
 

1 

Nr 84 (1321), 28 września 2015 © PISM 

Redakcja: Jarosław Ćwiek-Karpowicz . Aleksandra Gawlikowska-Fyk . Dariusz Kałan  
Piotr Kościński . Sebastian Płóciennik . Patrycja Sasnal . Marcin Terlikowski 

Katarzyna Staniewska (sekretarz redakcji)  

Chińska gospodarka:  
w poszukiwaniu „nowej normalności”  

Justyna Szczudlik-Tatar 

Wskaźniki ekonomiczne, gorsze niż przewidywane, oraz nieoczekiwana interwencja na chińskim 
rynku wywołały niepewność co do kondycji drugiej największej gospodarki świata. Choć ostatnie 
zawirowania są przejściowe, niższy wzrost gospodarczy w Chinach może spowolnić gospodarkę 
światową oraz podważyć zaufanie do ekipy Xi Jinpinga. Aby zminimalizować niekorzystne skutki tych 
zmian, Polska powinna dywersyfikować współpracę z Chinami w ramach Jedwabnego Szlaku, a także 
wzmocnić relacje z innymi rynkami pozaeuropejskimi.  

Ostatnie zawirowania. Kłopoty Chin obudziły obawy całego świata o kondycję tamtejszej gospodarki.  
Nowe dane wskazują na spadek produkcji, eksportu i inwestycji oraz na zmniejszenie konsumpcji wewnętrznej. 
Prognozuje się, że w 2015 r. Chiny nie osiągną zakładanego 7-procentowego wzrostu PKB. W tej sytuacji chiński bank 
centralny postanowił obniżyć kurs juana, by pobudzić eksport i odzyskać zaufanie partnerów. W rzeczywistości była  
to niewielka korekta obliczona na efekt psychologiczny. Paradoksalnie oznaczało to też krok w kierunku liberalizacji  
i umiędzynarodowienia juana (np. poprzez stworzenie warunków ułatwiających włączenie go w przyszłości do 
specjalnych praw ciągnienia MFW). Jednak decyzja ta, wraz z informacjami o gorszych wynikach ekonomicznych, 
wywołała panikę wśród giełdowych graczy (ok. 90 mln indywidualnych kont), co spowodowało duże spadki na 
chińskich giełdach. Po początkowym wahaniu władze zdecydowały o interwencji, np. poprzez skup znacznej liczby akcji. 
Co więcej, skorygowano w dół wzrost PKB w 2014 r. z 7,4 do 7,27%, co jest najniższym wynikiem od 24 lat.  

Te trudności oraz katastrofa przemysłowa w Tianjinie (eksplozja toksycznych chemikaliów wskutek zaniedbań 
bezpieczeństwa, które z kolei są efektem korupcji) kładą się cieniem na skuteczności polityki obecnych władz. Coraz 
częściej pojawiają się pytania o faktyczną kondycję chińskiej gospodarki oraz spekulacje, że to w Chinach może się 
zacząć kolejny światowy kryzys, a utrata zaufania do ekipy przewodniczącego Xi Jinpinga będzie skutkować 
niepokojami społecznymi. Jednak ostatnie zawirowania należy postrzegać jedynie jako przejściowe kłopoty (choć 
faktyczna kondycja chińskiej gospodarki nie jest publicznie znana). Ponadto obecnie prawdopodobieństwo społecznych 
protestów na szeroką skalę jest niewielkie. 

Koncepcja „nowej normalności”. Chińskie władze starają się zmienić model gospodarczy z opartego na 
eksporcie i inwestycjach na taki, który będzie bazował na konsumpcji wewnętrznej, usługach i innowacjach. Ma to być 
sposób na przezwyciężenie tzw. pułapki średniego dochodu. Nowy plan reform został ogłoszony w listopadzie 2013 r. 
Główne reformy dotyczą relacji państwo–rynek (zmniejszenie ingerencji państwa na rzecz rynku) oraz miasto–wieś 
(zniwelowanie różnic rozwojowych poprzez np. nadanie rolnikom większych praw własności ziemi i zreformowanie 
systemu meldunkowego, dzięki czemu łatwiej będą mogli się przenosić do miast). 

W 2014 r. Xi Jinping ukuł hasło „nowej normalności” jako teoretyczne wytłumaczenie obecnej sytuacji  
i uzasadnienie konieczności reform. Koncepcja ta obejmuje trzy założenia: tempo gospodarczego wzrostu zmieni się  
z szybkiego na średnie; struktura gospodarki zostanie zoptymalizowana; wzrośnie rola innowacji jako źródła wzrostu 
gospodarczego. W nowych warunkach wzrost będzie słabszy, ale stabilny i wysokiej jakości, gdyż jego motory zostaną 
zdywersyfikowane. Ponadto industrializacja, modernizacja terenów wiejskich, decentralizacja i liberalizacja gospodarcza 
będą stymulować konsumpcję wewnętrzną, co zmniejszy podatność gospodarki na zagrożenia z zewnątrz. To 
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uzasadnienie potwierdzają przykłady innych azjatyckich państw, np. Korei Płd. czy Tajwanu, w których po okresie 
dużego wzrostu nastąpiło spowolnienie.   

Implikacje wewnętrzne. Paradoksalnie ostatnie wydarzenia to dowód na wprowadzanie reform. Xi 
kontynuuje eksperymentalizm Deng Xiaopinga, czego przykładami są pilotażowe strefy wolnego handlu w Szanghaju, 
Tianjinie, Guangdongu i Fujianie, projekt bankowości internetowej czy mechanizm łączący realizację transakcji  
między giełdami w Szanghaju i Hongkongu. Inne reformy to np. kontrolowanie długu publicznego władz lokalnych  
(tzw. polityka no-bailout) oraz nowe mechanizmy leasingu czy zastawu ziemi na obszarach wiejskich. 

Reformy nie przebiegają jednak łatwo. Xi Jinping dąży do zmonopolizowania władzy, w tym umniejszenia roli 
premiera, tradycyjnie odpowiedzialnego za gospodarkę. Ponadto ogromna kampania antykorupcyjna i sugestie mediów 
co do mieszania się poprzedników Xi (najprawdopodobniej Jiang Zemina) do polityki wskazują, że w partii istnieje 
opór wobec wprowadzanych zmian. Podobna sytuacja jest w prowincjach, których autonomia w niektórych 
dziedzinach jest ograniczana (np. Pekin silniej kontroluje politykę finansową). W tym kontekście nieoczekiwana  
i chaotyczna interwencja władz może być rezultatem „przeciągania liny” w kręgach decyzyjnych.      

Bezpośrednie efekty interwencji są niejednoznaczne. Przykładowo producenci branży elektronicznej odnotowali 
z jednej strony wzrost popytu, z drugiej zaś wzrost cen importowanych komponentów. Zdecydowanie negatywne 
konsekwencje odczuli natomiast importerzy surowców i giełdowi gracze. Indywidualni inwestorzy, stanowiący gros 
grających na chińskich giełdach, stracili niekiedy wszystkie swoje oszczędności. Wcześniej rząd zachęcał do 
inwestowania na parkietach, by pobudzić konsumpcję i wpompować nowy kapitał do gospodarki.  

Najważniejszym skutkiem ostatnich wydarzeń może być podważenie zaufania do chińskich władz. Zawirowania 
udowodniły, że państwo nie jest zdolne do pełnego kontrolowania gospodarki i że czasami wystarczy negatywne 
wyobrażenie o jej stanie, by wywołać panikę i doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wydaje się jednak, że 
potencjał protestów społecznych jest niewielki. Chińczycy mają wiele sposobów, by dać upust swojej frustracji  
(np. media społecznościowe, szara strefa). Poza tym społeczeństwo, ukształtowane przez reformy Denga („bogaćcie 
się!”) oraz politykę jednego dziecka, jest zatomizowane i przynajmniej obecnie nie zdoła na większą skalę zjednoczyć 
się wokół jakiejś sprawy. Co więcej, małe, lokalne protesty są w Chinach zjawiskiem powszechnym i władze wiedzą, 
jak sobie z nimi radzić. Interwencja władz po krachu na giełdach i zapewnienia premiera, że trudności są normalne  
i przejściowe, miały na celu uspokojenie nastrojów społecznych i przywrócenie zaufania do władzy.  

Konsekwencje globalne. Efekty ostatnich wydarzeń będą najbardziej widoczne na płaszczyźnie gospodarczej. 
Niemniej w takiej sytuacji Chiny mogą prowadzić aktywniejszą politykę zagraniczną. Pekin bardziej zdecydowanie 
oprze się na tzw. dyplomacji dwutorowej. Z jednej strony będzie wysyłał przyjazne sygnały, by móc wdrażać założenia 
Jedwabnego Szlaku, z drugiej zaś będzie chciał podkreślić swoją silną pozycję w regionie i na świecie, by zaspokoić 
nastroje nacjonalistyczne i odwrócić uwagę od trudności ekonomicznych. 

Najważniejsze są jednak konsekwencje gospodarcze. Interwencję zinterpretowano jako sygnał, że kondycja 
chińskiej gospodarki jest gorsza, niż przypuszczano, i w ten sposób nakręcono spiralę paniki. Głównymi 
konsekwencjami mogą być nieufność inwestorów i niższy globalny wzrost gospodarczy.  

Spowolnienie w Chinach dotyka całą Azję. Od kryzysu w 1997 r. jest ona mocno uzależniona gospodarczo od 
Chin. Są one największym partnerem handlowym dla większości państw, głównym importerem produktów dla sektora 
produkcyjnego oraz surowców. Niższy eksport, który zanotowano w większości państw Azji, powoduje spadek cen, 
prowadząc do spowolnienia gospodarczego. Krótkoterminowe konsekwencje już są widoczne. Wietnam i Kazachstan 
zdewaluowały swoje waluty, niestabilna sytuacja jest w Malezji i Indonezji. Co więcej, Japonia, Korea Płd. czy Hongkong 
najprawdopodobniej odczują spadek liczby turystów z ChRL. 

Niższe ceny surowców wywołane zmniejszeniem chińskiego popytu to problem dla dużych eksporterów jak 
Rosja, Australia, Wenezuela czy niektóre państwa afrykańskie. Jednak dla państw uzależnionych od importu surowców, 
takich jak Indie, Japonia czy kraje europejskie, jest to dobra wiadomość, gdyż w mniejszym stopniu są uszczuplane 
rezerwy walutowe, co daje gospodarce dodatkowy impuls.  

Europa może odczuć negatywne konsekwencje chińskich problemów, głównie spadek eksportu. Narażone są 
głównie Niemcy, które notują niewielki deficyt w handlu z Chinami (eksport do tego kraju to 6% całego niemieckiego 
eksportu). Co więcej, spadki na giełdach spowodowały dołowanie indeksów w Europie. Dla Polski negatywne 
konsekwencje nie będą zbyt poważne, gdyż nie jest ona uzależniona gospodarczo od Pekinu. Niemniej możliwy jest 
spadek eksportu bezpośrednio do Chin (problemy dotykają KGHM z uwagi na niskie ceny miedzi – ten surowiec 
stanowi główny polski towar eksportowy do ChRL), a także do Niemiec, ponieważ Polska jest dostawcą 
komponentów do produktów wytwarzanych na chiński rynek. Rozwiązaniem jest skierowanie eksportu na inne rynki 
azjatyckie oraz afrykańskie i bliskowschodnie. 

W warunkach „nowej normalności” Chiny będą kontynuowały realizację strategii inwestycyjnej, jaką jest 
Jedwabny Szlak, by stymulować gospodarkę i rozwiązać problem swojej nadprodukcji. Polska, która leży na Szlaku, 
powinna inwestować w kolejowe połączenia towarowe oraz budować centra logistyczne i przeładunkowe. Warto też 
podpisać i ratyfikować umowę o przystąpieniu do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych na prawach 
członka założyciela, gdyż może to być szansa na dostęp do projektów infrastrukturalnych i rynków w Azji. Można 
także rozważyć współpracę między giełdami w Warszawie i Szanghaju w celu wymiany doświadczeń.   


