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Dorota Dębicka

R eform y D en g X iaopin ga  

i ich w p ływ  na gospodarkę w spółczesnych C h in

Deng Xiaoping był faktycznym  przyw ódcą Chińskiej Republiki Ludowej od 1978 
roku do początku lat 90. — z ostatniego zajm owanego urzędu zrezygnow ał w  1989 
roku, jednak jeszcze przez kilka lat m iał w p ływ  na spraw y państwowe. Ten w y
kształcony we Francji i w  z s r r  działacz, dw ukrotnie w  ciągu swej kariery poli
tycznej był usuw any przez ekstrem istów  ze w szystkich stanow isk państw ow ych 
i partyjnych. P ierw szy raz usunięto go po proklam ow aniu „rewolucji kulturalnej” 
w  1966 r. Rehabilitacja nastąpiła w  1973 r. — został członkiem  Biura Politycznego 
k c , Stałego Kom itetu b p  k c , a także objął stanowisko wiceprem iera. Kolejny raz 
usunięto go w  1976, gdy został uznany za inicjatora m anifestacji na placu Tian'an- 
men po śm ierci Zhou Enlaia — prem iera chRL i zwolennika reform  gospodarczych, 
cieszącego się szacunkiem  społeczeństwa. Denga zrehabilitowano po śm ierci M ao 
Zedonga i przyw rócono na poprzednio zajmowane stanow iska1.

Deng Xiaoping był inicjatorem  radykalnych reform  gospodarczych, które w al
nie przyczyn iły  się do rozwoju kraju. M im o że nie udało się uniknąć dyspropor
cji w  rozwoju m iędzy w sią a obszaram i m iejskim i (nie m ów iąc już o specjalnych 
strefach ekonomicznych) i trudno uznać te reform y za idealne, to w łaśnie przepro
wadzone w  latach 80. zm iany rozpoczęły proces, w  w yn iku  którego dziś C h iny są 
drugą co do wielkości gospodarką świata.

Przyglądając się dokładniej gospodarce Chińskiej Republiki Ludowej, m ożna 
zauważyć, że okres od jej proklam ow ania w  1949 r. aż do 1953 r. był czasem  odbu
dow y i napraw y powojennych zniszczeń. Najważniejsze zadania, jakie sta ły  przed 
Kom unistyczną Partią C h in  w  tych latach, to zatrzym anie hiperinflacji odziedzi
czonej po rządach Kuom intangu, przyw rócenie do poprzedniego stanu zniszczo
nej wojną gospodarki oraz stworzenie podstaw  dla przekształceń instytucjonal
nych, jakie m iał za sobą nieść p ierw szy plan pięcioletni2. Udało się je zrealizować, 
a plan, obejm ujący lata 1953-1957, pow szechnie uważano za sukces. W  tym  czasie

1 A. Mikusińska, A. Rossa, A. Tarnowska, Wielkie biografie. Przywódcy, reformatorzy, myśliciele,
t. 1, Warszawa 2007, s. 712-713.

2 N. R. Lardy, Economic recovery an d the 1st Five-Year Plan  [w:] The Cam bridge History o f China
Volume 14: The People’s Republic, Part 1: The Emergence o f  Revolutionary China 19 4 9 -19 6 5, red.
R. MacFarquhar, J. K. Fairbank, Cambridge 1987, s. 150.
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położono nacisk na industrializację kraju, zlikw idow ano sektor pryw atny jako 
znaczące źródło produkcji i zatrudnienia oraz w  bardzo szybkim  tempie kolek- 
tyw izow ano rolnictwo^ O siągnięcia pierwszej pięciolatki były  bezsporne, jednak 
planistom  nie udało się ustrzec błędów. Najbardziej znaczącym  z nich było pla
nowanie rozwoju gospodarczego bez dokładnego zbadania pow iązań m iędzy rol
nictw em  a przem ysłem . Zakładano, że tem po w zrostu  produkcji przem ysłowej 
będzie ograniczone jedynie przez pojem ność sektora dóbr produkcyjnych. Nie 
przykładano natom iast większej wagi do (koniecznego!) w zrostu dostaw żywności 
dla zwiększającej się liczby robotników, czy też zw iększenia produkcji surowców  
rolnych (jak np. w łókna dla przem ysłu tekstylnego)4 . Podczas ustalania założeń 
drugiego planu pięcioletniego zgadzano się co do tego, że rozwój kraju pow inien 
być bardziej zrównoważony. P laniści i nie będący członkam i KPCh ekonom iści 
postulow ali odejście od radzieckiego m odelu rozwoju i znalezienie czegoś bar
dziej przystającego do chińskich realiów  (niskiego poziom u rozwoju, gospodarki 
opartej na rolnictw ie oraz ogrom nej populacji)5. Jednakże plan w  dyskutowanej 
form ie nigdy nie w szedł w  życie. Z osta ł bowiem  zastąpiony forsow aną przez M ao 
Zedonga koncepcją „W ielkiego Skoku N aprzód”, opracow aną bez udziału eko
nom istów 6. Skutkiem  tego „W ielki Skok N aprzód” okazał się w  istocie „wielkim  
skokiem w  przepaść”, gdyż żaden z działów  gospodarki nie był w  stanie sprostać 
nierealnym  założeniom . Najbardziej ucierpiało rolnictw o — gospodarstwa zorga
nizow ano w  n ieefektyw ne kom uny ludowe, ponadto zakazano przyzagrodowej 
uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Dane dotyczące produkcji zawyżano — skutkiem 
tego w ładze centralne nadal w ym agały  w ysokich dostaw, chociaż produkcja na
prawdę się zm niejszała. Doprowadziło to do klęski głodu, największej od lat 70. x ix  
w. Spadła rów nież produkcja w  przem yśle, zarówno ciężkim , jak  i lekkim . W  celu 
zw iększenia ilości w ytapianej stali, w  prostych dym arkach przetapiano przed
m ioty codziennego u ży tk u — średnie i drobne narzędzia, zabawki, biżuterię czy 
sztućce. U zyskana w  ten sposób surówka pozw oliła popraw ić rezultaty w  liczbach 
bezw zględnych, jednak była bardzo kiepskiej jakości. Podupadał rów nież prze
m ysł lekki, poniew aż z powodu kryzysu  brakowało dlań surow ców  pochodzenia 
rolnego. Stawało się jasne, że konieczna jest zm iana polityki gospodarczej, w  prze
ciwnym  bowiem  w ypadku krajowi groziła katastrofa o jeszcze w iększym  zasięgu.

3 Por. m.in. J. Polit, Chiny. Warszawa 2004, s. 203n; J. Fenby, Chiny. U padek i narodziny wielkiej 
potęgi. Kraków 2009, s. 523-529; N. R. Lardy, Econom ic recovery..., op. cit., s. 155-184.

4 N. R. Lardy, Economic recovery..., op. cit., s. 161.
5 Ibidem, s. 180.
6 Ekonomista Chen Yun i premier Zhou Enlai nie czuli się na siłach przeciwstawić Mao Zedongo- 

wi, który ostro skrytykował projekt „postępu bez pośpiechu”, (jak nazwano Drugi Plan Pięcio
letni) i zaczął wprowadzać w nim korekty, zupełnie oderwane od realiów ekonomicznych. Por. 
m.in. J. Fenby, Chiny. Upadek. , op. cit., s. 542n.
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Polityka regulacji 
— próba naprawy błędów „Wielkiego Skoku Naprzód”

O dw rót od polityki W ielkiego Skoku rozpoczęto oficjalnie pod koniec 1960 r. In i
cjatoram i nowego kursu w  gospodarce była grupa skupiona wokół przewodniczące
go chRL Liu Shaoqui, w  której znajdowali się również Chen Yun (ekonomista, jeden 
z w iceprzew odniczących KPCh) i Deng Xiaoping, podówczas pierw szy sekretarz 
KPCh. Podstawą reform  było w prow adzenie na początku 1962 r. system u „trzech 
swobód i jednej odpow iedzialności”. Swobody dotyczyły rozwoju wolnego rynku, 
m ałych przedsiębiorstw  i pow iększania działek przyzagrodowych, natom iast od
pow iedzialność — ustalania w yników  produkcji7  W  rezultacie tego ostatniego za
łożenia wsie, które sta ły  się najm niejszym i jednostkam i organizacyjnym i, ponosiły 
odpowiedzialność za swoje zyski i s tra ty l Przyw rócenie działek przyzagrodowych 
i zniesienie niektórych ograniczeń nałożonych w  procesie kolektywizacji um ożli
w iło chłopom  hodowlę na w łasny użytek zwierząt gospodarskich oraz tworzenie 
drobnych zakładów  zajm ujących się rękodziełem . Rezultaty tej pracy m ogli oni 
sprzedawać na przyw róconych częściowo w iejskich targowiskach, co dawało im 
dodatkowe m ożliw ości zarobkowania. Ponadto ograniczono obowiązkowe dosta
w y  zbóż, a także podniesiono ceny za dostaw y innych płodów  rolnych (nasiona 
oleiste, bawełna)9. Sukcesyw nie zwiększano również nakłady na rolnictwo, a także 
zwrócono baczniejszą uwagę na konieczność w spierania tej gałęzi gospodarki przy 
planowaniu produkcji przemysłowej. Ustalono specjalny przydział takich m ateria
łów  jak  stal, drewno i bam bus, z przeznaczeniem  do produkcji średnich i drobnych 
narzędzi, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w  okresie „W ielkiego Skoku”.

N ie był to jedyny skutek, jaki polityka regulacji w yw arła  na przem ysł. Przede 
w szystkim  zm niejszono inwestycje w  przem ysł ciężki: zam knięto zakłady przyno
szące straty, o blisko 50 proc. zredukowano zatrudnienie, a środki finansowe prze
sunięto na zakup m aszyn dla rolnictw a i przem ysłu lekkiego. W prowadzono trzy 
kategorie robotników  przem ysłowych: pracow nicy przedsiębiorstw  państw ow ych 
(cieszący się największym i przywilejam i), przedsiębiorstw  spółdzielczych oraz pra
cow nicy czasowi, zatrudnieni do prac fizycznych w  budow nictw ie i transporcie10. 
Przyznano priorytet przem ysłowi lekkiem u, zwłaszcza tym  jego działom , które 
przetw arzały surowce i produkty pochodzące z rolnictw a“ . C h iny zaczęły rozw i
jać rów nież te gałęzie przem ysłu, które zostały odsunięte na dalszy plan na skutek 
w ycofania w sparcia technicznego z s r r  na początku lat 60. Do najważniejszych 
przykładów  należy sektor naftowy, chem iczny i petrochem iczny — w  latach 50. 
C h iny były  w  w ysokim  stopniu uzależnione od im portu paliw  płynnych ze Związ-

I J. Polit, Chiny, op. cit., s. 234.
8 E. Kajdański, Chiny: leksykon. Warszawa 2011, s. 261.
9 N. Lardy, Econom ic re co very., op. cit., s. 389n.
10 J. Fairbank, Historia Chin: nowe spojrzenie. Warszawa — Gdańsk 2004, s. 347-348.
II E. Kajdański, C hin y.., op. cit., s. 261.
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ku Radzieckiego, natom iast odkrycie najsławniejszego pola naftowego Ta-ch'ing 
oraz budowa rafinerii w  Lanchou doprow adziły do trw ałego w zrostu wydobycia 
ropy naftowej. Do 1965 r. im port ropy naftowej spadł do 10  proc“ . Równolegle ze 
w zrostem  tych gałęzi popraw iał się rów nież stan przem ysłu farm aceutycznego, 
nawozów sztucznych i w łókien syntetycznych.

W  ostatecznym  rozrachunku polityka regulacji przyniosła nadzwyczaj dobre 
efekty. W  jej rezultacie produkcja rolna do 1965 r. osiągnęła poziom  sprzed „W iel
kiego Skoku”, a w  przypadku niektórych produktów  został on przekroczonyi3. 
Również zracjonalizow ana produkcja przem ysłowa, m im o ograniczenia inwesty
cji, w zrastała w  im ponującym  tempie — w zrost rzędu 17 -2 7  proc. rocznie w  latach 
1963-1965 doprowadził w  1965 r. do dwukrotnego przekroczenia poziom u sprzed 
Skoku, i to zarówno w  sektorze produkcji, jak  i konsum pcji“ . Prowadzona polityka 
m iała wprawdzie przejściowo negatyw ny w p ływ  na obroty handlowe C h in  z do
tychczasow ym i partneram i handlowym i, jednak ostatecznie przyniosła krajowi 
szybką poprawę sytuacji gospodarczej“ .

Propozycje w ysuw ane przez Denga były  „praktycznym  rozw iązaniem  pilnych 
problem ów ”“ , jedn ak nie da się ukryć, iż polityka prow adzona w edług zasady 
„nieważne czy kot jest biały, czy czarny, tak długo, jak  łow i m yszy”“7, dająca pry
m at gospodarce i odsuwająca na dalszy plan ideologię, była na dłuższą metę nie do 
przyjęcia w  m aoistowskich Chinach. Z  tego też powodu m odernizacji gospodarki 
tow arzyszyła w alka dwóch frakcji w  Kpch — reform atorzy (czy też, jak  chciał Mao, 
„kapitaliści”) pod w odzą Liu Shaoqui dążyli do m odernizacji i rozwoju gospodar
czego, przy jednoczesnym  zachowaniu prym atu Partii. N atom iast frakcja „socja
listyczna”, której przew odniczył M ao Zedong, w ciąż stała na stanowisku, że aby 
osiągnąć zaplanowane cele, w ystarczy m obilizacja mas, podobna do tej z czasów 
„W ielkiego Skoku”. Jednak krytyka jego polityki była coraz powszechniejsza, co 
w zm agało u Przewodniczącego niepokój i chęć rozprawienia się z antagonistam i. 
W  celu odzyskania całkowitej kontroli nad partią, rozpętał on kam panię politycz
ną, znaną jako „rewolucja kulturalna”. W  trakcie jej trw ania (oficjalnie 1966-1969, 
faktycznie przyjm uje się jednak okres 1965-1979“ ) m iliony C hińczyków  zostało 
poddanych represjom  — los ten podzielili również tw órcy polityki regulacji.

12 Por. N. Lardy, Economic recovery..., op. cit, s. 393.
13 Por. Ibidem, s. 392.
14 J. Fenby, Chiny. U padek .., op. cit., s. 578; N. Lardy, Economic reco very., op. cit., s. 392.
15 E. Kajdański, C h in y ., op. cit., s. 261.
16 D. S. G. Goodman, D eng Xiaoping an d the Chinese Revolution. A  Political Biography, London

-New York 1994, s. 68.
17 To najprawdopodobniej najsłynniejsza z wygłoszonych przez Xiaopinga sentencji. Padła pod

czas przemówienia do członków Ligi Młodzieży Komunistycznej w lipcu 1962 r. Zdanie przeszło 
do historii w tej właśnie formie, choć jak zauważa D. Goodman (a za nim J. Polit), w chińskim 
oryginale koty są żółte i czarne. D. S. G. Goodman, D eng X ia o p in g ., op. cit., s. 174; J. Polit, Chiny, 
op. cit., s. 234, supra 52.

18 16 maja 1966 r. została powołana Grupa ds. Rewolucji Kulturalnej. W 1969 r. po ix Zjeździe Kpch
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Reform y z lat 1962-1965 zostały uznane przez W ielkiego Sternika za wejście 
kraju na drogę kapitalistyczną i zastąpione strategią będącą „połączeniem  polityki 
z lat 50. z późniejszym i zm ianam i na początku lat 60., i w zorów  z okresu «W ielkie
go Skoku» z lat 1958-1959”19. Gospodarka pogrążyła się w  chaosie i dezorganiza
cji, jednak katastrofy udało się uniknąć. Prezentowane przez D. H. Perkinsa dane 
dotyczące produkcji rolnej, przem ysłowej, transportu  i handlu pokazują, że spory 
spadek (w stosunku do 1966 r., który przyjęto jako bazowy) nastąpił jeżeli chodzi 
o produkcję stali, cem entu i nawozów sztucznych, natom iast produkcja pozosta
łych dóbr utrzym yw ała się na zbliżonym  poziomie. N ależy rów nież zauważyć, iż 
spadki następow ały głównie w  latach 1967 i 1968, od 1969 r. przew ażnie notuje się 
w zrost w skaźników 20. W ygaszanie rewolucji kulturalnej rozpoczęto w  1969 r., jed
nak nawet w tedy zaciekli zw olennicy rewolucji, w yznający prym at polityki przed 
ekonomią, wszelkie próby napraw y w yrządzonych szkód traktow ali jako „rewizjo- 
nizm  w  g o sp o d arce^ .

Reformy i nowe otwarcie

W  1976 r. zm arł M ao Zedong. Deng X iaoping, popierany przez część wojskowych, 
członków KC i opinię publiczną, ponownie pow rócił do politycznej gry. Podczas 
x i  Z jazdu Kpch w  lipcu 1977 r., został w ybrany na członka Kom itetu Stałego Biura 
Politycznego, a m iesiąc później uzyskał stanowisko wiceprzewodniczącego Kpch 2 2 . 
Z  upływ em  czasu linia polityczna następcy M ao, Hua Guofenga, znajdowała się 
w  ogniu coraz poważniejszej krytyki. Jej głów nym  powodem  była chęć zbyt w ier
nego naśladow nictw a W ielkiego Sternika — zaproponowany przez Guofenga plan 
gospodarczy był nierealny i nieracjonalny (główny nacisk ponownie położono na 
rozwój przem ysłu ciężkiego, nie zam ierzano natom iast zrezygnować z kolektyw 
nego rolnictwa), ponadto w yw oła ł ogrom ny chaos, gdyż kraj nie posiadał koniecz
nego do jego realizacji zaplecza logistycznego 2 3. Problem y przyw ódcy były  okazją

przyjęto nowy statut partii, w którym członkostwo w Kpch warunkowano pochodzeniem kla
sowym, wymieniono również 80 proc. składu KC (J. Polit, Chiny, op. cit., s. 261). Za pierwszy akt 
rewolucji uważa się jednak zorganizowanie kampanii politycznej przeciwko Wu Hanowi, auto
rowi dramatu „Dymisja Hai Ruia” (1965), który Mao uznał za zawoalowaną krytykę jego osoby. 
Przyjmuje się także, iż rewolucja zakończyła się w 1976 r., wraz ze śmiercią Zedonga, jednak za 
definitywny koniec uważa się aresztowanie Bandy Czworga i dojście do władzy Deng Xiaopinga 
(1979 r.). E. Kajdański, C h in y ., op. cit., s. 263-264.

19 D. H. Perkins, China's economic policy a n d  perform ance [w:] The Cam bridge History o f China  
Volume 15: The People’s Republic, Part 2: Revolutions within the Chinese Revolution 19 6 6 -19 8 2, 
red. R. MacFarquhar, J. K. Fairbank, Cambridge 1991, s. 479, (tłumaczenie własne).

2° D. H. Perkins, China's eco n o m ic., op. cit., s. 481-482.
21 J. Polit, Chiny, op. cit., s. 267.
22 J. Fenby, Chiny. U padek. ,  op. cit., s. 712-713.
23 Ibidem, s.715-716.
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dla Denga — i to okazją którą w  pełni w ykorzystał podczas i i i  Plenum x i  Kom itetu 
Centralnego w  grudniu 1978 r.

G łów ną ideą w ystąpienia Denga były „cztery m odernizacje”, wspierane przez 
wyzwolenie m yślenia i „poszukiwanie prawdy w  faktach ’^4. Program  „czterech m o
dernizacji” (rolnictwa, przem ysłu, obrony, nauki i techniki) był rozwinięciem  idei 
przedstawionej przez prem iera Zhou Enlaia na krótko przed śm iercią, w  styczniu 
1975 r. M odernizacje m iały  poprawić poziom  życia ludności i w ynieść kraj do rangi 
m ocarstw a, jednak były  sprzeczne z panującą podówczas logiką rew olucyjną i nie 
m iały  szans na realizację 2 5. W  oparciu o zam ysł Zhou, Deng X iaoping stw orzył 
trzystopniow y plan rozwoju gospodarczego i m odernizacji kraju. P ierw szy okres, 
przew idziany na lata 19 81-1990 , m iał przynieść rozw iązanie problem ów w yżyw ie
nia i zaopatrzenia w  odzież, przy rów noczesnym  podwojeniu pkb. D rugi etap, od 
1991 r. do końca wieku, m iał przynieść m ieszkańcom  C hin  „odpowiednio dostatnie 
życie” i kolejne podwojenie pkb. Trzeci etap, od początku stulecia, do połow y x x i  
w. m a przynieść m odernizację społeczeństw a chińskiego i dobrobyt ludności na 
poziom ie krajów  średnio rozw iniętych 2 6 .

Od początku rządów  Denga jasnym  jednak było, że dyskusji nie podlegają ja
kiekolwiek przem iany system u politycznego. W prawdzie we w spom inanym  prze
m ówieniu z grudnia 1978 r. tw ierdził on, iż „w yzw alanie m yślenia jest [...] doniosłą 
kw estią polityczną” a „dem okracja jest w ażnym  w arunkiem  w yzw alan ia m yśle- 
n ia”27, jed n ak w  m arcu 1979 r. na Partyjnym  Forum  Teoretycznym  zaapelow ał 
o przestrzeganie „C zterech Podstaw ow ych Z asa d ”, m ających tow arzyszyć m o
dernizacjom  i stanowiących, co następuje: „C hin y m uszą iść 1. drogą socjalizm u, 
2. dyktatury proletariatu, 3. przyw ództw a partii i 4. m arksizm u-leninizm u-m yśli 
M ao Zedonga”2 s. U znał również za konieczne „nasilenie propagandy tych czterech 
podstawowych zasad’^ ,  zw łaszcza wobec istnienia w  społeczeństw ie pewnej „bar
dzo niewielkiej grupy ludzi szerzących niew iarę w  cztery podstawowe zasady lub 
głoszących poglądy całkowicie im  przeciw staw ne”^, a także egzystencji w  łonie 
partii towarzyszy, którzy nie uważają tego typu odchyleń za niebezpieczne. Był to 
jasny sygnał, iż nowe kierownictw o nie w yraża zgody na spauperyzowany socja
lizm, jednakże nie może być m ow y o przekształceniu Chińskiej Republiki Ludowej 
w  kraj kapitalistyczny.

24 Pełny tekst wystąpienia w: Deng Xiaoping, Chińska droga do socjalizmu. W arszawa 1988, s. 81
98.

2® J. Polit, Chiny, op. cit., s. 267.
2® E. Kajdański, C h in y ., op. cit., s. 64.
2y Cytaty pochodzą z referatu wygłoszonego na iii Plenum КС jedenastej kadencji, 13 grudnia 1978 

[w:] Deng Xiaoping, Chińska droga... op. cit., s. 81-98.
2® J. Fairbank, Historia Chin ..., op. cit., s. 379. Fragmenty przem ówienia na Partyjnym  Forum  Teo

retycznym  z 30 m arca 979 r. w: Deng Xiaoping, Chińska d r o g a ., op. cit., s. 99-127.
2® Deng Xiaoping, Chińska d r o g a ., op. cit., s. 107.
30 Ibidem.
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N iech pow yższe uwagi staną się punktem  w yjścia do nieco szerszego om ówie
nia poszczególnych obszarów, których dotknęły „cztery  m odernizacje” (rolnic
two, przemysł, nauka i technika, oraz bezpieczeństwo i polityka m iędzynarodowa) 
i przedstaw ienia zakresu reform  w prow adzonych w  tych dziedzinach w  latach

1979-1989.

Reformy rolnictwa i obszarów wiejskich

Podstawą reform  w  rolnictw ie stała się dekolektywizacja. Najwcześniej m iała ona 
m iejsce w  prowincjach A nhu i i Sichuan. Stopniowo likw idow ano kom uny ludowe, 
zastępując je gospodarstwam i funkcjonującym i w  ram ach „system u odpowiedzial
ności produkcyjnej”. System  ten m iał kilka w ariantów 3“, jednak wszystkie opierały 
się na um owach. Zaw ierano je na ogół m iędzy indyw idualnym  gospodarstwem  
dom owym  i częścią wsi, określoną jako „zespół produkcyjny”. W  um owach tych 
ustalano „zam ierzoną produkcję i należność, jaką m iało otrzym ać dane gospodar
stwo ’^ 2 Ponadto popierano produkcję uboczną i dodatkow ą— tak nadwyżki zboża, 
jak  i w szystko inne co udało się wyprodukować, m ogło być sprzedawane przez 
chłopów  na targowiskach, i przyczyniać się do w zrostu  ich dochodów. Zaczęto 
również obficie dotować obszary w iejskie — w ysokość subwencji zaczęła dw ukrot
nie przew yższać w artość ściąganych zeń podatków 3 3 . Podw yższono także pań
stwowe ceny skupu (o 20 proc. za dostaw y obowiązkowe, o 50 proc. za nadwyżki), 
obniżając równocześnie ceny za dostarczane na wieś produkty przem ysłowe (od 10 
do 15 proc.). Doprowadziło to do szybkiego w zrostu zarówno produkcji rolnej, jak 
i dochodów na wsi. Co więcej, rozwój tych obszarów pociągnął za sobą koniecz
ność rozbudowy sieci transportowej, niezbędnej do sprawnego przewozu towarów 
i osób. W  rezultacie przełam ana została tradycyjna izolacja wsi. Praktykę na roz
wijających się obszarach rozpoczynało również w ielu m łodych lekarzy, nauczycieli 
czy prawników, co wydatnie przyczyniło się do podniesienia poziom u życia.

Kolejną istotną zm ianą na prowincji było uruchom ienie ośrodków zajmujących 
się drobnym  przem ysłem  — przedsiębiorstw  spółdzielczo-zadaniowych. Były  one 
odgórnie ograniczone do w ytw arzan ia tow arów  na potrzeby rolnictw a. W  1984 r. 
zastąpiły je przedsiębiorstw a m iasteczkowo-wiejskie. M ia ły  one pełną dowolność 
w  w yborze produkowanych dóbr. Pow staw ały w  oparciu o różnorodne form y w ła
sności — obok spółdzielni znajdowały się zakłady będące własnością indywidualną, 
rodzinną, czy też należące do grup lo k a ln y ^ 4. Om awiane przedsiębiorstwa m ogły

3 1 Ibidem, s. 383. Natomiast Tang Tsou wskazuje, że owych wariantów mogło być nawet więcej 
niż 10. (Tang Tsou, The Cultural Revolution an d Post-M ao Reforms. A  Historical Perspective, 
Chicago 1988, s. 199.)

32 J. Fairbank, Historia C hin ..., op. cit., s. 383.
33 J. Fenby, Chiny. U padek .., op. cit., s. 735.
34 Ibidem, s. 751.
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liczyć na ułatwienia i ulgi — zniesiono ograniczenia geograficzne, które do tej pory 
uniem ożliw iały sprzedaż poza rodzim ym i okręgam i, zezwolono na zaciąganie po
życzek w  państw ow ych bankach, a jeżeli zakład był w łasnością kolektywną, m iał 
prawo do ulg podatkowych. Powodowało to, iż przedsiębiorstw a w  krótkim  czasie 
sta ły  się pow ażną konkurencją dla firm  państwowych.

Reformy w przemyśle

Podstawą przem ian w  przem yśle było oddanie priorytetu przem ysłowi lekkiem u 
oraz otw arcie się na nowe technologie i inwestycje zagraniczne. Do końca lat 70. 
zakładano industrializację według w zoru radzieckiego: „przem ysł ciężki gw arantu
je przyszłość, a artykuły  konsum pcyjne ją  opóźniają’^ .  Ponadto w ym iana handlo
wa prowadzona była głównie z państw am i bloku wschodniego, a Zw iązek Radziec
ki był jedynym  dostawcą rozw iązań technologicznych. Słabość tego rozw iązania 
unaoczniła się przede w szystkim  w  latach 60., kiedy to w skutek rozłam u chińsko- 
-radzieckiego M oskw a w ycofała z Państw a Środka swoich specjalistów, ham ując 
tym  sam ym  trw ające inwestycje. Co więcej, kam panie ideologiczne prowadzone 
przez M ao skutkow ały brakiem  w ykw alifikow anych planistów  przem ysłowych, 
stąd często nierealne, czysto teoretyczne i niekoniecznie przystające do realnych 
potrzeb założenia kolejnych planów.

W  początkow ym  okresie rządów  Denga niektóre zm iany zostały niejako w y
m uszone — w  końcówce lat 70. C h iny m usiały  stawić czoło problem om  energe- 
tycznym 3 6  — jednym  ze sposobów  było zaham owanie rozwoju energochłonnego 
przem ysłu ciężkiego. W  zw iązku z tym  na uprzywilejowanej pozycji znalazł się 
przem ysł lekki (w zw iązku z tym  w zrosła także produkcja artykułów  konsum pcyj
nych) oraz handel zagraniczny. Zm iany w  priorytetach planu pociągnęły za sobą 
również przekształcenia w śród przedsiębiorstw — obok rozbudowanych jednostek 
państw ow ych pojaw iły się rów nież m niejsze zakłady p racy — jedno i dwuosobowe 
drobne przedsiębiorstwa czy spółdzielnie produkcyjne, w ytw arzające różnorod
ne dobra bądź oferujące szeroki zakres usług. Spółdzielnie te w chłan iały  głównie 
osoby dopiero w chodzące na rynek pracy. N atom iast osoby już zatrudnione sta ły

35 J. Fairbank, Historia C h in .., op. cit., s. 385.
36 Ibidem, s. 387. Również D. H. Perkins wskazuje, że w końcówce lat 70. Chiny, „zamiast cieszyć się 

nadwyżką energii możliwą do eksportu, wkraczały w dłuższy okres niedoboru energii”. (D. Per
kins, China's e co n o m ic., op. cit., s. 496 (tłumaczenie własne). Ratunku upatrywano w wydoby
ciu ropy naftowej, plan zakładał odkrycie „dziesięciu nowych Ta-ch'ing”, co miało doprowadzić 
do wzrostu produkcji ropy naftowej ze 100 mln ton rocznie do około 400 mln ton. Jednakże 
chiński przemysł petrochemiczny był podówczas u szczytu możliwości i nawet utrzymanie do
tychczasowej produkcji wymagałoby znaczących nakładów (które i tak nie dawałyby gwarancji 
sukcesu), założenia planu bazowały natomiast na ciągłym wzroście (D. Perkins, China's econo
m ic .,  op. cit., s. 496n.).
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się w  pew nym  zakresie bardziej m obilne zawodowo. W prawdzie w  dalszym  ciągu 
istn iały  instytucje przypisujące robotnika do danej w spólnoty (brygady pracow ni
cze czy system  lokalnej rejestracji przypisujący ludzi do rodzinnych okręgów), ale 
rów nocześnie zwiększano liczbę pozwoleń na przenosiny w  charakterze pracow
ników  czasowych. Rosła także liczba pracodawców przym ykających oko na brak 
koniecznych dokum entów (akta osobowe, w ym agane przy oficjalnym  zatrudnie
niu, były  w ydaw ane bądź przetrzym yw ane przez brygady ) 3 7

W szystko to sprawiało, że przedsiębiorstw a państwowe, choć dalej odgryw ały 
głów ną rolę, zostały zm uszone do m odernizacji. Zaczęto przyw iązyw ać większą 
wagę do w ypracow yw ania przez nie zysków, gdyż w raz z ekspansją przedsiębiorstw 
m iasteczkowo-wiejskich, zm niejszał się ich udział w  krajowej produkcji. K ierow ni
cy zakładów otrzym ali w iększe uprawnienia decyzyjne, zm niejszono rów nież rolę 
centralnego planowania. Ponadto zm ianie u legły w arunki zatrudnienia w  przed
siębiorstwach państwowych. Porzucono rewolucyjne hasło egalitaryzmu, przyw ra
cając system  pracy akordowej. Skutkiem  tego robotnicy zatrudnieni w  niepełnym  
w ym iarze godzin m ieli m ożliw ość dorobienia na drugim  etacie. Zrezygnowano 
z dożyw otnich um ów  o pracę, z upływ em  czasu zaczęto rów nież w prow adzać 
um ow y na okres próbny, co oznaczało koniec tzw. „żelaznej m iski ryżu” (na którą 
składały się subsydiowana żyw ność, m ieszkania, gw arantow ane dożywotnie za
trudnienie i em erytury)38.

Przystąpiono też do reform y cen, wprow adzając tzw. „system  podwójnych cen” 
(ang. „ d u a l - p r i c e  s y s t e m ” ) — za tę ilość dóbr, której w yprodukow anie było przew i
dziane planem, państw o płaciło w edług ustalonych, sztyw nych stawek. N adw yżki 
natom iast m ogły  być sprzedawane na rynk u  po bardziej elastycznych cenach 3 9 . 
Rów nież nowo pow stałe przedsiębiorstw a pryw atne i półpryw atne d z iała ły  na 
zasadach rynkow ych. Ponadto św ietnie prosperow ały targowiska — legalnie dzia
łające b azary  były ratunkiem  w  okresie niedoborów spowodowanych niekorzyst
nym i w arunkam i pogodowym i.

Specjalne Strefy Ekonomiczne i miasta otwarte

Utw orzenie specjalnych stref ekonom icznych było bez wątpienia najbardziej brze
m ienną w  skutki reform ą ekipy Denga. R ządzący zdawali sobie sprawę, iż kraj nie

3i J. Fenby, Chiny. U padek .., op. cit., s. 737.
38 W. S. Morton, C. M. Lewis, Chiny. Historia i kultura, Kraków 2007, s. 266.
39 L. Brandt, T. Rawski, China's Great Econom ic Transformation, Cambridge University Press 2008, 

s. 10; D. H. Perkins, China's eco n o m ic., op. cit., s. 512. Odmiennie system ten opisuje J. Fenby, 
mówiąc o trzech poziomach cen przemysłowych: „Pierwszą wyznaczono w celu zapewnienia 
gwarantowanego zaopatrzenia minimalnego, kolejna mogła fluktuować w ściśle określonych 
granicach, podczas gdy trzecia została całkowicie uwolniona, aby jak najskuteczniej pobudzała 
produkcję.” (J. Fenby, Chiny. U padek .., op. cit., s. 752.)
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będzie w  stanie się rozwijać, będąc odciętym  od nowych technologii, pozbawionym 
m ożliwości nap ływ u zagranicznych inwestycji i obcego kapitału. Pierw szym  kro
kiem  do ich pozyskania było zezwolenie firm om  zagranicznym  na zawiązywanie 
spółek typu j o i n t - v e n t u r e  z przedsiębiorstw am i krajow ym i (głównie w  celu uzy
skania dostępu do zachodnich technologii), następnie zdecydowano się na otw ar
cie specjalnych stre f gospodarczych40. Pom ysł pow ołania obszarów  działających 
na podobnej zasadzie („obszary rozwojowe i bazy eksportow e”) pojaw ił się już na 
początku lat 6 o-tych 4 *, jednak nie został on zrealizowany. Tym razem  strefy  m iały  
być podobne do organizm ów  działających już na Tajwanie, w  Korei Południowej 
i Irlandii. G łów nym  założeniem  była produkcja w  całości na eksport, z w ykorzy
staniem  zagranicznego kapitału i technologii — przedsiębiorstw a zlokalizowane 
w  strefach m iały  zapewnić nap ływ  dewiz, nie stanow iąc przy tym  zagrożenia dla 
zakładów krajowych. A b y przyciągnąć inwestorów, zastosowano szereg ułatwień: 
preferencyjne stawki podatkowe (podatek dochodowy płacony przez przedsiębior
stw a chińsko-zagranicznym  kapitałem  w yn osił 15 proc.), zwolnienie z opłat cel
nych m ateriałów  przeznaczonych do produkcji, czasowe zwolnienia z podatków, 
czy subwencje. Również system  zarządzania w  strefach scharakteryzow ano jako 
„stosunkowo w olny’“ 2. sse , których podstaw ą były  przedsiębiorstw a typu  j o i n t 

-v e n t u r e  z kapitałem  m ieszanym  (jednym  z podm iotów  tworzących m usiała być 
spółka chińska lub obywatel Państw a Środka, udział w  przedsiębiorstwach tego 
typu często zapewniało sobie też państwo), od reszty kraju oddzielała bariera cel
na.

Pierwsze specjalne strefy  ekonomiczne usytuow ano w  bezpośrednim  sąsiedz
twie Hongkongu, M akau i Tajwanu. W  1980 r. status ten przyznano wioskom  Shen
zhen i Zhuhai, rok później — Shantou i X iam en, a w  1988 r. uzyskała go prowincja 
H ainan. W  1984 r. utw orzono rów nież 14  tzw. „m iast o tw artych ” — m iały  one 
pełnić podobne funkcje co strefy  ekonomiczne, jednak w aru nki oferowane zagra
nicznym  przedsiębiorcom  były  nieco mniej preferencyjne, zrezygnowano również 
z bariery celnej4 °. Utworzenie tak stref, jak  i m iast otw artych, m iało niebagatelne 
znaczenie dla chińskiej gospodarki. Przede w szystkim  um ożliwiło napływ  do kraju 
środków z zagranicy, w  tym  pochodzących od chińskiej d iaspory (szacuje się, że 
u progu lat 90. środki pochodzące z tego źródła stanow iły  % ogółu zagranicznych 
inwestycji w  Państw ie Środka). Środki płynące z sse  w p ływ ały  rów nież w  sposób 
pośredni na rozwój gospodarczy interioru — robotnicy napływ ow i przesyłali bo

40 W. S. Morton, C. M. Lewis, Chiny. H is to ria ., op. cit., s. 267.
41 J. Fenby, Chiny. U padek .., op. cit., s. 741.
42 Jung-Dong Park, The Special Economic Zones o f  China an d Its Im pact on Their Econom ic D eve

lopment, Westport 1997, s. 11.
43 W epoce Denga status „miasta otwartego” miało tylko 14 miast nadbrzeżnych. Z upływem cza

su liczba ta ulegała jednak zwiększeniu, tworząc swoisty łańcuch, ciągnący się przez nabrzeże. 
Ponadto, we wczesnych latach 90. otwarto niektóre miasta graniczne, oraz stolice wszystkich 
prowincji i regionów autonomicznych.
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w iem  część w ynagrodzenia swoim  bliskim . Ponadto rozw iązania te przyczyniły 
się do zm iany stru ktury  eksportu oraz znaczącej popraw y bilansu handlowego.

Nauka i technika

Chińska nauka i technika w yraźnie odżyły po odejściu od m aoistowskiego antyin- 
telektualizm u. Przede w szystkim  rozpoczęto poszukiw anie najnowszych techno
logii za g ra n icą— sprzęt zakupiony w  innych krajach, poza sw ym  zw ykłym  prze
znaczeniem , słu żył rów nież jako w zorzec do budow y kopii. Ponadto w  okresie 
rządów Denga Chiny, wzorem  Japonii, w ysła ły  w ielu swoich studentów za granicę. 
Kształcili się oni głów nie w  kierunkach ścisłych i technicznych (fizyka, inżynieria 
radiowa, nauki i inżynieria komputerowa, chemia, matematyka) oraz w  m edycy- 
nie4 4 . Najlepsi przyw ieźli do kraju nowoczesną w iedzę i przyczynili się do jeszcze 
szybszego rozwoju chińskiej gospodarki. Jednakże często, ku utrapieniu rządzą
cych, studenci w racali z Zachodu „z głow ą nabitą ideam i dem okracji i wolności 
m yśli, które zagrażały w ładzy p artii” 4 5  lub też pozostawali za granicą, znajdując 
tam  w iększe m ożliwości rozwoju. D rugiem u z problem ów zaradziły wprowadzone 
na początku lat 90. podw yżki pensji i zwiększenie sw obody badań dla najlepszych 
naukowców i uczonych.

Konieczne było również powiązanie prowadzonych prac badawczych z produk
cją i innym i dziedzinam i życia. Do tej pory bowiem  jednostki badawcze skupiały 
się głów nie na ryw alizacji m iędzy sobą i często dublowały prace w ykonane już 
przez innych 4 6 . Znacząco na poprawę jakości życia Chińczyków  w płynęło w pro
wadzenie nauki i techniki do opieki zdrowotnej. Postęp, jaki dokonał się w  m edy
cynie, spow odow ał m.in. w zrost przeciętnej długości życia i spadek śm iertelności 
u dzieci.

Sektorem  naukowo-technicznym  trudno jednak było kierować w  sposób scen
tralizowany, głów nie ze w zględu na jego rozm iary (oprócz Chińskiej A kadem ii 
N auk w  Państw ie Środka istniało ok. 5 tys. instytutów  badawczych o różnej ran 
dze — resortow ych i prowincjonalnych). N ie oznaczało to, iż partia przestała dą
żyć do zachowania władzy. Sposób podejm owania decyzji („na odpowiedzialność 
dyrektora instytutu” lub przez dyrektora „pod kierownictw em  kom itetu partyjne- 
go” 4 7) był często przedm iotem  sporów  m iędzy specjalistam i a rządzącym i.

44 W. S. Morton, C. M. Lewis, Chiny. H is to ria ., op. cit., s. 271.
45 Ibidem, s. 272.
4® J. Fairbank, Historia C h in .., op. cit., s. 389.
4y Ibidem, s. 390.
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Bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa

Deng Xiaoping porzucił m aoistowską retorykę, nakazującą „przygotowanie się do 
w ojny”. Zasadnicze reform y nie om inęły w ięc także arm ii — przede w szystkim  za
ham owano w ydatki i zm niejszono liczebność sił zbrojnych (z 4 m ln żołnierzy do 
końca 1985 r. pozostało 3 mln), redukując głównie niew yspecjalizow ane form acje 
pom ocnicze. Poniesiono poziom  pozostałych form acji — przyw rócono rangi oraz 
zasadę, że stopień oficerski uzyskać może w yłącznie absolwent szkoły wojskowej, 
a także odm łodzono kadrę oficerską. W  ram ach oszczędności w yelim inow ano 
również część przedsiębiorstw dodatkowych, jakim i do tej pory dysponowało chiń
skie wojsko (farmy, fabryki, porty, lotniska), niektóre z nich przekształcając na po
trzeby cywilne. W  dalszym  ciągu przeprowadzano zakupy uzbrojenia za granicą, 
jednak m iały  one charakter sondażow y i były  z naw iązką rekom pensowane przez 
w ysoki eksport broni (podówczas 3. m iejsce na świecie)4 8 . D ziałania te spow odo
wały, iż w  m iejsce „przepojonej ideologią m ilicji ludowej’^  w  Państw ie Środka 
pojaw iła się sprawna, profesjonalna i efektyw na armia.

Polityka m odernizacji i otw arcia przyniosła również zasadnicze zm iany w  rela
cjach C h in  z pozostałym i uczestnikam i stosunków m iędzynarodowych. U trzym a
nie zadowalającego tem pa w zrostu gospodarczego byłoby niem ożliwe, gdyby kraj 
pozostaw ał w  izolacji, toteż korekta polityki zagranicznej okazała się niezbędna. 
Znalazła ona w yraz w  Konstytucji chRL z 4 grudnia 1982 r., która potwierdziła 
cele i zasady proklam owane na x i i  zjeździe KPCh: kierowanie się w  stosunkach 
z innym i państw am i zasadą rów ności i wzajem nych korzyści, przestrzeganie pię
ciu zasad pokojowego w spółistnienia, niew iązania się Państw a Środka z żadnym 
z istniejących ugrupow ań politycznych świata. C h iny za swoje cele w  polityce za
granicznej uznały również walkę przeciwko hegemonizmowi, im perializm owi i ko- 
lonializm ow i5 0 , walkę w  obronie pokoju światowego, oraz norm alizację stosunków 
tak z państw am i kom unistycznym i, jak  i z Zachodem 5\

Zw iększyła się liczba w izyt zagranicznych, tak  składanych przez chińskich 
przyw ódców  (m.in. w  A fryce, Europie Zachodniej, A m eryce Łacińskiej, w  pań
stw ach stre fy  Pacyfiku) jak  i przezeń przyjm ow anych. W zrosła rów nież liczba 
państw, z którym i C hińska Republika Ludowa utrzym yw ała stosunki dyplom a
tyczne. W  drugiej połow ie lat 80. kraj częściowo odszedł od ideologizacji sto 
sunków  m iędzynarodow ych — przede w szystkim  odrzucono m aoistow ską tezę 
o użyteczności napięć m iędzynarodow ych i g ry  nuklearnej, zastępując ją  hasłem  
budow y nowego ładu m iędzynarodow ego, bazującego na w spom nianych pięciu

48 W. S. Morton, C. M. Lewis, Chiny. H is to ria ., op. cit., s. 270. J. Polit, Chiny, op. cit., s. 302.
49 W. S. Morton, C. M. Lewis, Chiny. H is to ria ., op. cit., s. 270.
50 J. Rowiński, W. Jakóbiec, System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006, 

s. 41.
51 J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 19 45-20 0 0 , Warszawa 2007, 

s. 3 0 3 .
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zasadach (wzajemnego poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności, 
wzajem nej nieagresji, wzajem nej nieinterwencji w  spraw y wewnętrzne, równości 
i obopólnej korzyści, pokojowego w spółistnienia5 2 ). Państwo Środka zanegowało 
również teorię „trzech światów ’^  i wezwało Stany Zjednoczone i Zw iązek Radziec
ki do ograniczenia zbrojeń k o n w e n c jo n a ln y ^ 4

W yrazistym  przykładem  ilustrującym  zm iany w  sposobie prowadzenia polityki 
zagranicznej m ogą być relacje ze Stanam i Zjednoczonym i, Związkiem  Radzieckim  
czy W ielką Brytanią. W  relacjach chińsko-am erykańskich m iejsce ideologii na 
dobre zajął pragm atyzm  — dlatego też, pom im o przeciągającego się im pasu spo
wodowanego am erykańską polityką w obec Tajwanu (którą C h iny uznały za prze
jaw  hegem onizm u i próbę ingerencji w  ich spraw y wewnętrzne), nie rezygnowano 
z zaw ierania układów  i porozum ień gospodarczych, handlow ych czy technicz
nych. Również na linii Pekin — M oskw a nastąpiło znaczne ocieplenie stosunków. 
W prawdzie i tutaj nie udało się uniknąć punktów  spornych (głównie w  latach 80., 
gdy w ystępow ały tzw. „trzy przeszkody”: obecność wojsk radzieckich w  A fgan ista
nie nad granicą chińsko-radziecką i chińsko-m ongolską oraz stosunek do polityki 
W ietnam u w obec Kam puczy 5 5 ), ale nie stanow iły one bariery uniem ożliwiającej 
układanie wzajem nych relacji. W  działaniach w ładz obydwu państw  przejawiała 
się chęć dialogu i norm alizacji stosunków. W  stosunkach chińsko-brytyjskich w aż
na była kwestia H ongkongu — umowa, na m ocy której ów teren znajdował się pod 
panowaniem  brytyjskim , m iała w ygasnąć 30 czerwca 1997 r., a C h iny były  żywo 
zainteresowane odzyskaniem  zwierzchności. W  1982 r. prem ier M argaret Thatcher 
w yraziła zgodę na rozpoczęcie dwustronnych rozm ów o przyszłości obszaru. Z a 
kończyły się one 19 grudnia 1984 r., parafowaniem  wspólnej deklaracji chińsko-bry- 
tyjskiej w  sprawie Hongkongu. Przyznaw ała ona m u status „specjalnego regionu 
adm inistracyjnego”, w ysoki stopień autonomii i gw arancję utrzym ania przez 50 lat 
dotychczasowego system u społeczno-gospodarczego. Um owa ta została uznana za

52 Te zasady pokojowego współistnienia to tzw. zasady Pańcza Sila, które został zawarte w podpi
sanym 19 kwietnia 1954 r. indyjsko-chińskim traktacie w sprawie granic i handlu w Tybecie. Po
twierdzono je uroczyście i rozwinięto na konferencji państw niezaangażowanych w Bandungu 
w 1955 r. (Ibidem, s. 96).

53 Teoria trzech światów jest jedną z maoistowskich koncepcji w zakresie polityki zagranicznej, 
zaprezentowaną po raz pierwszy podczas przemówienia Deng Xiaopinga na vi specjalnej Sesji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 10 kwietnia 1974 r. (Deng był wówczas przewodniczącym dele
gacji chińskiej). Koncepcja ta zakłada, iż zarówno obóz socjalistyczny, jak i blok państw kapi
talistycznych ulegają rozkładowi, a świat podzielił się na trzy części. Pierwszy Świat stanowią 
rywalizujące supermocarstwa — Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Drugi Świat to kraje 
rozwinięte, natomiast rozwijające się państwa Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i innych regio
nów tworzą Trzeci Świat. Por. K. Makowski, Św iat według M ao Zedonga. Doktrynalne podstawy 
chińskiej polityki zagranicznej (1949-1976), Toruń 2005, s. 151.

54 J. Kukułka, Historia współczesnych..., op. cit., s. 398.
55 Ibidem, s. 307.
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„w yraz zdrowego rozsądku i dalekowzroczności obu partnerów ”56 oraz za sw oisty 
w zór i drogowskaz przy rozw iązyw aniu podobnych kwestii w  przyszłości (Tajwan, 
M akau, ale też Gibraltar i Falklandy).

Podsumowanie

Reform y przeprowadzone przez Deng X iaopinga m iały  n iebagatelny w p ływ  na 
gospodarkę dzisiejszych Chin. W  ich rezultacie państw o stało się jedyną w  swoim  
rodzaju h ybrydą— państw em  socjalistycznym  o gospodarce rynkowej. Konkuren
cyjne w arunki stworzone dla inwestorów z zagranicy dziś przyciągają ich równie 
mocno, co prawie ćw ierć w ieku temu, a Państwo Środka jest nie tylko partnerem , 
z którym  m uszą liczyć się najważniejsi gracze na światowej scenie — w  dobie sza
lejącego kryzysu  słychać głosy, że to w łaśnie chiński kapitał m oże być jedynym  
ratunkiem  dla Europy. Nie w nikając w  zasadność i prawdziwość tego stwierdzenia, 
należy przyznać, iż bez przekształceń, których inicjatorem  był Deng, kraj nie byłby 
w  stanie osiągnąć tak dogodnej jak  obecna pozycji do w alki o prym at w  światowej 
gospodarce.

Prześledzenie obydwu pakietów  reform, których Deng był współautorem , po
zwala zauważyć, iż przem iany, które nastąpiły po 1979 r., są w  zasadzie rozw inię
ciem rozw iązań zaproponowanych w  polityce regulacji z początku lat 60. W  obu 
przypadkach główne założenia m ożna sprowadzić do następujących punktów:

-  dekolektywizacja rolnictw a i um ożliwienie chłopom  produkcji dodatkowej 
i pobocznej

-  zm iana stru ktu ry  przem ysłu (priorytet dla przem ysłu lekkiego) i jego racjo
nalizacja

-  wprowadzenie do gospodarki elem entów wolnorynkowych.
O czyw iście w  epoce M ao m ożna m ów ić jedynie o próbach bądź reform ach

w  bardzo ograniczonym  zakresie, jednak po śm ierci W ielkiego Sternika i zm ia
nie klim atu politycznego, z powodzeniem  udało się odśw ieżyć porzucony ponad 
dekadę wcześniej pom ysł. Dodano doń rów nież kluczow y czynnik, jakim  było po
zyskanie zagranicznego kapitału i technologii, co wcześniej byłoby niewykonalne. 
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż ekipa Denga — i sam  Deng — dzięki istot
nym  zm ianom  w  sposobie prow adzenia polityki zagranicznej, przynajm niej do 
w ydarzeń na Placu N iebiańskiego Spokoju m ieli w  świecie o wiele lepsze publicity 
niż ich poprzednicy.

W  niniejszym  artykule przedstawione zostały przede w szystkim  p ozytyw y w y
nikające z przekształceń zainicjowanych na początku lat 80., jednakże nie można 
zapom nieć, że dynam iczny rozwój chińskiej gospodarki m a dwie strony. Szczegól
nie uwidoczniło się to zaraz po pow ołaniu do życia pierw szych Specjalnych Stref

56 Ibidem, s. 308.
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Ekonomicznych — ze świetnie prosperującymi prowincjami nadmorskimi, takimi 
jak Fujian, sąsiadowały prowincje takie jak Anhui, gdzie roczny dochód per capita 
wynosił tyle, ile miesięczny zarobek robotnika ze Strefy. Olbrzymie dysproporcje 
między wybrzeżem a interiorem były trudne do uniknięcia, a ich zniwelowanie 
może zająć bardzo dużo czasu. Z rozmysłem pominęłam również kwestię reform 
politycznych — Deng nie różnił się tu od swojego poprzednika i demokrację czy 
inne szkoły myślenia tolerował o tyle, o ile były one zgodne z linią partii. Wszelkie 
próby krytyki ekipy rządzącej kończyły się natychmiastowym odebraniem przy
znanych (niewielkich) swobód. Trudno również nie zwrócić uwagi na to, iż to wła
śnie Deng był w znacznej mierze odpowiedzialny za masakrę na placu Tian'anmen 
w czerwcu 1989 roku.

Wracając jednak do chińskiej gospodarki, warto przyjrzeć się wspomnianym 
założeniom poczynionym przez Denga u progu jego rządów— pkb Chińskiej Re
publiki Ludowej w latach 1981-1990 miał ulec podwojeniu. Celu nie udało się zre
alizować (pkb z 1981 r. — 294 mld usd , z 1990 r. — 404,5 mld u sd 57), jednak bez 
wątpienia można mówić o stałym wzroście. Plan na kolejną dekadę również za
kładał podwojenie pkb, co udało się osiągnąć (2000 r. — 1317 mld u sd 5 8, co daje 
ponad trzykrotny wzrost w stosunku do 1990 r.), uprawnionym wydaje się więc 
stwierdzenie, że jeśli gospodarką Państwa Środka nie wstrząśnie poważniejszy 
kryzys, plan Denga najprawdopodobniej zostanie w całości zrealizowany. Gdyby 
więc spróbować jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o wpływ, jaki reformy 
przeprowadzone przez Denga wywarły na gospodarkę współczesnych Chin, na
leży stwierdzić, że polityka regulacji bezsprzecznie pozwoliła podźwignąć kraj 
z zapaści, spowodowanej szalonymi pomysłami Mao. Natomiast polityka reform 
i otwarcia pozwoliła ustabilizować gospodarkę i sytuację międzynarodową Chin 
oraz zwiększyć wiarygodność kraju, co przyczyniło się do przyciągnięcia kapi
tału zagranicznego. Specjalne strefy ekonomiczne przyczyniły się do ożywienia 
chińskiej gospodarki, umożliwiając napływ dewiz. Również zmodernizowana wieś 
zwiększyła tempo rozwoju, jednak nie udało się ustrzec rażących dysproporcji 
między kwitnącymi miastami nadmorskimi a zapóźnionym w stosunku do nich 
interiorem. Rozwój gospodarczy Państwa Środka jest nierównomierny, aczkolwiek 
bardzo dynamiczny — i właśnie owa dynamika jest bezsporną zasługą wprowadze
nia zasad gospodarki wolnorynkowej. Należy również zaznaczyć, iż Teoria Deng 
Xiaopinga została wprowadzona do Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej no
welizacją z 15 marca 1999 r. Od tej pory ma ona stanowić ideologiczny drogowskaz 
dla partii i państwa, na równi z myślą Mao Zedonga — fakt ten dodatkowo potwier
dza doniosłość przeprowadzonych reform i ich znaczenie dla Państwa Środka.

57 GDP/breakdown at current prices in us Dollars (all countries), United Nations Statistics Division, 
<http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?flD=2>, [04.06.2012].

5® Ibidem.

http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?flD=2
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# ABSTRAKT $

D eng X iaoping, faktyczn y przyw ódca C h ińskie j Republiki Ludowej w  latach 
1978-1989, był inicjatorem  i w spółautorem  najważniejszych reform  gospodarczych 
w  historii współczesnych Chin. W spółtw orzona z Liu Shaoqui polityka regulacji 
sprawiła, że kraj był w  stanie podźw ignąć się z zapaści spowodowanej W ielkim  
Skokiem (1958-1962), natom iast przekształcenia z początku lat 80. urzeczyw istniły 
tzw. „socjalizm  o chińskiej specyfice” i położyły podw aliny pod obecny dynam icz
ny rozwój gospodarki Państw a Środka. Ówczesne „otw arcie na św iat”, stworzenie 
korzystnych w arunków  dla inwestycji zagranicznych i transferu nowych techno
logii (m iędzy innym i poprzez utworzenie specjalnych stref ekonomicznych), jak 
i zasadnicze przekształcenia w  rolnictw ie i przem yśle sprawiły, iż już u schyłku 
kariery politycznej Denga C h iny zajęły dogodną pozycję do w alki o prym at w  św ia
towej gospodarce.
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