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Podstawowe problemy Chin w świetle przebiegu 
18. Kongresu KPCh – listopad 2012 roku

Znaczenie 18. Kongresu KPCh dla Chin
Kierowniczą siłą Chińskiej Republiki Ludowej od 1949 roku pozostaje 

Komunistyczna Partia Chin, która założona została w 1921 roku w Szanghaju 
i miała różne etapy swego rozwoju. Obecnie KPCh od ponad 35 lat stoi na czele 
budowy podstaw socjalizmu w Chinach w ramach „socjalistycznej gospodarki 
rynkowej”, zapoczątkowanej w 1978 roku przez Deng Xiaopinga. Partia zmie-
niła taktykę dochodzenia do zasadniczego celu, jakim jest socjalizm, zezwoli-
ła na wejście kapitału zagranicznego, a także aktywizację inicjatywy prywatnej 
w gospodarce. Przyniosło to bardzo dobre rezultaty w rozwoju ekonomicznym, 
ale nie ustrzegło Chin przed pogłębieniem się sprzeczności wewnętrznych, któ-
re komplikują prawidłowe określenie istoty przemian społecznych w tym kra-
ju. Z jednej strony Chiny modernizują się, następuje dalsze uprzemysłowienie, 
powstają nowe rodzaje usług, zmniejsza się udział rolnictwa w PKB, z drugiej 
– odrodziła się wielka i średnia burżuazja, której przedsiębiorstwa dają oko-
ło 2/3 chińskiego PKB, nastąpił ilościowy wzrost szeregów chińskiej klasy ro-
botniczej, której liczebność ocenia się na ponad 300 mln ludzi, z czego ponad  
160 mln to wielkoprzemysłowa klasa robotnicza. Jednocześnie na wsi zamiesz-
kuje ok. 47% ludności, a w rolnictwie zatrudnionych jest ponad 250 mln ludzi. 
Wieś w dalszym ciągu pozostaje wielkim rezerwuarem taniej siły roboczej, bę-
dącej jednym z kół zamachowych chińskiej gospodarki. Wielka i średnia bur-
żuazja, licząca w 2011 roku ponad 1,2 mln ludzi, jest niewielka liczebnie, ale 
dysponuje ogromnym potencjałem finansowym oraz gospodarczym i zapew-
ne marzy po cichu o zdyskontowaniu tej przewagi ekonomicznej w polityczną 
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i przekształceniu obecnego kapitalizmu państwowego w „normalny” kapitalizm, 
a więc dający jej możliwość działania jako oficjalnej partii opozycyjnej, a w dalszej 
kolejności odsunięcia KPCh od władzy. Ten kierunek myślenia potwierdzają ru-
chy dysydenckie, np. Liu Xiaobo, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2010 roku, 
co dowodzi, że działalność ta popierana jest przez antychińskie ośrodki za gra-
nicą. Kwestie te były przedmiotem wnikliwych dyskusji w związku z 18. Kongre-
sem KPCh i rozważania te są kontynuowane1.

KPCh opracowała dalekosiężne i bliższe cele programowe, zakładające wzrost 
gospodarczy, dalszą industrializację, modernizację kraju, wzrost urbanizacji i za-
sadnicze przekształcenia, które mają zapewnić pomyślność i dalszy rozwój naro-
du, jego bezpieczeństwo międzynarodowe. KPCh zdaje sobie sprawę z historycz-
nego opóźnienia Chin i za pomocą socjalistycznej gospodarki rynkowej dąży do 
zmniejszenia tych różnic, a jednocześnie nie rezygnuje ze strategicznych socjali-
stycznych celów. Prywatyzując działy gospodarki narodowej, zachowała własność 
społeczną w kluczowych jej działach, ziemia jest własnością państwa i kolektywów 
ludowych, 95% finansów jest pod bezpośrednią i pośrednią kontrolą chińskich 
banków. Kapitaliści krajowi bogacą się, ale mają obowiązek inwestowania w kraju, 
co roku przybywa około 10 mln miejsc pracy w nowoczesnych fabrykach i usłu-
gach, a drugie tyle jest modernizowanych, wprowadzane są programy socjalne, 
mające na celu zmniejszenie rozpiętości społecznych, np. kształtowanie „społe-
czeństwa harmonijnego”, budowa „średniozamożnego społeczeństwa”, wdrażane 
są programy, będące wyrazem wzrostu aktywnej roli państwa w polityce społecz-
nej, ale ciągle pod tym względem Chiny są na początku drogi, np. system emery-
talny w mieście objął w 2012 roku 364 mln osób, w tym 74 mln emerytów2.

Wymienione przykładowo działy polityki i gospodarki są przedmiotem licz-
nych dyskusji i sporów politycznych w Chinach co do dalszych kierunków, prio-
rytetów i warunków rozwoju całych Chin, ich poszczególnych regionów i branż. 
Szczególne znaczenie w tych dyskusjach pełnią zjazdy KPCh, odbywające się co 
pięć lat, które są okazją do krytyki, wymiany kadr i korekty dotychczasowych 
planów. Chińczycy opanowali do perfekcji mechanizm bezkolizyjnej wymiany 

1  Por. Hu Jintao, Wystąpienie na XVIII Kongresie KPCh, Wydawnictwo Adam Marszałek 2013 r.,  
s. 7 i nast. Szerzej na ten temat zob. Zbigniew Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej moderni-
zacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Biblioteka Azji i Pacyfiku, Toruń 2008, s. 9 i nast. Zob. 
też g. Kołodko, Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i Spółka SA, Warszawa 2008, s. 17 
i nast., idem, Świat na wyciągnięcie myśli, Wydawnictwo Prószyński i Spółka SA, Warszawa 2010, 
s. 150 i nast. 

2  Tang Yuankai, Closing the Loophole, „Beijing Review” z 8.08.2013 r., nr 32, s. 24–25. Zob. też Lan 
Xinzhan, Slowly but surely, „Beijing Review” z 25.07.2013 r., nr 26, s. 14–17. Idem, Defusing Risks, 
„Beijing Review” z 13.06.2013 r., nr 24, s. 38–39.
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kadr w partii i państwie. Przyjęli na zasadzie centralizmu demokratycznego re-
gułę weryfikacji i wymiany czołowych kadr co pięć lat na zjeździe, a jeżeli kie-
rownicy życia politycznego cieszą się poparciem, mogą być wybrani na kolejną 
kadencję. W praktyce oznacza to, że następuje wymiana kadr co dziesięć lat, co 
umożliwia w zasadzie bezkolizyjne odejście starego kierownictwa i wybór no-
wego, młodszego. Kampania ta przebiega na wszystkich szczeblach systemu po-
litycznego – od podstawowych organizacji partyjnych i gminnych poprzez po-
wiatowe, prowincjonalne i centralne organizacje i organy państwowe. godne 
podkreślenia jest, że wybory są tajne, dobór kandydatów odbywa się przy szero-
kiej konsultacji społecznej i zachowaniu reguł demokracji partyjnej.

Nie oznacza to, że w KPCh nie ma różnych grup interesów, frakcji i wpły-
wów regionalnych. Zachodni analitycy życia partyjnego w Chinach podkreślają 
wielką rolę organizacji partyjnej w Szanghaju, skąd wywodzili się liczni przy-
wódcy, np. Jiang Zemin, „książątek”, a więc potomków dawnych kierowników 
życia partyjno-politycznego, „komsomolców” – czyli działaczy partyjnych wy-
chowanych przez Związek Młodzieży Komunistycznej. Dodajmy, że ważną rolę 
w KPCh pełni Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, która dysponuje własną „frakcją” 
na zjeździe, w KC i w chińskim parlamencie, odrębną reprezentację posiadają 
organizacje partyjne w przedsiębiorstwach państwowych (SOe), a także w cen-
tralnym aparacie partyjnym i państwowym. Podnosi to rolę aparatu państwowo-
-administracyjnego w życiu partyjno-politycznym Chin. Na odrębną uwagę za-
sługuje maoistowska „frakcja” Bo Xilaia, o której stało się głośno w 2012 roku3.

W 2012 roku Chiny i światowa opinia publiczna żywo interesowały się afe-
rą Bo Xilaia – wpływowego członka Biura Politycznego KC KPCh, sekretarza 
silnej organizacji partyjnej w Chongqingu, wcześniej ministra handlu i pełnią-
cego liczne funkcje partyjne i państwowe. Na wiosnę 2012 roku Bo Xilai po-
zbawiony został wszystkich funkcji publicznych i wydalony z partii z powodu 
przestępstw korupcyjnych, nadużywania władzy, rażącego łamania zasady etyki 
partyjnej i innych wykroczeń. Dodatkowo jego małżonka Bogu Kailai została 
oskarżona o dokonanie zabójstwa obywatela brytyjskiego Neil’a Heywood’a. Bo 
Xilai odwołał się do Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Dyscyplinarnej. 
Sprawa, jak się wydaje, miała głębszy podtekst polityczny. Bo Xilai od dłuż-

3  Kwestia ta stała się przedmiotem wstępnej analizy autora tego artykułu w referacie naukowym na 
Międzynarodowej Konferencji w Toruniu w maju 2012 r. pod hasłem „Dylematy współczesnej 
Azji”, co znalazło rozwinięcie w artykule pt. Spory polityczne w Chinach przez XVIII Kongresem 
KPCh (październik 2012 r.) i skłoniło do przedstawienia propozycji dalszych reform (współau-
tor Mieczysław Rakowski). Zob. Joanna Marszałek-Kawa, Sylwester gardocki (red. naukowa),  
Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, To-
ruń 2013, s. 125–170.
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szego czasu kreował się na rzecznika „frakcji maoistowskiej” w kierownictwie 
KPCh, który dyskontował rosnące niezadowolenie biedniejszych Chińczyków 
i w swym okręgu lansował szczególny kult Mao Tse-tunga, podkreślał jego ega-
litaryzm, skromność jako przeciwstawienie obecnych trendów głębokiego roz-
warstwienia społecznego i odradzania się biurokratyczno-dworskich obyczajów 
w partii i państwie. Nie jest jasne, czy te negatywne zjawiska są wyrazem zamie-
rzonej polityki kierownictwa chińskiego, czy też kształtują się żywiołowo jako 
rezultat rosnącej korupcji, nieoficjalnych wpływów odrodzonych klas posiadają-
cych, wzrostu roli warstwy biurokratyczno-urzędniczej, która zgodnie z tradycją 
konfucjańską jest zasadniczą grupą państwa i narodu. W związku z tym nowego 
wyrazu nabrała kwestia relacji między ludem a aparatem państwowym, kto jest 
suwerenem w państwie, jak partia realizuje linię mas, jakie są priorytety w po-
dziale dochodu narodowego. Bo Xilai został odsunięty jako potencjalny poli-
tyczny konkurent. Ale problemy pozostały i musi je ponieść nowe kierownictwo. 
Jest to zapewne także spór o dalszy kierunek rozwoju Chin w ramach obecnego 
kapitalizmu państwowego, czy mają one iść do socjalizmu o chińskiej specyfice, 
czy w kierunku „normalnego” kapitalizmu. Kwestia ma olbrzymie znaczenie nie 
tylko dla Chin, także dla całego świata4.

Sprawa Bo Xilaia okazała się tak ważna, że znalazła wyraz w oficjalnym 
stanowisku Biura Politycznego i Komitetu Centralnego KPCh. W Komuni-
kacie Agencji Xinhua opublikowanym przez „China Daily” z 29–30 września  
2012 roku stwierdzono m.in., że Bo Xilai został wydalony z Komunistycznej 
Partii Chin i pozbawiony urzędu na podstawie uchwały Biura Politycznego KC 
KPCh, podjętej 28 września 2012 roku. Bo Xilai, według komunikatu, dopuścił 
się licznych naruszeń prawa i statutu KPCh, a jego sprawa rozpatrywana jest 
przez organy wymiaru sprawiedliwości. Sprawa Bo Xilaia została rozpatrzona 
przez Centralną Komisję Dyscypliny Partyjnej, która stwierdziła liczne narusze-
nia przez niego dyscypliny partyjnej i prawa. Sprawa ta toczyła się od kwietnia  
2012 roku, kiedy to członkowie Biura Politycznego poinformowani zosta-
li o wszczęciu postępowania w sprawie w związku z ucieczką byłego wicebur-
mistrza miasta Chongqing Wanga Lijuna do konsulatu USA w Chengdu w Sy-
czuanie i jego prośbą o azyl. Jednocześnie wszczęto postępowanie przeciwko 

4  „China Daily”, 29–30, września 2012 r., s. 1. Kwestia zwalczania korupcji i nadmiernych przywi-
lejów urzędniczych stała się przedmiotem troski nowego kierownictwa na czele z Sekretarzem 
generalnym KC KPCh Xi Jinpingiem, które wydało zdecydowaną walkę tym patologiom. Ujaw-
niono, że tylko w okresie 2007–2012 r. komisje dyscyplinarne wszczęły 700 tys. postępowań 
w tych sprawach, w tym w 120 tys. przypadków skierowano je do rozpatrzenia przez organy wy-
miaru sprawiedliwości. Por. Jin Haixing, Call for clampdown on official privileges, „China Daily”, 
19 listopada 2012 r., s. 3. 
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Bogu Kailai – małżonce Bo Xilaia w sprawie o zabójstwo obywatela brytyjskiego  
Neil’a Heywood’a5.

Biuro Polityczne po zapoznaniu się z materiałami stwierdziło, że Bo Xi-
lai dopuścił się także poważnych naruszeń dyscypliny jeszcze w czasach, kiedy 
kierował miastem Dalian, prowincją Liaoning i gdy był ministrem handlu oraz 
pełnił funkcję członka Biura Politycznego oraz był szefem Partii Chongqin-
gu. Bo Xilai wykorzystywał swą władzę, dopuścił się licznych nadużyć i po-
nosi znaczną odpowiedzialność w sprawie Wang Lijuna i motywów zbrodni 
jego małżonki. Czerpał korzyści ze swego urzędu, dopuszczał się korupcji sam 
i przez rodzinę, w szczególności było to udziałem jego małżonki Bogu Kailai. 
Bo Xilai utrzymywał niewłaściwe stosunki seksualne z licznymi kobietami, na-
ruszał organizacyjną i osobistą dyscyplinę, podejmował błędne decyzje per-
sonalne, przynoszące liczne negatywne konsekwencje. Prowadzone śledztwo 
przyczyniło się do ujawnienia także wielu innych przestępstw i wykroczeń Bo 
Xilaia. Biuro Polityczne stwierdziło w konkluzji, że zachowanie Bo było wielce 
naganne i naruszyło dobre imię Partii i kraju, przyczyniło się do spadku ich au-
torytetu i w znaczny sposób osłabiło sprawę Partii i narodu. W związku z tym 
Biuro Polityczne postanowiło zgodnie ze Statutem KPCh i wynikami kontro-
li Centralnej Komisji Dyscyplinarnej wykluczyć Bo Xilaia z szeregów KPCh 
i pozbawić go wszystkich funkcji publicznych. Decyzja ta potwierdzona została 
przez uchwałę KC KPCh na 7. Plenum 1 listopada 2012 roku. Sprawa Bo Xi-
laia nasuwa pewne przemyślenia. Korupcja w Chinach dosięga nawet najwyż-
szych gremiów partyjnych, ale optymistycznym akcentem jest, że KPCh zwal-
cza ją z całą surowością prawa. Jednocześnie pojawia się pytanie, jak dawało się 
ukrywać korupcję w działalności Bo Xilaia, który od wielu lat dopuszczał się 
jej i tworzył warunki do jej tolerowania w swym środowisku. Nasuwa się także 
pytanie o inne tego rodzaju zachowania, które nie są ujawniane publicznie, ale 
zapewne mają miejsce w życiu publicznym Chin. 

Sprawa ta była podstawą do wyciągnięcia przez KPCh ogólniejszych wnio-
sków przedstawionych na plenum KC i 18. Kongresie. Dano wyraz stanowi-
sku, że cała Partia musi konsekwentnie i w pełni realizować stałą, komplekso-
wą i twardą politykę walki z korupcją, konsekwentnie wdrażać i umacniać tzw. 
czyste zarządzanie. Partia powinna kwestiom tym poświęcać więcej uwagi na 
wszystkich szczeblach zarządzania. Wszystkie instancje partyjne powinny wy-
korzystać sprawę Bo Xilaia dla zwalczania korupcji i jej zagrożeń, trzeba uczulić 
całą Partię na inne negatywne zjawiska, wzmocnić kontrolę, zapobiegać i elimi-

5  Por. komunikat Agencji Xinhua, opublikowany [w:] „China Daily”, 29–30 września 2012 r., s. 1.
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nować zachowania i postawy nieetyczne, należy poprawić styl pracy i budownic-
two partyjne. Musi być doskonalony mechanizm samooczyszczania Partii z ele-
mentów korupcyjnych i przypadkowych. Komitet Centralny wezwał w imieniu 
Partii kraj i naród do zjednoczenia się wokół kierownictwa i „utrzymywania wy-
soko wielkiego sztandaru socjalizmu z chińską charakterystyką, kierując się teo-
rią Deng Xiaopinga i wielkimi myślami teorii Trzech Reprezentacji”6.

Analiza tych wniosków daje wiele do myślenia. Korupcja w Chinach jest 
zjawiskiem nagminnym i rozszerza się. Jej główną przyczyną są nie tylko etycz-
ne słabości urzędników, choć nie można ich pomijać, ale rosnąca pozycja eko-
nomiczna i finansowa burżuazji, nowych kapitalistów i drobnomieszczaństwa, 
którzy dysponują wielkimi możliwościami finansowymi co do przekupstwa 
urzędników, od których dużo zależy w zakresie różnego rodzaju zezwoleń, licen-
cji, taryf itp. W Chinach korupcja nosi znamiona nie tylko prawno-kryminalne, 
jest to kwestia klasowa, burżuazja dąży do zdemoralizowania aparatu partyjnego 
i państwowego, podkopania jego wizerunku wśród ludzi pracy i osłabiania ludo-
wego państwa. Na tym tle w Chinach toczy się ostra walka o przyszłość państwa, 
przyszłość KPCh i kierunki dalszych reform7.

Analiza wniosków KC KPCh daje także wiele do myślenia, jeśli chodzi o po-
minięcie Myśli Mao Tse-tunga, które w tego rodzaju wyliczeniach zawsze były 
wymieniane na pierwszym miejscu. Zapewne nie było to przypadkowe i zna-
lazło także wyraz w dyskusjach i komunikatach 18. Kongresu KPCh. Charak-
terystyczne jest, że w ostatnich latach w systemie przedmiotów ideologicznych 
w szkołach wyższych podkreślano znaczenie teorii marksistowskiej, co znalazło 
wyraz w erygowaniu instytutów marksizmu. Ważną rolę w bloku tych przed-
miotów pełniła dyscyplina Myśl Mao Tse-tunga. Obecnie przedmiot ten uległ 
wyraźnej redukcji lub został zlikwidowany, natomiast pojawiła się nowa dyscy-
plina – Myśl Liu Szaotsi. Przypomnijmy, że Liu Szaotsi był jednym z czołowych  
przywódców KPCh, w pewnym okresie „rewolucji kulturalnej” rywalizował 
o przywództwo z Mao Tse-tungiem i za to był represjonowany przez Mao, uwię-
ziony i zmarł na wygnaniu w odległej prowincji. Liu, podobnie jak Deng Xia-
oping, był reprezentantem tej części kierownictwa chińskiego, która optowała

6  Por. Hu Jintao, Wystąpienie na XVIII Kongresie KC KPCh…, op. cit., s. 7, 117. Kwestie te były wni-
kliwie dyskutowane podczas 18. Kongresu KPCh. Szerzej zob. An Baijie, Audit Office Conference, 
the first to go live online, „China Daily”, 20 listopada 2012 r., s. 3. Por. też Yang Jingjia, Xi doubles 
down on corruption fight, „global Times”, 20 listopada 2012 r., nr 980, s. 1–2. 

7  Kwestie te były analizowane we wcześniejszych pracach autora. Por. rozdz. 1 pracy pt. Chiny na 
drodze socjalistycznej modernizacji…, op. cit., s. 88–97 (Korupcja a sprzeczności klasowe w Chi-
nach), zob. też Z. Wiktor, M. Rakowski, Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się 
świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 376 i nast. 
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za późniejszą gospodarką rynkową i otwarciem się Chin na zewnątrz, co było 
główną osią sporu i walki politycznej w okresie rewolucji kulturalnej. Można 
więc domniemywać, że obecne kierownictwo chińskie umacnia kurs „socjali-
stycznej gospodarki rynkowej” i zwalcza tendencje egalitarne (urawniłowkę) 
uosabianą przez doktrynę i politykę Mao Tse-tunga8.

W czwartek 8 listopada 2012 roku rozpoczął się w Pekinie w Wielkiej 
Hali 18. Kongres Komunistycznej Partii Chin. W zjeździe wzięło udział po-
nad 2 270 delegatów, reprezentujących wszystkie organizacje prowincjonalne, 
z miast wydzielonych, okręgów autonomicznych i okręgów specjalnych, a tak-
że aparatu państwowego i Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Pracami zjazdu kie-
rował sekretariat, którego sekretarzem generalnym był Xi Jinping, wybrany po 
kongresie na 1. Plenum KC KPCh na sekretarza generalnego KC KPCh. 

Referat sprawozdawczy wygłosił ustępujący sekretarz generalny KC KPCh 
Hu Jintao, którego główne tezy były następujące:

  KPCh nie zboczy z drogi budowy socjalizmu z chińską charakterystyką, 
zwalczania korupcji i dalszych reform, włącznie z reformami polityczny-
mi – to podstawowe zadanie Partii na najbliższe 5 lat;

  Nasza droga jest ważna życiowo nie tylko dla KPCh, ale także dla przy-
szłości całych Chin, dalszych losów narodu i pomyślności całego ludu;

  Obserwując rozwój Chin na przestrzeni ostatnich lat i patrząc w przy-
szłość, konkluzja jest jedna: Chiny będą niezachwianie podążały po dro-
dze socjalizmu z chińską charakterystyką;

  Należy kontynuować rozpoczętą budowę średnio zamożnego społeczeń-
stwa w jego wszystkich aspektach, przyspieszać socjalistyczną moderni-
zację i wielką odnowę Chin;

  Chiny muszą bez zwłoki pogłębiać reformy w kluczowych sektorach 
i usuwać wszystkie przeszkody, które hamują ich dążenia na drodze na-
ukowo określonego rozwoju;

  Wszystkie działania w dziele budowy socjalizmu z chińską specyfiką słu-
żą osiąganiu postępu gospodarczego, politycznego, kulturalnego, spo-
łecznego i ekologicznego. godne podkreślenia jest, że kwestia postępu 
ekologicznego włączona została jako cel strategiczny;

8  Por. Zhao Huanxin, Hu sets out path for future, „China Daily”, 9 listopada 2012, s. 1. Na podsta-
wie niepełnych informacji ujawnionych w prasie można sądzić, że kwestie te były na zjeździe 
przedmiotem kontrowersji, o czym świadczą późniejsze poprawki i komentarze. Por. He Dan 
and Zhao Yinan, Mao Zedong Thought „quiding principle”, „China Daily”, 10–11 listopada 2012, 
s. 3. Autorzy powołali się na wypowiedź prof. Wang Weiguanga – prorektora Chińskiej Akade-
mii Nauk Społecznych i delegata na zjazd, który m.in. stwierdził, że „Myśl Mao Zedonga jest 
zawsze przewodnią zasadą naszej Partii”, ibidem, s. 3.  
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  PKB do 2020 roku powinien być podwojony, dotyczy to także dochodu 
per capita;

  Mówca wezwał całą Partię do zwalczania korupcji, będącej śmiertelnym 
zagrożeniem – członkowie Partii powinni zawsze kierować się w życiu 
publicznym i rodzinnym czystością moralną i dawać przykład bezpar-
tyjnym;

  Hu Jintao wezwał do umocnienia zwartości ideowej KPCh i ostrzegł 
przed zagrożeniami, które mogą doprowadzić do upadku KPCh i Chin9.

Na czele problemów do rozwiązania sytuują się cztery grupy zagadnień:
1.  W dziedzinie rozwoju ekonomicznego – dążenie do dalszych reform, promo-

wanie innowacji i kreatywności, rozwijanie integracji miejsko-wiejskiej.
2.  W dziedzinie politycznej to optymalizacja demokracji na szczeblu podsta-

wowym, pogłębianie reform zarządzania, umacnianie systemu kontroli lu-
dowej.

3.  W dziedzinie ochrony środowiska to polepszanie wykorzystania ziemi, 
ochrona naturalnych zasobów, wzmożenie ochrony środowiska naturalnego.

4.  W sprawach bytowych priorytetowym zagadnieniem jest promowanie wy-
soko kwalifikowanego zarządzania, zwiększanie wiejsko-miejskiego bezpie-
czeństwa oraz wzrost dochodów ludności10.

To skrótowe przedstawienie głównych problemów zaprezentowanych i pod-
danych dyskusji na 18. Kongresie KPCh daje podstawę do konkluzji, że istota 
uchwał Kongresu zmierza do umocnienia kursu socjalistycznego, który okre-
śla tzw. „chińskie marzenie”, jak to sformułował nowy sekretarz generalny KC 
KPCh. Realizacja tych zadań odbywa się w sytuacji częściowo skrywanej, ostrej 
walki klasowo-politycznej pomiędzy siłami, które chciałyby utrzymać Chiny na 
obecnym etapie kapitalizmu państwowego z jego licznymi cechami ekonomicz-
nymi i społecznymi, charakterystycznymi dla kapitalizmu, a siłami, które chcą 
iść dalej po drodze ku socjalizmowi. Klarowna definicja długofalowych celów 
„chińskiego marzenia” zawarta jest w postulacie 18. Kongresu KPCh, aby do 
połowy obecnego stulecia (do 2049 roku) „zamienić Chiny w nowoczesny kraj 
socjalistyczny – dostatni, silny, demokratyczny, kulturowo zaawansowany i har-
monijny”11.

19  Szerzej na ten temat zob. Hu Jintao, Wystąpienie na XVIII Kongresie KPCh…, op. cit., s. 34 
i nast.

10 Ibidem, s. 50 i nast.
11 Ibidem, s. 27.
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Globalizacja i jej następstwa dla współczesnego świata
Realizacja zakreślonych zadań przez 18. Kongres KPCh odbywa się w ra-

mach globalizacji. globalizacja jest wielostronnym i kompleksowym procesem 
obejmującym cały świat. Najbardziej jest to dostrzegalne w sferze gospodarczej 
i komunikacyjnej, ale także politycznej, militarnej, kulturalnej, a przede wszyst-
kim w finansowej. Poszczególne państwa, narody, a także wielkie organizacje go-
spodarcze są od siebie coraz bardziej uzależnione, a jednocześnie zaciekle kon-
kurują i rywalizują, słabsze zaś plajtują, co przyczynia się do koncentracji kapi-
tału. Szczególnie aktywne w procesach globalizacyjnych są wielkie ponadnaro-
dowe korporacje, których aktywa są często większe od tych, którymi dysponują 
średnie państwa. Mają one wielki wpływ na określenie międzynarodowych tren-
dów finansowych, gospodarczych i kierunki polityki poszczególnych państw 
oraz regionów. Są zatem w dużym stopniu odpowiedzialne za obecny światowy 
kryzys finansowy i gospodarczy12.

globalizacja jest procesem narastającym w czasie, a jednocześnie jej postę-
py oznaczają osłabianie i łamanie dotychczasowych interesów, struktur finan-
sowo-gospodarczych i państwowo-politycznych. globalizacja ma swe źródła 
w odkryciach geograficznych i rozwoju kapitalizmu w XiX wieku, szczególnie 
w jego imperialistycznej fazie rozwoju, kiedy ukształtowały się wielkie mocar-
stwa kolonialne, dążące do panowania nad światem, co zakończyło się i wojną 
światową i wyłonieniem nowego układu sił. Sprzeczności w okresie międzywo-
jennym i wielki kryzys z początku lat 30. doprowadziły do ii wojny światowej, 
w efekcie której ukształtował się układ dwubiegunowy, określany przez USA 
i ZSRR, które przez prawie pół wieku w ramach zimnej wojny rywalizowały jako 
supermocarstwa, a jednocześnie prezentowały dwie różne koncepcje politycz-
no-ustrojowe: kapitalizm i socjalizm, wciągając cały świat w tę rywalizację, któ-
ra na jego obrzeżach przekształcała się w gorącą wojnę, np. w Korei, Wietnamie 
i na Bliskim Wschodzie13.

W rezultacie konfrontacji ustrojowo-gospodarczej i przewagi technologicz-
nej, wojskowej, a z czasem ekonomicznej, USA i jego sojusznicy odnieśli zwy-
cięstwo nad ZSRR i KDL-ami w zimnej wojnie w końcu lat 80. ubiegłego wie-
ku. Walnie przyczyniła się do tego słabość przywództwa ideowo-politycznego

12  Więcej o globalizacji zob. N. V. gianaris, Globalization. A Financial Approach, Westport, Con-
necticut, London 2001; Global Capitalism, FDI and Competiveness, The Selected Essays of Dun-
ing J.H., tom ii, elgar e., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2002.

13  Szerzej na ten temat zob. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy 
instytut Wydawniczy, Warszawa 2006. Zob. też g. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia 
polityczna przyszłości, Wydawca Prószyński i S-ka, Warszawa 2013, s. 91 i nast. 
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ZSRR w jego schyłkowym etapie i rewizjonistyczna erozja systemu, przede 
wszystkim partii komunistycznej. Na początku lat 90. ówczesny dwubieguno-
wy świat przekształcił się w jednobiegunowy, a na jego szczycie usadowiły się 
Stany Zjednoczone jako lider i hegemon światowej globalizacji. Odzwierciedle-
niem hegemonistycznej pozycji USA stała się doktryna nowego światowego po-
rządku (new world order), zakładająca dominację tego państwa poprzez jego 
pozycję na świecie i rolę dolara jako waluty światowej, utrzymanie dominują-
cej pozycji gospodarki USA jako lokomotywy światowej ekonomiki, wpływanie 
w sferze politycznej i militarnej na bieg świata przez dominację w polityce mię-
dzynarodowej (rola ONZ), a w sprawach wojskowych przez silną armię, nowo-
czesne uzbrojenie, NATO i wojny lokalne z przeciwnikami, którzy nie chcieli 
uznać hegemonii USA i podporządkować się im, co skutkowało wojnami prze-
ciwko irakowi, Afganistanowi i Jugosławii. Prezydent USA g.W. Bush ogłosił 
nową doktrynę obronną, zakładającą „prawo” USA do prewencyjnego uderze-
nia w każdym rejonie świata, gdzie są zagrożone interesy USA. W następstwie 
zmienił się charakter NATO, które przekształciło się faktycznie z paktu północ-
noatlantyckiego w pakt światowy i jego aktywne militarne uczestnictwo w woj-
nach w iraku, Afganistanie, Jugosławii, a ostatnio (w 2012 roku) także prze-
ciwko Libii. Wojny te demonstrowały światu, kto jest rzeczywistym hegemo-
nem świata, a jednocześnie ośrodki kierownicze USA uruchomiły szereg dzia-
łań i środków zmierzających do ograniczenia praw i wolności obywatelskich we 
własnym kraju14.

Kwestie te były badane i wyjaśniane przez licznych politologów amerykań-
skich i przybrały analityczny i syntetyczny charakter w pracach Samuela Hun-
tingtona, Francisa Fukuyamy, Zbigniewa Brzezińskiego i innych, pracujących 
nie tylko w renomowanych amerykańskich uniwersytetach, ale także jako eks-
perci na zlecenie Pentagonu i innych ośrodków wielkiego kapitału. W tych wa-
runkach samo pojęcie globalizacji nosiło przez ostatnie 25 lat znamiona domi-
nacji amerykańskiej i odzwierciedlało ekspansję tego państwa w różnych sferach 
życia społeczno-politycznego na całym świecie.

Francis Fukuyama nazwał to nawet „końcem historii”, co oznaczało wejście 
świata w koleiny kapitalizmu, któremu ton nadawała Ameryka. Samuel Hun-
tington widział świat przez pryzmat różnych cywilizacji, które zderzają się (clash 
of civilisations), stąd ważna rola supermocarstwa w regulowaniu potencjalnych 

14  Kwestie te wnikliwie przedstawione zostały m.in. przez Konstantina Brandta, Karla Rehbauma 
i Reinera Ruppa, gRH e.V. (Hrsg.) w pracy autorów niemieckich pt. Stopp NATO! 60 Jahre 
NATO – 60 Jahre Bedrohung des Friedens, Verlag Wiljo Heinen, Berlin 2009, s. 15 i nast. 
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konfliktów. Zbigniew Brzeziński z kolei widział pozycję USA jako „łaskawego 
i dobrotliwego hegemona” kierującego światem w długim okresie15.

globalizacja nie jest jednak procesem mechanicznym, lecz dialektycznym 
i historycznym. Odbywa się przez powstawanie nowych sprzeczności społecz-
nych i ich przezwyciężanie. Pod tym względem widać po 25 latach, że USA nie 
jest w stanie utrzymać pozycji światowego hegemona. Jest to wyraźne w szcze-
gólności w gospodarce i finansach międzynarodowych. gospodarka amery-
kańska słabnie, proces ten pogłębiany jest przez zmniejszającą się rolę dola-
ra w rozliczeniach międzynarodowych, a także wywołanie ostatniego kryzysu 
(2008 roku), w czym niemałą rolę odegrały amerykańskie instytucje finansowe. 
Na tym tle wyrastają i umacniają się nowe potęgi gospodarcze, nowe regiony, 
rzucające wyzwanie hegemonii USA. 

Najwyraźniej dominacja USA prezentuje się w sferze militariów, budżet 
Pentagonu wynosi około 700 mld dolarów rocznie i pod tym względem USA gó-
ruje nad innymi mocarstwami. Państwo to jest największym producentem i han-
dlarzem broni i forsuje badania i produkcję nowoczesnych rodzajów uzbrojenia, 
w tym broni masowego rażenia, kosmicznej, elektronicznej. Umożliwia to utrzy-
manie „globalnej armii”, a więc zdolnej do prowadzenia akcji bojowych w każ-
dym rejonie świata, na lądzie i na wodzie, w powietrzu i w kosmosie oraz go-
towej do realizacji celów polityki rządu amerykańskiego. Jednak ponad 10-let-
nia interwencja wojskowa USA w Afganistanie, na którą Pentagon wydał ponad 
2 bln dol. nie przyniosła oczekiwanych celów, co dowodzi, że USA traci także 
przewagę wojskową, a jednocześnie nie może z powodów międzynarodowo-po-
litycznych użyć broni atomowej. 

Ważnym czynnikiem globalizacji jest regionalizacja i lokalizacja. globali-
zacja jest procesem ogólnoświatowym, ale zachodzi także przez procesy inte-
gracyjne w skali poszczególnych kontynentów lub regionów gospodarczych 
i politycznych. Powstały liczne organizacje wolnego handlu i współpracy go-
spodarczej, a w warunkach europejskich nowe „superpaństwo” jakim jest Unia 
europejska. Tytułem przykładu wymieńmy Organizację Wolnego Handlu Ame-
ryki Północnej (NAFTA/ALCA), w Azji południowo-wschodniej ASeAN, or-
ganizację wielkich państw „wschodzących” BRiCS i wiele innych. Obecnie świat  

15  F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996, s. 10 i nast. Zob. też inne prace tego autora: Zaufanie 
i kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997 oraz Budownictwo państwo-
we: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005, s. 15 i nast. Zob. Z. Brzeziński, 
Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, w szczególności s. 147 
i nast., a także jego najnowszą pracę pt. Druga szansa, Warszawa 2006, s. 17 i nast. Zob. też  
Samuel F. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997 
i późniejsze wydania oraz tegoż autora: Kultura ma znaczenie, Poznań 2003.
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ponownie staje się wielobiegunowy za sprawą wyłonienia nowych potęg gospo-
darczych, których potencjał ekonomiczny dorównuje amerykańskiemu, a na-
wet, jak w przypadku Unii europejskiej, przewyższa go. Coraz większą rolę od-
grywają Chiny i indie w Azji, Brazylia w Ameryce Południowej, dotychczasowy 
elitarny klub g-7 od kilku lat przekształca się w grupę g-20, odzwierciedlają-
cą nie tylko nowe aspiracje potęg wschodzących, ale także ich realne interesy 
w globalizującym się świecie. Wielobiegunowość gospodarcza pociąga za sobą 
także wielobiegunowość polityczną, co stwarza przesłanki dla kształtowania się 
bardziej humanitarnego i sprawiedliwego ładu światowego16.

Szczególna rola w tym zakresie przypada Azji i wielkim państwom azjatyc-
kim, takim jak Chiny, Japonia, indie, a także Rosja – państwo leżące na dwóch 
kontynentach i mające ambicje i interesy, aby przewodzić sojuszowi państw eu-
ropejsko-azjatyckich, powstałych na bazie dawnego ZSRR. Azja jest najwięk-
szym kontynentem świata, z największą liczbą ludności, jest to jednocześnie re-
gion najszybciej się rozwijający. Azja jest bardzo zróżnicowana geograficznie, 
etnicznie, kulturowo i religijnie. W XiX wieku była ona poddana dominacji ko-
lonialnej mocarstw głównie europejskich, obecnie jednak należy to do przeszło-
ści i niepodległe państwa azjatyckie poszukują własnej drogi rozwojowej. USA 
i inne państwa imperialistyczne zapewniają sobie hegemonię wśród nich przez 
różne formy neokolonializmu, a nawet przez brutalne interwencje militarne, np. 
w Afganistanie czy na Bliskim Wschodzie. USA umacnia swą pozycję wojskową 
przez penetrację floty wojennej zachodniego Pacyfiku i systematyczne dozbroje-
nie Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Filipin i Australii. 

Tę wiodącą pozycję Azji jako kontynentu XXi wieku docenili politycy i woj-
skowi amerykańscy już w okresie ii wojny światowej za sprawą wojny z Japonią, 
jej bezwarunkowej kapitulacji i wyparcia z Azji innych rywali, co umożliwiło 
USA po ii wojnie światowej traktowanie Pacyfiku jako nowego „mare nostrum”. 
Azja jednak bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich lat. Dlatego już w okresie pre-
zydentury g. Busha (seniora) w Białym Domu powstał silny zespół ekspertów 
pod nazwą Błękitny Team, który pracował nad prognozami dalszego rozwo-
ju Azji, a w szczególności Chin, i zasad polityki amerykańskiej na tym konty-
nencie. Polityka ta kontynuowana jest przez obecną administrację amerykań-
ską, na czele z prezydentem B. Obamą, który po powtórnym zwycięstwie w wy-
borach prezydenckich w 2012 roku ogłosił się nie tylko prezydentem USA, ale 
także „Prezydentem Pacyfiku”. Przyczyna tej deklaracji tkwi zapewne nie tylko 
w fakcie, że B. Obama urodził się na Hawajach, a więc w amerykańskim stanie 

16  Por. J. e. Stiglitz, globalizacja, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 91 i nast. Zob. też 
S. Amin, Zmurszały kapitalizm, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2004, s. 117.
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leżącym na Pacyfiku. Wiąże się to z uznaniem wiodącej roli regionu Pacyfiku dla 
interesów i polityki amerykańskiej. Wychodzi ona z założenia, że tak jak w sta-
rożytności Morze Śródziemne było komunikacyjnym spoiwem imperium Ro-
manum, w czasach nowożytnych taką rolę dla europejczyków i Amerykanów 
odgrywał Ocean Atlantycki, tak w obecnej epoce gros procesów i interesów 
gospodarczych będzie się odbywać w strefie Pacyfiku. Wokół tego oceanu leżą 
wielkie państwa świata, a więc USA, Kanada, Chiny, Japonia, indonezja, a po-
średnio indie, Rosja, a także Australia i Ameryka Łacińska, na czele z Brazylią. 
Jest to region o największym potencjale kapitałowym, surowcowym, ludnościo-
wym, region, co prawda zróżnicowany politycznie, ale któremu nie grozi w da-
jącej się przewidzieć przyszłości żaden wielki konflikt wojenny. Region ten jest 
połączony lądowo z europą i Afryką, co tworzy całkowicie nową konfigurację 
ekonomiczną i polityczną na świecie, nie tylko na półkuli wschodniej. Jest to bez 
wątpienia wielki problem dla elit politycznych w Ameryce i ośrodków władzy na 
kontynencie amerykańskim. geopolityka półkuli wschodniej rywalizuje z geo-
polityką półkuli zachodniej. Na to nakładają się sprzeczności między północą 
a południem i próby petryfikowania hegemonii „białego człowieka” przez pro-
jektowaną unię gospodarczą między USA i Unię europejską („Transatlantyk”) 
wobec tzw. Trzeciego Świata. Ma ona stać się faktem już w 2014 roku, a jej po-
tencjał gospodarczy wyznaczany jest 50-procentowym udziałem w światowym 
PKB17.

Pozycja i rola Chińskiej Republiki Ludowej
Szczególną pozycję i rolę w regionie Pacyfiku pełnią Chiny, przy czym są 

one w dalszym ciągu podzielone na trzy regiony ustrojowo-polityczne: Chiń-
ska Republika Ludowa, czyli Chiny kontynentalne, specjalne autonomiczne 
okręgi Hongkong i Makao oraz Tajwan, czyli Republika Chin, będący swo-
istym protektoratem amerykańskim, ale coraz bardziej orientujący się na zjed-
noczenie z Macierzą, co dokumentują wzajemne relacje gospodarcze. Chiny 
są określane jako „wschodząca gospodarka”, co oznacza nie tylko nie w pełni 
jeszcze wykorzystane potencjalne możliwości, ale także i to, że ChRL w poli-
tyce międzynarodowej jest wielkim mocarstwem. Chiny są stałym członkiem 
Rady Bezpieczeństwa ONZ i odgrywają coraz większą rolę na arenie między-

17  Problematyka dominacji kapitalizmu znalazła obecnie najpełniejszy wyraz w różnych teoriach 
neoliberalizmu, które w zarysach przedstawione zostały w pojemnym zbiorze pt. Odkrywając 
wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, wybór tekstów i wstęp Leszek Balcerowicz, Wydawnic-
two Zysk i S-ka, Poznań, w szczególności cz. 4: Państwo socjalne, społeczeństwo, człowiek, s. 649 
i nast. 
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narodowej, sytuując się jako lider krajów rozwijających się i państwo poko-
jowe, będące w opozycji do hegemonicznej polityki nowych imperializmów. 
Chiny są największym ludnościowo państwem świata, w którym kapitał ludzki 
jest na coraz wyższym poziomie dzięki polityce oświatowej państwa. gospo-
darka Chin to obecnie druga gospodarka świata. Dzięki wielkim reformom za-
początkowanym przez Deng Xiaopinga w 1978 roku Chiny otwarły się na ze-
wnątrz, czego skutkiem jest napływ olbrzymich kapitałów, a jednocześnie uru-
chomiły wewnątrz kraju potężne zespoły energii gospodarczej i społecznej, 
które po ponad 35 latach przyniosły olbrzymie rezultaty mierzone wielokrot-
nym wzrostem PKB i są widoczne we wszystkich dziedzinach życia społecz-
nego. Jednocześnie Chiny nie zrezygnowały z celów socjalistycznych, wdro-
żyły mechanizmy „socjalistycznej gospodarki rynkowej”, przyspieszyły socja-
listyczną modernizację kraju i budują socjalizm o chińskiej charakterystyce, 
zakładający powstanie do 2020 roku średniozamożnego społeczeństwa18.

W 2010 roku dochód narodowy liczony w PKB sytuował Chiny na pozio-
mie około 6 bln dol. amerykańskich, ale jeśli uwzględnić siłę nabywczą niedo-
szacowanego juana, należy tę wielkość pomnożyć razy 1,7, co dawało ok. 11 bln 
dol. Relacje te w 2011 roku wynosiły ok. 12 bln, a w 2012 roku ok. 14 bln dol. 
Przypomnijmy, że PKB USA liczy ok. 15 bln dol. rocznie, a w ostatnich kryzy-
sowych latach wykazywał tendencję spadkową lub stagnacyjną. Plany rozwojo-
we Chin na najbliższe 5–10 lat przewidują słabsze tempo wzrostu, w granicach 
7–8% i są wyrazem następstw światowego kryzysu, np. zmniejszenia eksportu. 
W 2010 roku było to 10,4%, w 2011 roku 9,2%, w 2012 roku 7,8%. gospodarka 
chińska jest stabilna i prężna, finanse są zdrowe, w sejfach chińskich banków jest 
ok. 3,5 bln dol. i innych walut wymienialnych, co uzależnia od Chin gospodar-
kę i finanse innych krajów – głównie USA. Można więc zasadnie prognozować, 
że obecne 10-lecie (2013–2022) będzie miało decydujące znaczenie dla wysu-
nięcia się Chin na czołowe miejsce w gospodarce świata. Powstaje jednak pyta-
nie, jak do wyników tej obiektywnej w ramach globalizacji rywalizacji odnio-
są się ośrodki wielkiego kapitału amerykańskiego i międzynarodowego. Chiny 
są nie tylko rywalem gospodarczym, reprezentują one odmienny typ państwa, 
państwa socjalistycznego z dużym udziałem kapitalizmu państwowego, w któ-
rym kierowniczą rolę pełni Komunistyczna Partia Chin. Zatem jest to także ry-
walizacja o charakterze polityczno-ustrojowym i Chiny chcąc nie chcąc muszą 
także podjąć ją w płaszczyźnie obronnej, co stawia przed nimi nowe wyzwania 
w zakresie tzw. wojen gwiezdnych, w przestrzeni cybernetycznej, nie wspomina-

18  Więcej na ten temat zob. J. Marszałek-Kawa (red.), Gospodarka a polityka na przykładzie państw 
azjatyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 8 i nast.
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jąc o broni konwencjonalnej, co podnosi wydatki zbrojeniowe. Wydatki Chin na 
zbrojenia w 2012 roku wyniosły ok. 100 mld dol. amerykańskich.

globalny wzrost chińskiej ekonomiki nie oznacza braku problemów 
i sprzeczności w Państwie Środka. Jeśli przeliczyć chiński PKB per capita 
(1,54 mld ludzi), widać, że postęp jest względny i został osiągnięty na podsta-
wie metod ekstensywnych. Chiny zamieszkuje 4,5 raza więcej ludzi niż USA 
(ok. 305 mln) i ok. 2,5 razy więcej niż Unię europejską (ponad 550 mln). Pod 
tym względem Chiny są na poziomie rozwoju państw europejskich w latach 60. 
XX wieku i to tylko w sektorze miejskim. Chińska wieś jest bardziej zacofana 
i wymaga głębokich reform. Dlatego Chiny stoją w obliczu wielkich, wymagają-
cych rozwiązania problemów wewnętrznych. Najważniejszym jest rosnące i po-
głębiające się rozwarstwienie majątkowo-własnościowe społeczeństwa. Polityka 
państwowego kapitalizmu doprowadziła do odrodzenia się wielkiej narodowej 
burżuazji, gdyż 2/3 PKB powstaje w prywatnych krajowych i zagranicznych kor-
poracjach. Oblicza się, że w Chinach jest ok. 200 miliarderów i 1,2 milionerów, 
którzy swe walory liczą w dolarach, a nie w juanach. Powstała liczna średnia 
i drobna burżuazja (wraz z rodzinami ok. 100 mln ludzi), nie licząc prywatnej 
gospodarki na wsi, gdzie nadal dominuje mała rodzinna gospodarka rolna, jed-
nak własność ziemi należy do państwa, rodziny użytkują ją w ramach kontrak-
tów na 30 lat19.

Od kilku lat robi w Chinach karierę kategoria „klasa średnia”, co jest na-
stępstwem przejmowania przez część uczonych aparatu pojęciowego amerykań-
skiej socjologii. Socjologowie zachodni obliczają chińską klasę średnią nawet na  
300 mln, chińscy do 200 mln. grupy burżuazji osiągają wielkie zyski, a najbogat-
sze naśladują amerykański sposób życia (american way of life). Są one w dużym 
stopniu sprawcą olbrzymiej korupcji urzędniczej. Z drugiej strony są setki mi-
lionów robotników (ok. 300 mln), pracowników sezonowych ze wsi (nawet do  
260 mln), którzy muszą się zadowalać niskimi stawkami zarobkowymi, średnio 
10 juanów za godzinę. W 2012 roku najniższa płaca w zależności od prowincji 
wynosiła ok. 1 300–1 500 juanów, dla porównania na 1 zł przypadają 2 juany. 
Bezrobocie w miastach jest na poziomie 4%. Na wsi oficjalnie bezrobocia nie ma, 
ale poziom życia mierzony wielkością dochodów jest ponad trzy razy niższy niż 
w mieście. Na wsi widoczna jest bieda, a nawet nędza. W 2012 roku poniżej pro-
gu ubóstwa, wynoszącego 2 300 juanów rocznie, żyło tam 99 mln osób. Rodzi to 
niezadowolenie i nierzadko podejmowane są strajki i protesty w walce o poprawę 

19  O sprzecznościach we współczesnych Chinach zob. Z. Wiktor, Główne sprzeczności w Chinach 
i ich rozwiązywanie, [w:] Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich…, op. cit., s. 
184 i nast. 
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warunków życia, pracy i płacy. Rozwarstwienie majątkowe mierzone współczyn-
nikiem gini’ego wynosiło w 2012 roku 0,48 i należy do największych na świe-
cie. W tych warunkach zadeklarowana i realizowana przez KPCh budowa „spo-
łeczeństwa harmonijnego” i średniozamożnego pozostawia wiele do życzenia 
i trudno będzie partii komunistycznej zdążać do bardziej egalitarnego modelu 
spożycia społecznego. Faktem jest, że w następstwie „socjalistycznej gospodarki 
rynkowej” wszyscy Chińczycy są beneficjentami reform, ale w bardzo nierównym 
stopniu, co rodzi uzasadnione pytanie o dalszą przyszłość socjalizmu w Chinach. 

Wielką sprzecznością są nierówności na wsi. Jest to kwestia w dalszym 
ciągu obciążona historycznie, która ekonomicznie, socjalnie, a także pod 
względem administracyjnym dyskryminowała ludność wiejską. Do niedawna 
system „hukou”, czyli bariery prawno-administracyjne utrudniały przepływ 
ludności ze wsi do miasta. Władze chińskie obawiały się niekontrolowanej mi-
gracji ze względu na wyższy poziom życia w miastach, w szczególności na wy-
brzeżu i w strefach specjalnych, której następstwem mogą być przeludnienie 
i chaos w utrzymaniu porządku, zdrowia publicznego i higieny mieszkańców. 
Jednocześnie robotnicy sezonowi byli pożądaną przez rosnący przemysł ta-
nią siłą roboczą. Obecnie restrykcje prawne ograniczono i robotnicy sezonowi 
są nowym kołem zamachowym chińskiej gospodarki. Rodzi to jednak nowe 
problemy społeczne i rodzinne. Rozpadają się małżeństwa, a dzieci wychowy-
wane bez rodziców są „chore na miłość” i cierpią na chorobę sierocą. W rol-
nictwie ze względu na niską wydajność pracy w małych gospodarstwach nie-
wielkie są także dochody rolników, które średnio są niższe 3 razy niż średnie 
dochody ludności miejskiej (w mieście ponad 20 tys., na wsi ok. 7 tys. juanów  
w 2012 roku). Następstwem są głębokie różnice w poziomie życia oraz do-
stępie do nowoczesnych dóbr cywilizacyjnych. W chińskim rolnictwie nadal 
pracuje ok. 250 mln ludzi, przy czym ludność wiejska to ok. 700 mln ludzi, co 
wskazuje na olbrzymie problemy w zakresie szybkiego ich absorbowania przez 
pozostałe działy gospodarki narodowej20.

W Chinach dają o sobie znać inne wielkie problemy społeczne i gospo-
darcze. Są to różnice między centrum a peryferiami, przy czym chińskie cen-
trum leży na wschodzie kraju, głównie w strefach przybrzeżnych i specjalnych, 
które od ponad 30 lat przeżywają wielki boom inwestycyjny, modernizacyjny, 

20  Problemy te znalazły statystyczne rozwinięcie w danych przytoczonych w artykule pt. The po-
litical Contentions in China before 18th National Congress of the CPC (November 2012) and 
Proposals of a Further Program of Development of the People’s Republic of China (współautor  
M. Rakowski), [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on 
Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 172–209.
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technologiczny i dynamicznie się rozwijają. Natomiast peryferie to prowincje 
północne, zachodnie i częściowo południowe, obejmujące obszary pustynne, 
półpustynne i stepowe oraz górskie i wysokogórskie. Są to takie prowincje, 
jak Mongolia Wewnętrzna, gansu, Qinghai, Sincjang, Tybet, częściowo tak-
że gouizhou, Yunnan i Syczuan, zamieszkane przez liczne mniejszości naro-
dowe, ogółem do 100 mln ludzi. To obszary niedoinwestowane historycznie, 
w których przed powstaniem ChRL silne jeszcze były instytucje i stosunki feu-
dalne, brakowało podstawowych urządzeń cywilizacyjnych, np. dopiero przed 
kilkoma laty wybudowano pierwszą linię kolejową przez Tybet do jego stoli-
cy Lhassy. Wcześniej linia kolejowa połączyła centrum ze stolicami Autono-
micznego Regionu Ujgurskiego (Sincjangu) Urumci i Kaszgarem, poprawiła 
się sytuacja w Mongolii i w innych regionach kraju za sprawą budowy nie tyl-
ko kolei, ale także dróg i autostrad; obecnie masowo rozwija się komunikacja 
i transport lotniczy, kierowane są tam olbrzymie środki na inwestycje przemy-
słowe i ekologiczne21.

Jednocześnie sprzeczność ta nosi inne znamiona. Peryferia chińskie są trud-
ne do zagospodarowania rolniczego, wymagają wielkich inwestycji wodnych, 
przeciwdziałania pustynnieniu, stepowieniu. Jest to ponad 65% chińskiego tery-
torium, które zamieszkiwane jest w zwartej masie przez mniejszości, np. Tybe-
tańczyków, Ujgurów, Mongołów. Problemami są odrębności etniczne, kulturowe 
i religijne, a także zróżnicowane stopnie aspiracji autonomicznych i niepodle-
głościowych, które szczególnie silnie dają o sobie znać w Tybecie i Sincjangu, 
także ze względu na ingerencję czynników zewnętrznych. Chiny poza ludnością 
Han zamieszkuje 55 innych narodów, narodowości i grup etnicznych, których 
sytuacja w okresie ChRL uległa zasadniczej poprawie, ale nadal jest tu wiele do 
zrobienia. Na tym tle dochodzi do napięć, a nawet konfliktów, które rozniecane 
są przez nieprzyjazne czynniki wewnętrzne i ośrodki zagraniczne.

Obecnie Chiny stoją przed koniecznością podjęcia dalszych głębokich re-
form, których wdrożenie umożliwi rozwiązanie wspomnianych wielkich sprzecz-
ności i usunięcie barier hamujących dalszy rozwój Państwa Środka. Problemy te 
są przedmiotem wielkich dyskusji, a nawet sporów politycznych, które zaostrzy-
ły się przed 18. Kongresem KPCh w listopadzie 2012 roku. Określono nowe cele 
strategiczne nie tylko na najbliższe 5 lat, ale do 2022 roku, co wynika z obecnie 
stosowanej zasady dwukadencyjności w piastowaniu urzędów i funkcji politycz-
nych oraz administracyjnych. Na 18. Kongresie doszła do władzy młodsza gene-
racja przywódców, z których Xi Jinping – sekretarz generalny KC KPCh, prze-

21  Tibet, Facts and Figures 2012, China intercontinental Press, Beijing 2012, w szczególności s. 89 
i nast. 
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wodniczący Centralnej Komisji Wojskowej i prezydent ChRL liczy 58 lat, a Li 
Keqiang – premier rządu ChRL – 57 lat. eksperci chińscy dają wyraz opinii, że 
obecne 10-lecie (2012–2022) będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości 
Chin i jednocześnie Azji oraz całego świata. 

Plany rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliższe 5 lat przewidują bar-
dziej umiarkowany wzrost PKB, w granicach 7–8%, co wiąże się ze światowym 
kryzysem, który dotyka także Chiny. Do 2022 roku gospodarka chińska ma po-
dwoić swój potencjał, oczekiwany jest wzrost PKB do ok. 100 bln juanów. Jaka 
będzie relacja juana do dolara, trudno powiedzieć ze względu na jego ciągle ni-
ski kurs; następuje jednak niewielki, lecz systematyczny wzrost aprecjacji juana 
w stosunku do dolara. Można się spodziewać, że w niedługim czasie Chiny sta-
ną na czele światowej gospodarki. Do 2020 roku kraj ten ma zakończyć wiel-
kie uprzemysłowienie i głównym działem gospodarki staną się usługi. 18. Kon-
gres postawił sobie ambitne zadanie przekształcenia gospodarki w innowacyjną, 
a więc opartą na najwyższych osiągnięciach technologicznych, zdolną do kon-
kurowania na międzynarodowych rynkach światowych. Oznacza to koniecz-
ność przekształcenia obecnie istniejącej ekonomiki nakładczej („taniej fabryki 
świata”) w gospodarkę nasyconą najwyższymi technologiami, wyposażoną we 
własne patenty, innowacyjną i aktywnie wpływającą na gospodarkę światową. 
Takie zmiany muszą pociągać za sobą duży wzrost wydatków na politykę spo-
łeczną, skierowanie olbrzymiego strumienia środków nie tylko na modernizację 
przemysłu, ale także na znaczące podniesienie standardu socjalnego chińskich 
robotników, inżynierów, kadry menedżerskiej, inteligencji, podniesienia pozio-
mu opieki lekarskiej i ubezpieczeń społecznych22.

Chiny stoją przed ogromnym problemem modernizacji rolnictwa. Dotych-
czasowe rezerwy oparte na metodach ekstensywnych i wielkim zużyciu nawozów 
sztucznych przyczyniły się do znaczącego wzrostu produkcji rolnej. Kraj ten stał 
się największym producentem żywności na świecie, jednocześnie rolnictwo chiń-
skie kryje w dalszym ciągu olbrzymie rezerwy. Kluczem do nowej polityki rolnej 
jest wzrost wydajności pracy, a drogą upowszechnienie metod produkcji przemy-
słowej, wzrost areałów uprawnych, postęp cywilizacyjny na wsi. Aktualnie władze 
chińskie popierają każdą inicjatywę przynoszącą wzrost produkcji, niezależnie, 
czy jest to tradycyjne małe gospodarstwo rodzinne, gdzie nadal jeszcze dominu-
je praca ręczna, gospodarstwo farmerskie, czy różne formy spółdzielczości wiej-
skiej. W Mandżurii, gdzie są wielkie areały rolne, wdraża się produkcję w dużych 
gospodarstwach spółdzielczych, państwowych i z udziałem kapitału prywatnego. 

22  Problematykę tę rozwija Henryk Chołaj [w:] Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Ofi-
cyna wydawnicza Szkoła główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 210 i nast. 
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Analiza chińskiej polityki rolnej dowodzi, że jak dotąd nie wiadomo, jakie roz-
wiązanie tej sprzeczności wybiorą Chińczycy. Znając ich pragmatyzm, można są-
dzić, że nie zdecydują się na jakiś krok awanturniczy, przy czym w najbliższych la-
tach muszą pozyskać dodatkowo co najmniej 150–200 mln ton zbóż (w 2012 roku 
ok. 590 mln ton), co będzie podstawą do wzrostu produkcji zwierzęcej. W 2012 
roku wyprodukowano tam 83,8 mln ton mięsa, a produkcja zwierzęca łącznie 
z mającą duże tradycje hodowlą morską dały 178 mln ton23.

Kolejnym problemem jest charakter i tempo urbanizacji. Chiny są nadal 
społeczeństwem wiejskim, przede wszystkim w mentalności, dyscyplinowa-
nym nauką Konfucjusza. Dopiero w 2011 roku proporcje te wyrównały się. 
Co roku ludność miast zwiększa się o ok. 1,0% i proces ten nie jest żywiołowy, 
lecz poddany kontroli administracyjnej. W Chinach jest ponad 120 miast li-
czących ponad 1 mln mieszkańców, a niektóre aglomeracje, takie jak Szanghaj, 
liczą 20 mln, Pekin 10 mln, Wuhan 10 mln, co stwarza olbrzymie problemy 
urbanizacyjne, ekologiczno-sanitarne, demograficzne, zaopatrzenia w żyw-
ność i w czystą wodę. Pojawia się pytanie, w jakim kierunku mają się rozwi-
jać chińskie miasta – czy będą podążać szlakami Nowego Jorku, Hongkongu, 
wielkich miast japońskich, Meksyku, Sao Paulo czy Lagos, czy też będą po-
szukiwać własnej drogi. Wydaje się, że obecne warunki rozwoju gospodarki, 
przede wszystkim deglomeracja przemysłu oraz usług dzięki elektronice i ko-
munikacji, preferują model rozwoju miast średnich i mniejszych, które nie po-
ciągają tak wielkich kosztów urbanizacyjnych24.

innym kierunkiem reform jest konieczność zmiany polityki jednego dziecka 
w rodzinie, co przyniosło pozytywne rezultaty w latach minionych. Ograniczenia 
te krytykowane są przez etyków, ale generalnie cały świat stoi przed koniecznością 
ograniczenia przyrostu naturalnego i propagowania świadomego macierzyństwa, 
co jest szczególnie ważne w krajach rozwijających się. gdyby nie te restrykcje, lud-
ność Chin liczyłaby o ok. 500 mln ludzi więcej, co postawiłoby pod znakiem za-
pytania postęp ekonomiczno-socjalny. Rzecznicy polityki ograniczenia przyro-
stu naturalnego podają przykład sąsiednich indii, gdzie nie stosuje się tej zasady, 
a ludność tego kraju przekroczyła już 1,3 mld ludzi, przy czym indie nie uporały 
się z tradycyjnymi plagami, takimi jak głód, bezdomność, olbrzymie bezrobocie, 
masowa nędza (ponad 300 mln), które w Chinach należą już do historii. Polityka 

23  Por. Statistical Communique’ of the People’s Republic of China on the 2012 National Economic and 
Social Development, National Bureau of Statistics of China, 22.02.2013 r.

24  Niektóre aspekty zagadnienia podejmuje J. Urbański, Wyburzać czy restaurować? Rys historycz-
ny sporu o tradycyjną zabudowę Pekinu, [w:] „gdańskie Studia Azji Wschodniej”, Wydawnictwo 
Uniwersytetu gdańskiego, 2012, Zeszyt 2, s. 71–80.
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jednego dziecka zawiera także negatywy, np. w niektórych rejonach kraju wyczer-
pały się zasoby wolnej siły roboczej, powstała znacząca nadwyżka mężczyzn nad 
kobietami, szczególnie niebezpieczna w wieku matrymonialnym i inne. 

Chiny stoją przed wielkimi problemami energetycznymi. Obecnie gospo-
darka kraju opiera się na energii czerpanej ze spalania węgla kamiennego, co 
przynosi wielkie szkody ekologiczne, w związku z tym powstaje konieczność 
zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu, zwiększenia importu energii, ale 
przede wszystkim wykorzystania naturalnych i odnawialnych zasobów, głównie 
energii solarnej i atomowej.

Chiny prawdopodobnie stoją przed wielkim zadaniem zastąpienia do-
tychczasowego pisma hieroglificznego pismem opartym na alfabecie fone-
tycznym, np. angielskim, dostosowanym do warunków fonetycznych języka 
chińskiego. Jest to wielki problem kulturowy, historyczny i polityczny. Chiń-
skie pismo jest ważnym czynnikiem chińskiej cywilizacji, stanowiło i stano-
wi istotny czynnik tożsamości kulturowej narodu chińskiego i jego odrębno-
ści. Pełniło ważną funkcję polityczną jako czynnik spajający wielomilionowe 
masy Chińczyków w naród zorganizowany państwowo. W dawnych epokach 
miało ono charakter elitarny, oparty na języku tzw. mandaryńskim, a więc 
dostępnym dla najbogatszych warstw, w tym głównie dla urzędników i ludzi 
kultury. Przez tysiąclecia masy chińskich chłopów były utrzymywane w ciem-
nocie i nie znały pisma ani nie mogły korzystać z osiągnięć wielkiej chińskiej 
kultury. Jednocześnie państwo chińskie rozszerzało się, naród chiński asymi-
lował liczne ludy ościenne25.

Na skutek odrębności gospodarczej, kulturalnej i regionalnej Chińczyków 
wytworzyły się wśród nich liczne dialekty i poddialekty, pogłębiające różnice języ-
kowe i trudności w porozumiewaniu się. Obecnie ludność Chin dzieli się pod tym 
względem na część kantońską (guangzhou), obejmującą ok. 400 mln ludzi i część 
pekińską (putonghua), ok. 900 mln. Od 1955 roku dialekt północno-chiński (pe-
kiński) jest uznawany za główny i nauczany we wszystkich szkołach, co przyczynia 
się do większej homogenizacji językowej Chińczyków, ale nie usunęło to istnie-
jących różnic językowych. W tej sytuacji dużą rolę we wzajemnym rozumieniu 
się Chińczyków odgrywa pismo chińskie – jednolite dla całego kraju. Nauka pi-
sma chińskiego jest trudna, żmudna i wymaga wielu lat. Przyjmuje się, że absol-
went gimnazjum (9 lat nauki) powinien znać co najmniej 3 tys. znaków, absol-
went szkoły średniej 5 tys., a absolwent uniwersytetu (lub innej szkoły wyższej)  
10 tys. znaków. Pisarze i wybitni twórcy kultury znają nawet 20 tys. znaków. Obecne 

25  Niektóre aspekty tego zagadnienia podejmowali Fen Lingjuj i Shi Wejming, Kultura Chin, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 38 i nast. 
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pismo jest uproszczone, ale mimo to jego opanowanie wymaga wielu lat pracy, 
pojawia się kwestia specjalizacji, zapominania, a nawet wtórnego analfabetyzmu. 
Rzecznicy zmian argumentują, że dzieci i młodzież chińska zbyt wiele czasu po-
święcają na opanowanie hieroglifów, podczas gdy ich rówieśnicy amerykańscy czy 
europejscy sztukę pisania opanowują w ciągu 1–2 lat. Utrudnia to szybkie opano-
wanie innych dziedzin nauki, co stawia pod znakiem zapytania możliwości efek-
tywnej rywalizacji Chińczyków na polach światowej kultury i cywilizacji. 

Z kolei zwolennicy zachowania pisma chińskiego twierdzą, że odejście od 
systemu znaków byłoby początkiem końca chińskiej cywilizacji, jednolitego pań-
stwa i narodu. Chińczycy z południa nie mogliby się porozumieć z Chińczykami 
z północy, historyczne bogactwo chińskiej kultury byłoby niedostępne dla współ-
czesnych pokoleń; należy także pamiętać, że pismo chińskie spełnia rolę unifika-
cyjną z Chińczykami za granicą oraz integruje mniejszości narodowe z państwem 
chińskim, a więc spełnia także ważną funkcję polityczną. W kwestii tej jest także 
wiele innych argumentów za i przeciw, zaś doświadczenia innych narodów, np. 
wietnamskiego czy koreańskiego dowodzą, że można z powodzeniem przeprowa-
dzić taką reformę. Postęp technologiczny, rozwój nowych form komunikowania, 
np. komputery, radio, telewizja, przenikanie się rynków, reklam, nowych usług, 
masowa nauka języka angielskiego jako języka światowego otwierają coraz wię-
cej możliwości posługiwania się językiem angielskim i wykorzystania pisma fone-
tycznego. Być może z czasem znajdzie to masowe zastosowanie, wymaga jednak 
przezwyciężenia konserwatyzmu w chińskim myśleniu i umocnienia innych spo-
sobów utrzymania jedności wielkiego narodu chińskiego26.

Wielkim problemem w Chinach są dalsze reformy systemu politycznego. 
W dyskusjach ścierają się dwa punkty widzenia. Dotychczas priorytetem były re-
formy gospodarcze i socjalne, natomiast polityka realizowana była w oparciu o he-
gemoniczną pozycję KPCh. Pojawiły się liczne osobistości i ruchy dysydenckie, 
kwestionujące kierowniczą rolę partii komunistycznej i dążące do przyspieszenia 
zmian w kierunku przejścia od kapitalizmu państwowego do „normalnego” kapi-
talizmu, a więc takiego, w którym odrodzona wielka burżuazja mogłaby zdyskon-
tować swój wielki potencjał ekonomiczny w polityczny, np. poprzez możliwość 

26  Aspekty historyczne problemu podejmuje Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej 
potęgi, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009. Zob. też Cao Dawei and Sun Yanjing, China’s His-
tory, tłum. Xiao Ying, Li li , He Yunzhao, China intercontinental Press, Beijing 2010; Zha Qi-
zheng, John Naisbitt, Doris Naisbitt, The China Model. A Dialoque between East and West, New 
World Press, Beijing 2010, w szczególności część 5: Dokąd będą podążać Chiny?, s. 125 i nast. 
Niektóre aspekty gospodarcze i międzynarodowe zagadnienia podejmują Antoine Brunet i Je-
an-Paul guichard, Chiny światowym hegemonem. Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, 
Wydawnictwo Studio eMKA, Warszawa 2011, w szczególności s. 212 i nast. 
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organizowania się w samodzielną partię opozycyjną, wzorowaną na systemach ka-
pitalistycznych. Oznaczałoby to przekreślenie dotychczasowej koncepcji reform 
zapoczątkowanych przez Deng Xiaopinga i w efekcie mogłoby doprowadzić do 
obalenia władzy ludowej w Chinach. Na to 18. Kongres KPCh i nowe kierownic-
two partyjno-polityczne nie wyraziło zgody. Reformy w Chinach zmierzają do 
umocnienia państwa, w którym buduje się „socjalizm o chińskiej specyfice”, przy 
czym zaostrzają się sprzeczności klasowe i polityczne. W Chinach toczy się, czę-
ściowo skrywana, ostra walka o charakter przyszłego rozwoju.

Zapowiedziane zostały zmiany, które mają zapewnić kształtowanie bardziej 
demokratycznego systemu politycznego, zapewniającego większy udział obywa-
teli w sprawowaniu władzy, głównie na szczeblach władzy lokalnej – rozwijanie 
różnych form samorządności terenowej, wzrost roli organizacji pozarządowych 
(obecnie ponad 450 tys.). innym problemem są kwestie zmian w ordynacji wy-
borczej w wyborach do przedstawicielstw politycznych prowincji oraz na szcze-
blu centralnym, które wybierane są pośrednio. Można także sądzić, że zmiany te 
rozszerzą udział w sprawowaniu władzy przez chiński lud przy zachowaniu he-
gemonicznej pozycji KPCh pośród innych tzw. 8. partii demokratycznych, wiel-
kich organizacji ludzi pracy, a więc związków zawodowych, kobiecych, młodzie-
żowych, pozarządowych organizacji społecznych (NgO)27.

W konkluzji artykułu możemy stwierdzić, że analiza sytuacji politycznej, 
społeczno-gospodarczej i międzynarodowej Chin po 18. Kongresie Komuni-
stycznej Partii Chin dowodzi, że Chiny kontynuują kurs socjalistycznej gospo-
darki rynkowej i budownictwa średniozamożnego społeczeństwa. Oznacza to 
zwrot w kierunku bardziej egalitarnej polityki podziału dochodu narodowego 
i ograniczenia rozwarstwienia społecznego. 

Nowe kierownictwo chińskie zapowiedziało oparcie dalszego rozwoju na na-
ukowej podstawie, co rozumieć należy jako ściślejsze trzymanie się zasad i war-
tości płynących z aksjologii marksistowskiej. Wydało ono zdecydowaną walkę 
korupcji, alienacji władzy i respektowania „linii mas”. Wielkim problemem po-
litycznym będzie utrzymanie w ryzach rosnącą, ekonomicznie odrodzoną bur-
żuazję. Budowa socjalizmu o chińskiej charakterystyce to główny kierunek po-
lityki KPCh w najbliższym 10-leciu. Jej realizacja w obecnej dobie jest trud-
niejsza i bardziej skomplikowana ze względu na światowy kryzys gospodarczy  

27  Więcej na ten temat zob. China Political System, China intercontinental Press, s. 7 i nast. Por. też 
Z. Wiktor, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji…, op. cit., rozdz. 2 pt. System polityczny 
Chińskiej Republiki Ludowej, s. 142–258. Zob. także teoretyczne rozważania na temat modeli 
socjalizmu w książce prof. J. Kochana, Socjalizm, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2013, s. 43 i nast. 
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i finansowy. Kryzys ten dotknął także Chiny, tym nie mniej ich rozwój mierzony 
przyrostem PKB ma wynosić 7–8% rocznie. Tworzy to stabilne warunki dla dal-
szego rozwoju socjalizmu z chińską specyfiką i umocnienia Chin na arenie mię-
dzynarodowej. 

Artykuł powstał w oparciu o oryginalne źródła chińskie, zagraniczne i pol-
skie, a także jest wynikiem pobytu autora na Uniwersytecie Wuhan we wrze-
śniu–grudniu 2012 roku.

Streszczenie

Podstawowe problemy Chin w świetle przebiegu 18. Kongresu KPCh  
– listopad 2012 roku

Chiny w poprzednich 10 latach osiągnęły wielki rozwój ekonomiczny, mierzony 
wielkością PKB, w 2002 r. 1 237 mld dol. amerykańskich, w 2011 r. 8 251 mld dol. Pla-
ny na następne 10 lat, mimo światowego kryzysu gospodarczego, przewidują jego po-
dwojenie. KPCh poświęca wiele uwagi zwalczaniu korupcji kryminalnej i politycznej, 
w szczególności w 2012 r. głośna była sprawa Bo Xilaia – byłego członka KC i Biura 
Politycznego KPCh. Współczesna globalizacja otwiera nowe możliwości zwiększenia 
roli Chin w gospodarce światowej i polityce, szczególnie w Azji, gdzie znacząca jest rola 
ASeANU, BRiCS. Artykuł przedstawia główne ekonomiczne, społeczne oraz polityczne 
sprzeczności Chin i możliwości ich rozwiązania w drodze reform.

Słowa kluczowe: 18. Kongres KPCh, socjalistyczna gospodarka rynkowa, kapita-
lizm państwowy, rozwój społeczno-ekonomiczny, główne sprzeczności, spory politycz-
ne, nowe centralne kierownictwo KPCh, globalizacja, projekty reform.
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Summary
The basic problems of China in the course of the 18th Congress  
of the Communist Party of China – November 2012

The meaning of the 18th Congress of the CPC for China China, over the past  
10 years, has undergone a considerable economic growth, measured with gDP, in 2002  
– $ 1236 bln, in 2011 – $ 8251 bln. it is assumed that, despite the world economic crisis, 
the growth will double in the next 10 years. CPC devotes a lot of attention to fight the 
criminal and political corruption – in 2012, there was a big case of Bo Xilaia – former 
member of Central Committee and Political Bureau of the CPC. Modern globalization 
offers new opportunities to increase the significance of China in the world economy 
and politics, especially in Asia, the role of ASeANU, BRiCS. The main economic, social 
and political contradictions of China and the possibilities to settle them in the course of 
reforms.

Keywords: 18th Congress of the CPC, socialist market economy, national capita-
lism, socio-economic development, main contradictions, political disputes, new central 
management of CPC, globalization, drafts of reforms.


