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TYTUŁ PRACY

Przyszłość gospodarcza ChRL w obliczu potrzeby zmiany 

modelu chińskiego wzrostu gospodarczego.



DLACZEGO POTRZEBA ZMIANY MODELU WZROSTU 
GOSPODARCZEGO?

- Sprzedaż detaliczna notuje słabsze wyniki

- W 2015r. Chińska gospodarka wzrosła o 6,9 % - najmniejszy wzrost od 25 lat

- Silny, spekulacyjny wzrost cen na rynku nieruchomości –> groźba powstania bańki na rynku 
nieruchomości

- Silny spadek rezerw walutowych Chin ze względu na presję na dewaluację juana

- Odpływ zagranicznych inwestorów

- PKB rośnie jednocyfrowo, ale liniowo -> bardzo możliwe zawyżanie wskaźników wzrostu

- Wzrost deficytu wskutek finansowania wydatków państwowych właśnie deficytem



ZAKRES PRACY

Przedmiotowy – Chiński system finansowy (w tym uwzględnienie szczególne kwestii 
związanych z relacjami handlowymi, z polityką kursu walutowego, z przemysłem, z 
polityką monetarną oraz z polityką fiskalną)

Podmiotowy – Chiny jako główny podmiot, a także kraje mające największy wpływ 
na kształtowanie się chińskiej gospodarki: USA, Japonia, Korea Południowa, Rosja, 
Indie, Niemcy

Czasowy – tło historyczne obejmuje okres od połowy XX w., ale analiza właściwa to 
lata 2014-2017. 

Przestrzenny – wyróżnianie zakresu przestrzennego bezzasadne 



STRUKTURA PRACY
Rozdział 1. Potęga gospodarcza i wzrost gospodarczy - czym tak naprawdę są? / Wprowadzenie do teorii modeli wzrostu gospodarczego

Podrozdział 1.1. Etymologia pojęcia potęgi gospodarczej

Podrozdział 1.2. Typologia modeli wzrostu gospodarczego

Podrozdział 1.3. Klucz do sukcesu? Ścieżki szybkiego wzrostu  

Rozdział 2. Historia budowy potęgi gospodarczej Państwa Środka 

Podrozdział 2.1. Historia poszukiwań optymalnego schematu wzrostu dla chińskiej gospodarki

Podrozdział 2.2. Nowy gospodarczy gigant świata - najważniejsze elementy reformy Deng’a Xiaoping’a

Rozdział 3. Fundamenty gospodarki ChRL i obecna kondycja systemu finansowego Chin

Podrozdział 3.1. Polityka wewnętrzna Państwa Środka

Podrozdział 3.2. Kluczowi partnerzy gospodarczy Chin

Podrozdział 3.3. Bariery dla kontynuacji chińskiego wzrostu gospodarczego 

Rozdział 4. Perspektywy rozwoju Chin jako ekonomicznego mocarstwa światowego

Podrozdział 4.1. Prawne uwarunkowania dalszego rozwoju chińskiej gospodarki

Podrozdział 4.2. Rola umiędzynarodowienia juana w kształtowaniu potęgi gospodarczej ChRL

Podrozdział 4.3. Potencjalne / rekomendowane kierunki wzrostu dla Chin



ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO TEORII MODELI 
WZROSTU GOSPODARCZEGO 

Podrozdział 1.1. Etymologia pojęcia potęgi gospodarczej

✓Znaczenie pojęcia „mocarstwowości” i jego rozwój na przestrzeni lat

Podrozdział 1.2. Typologia modeli wzrostu gospodarczego

✓Podział na modele endogeniczne i egzogeniczne

✓Modele wzrostu: Solowa, Ramseya, Diamonda

Podrozdział 1.3. Klucz do sukcesu? Ścieżki wzrostu największych gospodarek świata 

✓Ścieżki wzrostu USA, Rosji, Japonii, Francji, Indii



ROZDZIAŁ 2. HISTORIA BUDOWY POTĘGI 
GOSPODARCZEJ PAŃSTWA ŚRODKA 
Podrozdział 2.1. Historia poszukiwań optymalnego schematu wzrostu dla chińskiej gospodarki

✓Bardzo krótki zarys historii – dynastie Han, Yuan, Ming oraz Qing

✓Lata 1911-1949 – republika Chin i gospodarka rynkowa

✓Lata 1949-1978 i model gospodarki centralnie planowanej

Podrozdział 2.2. Nowy gospodarczy gigant świata - najważniejsze elementy reformy Deng’a Xiaoping’a

✓Reforma rolna

✓Wydzielenie specjalnych stref ekonomicznych, otwartych dla zachodniego kapitału

✓Zacieśnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi



ROZDZIAŁ 3. FUNDAMENTY GOSPODARKI CHRL I 
OBECNA KONDYCJA SYSTEMU FINANSOWEGO CHIN

Podrozdział 3.1. Polityka wewnętrzna Państwa Środka

➢System podatkowy – co stanowi główne źródło dochodów Państwa?

➢Polityka inwestycji

Podrozdział 3.2. Polityka zewnętrzna ChRL

➢Kluczowi partnerzy gospodarczy ChRL

➢Polityka kursu walutowego i rezerw walutowych

➢Nowy Jedwabny Szlak

Podrozdział 3.3. Bariery dla kontynuacji chińskiego wzrostu gospodarczego 

➢bardzo wysoka stopa oszczędności

➢Problemy demograficzne, nierówności regionalne i dochodowe, a także społeczne. Pułapka średniego dochodu

➢Konieczność zmiany modelu innowacyjności

➢Relacje handlowe – USA i D.J. Trump?



ROZDZIAŁ 4. PERSPEKTYWY ROZWOJU CHIN JAKO 
EKONOMICZNEGO MOCARSTWA ŚWIATOWEGO

Podrozdział 4.1. Prawne uwarunkowania dalszego rozwoju chińskiej gospodarki

▪ „reforma strony podażowej” – cięcie obciążeń podatkowych, rozwój innowacyjności technologicznej, oddłużenie gospodarki, 

restrukturyzacja przedsiębiorstw należących do skarbu państwa. Czy aby na pewno Chiny powinny podążać tą drogą?

Podrozdział 4.2. Rola umiędzynarodowienia juana w kształtowaniu potęgi gospodarczej ChRL

▪ kwestia ochrony przed atakiem spekulacyjnym

▪ czy zasadne będzie dla ChRL pełne upłynnienie kursu juana 

Podrozdział 4.3. Potencjalne / rekomendowane kierunki wzrostu dla Chin

▪ Konieczność zwiększenia roli sektora usług



TEZA PRACY

Dotychczasowy model wzrostu gospodarczego ChRL uległ wyczerpaniu, 

zaś w jego miejsce pojawi się nowy, zrównoważony model rozwoju.  



CEL GŁÓWNY PRACY

Weryfikacja tezy o tym, że dotychczasowy model wzrostu gospodarczego w 

przypadku ChRL uległ wyczerpaniu i że nie jest możliwy w obecnych warunkach tak 

dynamiczny wzrost, jaki miał miejsce przez ostatnie 30 lat w przypadku Chin



CELE UZUPEŁNIAJĄCE PRACY

➢ Ustalenie czemu Chiny zawdzięczały tak duży wzrost gospodarczy w latach 80, 90 i w XXI wieku., co było 

kluczem do ich sukcesu gospodarczego

➢ Ustalenie wpływu relacji z partnerami gospodarczymi na wybór przyszłych kierunków rozwoju przez 

władze ChRL. 

➢ Sprawdzenie na ile możemy uznać włączenie juana do koszyka walut tworzących SDR za zapowiedź 

pełnego umiędzynarodowienia tej waluty 

➢ Zbadanie na ile juan może stać się walutą wiarygodną i spopularyzowaną w transakcjach 

międzynarodowych, aby znaleźć się tuż za dolarem i euro pod względem wolumenu transakcji 

międzynarodowych



METODY BADAWCZE

Analiza danych statystycznych

Analiza treści

Metoda historyczna

Wywiad

SWOT?



WYWIAD – OPCJA 1

Dr hab., prof. UW Bogdan 

Góralczyk:
- politolog, sinolog

- Ekspert w zakresie stosunków między UE a 

wschodzącymi rynkami

- Gospodarka Tajlandii, Chin jako główne obszary 

zainteresowania

- – „W poszukiwaniu chińskiego modelu 

rozwojowego”, Sprawy Międzynarodowe, 

PISM, nr1/2016, vol. LXIX, ss. 40-61

- – „Ewolucja międzynarodowej strategii Chin 

(1985-2015)”, w: Aleksandra Jarczewska, 

Jakub Zajączkowski (red.) Region Azji i 

Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i 

zmiana w regionalnym systemie 

międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa 2016 ss. 53-73



WYWIAD – OPCJA 2

Dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH
Kierownik Katedry Studiów Politycznych przy 

Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH

- obszary zainteresowań: teoria polityki, Azja Centralna i 

Wschodnia, Patologie polityki

- Chiny, Tajwan, Rosja – obszar tematyczny artykułów 

naukowych



WYWIAD – UMIEJSCOWIENIE I STRUKTURA

Rozdział 1. Potęga gospodarcza i wzrost gospodarczy - czym tak naprawdę są? / 

Wprowadzenie do teorii modeli wzrostu gospodarczego

Podrozdział 1.1. Etymologia pojęcia potęgi gospodarczej

Podrozdział 1.2. Typologia modeli wzrostu gospodarczego

Podrozdział 1.3. Klucz do sukcesu? Ścieżki szybkiego wzrostu  

Rozdział 2. Historia budowy potęgi gospodarczej Państwa Środka 

Podrozdział 2.1. Historia poszukiwań optymalnego schematu wzrostu dla chińskiej gospodarki

Podrozdział 2.2. Nowy gospodarczy gigant świata - najważniejsze elementy reformy Deng’a

Xiaoping’a

Rozdział 3. Fundamenty gospodarki ChRL i obecna kondycja systemu finansowego Chin

Podrozdział 3.1. Polityka wewnętrzna Państwa Środka

Podrozdział 3.2. Kluczowi partnerzy gospodarczy Chin

Podrozdział 3.3. Bariery dla kontynuacji chińskiego wzrostu gospodarczego 

Rozdział 4. Perspektywy rozwoju Chin jako ekonomicznego mocarstwa światowego

Podrozdział 4.1. Prawne uwarunkowania dalszego rozwoju chińskiej gospodarki

Podrozdział 4.2. Rola umiędzynarodowienia juana w kształtowaniu potęgi gospodarczej ChRL

Podrozdział 4.3. Potencjalne / rekomendowane kierunki wzrostu dla Chin

Przykładowe pytania:

- Czy rzeczywiście możemy mówić o kryzysie wzrostu gospodarczego w ChRL?

- Czy istotnie istnieje potrzeba zmiany modelu gospodarczego w ChRL?

- Jak realna wydaje się groźba przeprowadzenia skutecznego ataku 

spekulacyjnego na juana?

- Czy juan może stać się w przyszłości w pełni zinternacjonalizowaną walutą, o 

kursie całkowicie płynnym? Jeśli tak, to kiedy?

- Czy juan może zająć miejsce za dolarem i euro pod względem wolumenu 

rozliczeń obrotów handlowych i kapitałowych, a także pod względem wartości 

rezerw dewizowych przechowywanych w tej walucie? Jeśli tak, jaki horyzont 

czasowy można przewidywać dla osiągnięcia przez juana takiej pozycji?

- Jak internacjonalizacja juana mogłaby wpłynąć na globalną (nie) równowagę 

płatniczą?

- Czy prezydentura D.J. Trumpa może wpłynąć w sposób istotny na gospodarkę 

Chin (w domyśle – poprzez pogorszenie relacji handlowych między tymi 

państwami)?

- Na czym Chiny powinny oprzeć swój wzrost gospodarczych w najbliższych 

latach?
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