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Reforma gospodarcza w rolnictwie chińskim.
Zarys problem atyki

Экономическая реформа в сельском хозяйстве Китая. Очерк 

The Economic Reform in the Chinese Agriculture. An Outline of Problem

W kompleksie zmian gospodarczych, jakie dokonują się w ChRL od 
1978 roku szczególne miejsce przypada przeobrażeniom wsi i rolnictwa. 
Z w ielu przyczyn na to się składających warto wypunktować na wstępie 
trzy  zasadnicze:

— liczba ludności ChRL przekroczyła m iliard i zaspokojenie potrzeb 
żywnościowych takiej populacji nie jest zadaniem łatwym ,

— cztery piąte ludności ChRL mieszka na wsi, poziom życiowy lud 
ności wiejskiej w dość istotny sposób rzu tu je na atm osferę społeczną 
w k raju  oraz ocenę ChRL za granicą,

—  zmiany w  rolnictw ie zapoczątkowały proces reform  gospodarczych 
w Chinach, a ich wyniki nie były bez wpływu na pozycje reform istycz- 
nego nu rtu  w kierownictw ie KPCh, w pewnym sensie zatem wpływ ały 
na k ierunek i skalę zmian w pozostałych sektorach gospodarki.

Proces przeobrażeń wsi i rolnictwa zapoczątkowany został na III P le
num  КС KPCh 11 kadencji (18—22 XII 1978), na k tórym  przyjęto 
„Uchwałę o niektórych problemach dotyczących przyspieszenia rozwoju 
ro lnictw a” oraz „Rozporządzenie o pracy w wiejskich kom unach ludo
w ych”.1 W prowadzały one podwyżkę cen skupu obowiązkowego osiem
nastu ważniejszych produktów  rolnych bez zmian cen środków produkcji.

1 Anglojęzyczny tekst uchwały [w:] Issues and Studies 1979, 7, ss 102—111
i 8, ss 91—99, rozporządzenia; ibid. 8, ss 100—112 i 9, ss.104—115.

22 — A nnales, vol. XXIII



330 M. Zieliński

Ceny zbóż podwyższone zostały o 2G°/o, pozostałych produktów  średnio 
o 17°/o. Jednocześnie ustabilizowano rozm iary dostaw obowiązkowych 
na okres pięcioletni (1979— 1983) na poziomie z początku la t siedemdzie
siątych (1971— 1975), oraz przywrócono prawo posiadania działek przy
zagrodowych, których areał mógł wynosić do 7% obszaru ziemi upraw 
nej kom uny i mógł być zwiększony ponad tę granicę w przypadku indy
w idualnej rekultyw acji nieużytków.

Drugim  krokiem  było odebranie przez II Sesję Ogólnochińskiego 
Zgromadzenia Przedstaw icieli Ludowych (parlam entu) 5 kadencji ko
munom ludowym  upraw nień adm in istracy jnych .2 W tym  celu powoła
no gminy, jako organ adm inistracji państwowej. Kom uny funkcjonowa
ły jeszcze przez pewien czas jako jednostki gospodarcze. Ich liczba 
w 1978 roku wynosiła 53,3 tys., co oznacza, że skupiały średnio kilka
naście tysięcy osób. S tru k tu ra  kom un była trójszczeblowa. Składały się 
na nią: duże brygady produkcyjne, małe brygady produkcyjne i zagro
dy. Duże brygady produkcyjne (ok. 700 tys. w końcu lat siedemdziesią
tych), których kilkanaście tworzyło komunę, odpowiadały dawnym  (przed 
1958 r.) spółdzielniom produkcyjnym  i grupow ały w szystkich m ieszkań
ców danej wsi. Małe brygady produkcyjne (zespoły — ok. 5—6 m in na 
przełomie lat siedem dziesiątych i osiemdziesiątych) łączyły organizacyj
nie trzydzieści — czterdzieści zag ród .3

Pom ijając organizację: adm inistracyjną, polityczną i m ilitarną (ko
m una była batalionem , brygada kompanią, a zespół plutonem  milicji 
ludowej) w spom niany podział nie miał na ogół — istotnego znaczenia 
Do roku 1978 obowiązywała bowiem zbiorowa odpowiedzialność człon
ków kom uny za zadania produkcyjne. B rak było też innego poza tery - 
torialno-organizacyjnym  w yodrębnienia (np. m ajątkowego) składowych 
komuny. Dlatego Uchwała IV P lenum  wprowadzająca zasadę podziału 
zadań produkcyjnych m iędzy brygady, zespoły i zagrody stw orzyła ta 
kie zasady funkcjonowania rolnictw a, przy których kom uny ludowe s ta 
wały się zbędne, co zapoczątkowało proces stopniowej ich likw idacji.4

Uchwała IV P lenum  KPCh 11 kadencji (9 IX 1979) „O niektórych 
problem ach przyśpieszonego rozwoju rolnictw a” i wydane na jej pod-

2 Por. A. H a l i m a r s k i :  Chińska R epublika  L udow a  [w:] Dzieje  pań s tw  so
cja lis tycznych. Gospodarka. Społeczeństw o. Poli tyka.  Pod red. J. C iepielew skiego. 
W arszawa 1986, s. 453.

3 Statis tical Y earbook  of China 1983. Hongkong 1983, s. 147, patrz także 
W. M i s i u n a ;  Przem ian y  na w si i w  roln ictwie ChRL.  „Wieś W spółczesna” 
1985, 9, s. 96.

4 Proces likw idacji kom un trw ał przez siedem  lat. O jego zakończeniu po
dała prasa chińska dopiero w  cząrwcu 1985 r. „Renmin Ribao” z dn. 3 czerwca  
1985, cyt. za „China N ew s A n alysis” 1985, 1297.
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staw ie szczegółowe rozporządzenia reaktyw ow ały obowiązującą w okre
sie tzw. ,,regulacji” (1961— 1965) politykę „san zi yi bao”, tj. trzech 
swobód (gospodarstwa przyzagrodowe, możliwość sprzedaży nadwyżek 
na lokalnych rynkach oraz możliwość zakładania pozarolniczych zakła
dów wytwórczych będących własnością kolektywną — tzw. przem ysłu 
wiejskiego) i jednego zobowiązania przydzielanego zagrodom w postaci 
skonkretyzowanego zadania produkcyjnego przy ich odpowiedzialności 
za zyski i s tr a ty .5

Określanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych gospodarstw 
następowało na zasadzie umów pomiędzy zagrodą a brygadą (spółdziel
nią) produkcyjną. Radha Sinha wyodrębnił sześć form takich umów. 
W pięciu z nich, gdy ma miejsce:

— umowa o określone czynności produkcyjne (pracę) opłacane wed
ług jednostek obrachunkowych,

— umowa kooperacyjna między brygadą a zagrodą (przy tej formie 
swoistego „system u nakładczego” brygada zaopatruje lub odsprzedaje 
zagrodzie środki produkcji i inwentarz,

— umowa między spółdzielnią a zespołem o określone czynności lub 
dostarczenie zakontraktow anej produkcji (zespół swobodnie dysponuje 
nadwyżkami),

— umowa z zagrodą o zadanie produkcyjne opłacane według efektu,
— umowa o pracę na określony czas,

ziemia i podstawowe środki produkcji pozostają własnością brygady. 
Przy formie szóstej nazywanej „przekazaniem zagrodzie pełnej odpo
wiedzialności za wykonane zadania” mamy do czynienia z ciekawą te 
oretycznie sytuacją własnościową. Ziemia pozostaje własnością społecz
ną, ale zostaje przekazana w formie dzierżawy (początkowo na okres 
trzech lat, później wydłużony do piętnastu) w samodzielne użytkow a
nie rolnikom indywidualnym . W granicach ustalonych dostawam i obo
wiązkowymi gospodarstwa mogą samodzielnie decydować o struk turze  
produkcji i swobodnie dysponować nadwyżkami produktów (początko
wo mogły je zbywać jedynie na rynkach lokalnych).6

W prowadzenie system u odpowiedzialności w postaci „pełnej” ozna
czało zatem w gruncie rzeczy ukonstytuowanie gospodarstwa rodzinne
go o samodzielności zbliżonej do polskich gospodarstw chłopskich w la
tach sześćdziesiątych, a różniących się tylko ty tu łem  własności. Różnicę

5 L i S h i y  i D evelopm ent Trends in Chinese Population Growth.  „Beijing 
R eview ” (dalej BR). 1982, 2.

6 R a d h a  S i n h a :  Production Responsibil ity  in China  — the Pandora Box. 
Land R eform ” FAO 1980, 1—2, cyt za J. S o l a r z :  N u w y wiraż w  chińskiej po
li tyce rolnej  „Problemy D alekiego W schodu” 1983, 3— 4.
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tę częściowo niwelował fakt, iż um owy dzierżawne zawierane były nie 
z osobą, lecz z rodziną, co oznacza, iż praw o użytkow ania ziemi jest 
dziedziczne w okresie objętym  dzierżawą.

Jesienią 1980 roku KC KPCh ogłosił kolejny ważny dokum en t.7 
W prowadzał on zasadę, że od zbiorów tegoż roku skup obowiązkowy 
odbywał się według dwóch rodzajów cen: 30% skupowane było po ce
nach dotychczasowych dostaw  obowiązkowych (podwyższonych o 3,5%), 
a reszta po cenach wyższych, zróżnicowanych w stosunku do poszcze
gólnych produktów  proporcjonalnie do nadwyżki cen rynkow ych nad 
cenam i skupu. Równocześnie górna granica działek przyzagrodowych 
została podniesiona do 15% areału  ziem upraw nych spółdzielni (bryga
dy). Rzeczywiście rozm iary działek przyzagrodowych zwiększały się wol
niej, tym  niem niej w latach 1978— 1981 nastąpił ich wzrost z 5,7 do 
7 ,5% .8

W prowadzone zmiany zastępowały przym us adm inistracyjny środka
mi ekonomicznymi, przede w szystkim  zwiększając bodźce do uzyskania 
nadwyżki ponad dostaw y obowiązkowe. Jak  podaje Huan Xiang w efek
cie tych zmian bardzo szybko rósł w skaźnik towarowości produkcji ro l
nej, k tó ry  już w 1980 roku przekroczył 50%.9

Drugi etap przeobrażeń na wsi chińskiej miał miejsce w latach 1983 
— 1985. W kw ietniu 1983 ogłoszony został „Okólnik KC KPCh 1983 nr 
1” (opublikowany w „Renm in Ribao” z dn. 10 IV). W prowadzał on dwie 
istotne zmiany: przedłużał m aksym alny okres, na k tóry można zawie
rać umowy dzierżaw ne z trzech  na piętnaście lat oraz zezwalał na sprze
daż nadwyżek poza m iejscem  zamieszkania.

W następnym  roku, w „Okólniku KC KPCh 1984 nr 1 („Renmin 
Ribao” z dn. 12 VI) potwierdzona została polityka zmierzająca do roz
szerzenia system u odpow iedzialności.10 Większe zmiany wprowadzał 
„Okólnik KC KPCh 1985 n r 1 („Renmin Ribao” z dn. 2 I ) .11 P rzedsta
wionych zostało w nim  „dziesięć środków podjętych w celu wzmocnie
nia rynkowo zorientow anej gospodarki w iejskiej”. N ajważniejszym  z nich 
było zniesienie system u dostaw  obowiązkowych. Zastąpione zostały one 
trzem a typam i transakcji: dostaw am i kontraktow anym i, sprzedażą ta r 
gowiskową po cenach regulow anych oraz sprzedażą wolnorynkową. Sy
stem em  kontrak tacji objęto jedynie: zboże, rośliny oleiste, bawełnę oraz 
niektóre zioła lecznicze. Państw o zobowiązało się do zmieniania cen kon

7 L e e  T r a v e r s :  Post 1979 Rural Economic Policy and Peasant Income  
in  China. „The Q uarterly” 1984, 9, s 249.

8 Ibid.,  s. 251.
9 H u a n  X i a n g :  China in the  face of the future.  BR 1985, 21.
10 O m ów ienie okólnika w  „The China Q uarterly 1985, 104, s. 31 i n.
11 O m ów ienie w  BR 1985, 14.
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traktow ych w górę w przypadku, gdy ceny wolnorynkowe będą rosły 
i nieobniżania, gdy ceny na rynku będą spadać. Transakcjam i po cenach 
regulowanych (są to tzw. ceny „pływ ające”, które mogą odchylać się 
w zależności od popytu i podaży o pewien procent od ustalonego wzor
ca) objęto: świnie, ryby  i warzywa w dużych i średnich m iastach oraz 
nadwyżki towarów kontraktowanych). Pozostałe produkty sprzedawane 
być mogą na wolnym rynku. Inne ważne postanowienia dotyczą: poli
tyki finansowej (ułatw ienia tworzenia lokalnych spółek kredytowych), 
popierania rozwoju tzw. przem ysłu wiejskiego (preferencyjne kredyty, 
ulgi podatkowe), budownictwa mieszkaniowego (obietnica wznoszenia 
osiedli typu miejskiego oraz zniesienie zakazu sprzedaży przez przed
siębiorstwa leśne drew na odbiorcom indywidualnym). Ponadto zezwo
lono na sprzedaż, dzierżawę lub kontraktowe w ykorzystyw anie bezczyn
nych państwowych pojazdów i łodzi (co w pewnym  stopniu łagodzi 
istniejącą barierę transportow ą) oraz zezwolono na podejmowanie p ry 
w atnej działalności wydobywczej wszędzie tam, gdzie eksploatacja bo
gactw naturalnych jest nieopłacalna dla przedsiębiorstw  państw owych 
i spółdzielczych.

Z przedstaw ionych zmian więcej uwagi trzeba poświęcić przem ysło
wi w iejskiem u. Nie jest to w ChRL zjawisko nowe, pozarolniczą dzia
łalność produkcyjną prowadziły również w przeszłości kom uny ludowe. 
Z chwilą utworzenia gmin i rozpoczęcia likwidacji kom un jako jedno
stek  gospodarczych następować zaczęła zmiana charakteru  tych zakła
dów. Przekształcono je w spółdzielnie i usamodzielniono. W obowiązu
jącym  w ChRL podziale własnościowym stosowanym w przekrojach 
statystycznych (przedsiębiorstwa własności ogólnospołecznej —  przed
siębiorstwa państwowe, miejskie przedsiębiorstwa będące własnością 
grupową — spółdzielnie, przedsiębiorstwa wiejskie) zaliczane są one 
obecnie, jako przedsiębiorstwa grupowe w m iasteczkach do przedsię
biorstw  m iejskich. W 1984 roku było 217 tys. takich przedsiębiorstw  
zatrudniających kilkanaście milionów osób i w ytw arzających 7,1% pro
dukcji przem ysłowej ChRL (w roku następnym  już 8 ,3% ).12

Oprócz tego odziedziczonego po komunach wiejsko-m iejskiego prze
m ysłu istn ieje również pozarolnicza działalność wytwórcza organizowa
na przez wioski (początkowo przez brygady — spółdzielnie produkcyj
ne). Rozpoczęto jego zakładanie w 1977 roku w prow incji Jiangsu z ini
cjatyw y ówczesnego I sekretarza prowincji Xu Jia tuna. Jak  zwykle 
w procesie reform  chińskich eksperym ent lokalny rozszerzył się stop
niowo na cały kraj stając się w 1984—1985 roku pełnoprawnym , popie

12 R. D e 1 f s: The rural uprising.  „Far Eastern Econom ic R eview ” z dn
11 07 1985.
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ranym  przez władze państw owe sektorem  gospodarki (przedsiębiorstwa 
wiejskie przez rok zwalniane są od wszelkich podatków). W propagan
dzie chińskiej szczególnie silnie lansow ane jest hasło „rzucajcie rolni
ctwo, ale nie w ieś”. Bardzo często prezentowane, jako pozytywne przy
kłady są wioski, które założyły pozarolnicze zakłady produkcyjne, tw o
rząc nowe miejsca pracy i zapewniając znaczny wzrost dochodów m ie
szkańców. Wiąże się to z dwoma zjawiskami: przeludnieniem  agrarnym  
i trudną sytuacją na rynku pracy w mieście.

Obydwa te problem y w istotnym  stopniu rozwiązać może przem ysł 
wiejski. Z atrudnienie w przem yśle w iejskim  wynosiło w 1984 r. 32 m in 
osób i wzrosło w 1985 r. o ponad połowę do 50 min osób, angażując 
kilkanaście procent siły roboczej na w s i.13 Zakłada się, że do 1990 r. 
przejm ie on 100 min, a do końca wieku ok. 140— 150 m in osób, tj. ca 
40%  obecnego zatrudnienia w  rolnictw ie. Liczby te trzeba widzieć na 
tle rozm iarów zatrudnienia w  mieście. W 1985 r. zatrudnienie w sekto
rze produkcyjnym  w m iastach wynosiło 127,55 m in osób, zwiększając 
się w ciągu pięciolecia o 23 m in (tj. o niecałe 4%  rocznie), a mimo to 
istniało 2—3 m in bezrobocie.14 Techniczne uzbrojenie pracy w przed
siębiorstw ach produkcyjnych wynosiło ok. 14 tys. yuanów. Gdyby za
tem  próbowano rozwiązać problem  przeludnienia wsi bez pomocy prze
m ysłu wiejskiego, m usiałoby to oznaczać tworzenie ok. 16 m in stano
wisk pracy rocznie oraz konieczność poniesienia nakładów inw estycyj
nych — przy zamrożeniu postępu technicznego —  w wysokości ok. 700 
mld yuanów. Naw et bez uwzględnienia towarzyszących nakładów na 
in frastruk tu rę  i budownictwo m ieszkaniowe jest to więcej niż całe na
kłady na produkcyjne środki trw ałe w pięcioleciu 1981— 1985 (ok. pół
tora raza) i m niej więcej tyle, ile wynoszą nakłady przewidziane na 
bieżącą pięcio latkę.15 Bez najm niejszej przesady można zatem  stw ier
dzić, że bez rozwoju przem ysłu wiejskiego równoczesny postęp w roz
wiązywaniu problem ów przeludnienia wsi, bezrobocie i postępu techni
cznego byłby niemożliwy do uzyskania.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że m iejsca pracy w przem yśle w iej
skim są dla władz centralnych bardzo tanie. Jak  podaje Z. M urawcewa 
jedynie 20% nakładów kapitałow ych w tym  przem yśle pochodzi ze środ
ków państwowych. Chcąc tę tendencję utrzym ać, zezwolono zakładom 
w iejskim  na zwiększanie swoich funduszy m etodą udziałową, przez emi

13 D a i  Y a n n i a n :  R eform  Logs Sound Results.  BR 1985, 6—7; R. D e l f s :  
The Delta  Factor.  „Far Eastern Econom ic R ev iew ” z dn 18 06 1985.

Com m unique on the S ta t is t ics  of 1985 Economic and Social D evelopm ent.  
BR 1986, 15; dane o bezroobociu BR 1985 nr 36.

15 The S even th  F ive-Y ear  Plan of the P eople’s Republic  of China for Eco
nomic and Social D eve lopm en t  (1986— 1990). BR 1986, nr 22.
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sję akcji. Wg R. Delfsa zebrane w latach 1984— 1985 w ten  sposób fun 
dusze wyniosły ok. 20 m in yuanów, tj. mniej więcej tyle, ile wyniosły 
nakłady p ań stw a.16

Efekty ekonomiczne przeprowadzonych na wsi zmian są rew elacyj
ne. Produkcja rolnicza w latach 1979—1985 zwiększyła się o 62,5%, co 
oznacza średnioroczne przyrosty o 7,2°/o. Podkreślić przy tym  trzeba, 
że przyrost ten  dokonał się bez specjalnej konwersji nakładów m iasto— 
wieś. Produkcja globalna przem ysłu rosła bowiem w tym  samym  cza
sie jeszcze szybciej (odpowiednio 90,4% i 9,6%). Istotne zwiększenie 
produkcji (por. tabela 1) wystąpiło we wszystkich kultu rach  rolnych 
oraz hodowli, co pozwoliło Chinom osiągnąć w połowie lat osiemdzie
siątych — w zasadzie — samowystarczalność żywnościową, przy na j
wyższym w całej ich dotychczasowej historii poziomie spożycia.17 W 
k raju  o relatyw nie niskim poziomie dochodu narodowego szacowanym 
na 350—450 dolarów per cap ita ,18 w którym  w latach pięćdziesiątych

Tab. 1. Produkcja w ażniejszych produktów rolnych (min t), pogłowie trzody 
chlew nej (min szt.) i import zbóż w  CHRL w  latach 1958— 1985 

The production of the more im portant agricultural products (min t) the population  
of hogs (mim heads) and import of cereals in the Chinese People’s Republic betw een

1958 and 1985

W yszczególnienie 1958 [ 1977 1978 1982 1984 1985

zboża a 250,0 282,3 304,8 354,4 407,1 379,0
o leiste 1,3 4,0 5,2 1 1 ,8 11,9 15,8
baw ełna 2 ,1 2 ,0 2 ,2 3,6 6 ,1 4,2
trzoda chlew na 160,0 291,8 301,3 300,8 306,1 331,5
im port zbóż 4—5,0 7 -8 ,0 1 2 ,0 (0) (0)

a razem z: patatami, ziem niakam i, m aniokiem  i taro zaliczanym i w  statystykach
chińskich do zbóż, przy przeliczeniu 4: 1.

Źródło: F. Stachow iak: Gospodarka narodowa Chińskiej Republiki Ludowej (1949—
1982) PWE W arszawa 1984, ss. 386—8, 404. Statistical Yearbook of China 1983,
Hongkong 1983 ss. 177—8, Kom unikaty Państw owego Biura Statystycznego CHRL 
1984, 1985 w: „Beijing R eview ” 1984 nr 12, 1985 nr 11.

16 Z. M urawcewa: M odiernizacyja sielskogo choziajstw a KNR, w oprosy ka
pitalnych w łożeny „Problem y DalniegO' W ostoka” 1984 4, R. D e l f s :  Jo in t-stock
com m unism  „Far Eastern Economic R eview ” z dn. 21 XI 1986.

17 D zienne spożycie żyw ności w ynosiło w  1978 r. w  m iastach 2715 kcal i 2224
na w si, przy przyjętej przez FAO granicy 2230 kcal, poniżej której w ystępuje
zjaw isko głodu chronicznego. W ciągu czterech lat, tj do roku 1982, spożycie
wzrosło: na w si o blisko pięćset kcal dziennie (2707) i w  m ieście o blisko trzysta
(3088). Szerzej o problem ie tym  traktuje M i s i u n a: op. cit,, s. 94.

18 Z estaw ienie rozm iarów dochodu narodowego dla różnych krajów  w  1983 r
zaw arte jest w  czasopiśm ie „Gospodarka Planow a 1985, 11— 12.
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w ystępow ały — praw da, że w skutek aberacyjnej polityki gospodarczej 
wielkiego skoku — przypadki śmierci z niedożywienia, jest to osiągnię
cie wybitne.

Powyższa entuzjastyczna ocena w ynika z dwóch ważkich przesłanek. 
Po pierwsze wiąże się z bardzo wysokim  przyrostem  naturalnym  w ca
łej dotychczasowej historii ChRL. Z dużą dokładnością można szacować, 
iż liczba ludności Chińskiej Republiki Ludowej osiągnie w  1988 r. 1,1 
mld osób i będzie wówczas dokładnie dw ukrotnie wyższa niż w 1949 r. 
(549 m ld osób). Oznacza to długookresowe średnie tempo w zrostu lud
ności dla 39 la t wynoszące l,8°/o. W prawdzie okres najwyższego tem 
pa w zrostu ludności związanego z pronatalistyczną polityką prowadzoną 
w okresie odbudowy i pierwszej pięciolatki (2,27%) oraz w latach re 
wolucji ku lturalnej (2,6%) Chiny m ają już za sobą, ale niższe względne 
przyrosty  dotyczą coraz wyższych wielkości bazowych. W latach  osiem
dziesiątych oznacza to coroczne zwiększanie liczby ludności o 10 m in 
osób. Stw arza to istotne problem y dla rolnictw a. Jak  podaje F. Stacho
wiak w drugiej połowie la t siedem dziesiątych, aż 53% corocznego przy
rostu  zebranego ziarna przeznaczano na pokrycie potrzeb przyrostu 
na tu ra ln eg o .19 W latach osiem dziesiątych relacja ta  uległa znacznej po
praw ie. W okresie 1978— 1980 średnie zbiory zbóż wyniosły 317,5 m in 
ton, a w latach 1981— 1985 już 372 m in t. Osiągnięto zatem  w ciągu 
pięciu la t przyrost 54,5 m in t  (17,2%, 3,2% średniorocznie), z czego już 
tylko 17,7 m in t, tj. niem al jedna trzecia, niezbędne było dla alim ento- 
wania przyrostu naturalnego, a reszta mogła być wykorzystana dla 
zwiększenia spożycia.

Po drugie, ChRL dysponuje stosunkowo niewielkim i zasobami grun
tów ornych. Na początku la t osiem dziesiątych m iały one obszar 993 tys. 
km 2 (10,4% powierzchni k ra ju )20 Oznacza to, że Chiny m ają re la tyw 
nie niskie zasoby ziemi w stosunku do liczby ludności. Przykładowo 
można tu ta j podać, iż liczba ludności, k tó rą  m usi wyżywić jeden hek tar 
gruntów  ornych jest trzykro tn ie  wyższa niż średnia światowa, cztero
krotnie większa niż w Polsce, i blisko dziewięciokrotnie większa niż 
w ZSRR.

Obydwa powyższe zjaw iska m ają w znacznej m ierze obiektywny

19 F. Stachow iak: Gospodarka narodowa Chińskiej Republiki Ludowej (1949— 
1982). W arszawa 1984, s. 351.

20 Com position of C hina’s Land R esources BR 1981 nr 37. A. H alim arski po
daje, że w  latach 1949— 1979 obszar gruntów  ornych zm niejszył się o 12 m in ha 
(tj. o ca 10%). W pow iązaniu ze w zrostem  liczby ludności spow odowało to dw u
krotne obniżenie się obszaru gruntów  ornych przypadającą na jedną osobę: op. 
cit., s. 460.
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charakter i w ystępują praktycznie we wszystkich krajach świata. Moż
na poprzez racjonalne użytkowanie ziemi spowalniać proces jej w ypa
dania z użytkow ania rolniczego, podobnie jak można ograniczać przy
rost naturalny. Stosunkowo mało prawdopodobne jest jednak w ystępo
wanie dodatniego przyrostu użytków rolnych lub ujemnego ludności. 
Zm niejszanie obszaru ziemi, k tóry  ma wyżywić daną liczbę ludności 
m usi po prostu być rekom pensowane przez wzrost wydajności z hek ta
ra. W zrost ten  może być osiągnięty przez wzrost nakładów pracy żywej 
lub (i) uprzedmiotowionej. W przypadku rolnictwa chińskiego o bardzo 
słabym  wyposażeniu technicznym ,21 czynnikiem stym ulującym  wzrost 
wydajności ziemi było zwiększenie pracochłonności uzyskane dzięki 
zmianom praw no-organizacyjnym  oraz silnym bodźcom ekonomicznym.

W latach 1952— 1978 konsum pcja per ca pita na wsi chińskiej wzro
sła o 59°/o (1,8% rocznie), natom iast w okresie 1978— 1985 roczne do
chody nom inalne chłopów wzrosły z 133 yuanów 60 fenów do 397 y. 
Uwzględniając zmiany cen dochody realne wzrosły w ciągu tych sied
miu lat ponad dw ukrotnie (wskaźnik dynamiki 223,7), rosnąc w tem pie 
12,2% rocznie, tj. wyraźnie szybciej niż dochody realne mieszkańców 
m iast (8,7% ).22 Można przypuszczać, iż proste rezerw y w zrostu produk
cji zostały w znacznej mierze wyczerpane i dalsze zwiększanie praco
chłonności przynosić będzie m alejące efekty krańcowe. Jeżeli przypusz
czenie to jest prawdziwe, dalsze sukcesy rolnictw a chińskiego zależeć 
będą od postępu technicznego i sprawności, z jaką przeprowadzona zo
stanie techniczna rekonstrukcja rolnictwa.

Р Е З Ю М Е

В аж ное место в экономических реф ормах в КН Р занимают изменения  
в сельском хозяйстве и в ж изни деревни. Они состоят во введении так назы 
ваемой „системы ответственности”, обозначающ ей на практике долгосрочную  
аренду земли крестьянам, а такж е свободный рынок сельскохозяйственны х  
продуктов вместо действую щ их с 1957 года народны х коммун. Параллельно, 
с целью использования излиш ка рабочей силы, было реш ено развивать так 
называемую „сельскую промышленность”, в которой в 1985 году было занято  
у ж е  50 миллионов человек, производящ их около 10% национального дохода.

Э ф ф ект изменений в сельском хозяйстве оказался весьма положительным. 
С ельскохозяйственное производство росло в период 1979— 1985 на около 7,2°/о 
в год, что привело к значительному повышению потребления, а в конце этого 
периода — к сельскохозяйственной самообеспеченности Китая.

21 Por. W. М i s i u n a: op. cit., s. 100.
22 L i  C h e n g r u i :  Economic R eform  Brings B etter  Life.  BR 1985, 29.
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S U M M A R Y

An em inent p lace in the econom ic reform s of the Chinese P eople’s R epu
blic is occupied by changes in  agriculture and in the rural area. They consited  
in  so-called  „system  of responsib ility” (w hich practically m eant a lease in the  
hands of villiagers) and the free  m arket of agricultural products in the place  
of the people’s co m m unes w hich  had functioned since 1975. Paralelly, a decision  
w as m ade to develop so-called  „rural industry” in order to utilize the surplus of 
the w orking force in the country. In 1985, 50 m ilion people w ere em ployed in 
this industry w hich  produced about 10% of the national income.

The effects of the changes in  agriculture had a positive character. The agri
cultural production rose betw een  1979 and 1985 at the yearly rate of 7,2%. This 
m ade possible to increase the consum ption and at the end of this period secured  
C hina’s se lf-su ffic ien iency  as regards food.


