prawdopodobnie czeniem tych szkó . Liczba uczniów przypadaj cych na jedne-
go nauczyciela w szko ach wiejskich � tak podstawowych jak i rednich ni szych 
� przekracza a znacznie odpowiedni  liczb  z obszarów miejskich. W 2001 r.., ka -
dy nauczyciel wiejskiej szko y podstawowej uczy  o trzech uczniów wi cej, ni  
jego kolega pracuj cy w mie cie; na ka dego nauczyciela szko y redniej ni szej 
przypada o o dwóch uczniów wi cej, ani eli na pracuj cego w mie cie. 

Tabela 6. Stosunek ilo ci uczniów do nauczycieli w miejskich i wiejskich szko ach 
podstawowych i rednich ni szego szczebla, 1996�2001

Rok
Szko y podstawowe Szko y rednie

rednia
krajowa

Obszary 
miejskie

Obszary 
wiejskie

rednia 
krajowa

Obszary 
miejskie

Obszary 
wiejskie

1996 23,7 21,4 24,9 16,6 15,3 18,0

1997 24,2 21,9 25,4 16,8 15,3 18,4

1998 24,0 21,8 22,9 17,0 15,6 18,7

1999 23,1 21,2 24,2 17,6 16,2 19,4

2000 22,2 20,7 23,1 18,4 17,0 20,1

2001 21,6 19,7 22,7 18,7 17,9 19,9

Uwaga: Szko y rednie obejmuj  szko y rednie dla m odzie y oraz szko y rednie dla doro-
s ych.

ród o: National Statistics Bureau, China Statistics Year Book, 1996�2002, China Statistics 
Press, Beijing.

Obowi zkowe szkolnictwo wiejskie odgrywa zasadnicz  rol  w chi skim syste-
mie kszta cenia na szczeblu podstawowym. W zwi zku ze s abym poziomem urba-
nizacji powy ej 60% populacji Chi czyków wci  zamieszkuje obszary wiejskie. 
W 2001 r. udzia  uczniów wiejskich szkó  podstawowych wynosi  68,6% w ogólnej 
liczbie uczniów szkó  podstawowych; wiejskich szkó  rednich ni szego szczebla 
� ponad 48,5% wszystkich uczniów tych szkó ; za  udzia  uczniów obj tych obo-
wi zkowym nauczaniem wynosi  61,8% ogó u. Obowi zkowe szkolnictwo wiej-
skie winno sta  si  g ówn  p aszczyzn  inwestycji edukacyjnych Chin. 

W ostatnich latach, wraz z upowszechnianiem si  szkolnictwa obowi zkowe-
go oraz korektami w kierunkach rozwoju edukacji, chi skie inwestycje o wiato-
we oraz podzia  rodków skierowane by y coraz bardziej na szkolnictwo wy sze 
oraz nadobowi zkowe. Tabela 7 pokazuje, e chocia  ca kowite wydatki na o wia-



t  podwoi y si  z 226,2 mld yuanów w 1996 r. do 426,0 mld w 2001 r., ich udzia  
w PKB wzrós  w tym samym czasie z 3,33%do 4,83%. Je li chodzi o rozmiesz-
czenie rodków nansowania o wiaty, wzrost inwestycji w szkolnictwo wy sze 
jest znacznie szybszy ni  w przypadku szkolnictwa redniego oraz podstawowe-
go. W l. 1995�2001 nak ady na szkolnictwo wy sze zwi kszy y si  ponad trzy-
krotnie, podczas gdy na szkolnictwo rednie i podstawowe � niespe na dwukrot-
nie. Ró nica ta spowodowa a znaczny przechy  w strukturze inwestycji w stron  
szkolnictwa wy szego. W l. 1996�2001 udzia  szkolnictwa wy szego w ca o ci 
wydatków pa stwa wzrós  z 16,3% do 27,8% (daj c wzrost o 11,5%), natomiast 
szkolnictwa redniego oraz podstawowego � spad  poni ej 6%.

Tabela 7. Ca kowite wydatki o wiatowe i ich struktura, 1996�2001
Wydatki ogó em 
w mld yuanów

Struktura (%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Szkolnictwo 
wy sze

36,8 43,6 59,8 76,5 98,3 118,4 16,3 17,2 20,3 22,8 25,5 27,8

Szkolnictwo 
rednie

99,4 110,5 123,9 137,9 154,0 160,8 43,9 43,7 42,0 41,2 40,0 37,8

Szkolnictwo 
podstawowe

80,2 87,8 96,8 105,0 114,5 125,9 35,4 34,7 32,8 31,3 29,7 29,6

Pozosta e 9,8 11,3 14,3 15,6 18,1 20,8 4,4 4,4 4,9 4,7 4,8 4,8

Ogó em 226,2 253,2 294,9 334,9 384,9 426,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Szkolnictwo 
obowi zkowe

127,7 138,8 142,9 154,6 169,5 185,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Obszary 
wiejskie

73,4 78,5 81,2 86,2 92,0 109,2 57,5 56,6 56,8 55,8 54,3 58,8

Obszary 
miejskie

54,3 60,3 61,7 68,4 77,5 76,5 42,5 43,4 43,2 44,2 45,7 41,2

Uwaga: (1) Szkolnictwo wy sze oznacza regularne instytucje szkolnictwa wy szego oraz in-
stytucje szkolnictwa wy szego dla doros ych; szkolnictwo rednie oznacza specjalistyczne szko y 
rednie, szko y techniczne, szko y rednie oraz zawodowe; szkolnictwo podstawowe oznacza szko y 

podstawowe, szko y specjalne oraz przedszkola, (2) Wydatki na szkolnictwo obowi zkowe zawarte 
w tabeli obejmuj  tylko szko y rednie ni szego szczebla oraz szko y podstawowe.

ród a: The Department of Finance of the Ministry of Education, The Department of Population, 
Society, Science and Technology of the National Statistical Bureau, China Educational Finance Sta-
tistical Yearbooks (1997�2002), China Statistics Press, Beijing.

Niewystarczaj ce inwestycje na szkolnictwo przyczyni y si  do zak óce  roz-
woju obowi zkowego szkolnictwa wiejskiego. W 2001 r. ca kowita kwota wydat-
ków na szkolnictwo obowi zkowe wynios a 169,5 mld yuanów, z których jedynie 



58,8% wykorzystano na szkolnictwo obowi zkowe na wsi, gdzie liczba uczniów 
obj tych szkolnictwem obowi zkowym stanowi a oko o 62% ogó u uczniów. Do-
prowadzi o to do powstania wielkich rozbie no ci w wydatkach na nauk  per ca-
pita w rejonach miejskich i wiejskich. 

Tabela 8 porównuje wydatki na uczniów z rejonów miejskich i wiejskich. 
W 1996 r. na 1 ucznia miejskich szkó  podstawowych przeznaczono 466,4 yuanów, 
czyli 1,6 razy wi cej ni  na ucznia z rejonów wiejskich. Do 2001 r., wydatki na 1 
ucznia miejskich szkó  podstawowych wzros y do 971,5 yuanów � 1,7 razy wi cej 
ni  na 1 ucznia z obszarów wiejskich, co oznacza o powi kszanie si  luki. Ró ni-
ca w wydatkach per capita na szko y rednie ni sze w rejonach miejskich i wiej-
skich jest nawet wy sza. W 1996 r., wydatki na 1 ucznia miejskich szkó  rednich 
ni szych si ga y 1267,1 yuanów, stanowi c 1,5 kwoty przeznaczonej odpowied-
nio na uczniów szkó  wiejskich, Do 2001 r, wydatki per capita na szko y rednie 
ni szego szczebla wzros y do 1708,4 yuanów, przewy szaj c niemal dwukrotnie 
(1,93) odpowiednie wydatki w rejonach wiejskich. rodki bud etowe zmniejszy-
y luk  w wydatkach per capita na szkolnictwo miejskie i wiejskie, jednak nak a-

dy ze specjalnych rodków bud etowych i innych róde  nansowania przepa  
t  powi kszy y. 

Tabela 8. Nak ady per capita na obowi zkowe szkolnictwo w rejonach miejskich 
i wiejskich, (w yuanach), 1996�2001

1996 2001
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yuan yuan yuan wiejskie=1 yuan yuan yuan wiejskie=1

Szko y 
podstawowe 

550,0 466,4 741,9 1,6 971,5 797,6 1351,3 1,7

Szko y rednie 
ni szego szczebla

1037,9 863,0 1267,1 1,5 1371,2 1013,7 1708,4 1,7

Nak ady 
bud etowe:
Szko y 
podstawowe 

310,1 253,5 440,2 1,7 658,4 558,4 877,1 1,6

Szko y rednie 
ni szego szczebla 

568,5 447,0 727,7 1,6 838,8 666,7 1001,0 1,5

ród a: The Department of Finance of the Ministry of Education, The Department of Population, 
Society, Science and Technology of the National Statistical Bureau, China Educational Finance Sta-
tistical Yearbooks (1997, 2002), China Statistics Press, Beijing.



W wydatkach na 1 ucznia na obszarach wiejskich dostrzegalne s  jeszcze wi k-
sze ró nice. W 2001 r. wydatki Szanghaju na 1 ucznia wiejskich szkó  podstawo-
wych si ga y 3604 yuanów i by y najwy sze w kraju � 8,9 razy przewy szaj c na-
k ady prowincji Henan (472 yuanów), najni sze w kraju. Wydatki Szanghaju na 1 
ucznia wiejskich szkó  rednich ni szych si ga y 4047 yuanów i by y najwy sze 
w kraju, 6,7 razy przewy szaj c nak ady prowincji Guizhou (604 yuanów), najni -
sze w kraju. Z powodu niewystarczaj cych inwestycji w sfer  o wiaty i zwi za-
ne z tym narastaj ce zad u enie, wiele regionów mia o trudno ci z budow  szkó  
w rejonach wiejskich i wyp at  wynagrodzenia dla nauczycieli.

W 1994 r. Chiny zainicjowa y reform  decentralizacji skalnej. Jej celem jest 
uzdrowienie sytuacji w sferze niskich dochodów rz du centralnego w odniesieniu 
do ca o ci dochodów oraz kontroli, os abionej w wyniku kontraktowego systemu 
nansowego, pochodz cego jeszcze z po owy lat 80. W oparciu o zasad  wi za-
nia uprawnie  administracyjnych z nansowymi, reforma decentralizacji skalnej 
deniuje cele wydatków na ró nych poziomach, w zale no ci od rozdzia u kom-
petencji administracyjnych pomi dzy rz dem centralnym a w adzami lokalnymi. 
Zak ada ona dwa rodzaje systemów podatkowych dla pobierania podatków cen-
tralnych i lokalnych, ustala system bud etowy na ró nych poziomach oraz wpro-
wadza system zwrotu podatku i transferu wydatków pomi dzy rz dem centralnym 
a lokalnymi w celu zapewnienia równowagi pomi dzy dochodami i wydatkami na 
szczeblu lokalnym. 

W wyniku reformy decentralizacji skalnej zanotowano gwa towny wzrost do-
chodów centralnych, Od 1993 do 2002 r. podnios y si  one z 95,8 mld do 1038,9 
mld yuanów, osi gaj c wyra ny roczny wzrost o 30,3% , natomiast dochody rz -
dów lokalnych wzros y z 339,1 mld do 851,5 mld yuanów, z umiarkowanym rocz-
nym wzrostem w granicach 10,8%. Schemat alokacji rodków pomi dzy rz dem 
centralnym a rz dami lokalnymi zmieni  si  fundamentalnie. Udzia  dochodu rz du 
centralnego w ca kowitych dochodach wynosi  przed reform  20%, podczas gdy po 
wprowadzeniu reformy osi gn  warto  równ  po owie ca kowitych dochodów. 



Tabela 9. Dochód ca kowity i udzia  w nim rz du centralnego i rz dów lokalnych: 
1978�2002

Rok
Dochód ca kowity (w mld yuanów ) Procent (%)

Ca o
Rz d 

centralny
Rz dy 
lokalne

Rz d 
centralny

Rz dy 
lokalne

1978 113,2 17,6 95,6 15,5 84,5

1980 116,0 28,4 87,5 24,5 75,5

1985 200,5 77,0 123,5 38,4 61,6

1986 212,2 77,8 134,4 36,7 63,3

1990 293,7 99,2 194,5 33,8 66,2

1993 434,9 95,8 339,1 22,0 78,0

1994 521,8 290,7 231,2 55,7 44,3

1995 624,2 325,7 298,6 52,2 47,8

1998 987,6 489,2 498,4 49,5 50,5

1999 1144,4 584,9 559,5 51,1 48,9

2000 1339,5 688,9 650,6 52,2 47,8
2001
2002

1638,6
1890,4

858,3
1038,9

780,3
851,5

52,4
55,0

47,6
45,0

ród o: National Statistics Bureau, China Statistics Year Book, 1996�2003, China Statistics 
Press, Beijing

W nowych ramach skalnych powi zania nansowe pomi dzy rz dem central-
nym, prowincjami, miastami, powiatami i okr gami preferuj  koncentracj  wp y-
wów na wy szych szczeblach, pozostawiaj c okr gom pozycj  najs absz . W ka-
tegorii zale no ci nansowych pomi dzy powiatami a rz dem centralnym, w adze 
powiatu winny odprowadza  do rz du 75% zysków podatku VAT oraz 100% zy-
sków z akcyzy, przy czym drugie subsydiuj  pierwsze na podstawie ustawy o zwro-
cie podatku oraz dotuj  podwy ki dla nauczycieli. Na rz d centralny przechodzi 
wi kszo  nadwy ek z lokalnych podatków VAT i akcyzy, za  udzia  zysków po-
datkowych w adz lokalnych maleje. Przyk adowo, kwota podatku VAT oraz akcy-
zy na rzecz rz du centralnego z powiatu Xiangyang w prowincji Hubei, wzros a od 
1994 do 2000 r. 1,5 razy, natomiast warto  zwrotów podatkowych, otrzymanych 
od centrum, wzros a jedynie o 34,2 %; warto  netto wzros a z 15,2 mln yuanów 
w 1994 r. do 49,4 mln w 2000 r., 2,2 razy przekraczaj c warto  z roku 1994. Je-
li chodzi za  o relacje nansowe pomi dzy powiatami, miastami oraz prowincja-

mi, w adze prowincji i miast czerpi  dochody z bud etów powiatowych, poprzez 
udzia  w podziale wspólnych zysków i dochodów ze sta ych podatków lokalnych. 
Przyk adowo, w ramach 30% nadwy ki z podatku VAT oraz akcyzy w prowincji 
Henan, rz dowi prowincji przypada 15%, w adzom miast � 5, a powiatów � 10%. 



Je li chodzi za  o relacje nansowe mi dzy powiatami a okr gami, to przejmowa-
nie dochodów w adz okr gowych przez w adze powiatowe powoduje znaczne nie-
dobory nansowe na szczeblu okr gów (Han Jun, 2002).

Wed ug ustaw o szkolnictwie i o szkolnictwie obowi zkowym, odpowiedzial-
no  za szkolnictwo wy sze ponosz  g ównie w adze centralne i prowincjonalne, 
za obowi zkowe szkolnictwo wiejskie � w adze powiatów i okr gów. Ze wzgl du 
na to, e w adze wy szego szczebla wywieraj  wi kszy wp yw na alokacj  ró-
de  nansowych, w adze okr gowe maj  w tej sprawie najmniej do powiedzenia, 
A poniewa  o wiata nansowana jest przez w adze tego samego szczebla, rz dy 
centralny i lokalne przeznaczaj  znacznie wi cej funduszy na szkolnictwo wy -
sze oraz obowi zkowe szkolnictwo w miastach ni  na obowi zkowe szkolnictwo 
wiejskie. 

Wraz z koncentrowaniem rodków nansowych przez szczeble wy sze oraz 
uprzywilejowan  pozycj  miast w tej kwestii, wydatki publiczne � np, na szkol-
nictwo czy lecznictwo � s  na ogó  przerzucane na ni szy szczebel zarz dzania. 
W adze centralne i prowincjonalne w sposób niewystarczaj cy dbaj  o rozwój 
szkolnictwa obowi zkowego. Wydatki na obowi zkowe kszta cenie wsi pochodz  
raczej z dochodów okr gów i wp ywów z podatków rolniczych ni  z kasy prowin-
cji. W l. 1990�2000 wydatki na szkolnictwo w powiecie Xiangyang w prowincji 
Hubei wynios y 1366,6 mln yuanów, z czego 554,6 mln pokrywa  rz d, co sta-
nowi o 40,6% ca o ci. Z tej kwoty na okr gi przypad o 469,2 mln yuanów, czy-
li 34,3% ca kowitej kwoty wydatków, na w adze powiatowe � 85,4 mln yuanów 
(6,2%), za  rodki specjalne ze strony prowincji pokry y jedynie 1,5 mln (0,1 %). 
W sytuacji niewystarczaj cych wp ywów g ówne ród a nansowania szkó  pod-
stawowych oraz rednich ni szego szczebla pochodz  z wyrównawczego podatku 
edukacyjnego wsi, funduszy gromadzonych przez wsie, a tak e czesnego i rozma-
itych op at, wymaganych przez szko y. czna kwota, pochodz ca z tych róde  
si gn a oko o 40% ca o ci bud etu szkolnictwa (Xie Yang, 2002) oraz odegra-
a istotn  rol  w zapewnieniu funkcjonowania obowi zkowego szkolnictwa wiej-

skiego, utrzymuj c niszczej ce budynki szkolne oraz zapewniaj c podstawowe 
warunki nauczania.

Wydatki na szkolnictwo stanowi  ok, 50% ca o ci wydatków nansowych po-
wiatów, a 75% � okr gów. Nak ady na wiejskie szkolnictwo obowi zkowe to ro-
sn ce obci enie dla okr gów, Wi kszo  rz dów okr gowych zanotowa a decyt 
i zaci gn a d ugi. Wydatki na pensje nauczycieli stanowi  zasadnicz  cz  wy-
datków na wiejskie szkolnictwo obowi zkowe, osi gaj c poziom 65% ca o ci wy-
datków. Ze wzgl du na trudno ci nansowe powiatów i okr gów, wiele z nich nie 
jest w stanie wyp aca  na czas pensji nauczycielom, b d  zmuszonych jest zaci ga  
w tym celu po yczki. rodki przeznaczane na podniesienie warunków nauczania 
i utrzymywanie zdewastowanych budynków szkolnych s  niewielkie. W ostatnich 
latach, by ograniczy  wydatki na szkolnictwo, w wielu regionach czono wiejskie 



szko y podstawowe ze szko ami rednimi ni szego szczebla, co mo e powa nie 
utrudni  dost p do szkó  dzieciom z rejonów wiejskich. 

Wraz z szerzeniem si  obowi zkowego szkolnictwa wiejskiego odpowiedzial-
no  za nie coraz cz ciej przechodzi na w adze szczebla okr gowego i gminnego. 
Sytuacja ta nie tylko pozbawi a i tak ubogie ju  okr gi mo liwo ci rozwoju lecz 
zwi kszy a ponadto obci enia rolników. Sta o si  to jednym z czynników zagra-
aj cych stabilizacji spo eczno ci wiejskich. 

Od po owy lat 80. niezmiennie ro nie luka mi dzy dochodami obszarów miej-
skich i wiejskich. Realny stosunek dochodów miasta i wsi wzrós  z 1,53:1 w 1985 r. 
do 2,12:1 w 2001. Oprócz malej cego wzrostu dochodów rolników i pog biaj cej 
si  luki dochodowej, stale rosn  wydatki edukacyjne ponoszone przez rolników. 
Obci enie to nie wp ywa korzystnie na prawid owy rozwój wiejskiego szkolnic-
twa obowi zkowego. 

Wraz ze wzrostem dochodów mieszka ców miast i wsi, wydatki na artyku y 
ywno ciowe i tekstylia ulegaj  obni ce, co oznacza wi ksze mo liwo ci wydat-

ków na takie cele edukacja, kultura, czy rekreacja. W 2002 r. one w a nie plaso-
wa y si  na drugim miejscu w ród wszystkich wydatków gospodarstw domowych 
w miastach, si gaj c 15% ca o ci, za  w gospodarstwa wiejskie zajmowa y trze-
cie miejsce, osi gaj c 7%. W latach 1985�2002, w gospodarstwach miejskich 
wzros y o niespe na 5%, podczas gdy w gospodarstwach wiejskich � odpowied-
nio o 7% (zob. Tabela 10). Je li we miemy pod uwag  publiczne inwestycje i do-
tacje na o wiat  dla mieszka ców miast to ró nica mi dzy wydatkami obszarów 
miejskich i wiejskich b dzie jeszcze wi ksza.

Tabela 10. Struktura rocznych kosztów utrzymania gospodarstw miejskich i wiej-
skich per capita (%), 1985�2001

Rok 1985 1990 1995 2000 2001 2002

Mieszka cy miast

ywno 52,3 54,3 49,9 39,2 37,9 37,7
Odzie 14,6 13,4 13,6 10,0 10,1 9,8
Artyku y i us ugi 
mieszkaniowe

8,6 10,1 8,4 8,8 8,3 6,4

Opieka medyczna 2,5 2,0 3,1 6,4 6,5 7,1
Transport, poczta 
i komunikacja

2,1 1,2 4,9 7,9 8,6 10,4

Rekreacja, o wiata i kultura 8,2 11,1 8,8 12,6 13,0 15,0
Mieszkania 4,8 7,0 7,1 10,0 10,3 10,4
Us ugi ró ne 7,0 0,9 4,3 5,2 5,3 3,2



cd. Tabeli 10

Rok 1985 1990 1995 2000 2001 2002

Mieszka cy wsi

ywno 57,8 58,8 58,6 49,1 47,7 46,2

Odzie 9,7 7,8 6,9 5,8 5,7 5,7
Artyku y i us ugi 
mieszkaniowe

18,2 17,3 13,9 15,5 16,0 16,4

Opieka medyczna 5,1 5,3 5,2 4,5 4,4 4,4
Transport, poczta 
i komunikacja 

2,4 3,2 3,2 5,2 5,6 5,7

Rekreacja, o wiata, kultura 1,8 1,4 2,6 5,6 6,3 7,0

Mieszkania 3,9 5,4 7,8 11,2 11,1 11,5

Us ugi ró ne 1,1 0,7 1,8 3,1 3,2 3,1

ród o: National Statistics Bureau, China Statistics Year Book, 2002, China Statistics Press, Bei-
jing

W czerwcu 2001 r. Rada Pa stwa wyda a Postanowienia w sprawie reformy szkol-
nictwa podstawowego i rozwoju, sk adaj c na w adze powiatowe g ówn  odpowie-
dzialno  za rozwój obowi zkowego szkolnictwa wiejskiego, ustanawiaj c wymóg 
zintegrowanego zarz dzania szkolnictwem obowi zkowym na bazie ka dego powia-
tu; zobowi zano je do wprowadzenia dwóch zasadniczych zmian: przeniesienia na-
k adów o wiatowych z wiejskich gospodarstw domowych na w adze oraz przenosz c 
odpowiedzialno  za zarz dzanie z okr gów na powiaty. Zabieg ten ma uzdrowi  
obecn  sytuacj . Jednak samym tylko przenoszeniem odpowiedzialno ci na w adze 
powiatowe nie mo na radykalnie rozwi za  problemu niedostatecznych nak adów 
na obowi zkowe szkolnictwo wiejskie. W rejonach centralnych i zachodnich oraz 
na obszarach dotkni tych bied , wiele rz dów powiatowych ma trudno ci z wyp a-
t  wynagrodze , nie mówi c ju  o zwi kszaniu funduszy na o wiat . 

Nauczanie jest inwestycj  w kapita  ludzki, która przynosi nie tylko indywidualne 
ale i spo eczne korzy ci. O takich w a nie korzy ciach podstawowego szkolnictwa 
dla Chin przekonuje Hossain (1996). Tabela 11 ukazuje, e wraz z 18% wska nikiem 
zysków indywidualnych i 14,4% wska nikiem zysków spo ecznych, szkolnictwo 
podstawowe generuje najwy sz  stop  zysku. Szkolnictwo rednie na poziomie zy-
sków spo ecznych plasuje si  na drugiej pozycji, ze wska nikiem si gaj cym 11,3%. 
Szkolnictwo wy sze pozostaje w tym wzgl dzie daleko w tyle za tym wska nikiem. 
Badania ogólnokrajowe udowodni y, e szkolnictwo podstawowe przynosi ewident-



ne korzy ci spo eczne (Psacharopoulos and Patrinos, 2002). Inwestycje w o wiat  
przyczyniaj  si  do zwi kszenia równo ci i wydajno ci. Nak ady na szkolnictwo 
podstawowe mog  szczególnie zwi kszy  wydajno  i dochody biednej cz ci spo-
ecze stwa, stwarzaj c korzystne warunki do zniwelowania luki pomi dzy miastem 

a wsi . Sama istota edukacji zak ada, e szkolnictwo wy sze ma wi ksze mo liwo-
ci wykorzystania zasobów rynkowych. W zwi zku z tym, priorytetem polityki edu-

kacyjnej jest szkolnictwo podstawowe oraz obowi zkowe, a dopiero potem rednie 
i wy sze. Nie znaczy to rzecz jasna, e nak ady na szkolnictwo rednie i wy sze nie 
s  istotne. Kluczowym zadaniem jest utrzymanie równowagi pomi dzy trzema eta-
pami kszta cenia (Global Joint Task Force, 2000).

Tabela 11. Wska nik zysków edukacyjnych (%) 

Grupy krajów 
(dochód per capita) 

Przeci tnie 
(w USD

per capita) 

Wska nik zysków 
spo ecznych

Wska nik zysków 
indywidualnych

Po
ds

ta
w

ow
e

re
dn

ie

W
y

sz
e

Po
ds

ta
w

ow
e

re
dn

ie

W
y

sz
e

Chiny 1 930 14,4 12,9 11,3 18,0 13,4 15,2

kraje o wysokich 
dochodach (powy ej $9266)

22 530 13,4 10,3 9,5 25,6 12,2 12,4

kraje o niskich 
dochodach (poni ej $755)

363 21,3 15,7 11,2 25,8 19,9 26,0

kraje o rednich 
dochodach (do $9265)

2 996 18,8 12,9 11,3 27,4 18,0 19,3

wiat 7 669 18,9 13,1 10,8 26,6 17,0 19,0

Uwaga : PKB per capita w Chinach wed ug wska nika PPP z roku 1993.
ród a: Shaikh I, Hossain, Making an Equitable and Efcient Education: The Chinese Experien-

ce, �China: Social Sector Expenditure Review 1996�, World Bank. George Psacharopoulos and Har-
ry Anthony Patrinos, Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank Policy Re-
search Working Paper 2881, September 2002.

Mi dzynarodowe do wiadczenia pokazuj , e w pocz tkach wprowadzania 
szkolnictwa obowi zkowego pod koniec XIX w. kraje rozwini te � takie jak Stany 
Zjednoczone, Francja, Niemcy czy Japonia � na o y y odpowiedzialno  za obo-
wi zkowe szkolnictwo na ni sze szczeble w adz lokalnych, co powa nie obci -
y o lokalne bud ety, a nawet na d ugo doprowadzi o do znacznego ich zubo e-

nia. Przynios o to znaczne szkody upowszechnianiu szkolnictwa obowi zkowego. 
Z czasem pa stwa te dostosowa y wewn trzny mechanizm inwestycji publicznych, 
przenosz c wi kszo  obowi zków na rz d centralny i wy sze szczeble admini-



stracji lokalnej. Mia o to zaspokoi  bie ce potrzeby szkolnictwa obowi zkowe-
go i zapewni  zrównowa ony rozwój, a tak e zagwarantowa  ka demu dziecku 
w wieku szkolnym równy dost p do nauki na poziomie obowi zkowym, Uczynio-
no to poprzez redystrybucj  rz dowych rodków publicznych. 

W pa stwach rozwini tych, fundusze publiczne wyasygnowane przez rz d sta-
nowi y zwykle 85�90% wszystkich nak adów na szkolnictwo obowi zkowe; po-
twierdza to zasad , e obowi zkowe szkolnictwo winno le e  w gestii rz du. Kraje 
rozwini te przyj y tu trzy zasadnicze modele inwestowania rodków publicznych 
na o wiat  obowi zkow  (zob. Tabela 12). Model scentralizowany, gdzie nak a-
dy na o wiat  pochodz  g ównie od rz du centralnego czy federalnego (np. Fran-
cja, Nowa Zelandia, Portugalia); model wzgl dnie scentralizowany, gdzie nak ady 
na o wiat  pochodz  g ównie od rz du centralnego, stanów czy prowincji (USA, 
Niemcy, Japonia, Kanada oraz Australia); model zdecentralizowany, gdzie nak a-
dy na o wiat  pochodz  z bud etów w adz miast, okr gów, powiatów, dystryktów 
szkolnych (np. Wielka Brytania i Dania). Wydatki na budow  szkó  i wynagrodze-
nie dla nauczycieli uwzgl dniane s  w bud ecie centralnym, bud ecie stanu czy 
prowincji, w czaj  si  do nich tak e inne szczeblach administracji. Jest to gwa-
rancja sta ego dop ywu rodków na szkolnictwo obowi zkowe. 

Tabela 12. Struktura wydatków publicznych na szkolnictwo podstawowe i rednie 
w krajach rozwini tych (w %), 1993

Przed transferem 
odpowiedzialno ci nansowej

Po transferze 

W adze 
centralne/
federalne

W adze 
prowincji/

stanów

Miasta/
powiaty/

okr gi szkolne

W adze 
centralne/
federalne

W adze
prowincji/

stanów

Miasta/
powiaty/

okr gi szkolne

USA 7,9 47,7 44,3 0,8 0,9 98,3

Kanada 3,5 63,9 32,6 2,5 7,7 89,8

Niemcy 3,5 76,9 19,6 2,8 72,9 24,2

Japonia 24,1 75,9

Australia 25,0 75,1 5,6 94,5

Anglia 7,5 92,5 4,4 95,6

Dania 31,6 11,3 57,1 34,8 11,3 53,9

Francja 75,7 11,3 13,0 74,4 12,7 13,0
Nowa 
Zelandia

100,0 100,0

Portugalia 100,0 100,0

ród o: Gao Rufeng, International Comparison and Policy Recommendations of Compulsory 
Education, �Education Research�, 2001 nr 5.



Wzoruj c si  na do wiadczeniach mi dzynarodowych, Chiny mog  wybra  
rednio scentralizowany model nansowania o wiaty, pog bi  reformy i rozwin  

gospodark  wiejsk  w celu krzewienia obowi zkowego szkolnictwa na wsi.

* * *

Rozszerzy  reform  systemu nansowego oraz wzmocni  struktury prawne w ce-
lu zagwarantowania inwestycji na obowi zkowe szkolnictwo wiejskie. Skorygowa  
system wydatków na edukacj  w zakresie szkolnictwa podstawowego, redniego 
i wy szego, wprowadzi  polityk  pierwsze stwa inwestycji w szkolnictwo obo-
wi zkowe. Pensje nauczycieli wiejskich szkó  podstawowych i rednich powin-
ny by  nansowane wspólnie z bud etu centralnego, bud etów prowincji, miast 
i powiatów, a zarz dzanie nimi winno dokonywa  si  na szczeblu powiatów, by 
w ten sposób maksymalnie odci y  bud ety okr gowe. Podnie  mi dzyregio-
nalny transfer wydatków i zapewni  ca kowicie bezp atny dost p do nauki obo-
wi zkowej w rejonach dotkni tych bied . Wzmocni  legislacyjn  baz  inwestycji 
edukacyjnych, poprzez przyj cie ustawy o inwestycjach o wiatowych, zapewni  
wzrost wydatków na o wiat  dzi ki odpowiednim narz dziom prawnym i zwi k-
szy  udzia  rz du w nak adach na szkolnictwo z obecnych 60% do 90%. Wraz z po-
datkiem wiejskim przeznaczonym na reform  czesnego, okre li  sta y procent po-
datku, odprowadzanego na cele o wiatowe. 

Pog bi  reform  o wiaty oraz podnie  jako  i skuteczno  obowi zkowego 
szkolnictwa wiejskiego. Zreformowa  system kadrowy i p acowy nauczycieli po-
przez wprowadzenie systemu kontraktowego i mechanizmu monitorowania jako-
ci nauczania. Wprowadzi  system oceny wykorzystania nak adów na szkolnictwo, 

daj cy podstaw  do przeprowadzania ruchów kadrowych, w tym tak e na szcze-
blu dyrektorskim. Przedsi wzi  odpowiednie rodki, by zach ci  nauczycieli do 
podejmowania pracy na obszarach dotkni tych bied , wype ni  w tych rejonach 
decyt kadrowy pe noetatowych dyplomowanych nauczycieli.

Promowa  reform  roln  oraz stymulowa  rozwój ekonomiczny wsi oraz wzrost 
dochodów wiejskich. Zwi kszy  inwestycje w infrastruktur  wsi, przyspieszy  re-
form  dotycz c  gruntów, nansów oraz systemu podatkowego na wsi, a tak e 
podnie  poziom urbanizacji w celu zwi kszenia dochodów gospodarstw wiej-
skich i ich mo liwo ci nansowych na rzecz edukacji. 
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