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Chiñski sen

Zaczê³o siê od ksi¹¿ki. W styczniu 2010 r. p³k Liu Mingfu z chiñskiej Akademii Obrony 
Narodowej wyda³ tom Zhongguo Meng („Chiñski sen”), który sta³ siê bestsellerem. 
Spodoba³ siê jego ton, mówi¹cy o „epoce post-amerykañskiej”, jak brzmia³ podtytu³, 
w okresie kryzysu na œwiatowych rynkach. Jeszcze bardziej spodoba³o siê jego przes³anie. 
Kiedyœ wyobraŸniê œwiata fascynowa³ American Dream, wiêc dlaczego teraz, gdy Chiny 
staj¹ siê coraz silniejsze, nie mo¿e go zast¹piæ Chinese Dream? 

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Senior Fellow 
FKP prof. Bogdan Góralczyk analizuje wyzwania stoj¹ce przed now¹ generacj¹ 
przywódców chiñskich. „Wszystko wskazuje na to, ¿e polityka gospodarcza Chin bêdzie 
musia³a ulec zmianie. Dlaczego? Dotychczasowy, tak skuteczny, model rozwojowy, oparty 
na ekspansji i szybkim wzroœcie, jest ju¿ nie do utrzymania ze wzglêdu na ogromne koszty 
spo³eczne. „Pi¹ta generacja” musi daæ Chinom „drug¹ transformacjê” i nowy model 
rozwojowy. Pierwszy polega³ na szybkim wzroœcie, eksporcie i ekspansji, drugi ma polegaæ 
na zrównowa¿onym rozwoju, „zielonej gospodarce” i innowacyjnym spo³eczeñstwie. To 
wszystko wymaga przesuwania œrodków bud¿etowych z celów stymuluj¹cych rozwój na 
cele spo³eczne. Dotychczas Chiny bogaci³y siê jako pañstwo, teraz celem jest, aby 
wzbogacali siê tak¿e obywatele. Za³o¿ono nawet, ¿e w okresie 2012-2020 ich dochody 
powinny wzrosn¹æ dwukrotnie. ”.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”

Autor

Bogdan Góralczyk

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 
jest niezale¿nym think tankiem 
specjalizuj¹cym siê w polityce 
zagranicznej, którego misj¹ jest 
p r o p a g o w a n i e  w o l n o œ c i ,  
sprawiedliwoœci i demokracji. 
Dzia³ania Fundacji  obejmuj¹ 
prowadzenie badañ naukowych, 
opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz 
konferencji, edukowanie i wspieranie 
liderów. Fundacja jest jedn¹  dwóch 
polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji 
partnerskiej Rady Europy oraz jest 
cz³onkiem „Grupy Zagranica” 
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie 
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce 
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Bogdan Góralczyk

Zaczê³o siê od ksi¹¿ki. W styczniu 2010 r. p³k Liu Mingfu z chiñskiej Akademii Obrony 

Narodowej wyda³ tom Zhongguo Meng („Chiñski sen”), który sta³ siê bestsellerem. 
Spodoba³ siê jego ton, mówi¹cy o „epoce post-amerykañskiej”, jak brzmia³ podtytu³, 
w okresie kryzysu na œwiatowych rynkach. Jeszcze bardziej spodoba³o siê jego przes³anie. 
Kiedyœ wyobraŸniê œwiata fascynowa³ American Dream, wiêc dlaczego teraz, gdy Chiny 
staj¹ siê coraz silniejsze, nie mo¿e go zast¹piæ Chinese Dream? 

Nowa generacja, nowe wyzwania

Chc¹c, aby tak siê sta³o, zdaniem Liu Mingfu, trzeba mieæ wizjê i jasno okreœlone cele. 
Dziêki temu nadejdzie „epoka Chin”. Pañstwo Œrodka ma byæ „pierwsze w œwiecie” 
w dobie nowego porz¹dku œwiatowego, w którym nie bêdzie ju¿ hegemona. Chc¹c to 
osi¹gn¹æ, trzeba bêdzie nie tylko nadal wzmacniaæ gospodarkê i struktury pañstwowe, ale 
te¿ armiê, a w relacjach z innymi pañstwami najwiêcej uwagi poœwiêcaæ oczywiœcie 
dotychczasowemu hegemonowi – USA. 
Ksi¹¿ka wywo³a³a liczne komentarze w chiñskich krêgach intelektualnych, ale prawdziw¹ – 
ju¿ polityczn¹ – karierê zrobi³a wtedy, gdy na pierwszym spotkaniu publicznym 
w listopadzie 2012 r. nowo wybrany sekretarz generalny Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Xi Jinping u¿y³ w³aœnie pojêcia „chiñski sen”. Odt¹d 
zadomowi³o siê ono w chiñskich mediach, a szczytowy – jak dotychczas – okres 
zainteresowania nim przypad³ na wiosenn¹ sesjê Ogólnochiñskiego Zgromadzenia 
Przedstawicieli Ludowych (OZPL – parlamentu), podczas której wybrano now¹, pi¹t¹ ju¿ 
„generacjê przywódców”: dotychczasowego przewodnicz¹cego pañstwa, u nas zwanego 
prezydentem, Hu Jintao zast¹pi³ w³aœnie Xi Jingping, a nowym premierem zosta³ 
technokrata Li Keqiang. 
Na sesji OZPL 17 marca 2013 r. w pierwszym publicznym wyst¹pieniu w roli g³owy 
pañstwa Xi Jinping raz jeszcze u¿y³ pojêcia „chiñski sen”. W mediach pojawi³y siê 
natychmiast reklamy, w których chiñscy celebryci wyjaœniali, co rozumiej¹ przez pojêcie 
„chiñskie sen”.
Wydaje siê, ¿e najlepsz¹ definicjê aktualnej sytuacji w Chinach da³ poprzedni prezydent Hu 
Jintao mówi¹c: stoj¹ przed nami teraz „bezprecedensowe szanse oraz bezprecedensowe 
wyzwania”.

Bezprecedensowe szanse

Bezprecedensowe szanse wi¹¿¹ siê z notowanymi ostatnio chiñskimi sukcesami. W 2009 r. 
ChRL sta³a siê najwiêkszym eksporterem w œwiecie, wyprzedzaj¹c Niemcy, w rok póŸniej 
drug¹ gospodark¹ œwiata, wyprzedzaj¹c Japoniê, a w lutym 2013 r. kraj sta³ siê najwiêkszym 
pañstwem handluj¹cym na globie. Ma zreszt¹, czym handlowaæ, gdy¿ produkcja roœnie. Ma 
równie¿ czym rozporz¹dzaæ: Chiny maj¹ najwiêksze rezerwy walutowe na globie, 
szacowane na 3,4 biliona dolarów (to mniej wiêcej szeœæ rocznych PKB Polski!). Na 
dodatek niemal wszystkie instytucje, od OECD, CIA i Banku Œwiatowego poczynaj¹c, nie 
wykluczaj¹, i¿ w ci¹gu najbli¿szej dekady, a wiêc rz¹dów duetu Xi Jinping – Li Keqiang, 
Chiny mog¹ wyprzedziæ USA i staæ siê najwiêksz¹ gospodark¹ œwiata. I to jest pierwsza 
bezprecedensowa szansa, jak¹ siê dziœ wymienia.
Jest te¿ druga, z punktu widzenia Pekinu nie mniej wa¿na. Ona te¿, podobnie jak pierwsza, 
mog³aby mocno wp³yn¹æ nie tylko na chiñskie samopoczucie i w³asne postrzeganie, ale te¿ 
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na kszta³t nowego œwiatowego ³adu. Chodzi o promowane ju¿ od kilku lat has³o „wielkiego 
renesansu chiñskiej nacji” (Zhonghua minzu wei da fuxing), które teraz, w opinii wielu 
delegatów OZPL oraz celebrytów w reklamach, po³¹czyæ nale¿y w³aœnie z „chiñskim 
snem”, tworz¹c z nich diadê. Rozumie siê pod ni¹ drugie najwa¿niejsze zadanie pi¹tej 
„generacji przywódców” oraz drug¹ „bezprecedensow¹ szansê”, czyli pokojowe 
porozumienie z Tajwanem. Tym bardziej, ¿e rozmowy ekspertów obu stron nad 
przygotowaniem odpowiedniego porozumienia rozpoczê³y siê w grudniu 2012 r. Dla wielu 
zewnêtrznych obserwatorów sama ChRL to nadal pañstwo komunistyczne i autokratyczne. 
Tymczasem ChRL z Tajwanem to nowe supermocarstwo, bez wzglêdu na to, jaki system 
tam zapanuje i jaka bêdzie ostateczna treœæ porozumienia podmiotów po obu stronach 
Cieœniny Tajwañskiej.
Dzisiaj jeszcze, jak s³usznie pisze w ksi¹¿ce wydanej w 2013 r. David Shambaugh – jeden 
z najlepszych zachodnich ekspertów zajmuj¹cych siê Chinami – Pekin to partial power, 
a wiêc po³owiczne mocarstwo. Gdyby jednak uda³o siê nowym przywódcom zrealizowaæ 
przez najbli¿sz¹ dekadê dwa powy¿sze cele, a przynajmniej powa¿nie do nich zbli¿yæ, to 
ocena Chin z zewn¹trz po raz kolejny musia³aby zostaæ zmieniona.

Bezprecedensowe wyzwania

W kontekœcie obecnych Chin tak naprawdê nic jeszcze nie jest przes¹dzone, gdy¿ lista 
wspomnianych „bezprecedensowych wyzwañ” jest znacznie d³u¿sza. Wiele uwagi 
poœwiêci³ im na pierwszej konferencji prasowej 17 marca 2013 r. nowy premier Li Keqiang.
Na sesji OZPL mocno wyeksponowano problem walki z korupcj¹ (fan fubai), a premier Li 
zapowiedzia³ ograniczenie osób zatrudnionych w resortach, zmniejszenie liczby 
s³u¿bowych willi i apartamentów, podobnie jak bankietów, wyjazdów s³u¿bowych, 
przyznawanych urzêdnikom samochodów i sprzêtu (np. telefonów, tabletów, itp.). 
Zaapelowa³ te¿, aby przenosiæ nowe zwyczaje na ni¿sze szczeble administracji. Pytanie 
jednak, czy uda siê to osi¹gn¹æ w chiñskiej kulturze przesi¹kniêtej atmosfer¹ wzajemnych 
relacji (guanxi) oraz tradycj¹ „wymiany kopert” i podarków?
Problem jest zreszt¹ znacznie szerszy. W Chinach dosz³o do bezprecedensowego 
uw³aszczenia nomenklatury spod znaku KPCh. Chiny na œcie¿ce szybkiego wzrostu 
niebywale siê rozwarstwi³y. Wed³ug niezale¿nych ocen wspó³czynnik Gini przekracza ju¿ 
tam poziom 0,5 i jest wy¿szy ni¿ w USA – kolebce œwiatowego kapitalizmu. Tymczasem 
poziom 0,4 uznaje siê za granicê, po przekroczeniu której mo¿e dojœæ do spo³ecznych 
wybuchów, zreszt¹ coraz czêœciej obecnych w pejza¿u politycznym Chin.
Chiñscy socjologowie dobrze rozpoznali, zbadali i skwantyfikowali tê delikatn¹ kwestiê. 
Najwiêcej spo³ecznych wybuchów i problemów w Chinach wi¹¿e siê ze zniszczeniem 
œrodowiska naturalnego w minionych trzech dekadach ekspresowego wzrostu, a pozosta³e 
aspekty spo³ecznych niepokojów wi¹¿¹ siê z masowymi wysiedleniami pod wielkie 
inwestycje czy nadu¿ywaniem w³adzy na szczeblu lokalnym.
Kolejnym problemem jest rozbita sieæ œwiadczeñ socjalnych. W Chinach pojawili siê 
zarówno bezrobotni, jak te¿ – szacowana na 200 mln osób – fala tzw. liudong renkou, 
pochodz¹cych ze wsi pracowników fabryk i wielkich budów, pozbawionych wszelkiego 
zabezpieczenia socjalnego i pracuj¹cych za najni¿sze wynagrodzenie.
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Sny, marzenia czy mira¿e?
 
Wszystko wskazuje na to, ¿e polityka gospodarcza Chin bêdzie musia³a ulec zmianie. 
Dlaczego? Dotychczasowy, tak skuteczny, model rozwojowy, oparty na ekspansji i szybkim 
wzroœcie, jest ju¿ nie do utrzymania ze wzglêdu na ogromne koszty spo³eczne. „Pi¹ta 
generacja” musi daæ Chinom „drug¹ transformacjê” i nowy model rozwojowy. Pierwszy 
polega³ na szybkim wzroœcie, eksporcie i ekspansji, drugi ma polegaæ na zrównowa¿onym 
rozwoju, „zielonej gospodarce” i innowacyjnym spo³eczeñstwie. To wszystko wymaga 
przesuwania œrodków bud¿etowych z celów stymuluj¹cych rozwój na cele spo³eczne. 
Dotychczas Chiny bogaci³y siê jako pañstwo, teraz celem jest, aby wzbogacali siê tak¿e 
obywatele. Za³o¿ono nawet, ¿e w okresie 2012-2020 ich dochody powinny wzrosn¹æ 
dwukrotnie. 
Ciekawe, ¿e praktycznie jedyn¹ powa¿n¹ zmian¹ strukturaln¹, jaka zosta³a ustalona przy 
okazji zmiany pokolenia przywódców, by³o powo³anie ministerstwa zdrowia oraz 
planowania rodziny. Czy¿by to by³ pocz¹tek koñca niezbyt chlubnego, choæ skutecznego 
w wymiarze ekonomicznym, programu jednego dziecka w rodzinie? Tocz¹ca siê ju¿ debata 
wskazuje bowiem, ¿e chiñskie spo³eczeñstwo niebezpiecznie szybko siê starzeje. 
Czy nowe, coraz bardziej merytokratyczne i technokratyczne, w³adze w Pekinie postawi¹ 
na asertywnoœæ spod znaku „chiñskiego snu”, czy te¿ – raz jeszcze – bêd¹ pragmatyczne, 
a wiêc z wyprzedzeniem reaguj¹ce na nawarstwione przed nimi wyzwania? Czy pos³uchaj¹ 
znanego dyplomaty z Singapuru Kishore Mahbubaniego, który w ksi¹¿ce wydanej w lutym 
2013 r. zaapelowa³ o „wielk¹ konwergencjê (The Great Convergence) pomiêdzy 
Wschodem a Zachodem, lub te¿ – precyzyjniej – Chinami i USA? 
W du¿ej mierze zale¿y to od stopnia, w jakim nowa pi¹ta generacja pogr¹¿y siê 
w asertywnym „chiñskim œnie”.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³y wysoki przedstawiciel UE 
ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO 
Javier Solana, by³y minister spraw zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej 
Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y 
senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP 
(office@pulaski.pl). ̄ eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój 
e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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