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Chiński model rozwoju. Naukowy rozwój 
czy nowoczesny konserwatyzm?
Na marginesie książki B. Góralczyka pt. Wielki 
renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje

Grzegorz Malinowski*

Wstęp

August	Hayek	(1952)	w	swojej	książce	Nadużycie 
rozumu	stwierdza,	że	sposób	uprawiania	ekonomii	
uległ	zasadniczemu	przeobrażeniu	w	ciągu	ostatnich	
stuleci.	W		XVIII	wieku	i	na	początku	XIX	ekono‑
mia	była	zasadniczo	zorientowana	na	rozwiązywanie	
konkretnych	problemów,	i	 to	od	charakteru	tychże	
uzależniony	był	dobór	metod	badawczych	oraz	na‑
rzędzi	polityki	gospodarczej,	którymi	wówczas	dys‑
ponowano.

XIX	wiek	to	przede	wszystkim	sukces	nauk	ści‑
słych	i	przyrodniczych.	Wielkie	odkrycia	naukowe,	
jakich	wówczas	dokonywano,	stawały	się	pośrednim	
dowodem	skuteczności	metody	naukowej.	Fascynacja	
fizyką	i	matematyką	zaczęła	się	przenosić	także	na	
grunt	innych	dyscyplin.	Najlepszym	tego	przykładem	
jest	socjologia	Augusta	Comte’a,	którego	aspiracją	
było	stworzenie	teorii	opisującej	i	przewidującej	za‑
chowania	społeczeństw.	Podobne	aspiracja	zaczęły	
przenikać	do	ekonomii.	Stopniowo	istotą	ekonomii	
zaczęło	stawać	się	odkrywanie	nowych,	uniwersal‑
nych	twierdzeń	i	praw	dotyczących	gospodarki,	a	nie	
bezpośrednie,	pragmatyczne	pokonywanie	aktual‑
nych	przeszkód	rozwojowych.	Stanowiło	to	wyraz	
przekonania,	że	w	ekonomii,	tak	samo	jak	w	fizyce	
newtonowskiej,	można	wyszczególnić	pewne	prawa,	
które odpowiednio uogólnione i zmatematyzowane 
pozwolą	na	szybkie	i	precyzyjne	kształtowanie	poli‑
tyki	rozwojowej	państwa.

Ów	proces	został	przez	Hayeka	określony	mianem	
„tyranii	metod	i	technik	Nauki”	zaś	zwieńczeniem	
tego	procesu	jest	 jego	zdaniem	swoista	„umysło‑
wość	inżynierska”,	która	wręcz	zdominowała	my‑
ślenie	o	ekonomii.	Przejawem	tej	mentalności	jest	
przede	wszystkim	ciągła	pogoń	za	abstrakcyjnym	
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i uniwersalnym paradygmatem ekonomicznym, po‑
łączona	z	coraz	bardziej	wyrafinowanym	posługiwa‑
niem	się	metodami	ilościowymi	oraz	patrzeniem	na	
rzeczywistość	przez	pryzmat	abstrakcyjnych	modeli	
matematycznych.

Jednak	za	każdym	razem,	gdy	wydaje	się,	że	świat	
ekonomii	został	ostatecznie	zdominowany	przez	jedną	
teorię	opisującą	i	przewidującą	zdarzenia	gospodar‑
cze,	nagle	okazuje	się,	że	jakiś	proces,	bądź	jakiś	
incydent	doprowadza	do	istotnego	zachwiania	wiary	
w	zdolności	wyjaśniające	paradygmatu.	W	tym	kon‑
tekście	można	wskazać	takie	wydarzenia	jak	szok	
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podażowy	z	1973	roku	lub	niedawny	światowy	kryzys	
finansowy.	W	takich	przypadkach	większość	starań	
ekonomistów	nakierowana	jest	na	wyjaśnienie	przy‑
czyn danego zjawiska oraz na stworzenie nowej teorii 
naukowej.
W	XXI	wieku	ekonomia	stanęła	jednak	przed	

koniecznością	wyjaśnienia	fenomenu,	który	wymyka	
się	właściwie	wszelkim	funkcjonującym	w	tej	dys‑
cyplinie	paradygmatom.	Tym	zjawiskiem	jest	hi‑
storyczny	sukces	gospodarki	Chin.	Wszakże	kraj	
ten	doświadcza	nieprzerwanego,	wysokiego	tempa	
wzrostu	gospodarczego	już	od	przeszło	30	lat,	i	był	
w	stanie	bardzo	znacząco	podnieść	jakość	życia	swo‑
ich	obywateli,	stanowiących	około	15%	populacji	
całego	świata.	Ponadto	Chiny	były	w	stanie	zasad‑
niczo	zmodernizować	swoją	gospodarkę,	czyniąc	ją	
coraz	bardziej	konkurencyjną	i	zaawansowaną	do	
tego	stopnia,	że	współcześnie	doświadczamy	świa‑
towej	ekspansji	chińskich	marek	technologicznych.	
Niebagatelne	znaczenie	ma	także	fakt,	że	Chiny	
z	największego	światowego	importera	kapitału	stop‑
niowo	przeistaczają	się	w	największego	eksportera	
kapitału	–	kapitału,	który	penetruje	światowe	rynki,	
i	który	trwale	przeobraża	(abstrahując	od	kontro‑
wersji	z	 tym	związanych)	gospodarki	kontynentu	
afrykańskiego	oraz	południowoamerykańskiego.
Chiński	cud	gospodarczy	próbowano	wyjaśnić,	

odwołując	się	do	koncepcji	kapitalizmu,	socjalizmu	
czy	państwowego	kapitalizmu,	ale	żaden	z	tych	mo‑
deli	nie	wytrzymuje	krytyki.	Swego	rodzaju	konsen‑
susem	jest	ukucie	określenia	„chinizm”	(Kołodko,	
2018),	jako	właściwego	tylko	Chinom	modelu	roz‑
woju,	będącego	w	swej	istocie	mieszanką	różnych	
systemów	ekonomicznych.	Pojęcie	to	jednak	nie	
spełnia	oczekiwań	badaczy	próbujących	zrozumieć	
i	uogólnić	zaobserwowane	zjawiska	do	rangi	teorii	
naukowej.
W	swojej	książce	pt.	Wielki renesans Bogdan 

Góralczyk	(2018)	przeanalizował,	jak	chińscy	inte‑
lektualiści,	politycy	i	ekonomiści	postrzegają	model	
rozwoju	swojego	kraju.	Góralczyk	nie	ograniczył	się	
jedynie	do	samego	opisu,	ale	także	wskazał	podsta‑
wowe	zasady,	jakimi	rządzi	się	jego	zdaniem	chińska	
strategia	rozwoju.

W	tym	tekście	najpierw	chciałbym	pokrótce	przed‑
stawić	wnioski	Góralczyka	odnośnie	do	chińskiego	
modelu	 gospodarczego,	 a	 następnie	 skonfronto‑
wać	te	wnioski	z	poglądami	Edmunda	Burke’a	–	
	XVIII‑wiecznego	brytyjskiego	polityka	i	filozofa,	
twórcy tak zwanego nowoczesnego konserwatyzmu.	
To	ekstrawaganckie	porównanie	pozwoli	na	wycią‑
gnięcie	dość	nieoczekiwanych	wniosków	odnośnie	
do	charakteru	i	specyfiki	chińskiego	modelu	rozwoju.	
Rozważania	te	zostaną	zwieńczone	poglądowym	
schematem	chińskiej	strategii	rozwoju	gospodar‑
czego.

1.  Chiński model rozwoju gospodarczego

Wielu	różnych	badaczy	próbowało	wyjaśnić	przy‑
czyny	historycznego	sukcesu	gospodarczego	Chin	
(Bolesta,	2006;	Kissinger,	2011;	Chołaj,	2014;	Fenby,	
2014).	Wśród	najważniejszych	czynników	proro‑
zwojowych	wymieniano	takie	czynniki	jak	tania	siła	
robocza,	ogromny	rynek	wewnętrzny,	opanowanie	
trudności	demograficznych,	a	nawet	korzystne	poło‑
żenie	geograficzne.
Wśród	ekonomistów	rozwoju	upowszechnił	się	

jednak	pewien	szczególny	wzorzec	wyjaśniania	fe‑
nomenu	chińskiego.	Polega	on	na	tym,	że	najpierw	
próbuje	się	wskazać	różnice	teoretyczne	pomiędzy	
chińskim	spojrzeniem	na	ekonomię	a	tak	zwanym	eko‑
nomicznym mainstreamem.	W	kolejnym	kroku	zwraca	
się	uwagę	na	podstawowe	przewagi	chińskiego	ujęcia	
ekonomii	(zazwyczaj	w	ujęciu	retrospektywnym).	Pro‑
ces	ten	zwykle	kończy	się	konstatacją,	że	Chińczycy	
w	okresie	ostatnich	dekad	dysponowali	lepszą	teorią	
ekonomii,	która	umożliwiła	im	uniknięcie	ewident‑
nych	błędów	gospodarczych	(takich,	jakie	popełniono	
na	przykład	w	Rosji).	Przy	czym	należy	zaznaczyć,	
że	podstawą	rozumowania	zwieńczonego	wyciągnię‑
ciem	takiej	konkluzji	jest	założenie,	że	fundamentem	
dobrej	polityki	gospodarczej	musi	być	właściwa	teoria	
ekonomii.	Owo	założenie	doczekało	się	ostrej	krytyki	
wskazującej	na	to,	że	tak	zwana	evidence – based 
policy	 jest	złudzeniem	ze	względu	na	niepewność	
naukową	(Malinowski,	2017)	oraz	z	uwagi	na	fakt,	
że	w	polityce	gospodarczej	trudno	jest	udowodnić	to,	
że	skoro	dane	rozwiązanie	sprawdziło	się	w	jednym	
miejscu,	to	podobnych	efektów	należy	się	spodziewać	
gdzie	indziej	(Cartwright,	Hardie,	2012).
W	 kontekście	 Chin	można	 zauważyć	 również	

pewne	wątki	platońskie.	Często	bowiem	badacze	sta‑
wiają	ten	kraj	jako	wzór	technokracji	w	tym	sensie,	
że	nie	ma	tam	żadnych	przeszkód	we	wdrażaniu	roz‑
wiązań	proponowanych	przez	merytoryczną	elitę	eko‑
nomiczną.	O	ile	więc	w	Stanach	Zjednoczonych	czy	
w	Unii	Europejskiej	istotne	decyzje	muszą	być	poparte	
mandatem	wyborczym,	a	jeśli	go	nie	ma,	to	działanie	
jest	niemożliwe	do	wdrożenia,	o	tyle	w	Chinach	tego	
typu	wymogi	nie	obowiązują,	w	wyniku	czego	słuszne	
decyzje	mogą	być	podejmowane	sprawnie	i	szybko.	
Specyfikę	tego	problemu	dobrze	oddaje	konstatacja	
Kołodki,	który	stwierdza,	że	w	zachodnich	demokra‑
cjach	posiadanie	racji	nie	wystarczy,	gdyż	trzeba	mieć	
jeszcze	większość	parlamentarną	(Kołodko,	2013),	zaś	
w	Chinach	posiadanie	racji	niemal	przesądza	o	zielo‑
nym	świetle	dla	realizacji	swoich	idei.

Nie	dziwi	zatem	fakt,	że	takie	spojrzenie	wygląda	
bardzo	atrakcyjnie	dla	ekonomisty	zajmującego	się	
rozwojem	gospodarczym.	Chiny	jawią	się	jako	swo‑
isty	wzór	racjonalności	ekonomicznej,	w	ramach	któ‑
rej	polityka	gospodarcza	zostaje	podporządkowana	
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dominującej	 teorii	 ekonomicznej,	 zaś	 na	 emocje	
oraz	dominującą	w	demokracjach	zachodnich	krót‑
kowzroczność,	zwyczajnie	nie	ma	miejsca.	Chiny	to	
kraj, w którym mamy do czynienia z ugruntowanym 
w	najnowszych	ustaleniach	teorii	ekonomii	„nauko‑
wym	rozwojem”,	abstrahującym	od	przesłanek	ide‑
ologicznych.
Lektura	książki	Bogusława	Góralczyka	zmusza	

jednak	do	istotnego	przeobrażenia	powyższej	wizji	
modelu	rozwojowego	Chin.	Wprawdzie	sam	autor	
wielokrotnie	chiński	model	określa	mianem	„meryto‑
kracji”,	to	jednak	wydaje	się,	że	ów	termin	odnosi	się	
raczej do tego, kto jest decydentem, a nie do tego, na 
podstawie	czego	podejmowane	są	decyzje.	W	przy‑
padku	Chin	przejawem	merytokracji	jest	decyzyjność	
aparatu	rządzącego,	która	wynika	z	wąskiego	grona	
osób	nadających	kierunek	chińskiej	polityce.	Osoby	
te	muszą	posiadać	odpowiednie	kwalifikacje	oraz	
doświadczenie	w	zarządzaniu,	potwierdzone	konkret‑
nymi	osiągnięciami.

W kwestii stricte	makroekonomicznego	podejścia	do	
rozwoju	gospodarczego	Góralczyk	wskazuje	następu‑
jące	czynniki	jako	kluczowe	w	sposobie	myślenia	o	po‑
lityce gospodarczej, szczególnie na pierwszym etapie 
reform	gospodarczych	kraju	(Góralczyk,	2018,	s.	191):

nadrzędne	znaczenie	wzrostu	gospodarczego;•	
priorytet	dla	eksportu;•	
wysoki	poziom	inwestycji;•	
otwarcie	na	inwestycje	zagraniczne,	połączone	•	
z	bardzo	skrupulatnym	ich	nadzorowaniem;
eksploatacja	taniej	siły	roboczej.•	

Powyższe	elementy	nie	są	jednak	unikatowe	w	per‑
spektywie	modeli	rozwoju	gospodarczego.	Zbliżone	
podejście	prezentowane	jest	w	przypadku	tak	zwanych	
azjatyckich	tygrysów	(Stiglitz,	1996)	lub	chociażby	
w	strategiach	rozwoju	gospodarczego	Polski	(Ko‑
łodko,	1994).

W	toku	rozważań	nad	specyfiką	chińskiej	ścieżki	
rozwoju gospodarczego, autor Wielkiego renesansu 
idzie	o	krok	dalej	i	decyduje	się	na	wskazanie	pod‑
stawowych	elementów	chińskiego	paradygmatu	roz‑
wojowego.	Jest	to	pojęcie	szersze	względem	modelu	
rozwojowego	i	odnosi	się	nie	tylko	do	zagadnień	
ekonomicznych	sensu largo	i	makroekonomicznych	
sensu stricto,	lecz	także	do	całokształtu	polityki	we‑
wnętrznej	i	zagranicznej	tego	kraju.	Ze	względu	na	
pojemność	znaczeniową,	Góralczyk	decyduje	się	na‑
wet	na	określenie	„filozofia	rządzenia	i	zarządzania”,	
które	najlepiej	oddaje	istotę	specyficznego	chińskiego	
podejścia	do	polityki	rozwoju.
Ów	chiński	paradygmat	rozwojowy	oparty	jest	

na	 następujących	 założeniach	 (Góralczyk,	 2018,	
s.	264):

pragmatyczne,	wyzute	z	ideologii	podejście	do	•	
reform,	wywodzące	się	z	prostych	maksym;
gradualizm,	ostrożność	i	eksperymentowanie.•	

Należy	zaznaczyć,	że	Góralczyk	wylicza	znacznie	
więcej	założeń.	Wśród	nich	pojawiają	się	między	
innymi	postulaty	elastyczności	we	wprowadzaniu	
zmian,	trzeźwej	oceny	własnych	możliwości	i	szans,	
konstruktywne	 łączenie	gospodarki	 planistycznej	
z	wolnorynkową,	a	także	bezpośrednie	zalecanie	in‑
terwencjonizmu w przypadku sektorów strategicz‑
nych.	Założenia	dotyczą	także	sfery	ustrojowej.	Po‑
stuluje	się	wolny	rynek	oraz	wolność	gospodarczą	
przy	jednoczesnym	braku	demokracji	i	pełni	swobód	
obywatelskich,	powrót	do	chińskich	korzeni,	przede	
wszystkim	do	patriarchalnego	i	hierarchicznego	ducha	
konfucjanizmu.

Pierwsze	dwa	wyszczególnione	założenia	przewi‑
jają	się	przez	cały	tekst	Wielkiego renesansu, stano‑
wiąc	niejako	ramy	interpretacyjne	chińskiego	modelu	
gospodarczego.	Z	tego	właśnie	względu	wymagają	
pogłębionego	komentarza.

Góralczyk	zapewne	aprobowałby	określenie	„na‑
ukowy	 rozwój”	 jako	 charakterystykę	 chińskiego	
sposobu	podejmowania	decyzji	o	charakterze	go‑
spodarczym,	niemniej	jednak	zdecydowana	więk‑
szość	jego	wypowiedzi	na	temat	stosunku	chińskich	
decydentów	oraz	samych	chińczyków	do	wszelkiej	
ideologii	i	poniekąd	także	do	teorii	wyraźnie	wskazuje	
na	fakt,	że	ideologie	i	 teorie	są	traktowane	z	dużą	
rezerwą.	Wydaje	się,	że	przez	cały	okres	chińskiej	
transformacji	decydenci	chińscy	wraz	z	architektami	
reform	gospodarczych	z	wielkim	zainteresowaniem	
śledzili	aktualny	stan	wiedzy	z	zakresu	ekonomii	
rozwoju	gospodarczego	i	uważnie	konfrontowali	go	
ze	wszystkimi	światowymi	przypadkami,	w	których	
próbowano	go	bezpośrednio	zaimplementować.	„Prag‑
matyczne”	podejście	do	gospodarki	w	przypadku	Chin	
oznacza,	że	Chiny	nie	opierały	swojego	rozwoju	na	
żadnej	konkretnej	teorii	naukowej	(teorii	rozwoju),	
ale	wręcz	od	teorii	stroniły.	Sukces	gospodarczy	tego	
kraju	zbudowany	jest	na	umiejętnym,	instrumental‑
nym	wykorzystaniu	(po	uprzednim	przetestowaniu)	
podstawowych	narzędzi	gospodarczych,	w	oderwaniu	
od	abstrakcyjnych	teorii	ekonomicznych,	w	ramach	
których	niejednokrotnie	powstawały.

Z	drugiej	strony,	chiński	pragmatyzm	oznacza	dzia‑
łanie	na	zasadzie	prób	i	błędów,	a	więc	learning by 
doing,	które	zawsze	odbywa	się	z	uwzględnieniem	
lokalnych	uwarunkowań.	Oznacza	to,	że	w	chińskim	
modelu	rozwoju	nie	ma	miejsca	na	koncepcję	one 
size fits all.
Chiński	 pragmatyzm	 gospodarczy	 jest	 bardzo	

mocno osadzony w kulturowej tradycji, czego wyra‑
zem	jest	budowanie	strategii	rozwoju	wokół	starych	
maksym	i	mądrości	ludowych.	„Nieważne,	czy	kot	
jest	biały,	czy	czarny,	ważne,	żeby	łapał	myszy”,	„po‑
szukiwać	prawdy	w	faktach”	czy	„praktyka	jedynym	
kryterium	prawdy”.	Warto	zauważyć,	że	ten	sposób	
myślenia	o	efektywności	procesów	decyzyjnych	jest	
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współcześnie	bardzo	płodnie	rozwijany	w	ramach	
nurtu	tak	zwanej	racjonalności	adaptacyjnej	(Gige‑
renzer,	Todd,	2000;	Potocki,	Opolski,	2015).	Niczym	
mantra	w	książce	Góralczyka	pojawia	się	sformuło‑
wanie	„kroczyć	przez	rzekę,	czując	kamienie	pod	sto‑
pami”,	które	wymienia	się	jako	zasadnicze	w	chińskim	
sposobie	myślenia	o	reformach	gospodarczych.

Drugie	założenie	chińskiego	paradygmatu	rozwojo‑
wego	dotyczy	stopniowych,	ostrożnych	zmian,	a	więc	
gradualizmu.	W	tym	kontekście	należy	podkreślić,	że	
chiński	sposób	myślenia	o	gospodarce	naznaczony	jest	
obawą	przed	możliwością	popełnienia	błędu.	Chińscy	
decydenci	aprobują	błędy	na	poziomie	lokalnym	–	są	
bowiem	drobne	i	nie	mają	charakteru	systemowego,	
natomiast	są	bardzo	ostrożni	przy	wdrażaniu	jakich‑
kolwiek	rozwiązań,	których	konsekwencje	mogą	mieć	
charakter	systemowy.	Między	innymi	z	tej	perspektywy	
należy	postrzegać	rezerwę,	z	jaką	Chiny	podchodzą	
do	demokracji.	W	przyszłości	demokracja	w	Chinach	
zapewne	pojawi	się	na	wielu	różnych	płaszczyznach	
lokalnych	(gdzie	konsekwencje	błędnych	decyzji	są	
niewielkie),	natomiast	raczej	nie	zyska	popularności	
w	sferze	zarządzania	całym	państwem.

Chiński	gradualizm	należy	przeciwstawić	radyka‑
lizmowi.	Natura non facit saltus – natura nie czyni 
skoków,	powiada	średniowieczne	przysłowie,	sugeru‑
jąc,	że	systemy	organiczne,	budowane	przez	przyrodę	
ewoluują	stopniowo,	a	nie	gwałtownie.	Zdaniem	Gó‑
ralczyka,	ten	właśnie	sposób	myślenia	charakteryzuje	
chińskich	decydentów.	„Efektem	rewolucyjnych	zaku‑
sów,	doświadczeń	i	testów	zawsze	jest	(cywilizacyjny,	
ekonomiczny,	instytucjonalny,	często	nawet	mental‑
nościowy)	regres	zamiast	spodziewanego	postępu”	
(Góralczyk,	2018,	s.	10).	Oznacza	to,	że	w	chińskim	
procesie	transformacji	na	próżno	można	doszukiwać	
się	„terapii	szokowych”	oraz	przykładów	ostrego	zba‑
czania	z	wcześniej	obranego	kursu.
W	tym	kontekście	warto	zwrócić	uwagę,	w	jaki	

sposób	Góralczyk	 uzasadnia	 chiński	 gradualizm,	
komentując	przytoczoną	wcześniej	maksymę,	do‑
tyczącą	przechodzenia	przez	rzekę,	czując	kamienie	
pod	stopami:	„Logika	stojąca	za	tą	poręczną	maksymą	
była	mniej	więcej	taka:	nie	mamy	doświadczenia,	
nikt	przed	nami	przez	tak	burzliwy	nurt	i	tak	szeroką	
rzekę	(reform)	nie	przechodził,	natomiast	wiemy,	że	
musimy	przejść	na	drugi	brzeg,	bo	tylko	tak	postę‑
pując,	mamy	szansę	modernizacji	i	postępu.	Co	więc	
robimy?	Wchodzimy	do	rzeki	i	badamy	jej	nurt	lub	
ewentualne	wiry.	Jeśli	są	one	zbyt	wielkie	i	tracimy	
grunt	pod	nogami,	cofamy	się,	przesuwamy	o	kilometr	
czy	dwa	w	bok	i	próbujemy	od	nowa	–	aż	do	skutku.	
A	równocześnie	nie	wkraczamy	do	tej	rzeki	pełną	
ławą,	wszyscy	razem,	wpuszczamy	tam	tylko	nielicz‑
nych	wybrańców,	eksperymentujemy	i	badamy,	co	ich	
wyczyny	przyniosą”	(Góralczyk,	2018,	s.	62).

Na	koniec	tej	części	rozważań	pragnę	zaznaczyć,	że	
istnieje	pewna	analogia	pomiędzy	sukcesem	chińskiej	
transformacji	oraz	niedawnym	światowym	kryzysem	
finansowym.	Mianowicie	podobnie,	jak	istnieje	co	
najmniej	kilkanaście	sposobów	patrzenia	na	przy‑
czyny	globalnego	kryzysu,	tak	samo	możemy	wyliczyć	
bardzo	wiele	różnych	(często	wzajemnie	się	wyklu‑
czających)	ram	interpretacyjnych	chińskiego	procesu	
rozwoju	gospodarczego.	Podejście	zaprezentowane	
w	książce	Góralczyka	wraz	z	kontekstem	przedsta‑
wionym	w	niniejszym	artykule	może	być	sprzeczne	
z	wieloma	zastanymi	opiniami	o	Państwie	Środka	oraz	
o	specyfice	procesów	rozwojowych.	Nawet	jeśli	zapre‑
zentowane	spojrzenie	posiada	pewne	słabości,	gdyż	
zapewne	stosunkowo	łatwo	można	wskazać	przykłady	
poczynań	w	ramach	chińskiej	polityki	gospodarczej,	
które	są	sprzeczne	z	omówionymi	wyżej	założeniami	
chińskiego	paradygmatu	rozwoju,	to	jednak	powinno	
stanowić	ono	zaczyn	do	dalszej	dyskusji	w	tym	obsza‑
rze.	Chiny	bowiem	jak	dotąd	wymykają	się	wszelkim	
próbom	kategoryzacji.

2.  Nowoczesny konserwatyzm Edmunda 
Burke’a

Na	początku	pragnę	postawić	hipotezę,	że	koncep‑
cja nowoczesnego konserwatyzmu Edmunda Burke’a 
znacznie	lepiej	opisuje	chiński	model	rozwoju	niż	idea	
naukowego rozwoju.
Edmund	Burke	(1729–1797)	to	brytyjski	filozof	

i	polityk,	członek	partii	wigów.	Znaczny	rozgłos	przy‑
niosły	mu	liczne	wystąpienia	parlamentarne,	w	których	
podejmował	zagadnienia	związane	między	innymi	
z	amerykańskim	buntem	przeciw	Koronie	Brytyjskiej,	
traktowaniem	irlandzkich	katolików	oraz	rewolucją	
francuską,	którą	zaciekle	krytykował.	Jego	poglądy	
filozoficzne	można	określić	mianem	antyracjonali‑
stycznego	sceptycyzmu,	w	ekonomii	opowiadał	się	
za	liberalizmem	gospodarczym.

Wprawdzie	Burke	nie	uważał	się	za	teoretyka,	ale	
za	praktyka,	i	z	tego	względu	nie	pozostawił	po	sobie	
znaczących	rozpraw	teoretycznych,	to	jednak	uważany	
jest	za	twórcę	koncepcji	konserwatyzmu	określanego	
także	mianem	nowoczesnego konserwatyzmu w celu 
odróżnienia	go	od	tradycjonalizmu.

Nie	mam	zamiaru	przeprowadzać	dokładnej	her‑
meneutyki	tekstów	Burke’a,	tylko	ograniczę	się	do	
krótkiego	streszczenia	jego	poglądów,	które	wydają	
się	najistotniejsze	z	punktu	widzenia	celów	niniej‑
szego	tekstu.

Polityczny	konserwatyzm	Burke’a	można	zredu‑
kować	do	dwóch	fundamentalnych	założeń	(O’Hear,	
1998):

nieufność	(sceptycyzm)	względem	teorii;•	
gradualizm	–	pochwała	zmian	powolnych.•	
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Należy	zaznaczyć,	że	wszelkie	podobieństwo	do	
podstaw przedstawionego przez Góralczyka paradyg‑
matu	rozwojowego	Chin	jest	zupełnie	przypadkowe.	
Autor Wielkiego renesansu	nie	cytuje	dzieł	Burke’a	
i	nie	przejawia	zainteresowania	myślą	konserwa‑
tywną.

Sceptycyzm Burke’a jest wyrazem przyznawania 
priorytetu	doświadczenia	nad	rozumem	i	przejawia	
się	w	podejrzliwości	względem	wszelkiej	nowości	
niesprawdzonej	upływem	czasu,	do	wszelkiej	speku‑
lacji oderwanej od konkretu i do wszelkiego papie‑
rowego	projektu	zdradzającego	bak	doświadczenia	
(Klejdysz	‑Michałek,	2003).	Jakie	są	podstawy	tej	po‑
dejrzliwości?	Pierwszą	przyczyną	jest	organicyzm	–	
przekonanie,	że	wspólnota	polityczna	(państwo)	jest	
złożonym	organizmem	–	ekosystemem,	którego	po‑
szczególne	części	splata	subtelna	i	unikatowa	sieć	
zależności.	Takie	składniki	 jak	obyczaje,	religia,	
demografia,	prawo,	geografia,	ekonomia,	historia	–	
to	wszystko	aspekty	jednej,	złożonej	rzeczywistości	
(Kłoczowski,	1968).	Naruszenie	jednego	elementu	
powoduje	daleko	idące	konsekwencje	w	funkcjono‑
waniu	pozostałych	elementów.	Tymczasem	wszel‑
kie	teorie	„naukowe”	dotyczące	życia	społecznego	
opisują	niewielki	fragment	rzeczywistości,	a	próba	
gwałtownego	przeobrażania	rzeczywistości,	 inspi‑
rowana tymi koncepcjami prowadzi zazwyczaj do 
zmaterializowania	się	„prawa	niezamierzonych	rezul‑
tatów”,	które	współczesna	ekonomia	określa	mianem	
negatywnych	efektów	zewnętrznych.	Skutki	takich	
modyfikacji	są	nieprzewidywalne	i	mogą	być	bardzo	
niebezpieczne,	dlatego	właśnie	możliwość	ich	im‑
plementacji	powinna	spotkać	się	z	postawą	niechęci.	
Burke	kładzie	akcent	na	unikatowość	każdego	tworu	
politycznego.	Zwraca	uwagę	na	fakt,	że	każdy	kraj	
ma	swoją	własną,	niepowtarzalną	historię	i	kulturę,	
swoje	instytucje,	obyczaje	i	swój	charakter.	Z	tego	
właśnie	względu	metodologicznym	nadużyciem	jest	
bezkrytyczne	przenoszenie	instytucji	politycznych	
z	jednego	narodu	do	drugiego.	To,	co	jest	dobre	dla	
jednego kraju, niekoniecznie jest dobre dla drugiego 
kraju.

Druga	przyczyna	sceptycyzmu	Burke’a	ma	charak‑
ter	pozytywny.	Mianowicie	wierzył	on	w	konstruk‑
tywną	moc	historii,	której	przejawem	jest	tak	zwana	
skumulowana,	zbiorowa	mądrość.	Pogląd	ten	jest	
swego	rodzaju	antycypacją	darwinowskiego	ewo‑
lucjonizmu,	który	również	stwierdza,	że	aktualne	
rozwiązania	występujące	w	świecie	organicznym	są	
wyrazem	przystosowania	się	do	środowiska	natural‑
nego	–	często	owe	przystosowania	wydają	się	nie	być	
doskonałe,	ale	nawet	współcześnie,	pomysły	„udosko‑
nalania	natury”	rodzą	wiele	wątpliwości	w	związku	
z	możliwością	pojawienia	się	nieprzewidzianych,	
negatywnych	skutków	ubocznych.	Zdaniem	Bur‑
ke’a,	porządku	społecznego	nie	można	powoływać	

na	zawołanie,	ponieważ	powstawanie	społeczeństwa	
bardziej	przypomina	organiczny	wzrost,	aniżeli	inży‑
nierskie	projektowanie.
W	tym	kontekście	należy	także	wspomnieć	o	idei	

zadawnienia.	Dla	Burke’a	podobnie	jak	wcześniej	dla	
myślicieli	starożytnego	Rzymu,	długotrwałe	stosowa‑
nie,	wykorzystanie	czegoś	–	może	to	być	zwyczaj,	
instytucja, norma lub religia – jest dowodem na to, 
że	to	coś	nie	może	zostać	usunięte,	wykorzenione,	
gdyż	stanowi	(lub	może	stanowić)	ważny	element	
funkcjonowania	społeczności.	Innymi	słowy,	sam	
fakt,	że	coś	przetrwało	przez	długi	czas,	pomimo	róż‑
nych	szczególnych	okoliczności,	jakie	niewątpliwie	
wystąpiły	–	powinien	sugerować,	że	w	tym	czymś	
tkwi	pewna	zakumulowana	mądrość.	Owo	„coś”	może	
niejednokrotnie	wydawać	się	tworem	irracjonalnym	
lub zbytecznym, ale dla Burke’a jedynym kryterium 
racjonalności	jest	przetrwanie.	W	tej	właśnie	kon‑
cepcji	bierze	swój	początek	idea	„konserwowania”	
instytucji,	które	powinny	stanowić	kontynuację	opartą	
na	wnioskach	zweryfikowanych	przez	doświadczenia	
pokoleń.	W	tym	kontekście	Burke	stwierdza:	„nauka	
rządzenia	jest	praktyczna	i	ma	służyć	praktycznym	
celom,	wymaga	doświadczenia	i	to	większego	niż	to,	
jakie	w	toku	całego	swego	życia	może	zyskać	nawet	
najmądrzejsza	i	najbardziej	spostrzegawcza	osoba	–	
dlatego	właśnie	z	największą	ostrożnością	powinien	
postępować	każdy,	kto	decyduje	się	na	rozebranie	
budowli,	która	przez	wieki	w	zadowalającym	choćby	
stopniu	służyła	wspólnym	celom	społeczeństwa,	lub	
chce	ją	zbudować	od	nowa,	nie	mając	przed	oczyma	
modeli	 i	wzorów	o	potwierdzonej	użyteczności”	
(Burke,	1790).	Nie	dziwi	zatem	fakt,	że	konserwa‑
tyzm	Burke’a	kojarzony	jest	z	hasłem	if it ain’t broke, 
don’t fix it	–	jeśli	coś	działa,	to	tego	nie	poprawiaj,	co	
w	wersji	polskiej	lepiej	oddaje	sformułowanie	„lepsze	
jest	wrogiem	dobrego”.
W	ten	sposób	dochodzimy	do	drugiego	istotnego	

elementu konserwatyzmu Burke’a, a mianowicie do 
gradualizmu,	czyli	przekonania,	że	zmiana	powinna	
mieć	charakter	stopniowy,	nie	zaś	rewolucyjny.	Ten	
postulat	stanowi	linię	demarkacyjną	między	kon‑
serwatyzmem	a	tradycjonalizmem.	Tradycjonalista	
pragnie	bowiem	spetryfikować	daną	rzeczywistość	
historyczną,	zaś	konserwatysta	akceptuje	zmiany.	
Konserwatysta	nie	dąży	do	przywrócenia	tego,	co	
stare,	lecz	do	zachowania	tego,	co	stałe	i	trwałe.
Idea	zmiany	w	myśli	konserwatywnej	jest	jednak	

sprawą	złożoną.	Wprawdzie	zmiana	co	do	zasady	ma	
być	powolna	i	stopniowa,	to	jednak	Burke	dopuszcza	
sytuacje,	w	których	musi	ona	mieć	charakter	sko‑
kowy.	Podstawowym	kryterium,	upoważniającym	
suwerena	do	dokonania	radykalnej	zmiany	jest	groźba	
katastrofy.	Sam	Burke	możliwości	wystąpienia	kata‑
strofy	upatrywał	głównie	na	płaszczyźnie	społeczno‑
‑politycznej.	Najbardziej	obawiał	się	społecznego	
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niezadowolenia	i	sugerował,	że	wówczas,	gdy	przy‑
biera	ono	postać	masową	i	poważną	–	powstaje	sy‑
tuacja	losowa,	wymagająca	wykroczenia	poza	reguły	
normalnego	funkcjonowania	ładu	społecznego	(Pie‑
liński,	1993).	Burke,	niczym	Keynes,	wskazuje	zatem	
na	konieczność	stosowania	odmiennych	algorytmów	
decyzyjnych	w	sytuacji	kryzysu,	w	odróżnieniu	od	sy‑
tuacji	normalnej.	O	ile	więc	konserwatysta	będzie	ak‑
ceptować	dążenie	do	określonych	korzyści	wyłącznie	
wtedy,	gdy	osiągnięte	zostaną	w	ramach	istniejącego	
porządku	instytucjonalnego,	o	tyle	udzieli	poparcia	
działaniom	wyjątkowym,	stanowiącym	odstępstwo	od	
tegoż	porządku	wówczas,	gdy	zajdzie	taka	potrzeba.	
Konserwatysta	jest	więc	pragmatykiem.
Takie	podejście	do	zmiany	jest	logiczne	i	spójne	

w	ramach	konserwatyzmu.	Należy	bowiem	zwrócić	
uwagę	na	fakt,	że	warunkiem	skuteczności	zadaw‑
nienia,	rozumianego	jako	przenoszenie	byłych	do‑
świadczeń	w	ramy	współczesności	jest	przyjęcie,	że	
rzeczywistość	społeczno	‑polityczna	jest	do	pewnego	
stopnia	niezmienna.	Innymi	słowy,	zadawnienie	jest	
zasadne	tak	długo,	jak	długo	zjawiskom	historycz‑
nym	przysługują	cechy	typowości	i	ciągłości.	Kiedy	
zaś	w	wyniku	zbiegu	różnych	okoliczności	rzeczy‑
wistość	społeczno	‑polityczna	traci	 te	właściwości,	
wówczas	działanie	oparte	na	zadawnionych	sche‑
matach	nie	ma	sensu.	Z	tego	względu	konserwatysta	
domniemywa,	że	reguły,	które	okazały	się	skuteczne	
w	przeszłości,	sprawdzą	się	również	w	teraźniejszo‑
ści.	Ciężar	dowodu	spoczywa	więc	na	stronie,	która	
wskazuje	na	wyjątkowy	charakter	aktualnych	proce‑
sów	historycznych,	wymagających	nadzwyczajnego	
traktowania.
Warto	również	zwrócić	uwagę	na	fakt,	że	w	ra‑

mach	konserwatyzmu	Burke’a	bardzo	mocno	jest	
podkreślana	funkcjonalność	reguł	w	sprawowaniu	
władzy.	Reguły	te	sam	Burke	określa	mianem	„przesą‑
dów”,	„opinii”,	albo	też	„maksym	ojców”.	Są	to	jego	
zdaniem	stałe	i	zakorzenione	przekonania	dzielone	
wspólnie	przez	duże	grupy	osób	na	temat	kwestii	
mających	istotny	wpływ	na	ludzkie	życie.	Tworzą	
one	system	złożony	z	między	innymi	z	kodeksów	
honorowych,	praw	państwowych	i	religijnych	oraz	
zwyczajów.

Sposób,	w	jaki	Burke	postrzega	istotę	oraz	funkcję	
przesądu	jest	bardzo	zbliżony	do	definicji	heurystyk, 
badanych	w	ramach	nurtu	racjonalności	adaptacyjnej.	
W	odróżnieniu	od	myślenia	inspirowanego	dorob‑
kiem	Kahnemana	i	Tverskiego	(1979)	zwolennicy	
tego	podejścia	traktują	heurystyki	jako	racjonalne1 
reguły	decyzyjne.

1	 Racjonalność	rozumiana	jest	jako	„adaptowalność	do	
określonego	otoczenia	decyzyjnego”,	nie	zaś	jako	„spełnie‑
nie	aksjomatów	racjonalnych	decyzji”	(Potocki,	Opolski,	
2015).

Zdaniem	Burke’a	podstawową	zaletą	opierania	
działania	na	przesądach	jest	szybkość	podejmowa‑
nia	decyzji.	Jego	zdaniem	przesąd	jest	czymś,	co	
jest	gotowe	do	zastosowania	w	nagłej	potrzebie	–	
„w	sytuacji	trudnej	przesąd	jest	pod	ręką,	gotowy	
do	użycia,	bo	skoro	poprzednio	utrzymywał	umysł	
na	drodze	mądrości	i	cnoty,	to	nie	opuści	człowieka	
wahającego	się	w	momencie	wyboru:	sceptycznego,	
zakłopotanego	i	niezdecydowanego.	Przesąd	sprawia,	
że	cnota	staje	się	nawykiem,	że	nie	przejawia	się	
wyłącznie	w	niepowiązanych	działaniach.	Dzięki	
słusznym	przesądom	powinności	człowieka	stają	się	
częścią	jego	natury”	(Burke,	1790).

Konserwatysta	inspirujący	się	poglądami	Burke’a	
powinien	być	także	antyutopistom.	Niemożliwość	
skonstruowania	„progresywnych	utopii	doskonałości”	
będących	jego	zdaniem	jednym	z	najbardziej	niebez‑
piecznych	skutków	filozofii	oświeceniowej,	wynika	
z	fundamentalnych	ograniczeń	kondycji	 ludzkiej.	
Wśród	nich	należy	wymienić:	skłonność	do	zła2, ule‑
ganie	fascynacji	nowością	(i	związanym	z	nią	zgub‑
nymi skutkami niszczenia instytucji o sprawdzonym 
działaniu),	działaniem	prawa	niezamierzonych	rezul‑
tatów	(negatywne	efekty	zewnętrzne)	oraz	wyrokom	
Opatrzności	(które	w	ramach	współczesnej	konwencji	
można	określić	mianem	„czarnych	łabędzi”).
Na	koniec	tej	części	rozważań	należy	odnieść	się	

do	samego	konserwatyzmu.	Otóż	sam	Burke	nigdy	nie	
miał	zamiaru	tworzyć	nowej	doktryny,	ponieważ	uwa‑
żał,	że	wszelka	teoria	jest	szkodliwa,	nagina	bowiem	
rzeczywistość	do	apriorycznych	koncepcji	(Olszew‑
ski,	2003).	Konserwatyzm	istnieje	zatem	na	sposób	
niesamodzielny.	Zawsze	pojawia	się	w	konfrontacji	
z	apriorycznymi	doktrynami,	które	tym	samym	stają	
się	przyczyną	jego	istnienia.	Z	tych	racji	wydaje	się	
słuszne	traktowanie	konserwatyzmu	jako	swoistej	
pragmatycznej	postawy	życiowej.	Pragmatycznej,	
bowiem	opartej	na	doświadczeniu	i	stroniącej	od	teorii	
niesprawdzonych	w	praktyce,	postawy,	gdyż	konser‑
watyzm	nie	jest	związany	z	konkretnymi	tradycjami	
i	wartościami.	Konserwatystą	może	być	zarówno	
Polak	–	katolik,	jak	i	komunista	z		ZSRR	czy	członek	
Ligii	Państw	Arabskich.
Konserwatyzm	to	zatem	pewne	podejście	do	pro‑

blematyki	społeczno	‑politycznej,	a	nie	doktryna	czy	
szkoła	polityczna.
„Być	konserwatystą,	to	przedkładać	znane	nad	

nieznane,	preferować	 sprawdzone	nad	niespraw‑
dzone,	fakty	nad	tajemnice,	rzeczywiste	nad	moż‑
liwe, ograniczone nad nieograniczone, bliskie nad 
dalekie,	wystarczające	nad	nadmierne,	odpowiednie	
nad	doskonałe,	śmiech	nad	utopijne	szczęście	kiedyś”	
(Oakeshott,	1975).

2 Burke	uważa,	że	grzeszność	ludzka	posiada	wymiar	
zdecydowanie	wykraczający	poza	religijny	dogmat.
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3.   Chiński nowoczesny konserwatyzm i klucz 
do chińskiej strategii rozwoju

W Wielkiej transformacji	Góralczyk,	omawiając	
oficjalne	deklaracje	chińskiego	rządu	odnośnie	natury	
polityki	rozwojowej	w	Chinach,	stwierdza,	że	Chiny	
nie	kierują	się	w	swych	poczynaniach	przesłankami	
czy	uprzedzeniami	ideologicznymi,	lecz	prowadzą	
swą	politykę,	opierając	się	na	najnowszych	badaniach	
naukowych.

Otóż	jeżeli	założymy,	że	wizja	przedstawiona	przez	
Góralczyka	poprawnie	odwzorowuje	rzeczywistość	
chińskiego	modelu	rozwojowego,	to	należy	wyciągnąć	
wniosek,	że	model	ten	wprawdzie	nie	ignoruje	„na‑
ukowego	rozwoju”	w	tym	sensie,	że	nie	stroni	ani	od	
badań	naukowych,	ani	od	opinii	badaczy	zajmujących	
się	rozwojem	gospodarczym,	niemniej	jednak	wydaje	
się,	że	rzeczywista	polityka	rozwoju	tego	kraju	prowa‑
dzona	jest	z	radykalnie	innej	pozycji.	Postawa	Chin	
bardziej bowiem przypomina konserwatyzm w wersji 
Burke’a,	z	właściwą	mu	ostrożnością,	brakiem	zaufania	
do	teorii	oraz	niechęcią	względem	radykalnych	zmian.	
Oczywisty	bowiem	wydaje	się	fakt,	że	chiński	mo‑
del	rozwoju	należy	przeciwstawić	modelowi	rozwoju	
w	niektórych	państwach	posocjalistycznych,	których	
transformacja	–	urynkowienie	przybierała	często	postać	
„terapii	szokowej”,	opierającej	się	stricte na ówcze‑
snych,	mainstreamowych	„najnowszych	badaniach	
naukowych”.
Dokonane	 dotychczas	 ustalenia	 pozwalają	 na	

wskazanie	wielu	podobieństw	pomiędzy	specyfiką	
chińskiego	spojrzenia	na	rozwój	gospodarczy	a	kon‑
serwatywnym	podejściem	do	rozwoju	gospodarczego.	
Główną	 rolę	w	 tym	 porównaniu	 odgrywają	 takie	
określenia	jak	„pragmatyzm”,	„antyideologiczność”	
i	„gradualizm”.	Warto	jednak	także	zwrócić	uwagę	na	
wielką	rolę,	jaką	w	Chińskim	myśleniu	o	gospodarce	
przypisuje	się	„maksymom	ojców”,	które	w	tamtej	
kulturze	przybierają	najczęściej	formę	cytatów	z	nauk	
Konfucjusza.	Jeszcze	raz	pragnę	podkreślić,	że	tak	

mocne	przywiązanie	do	odkrywania	znaczeń	owych	
formuł	w	aktualnych	kontekstach	i	okolicznościach	
nakazuje	stwierdzić,	że	po	pierwsze	chiński	model	
decyzyjny jest bardzo podobny do konserwatyzmu 
Burke’a,	a	po	drugie	może	to	oznaczać,	że	Chiny	
w	swoich	działaniach	inspirują	się	raczej	spojrzeniem	
nurtu	racjonalności	adaptacyjnej	(tabela 1).

Jednak	pomimo	licznych	podobieństw	między	kon‑
serwatyzmem	a	postępowaniem	Chin	należy	stwier‑
dzić,	że	postawienie	znaku	równości	pomiędzy	po‑
stawą	konserwatywną	i	zwieńczoną	sukcesem	strategią	
chińskiego	rozwoju	gospodarczego	jest	stanowczym	
nadużyciem.	Jest	tak	przede	wszystkim	dlatego,	że	
konserwatyzm	koncentruje	się	przede	wszystkim	na	
bezpieczeństwie.	Nie	blokuje	zmian,	ale	usiłuje	uczy‑
nić	je	możliwie	jak	najbardziej	bezpiecznymi.	Pró‑
bując	oddać	użyteczność	konserwatyzmu	za	pomocą	
języka	metaforycznego,	ucieknę	się	do	stwierdzenia,	
że	konserwatyzm	jest	odpowiedzią	na	pytanie,	„jak	
nie	zatopić	okrętu,	na	którym	płyniemy?”.

Patrząc	na	użyteczność	konserwatyzmu	od	strony	
wyjaśnienia	specyfiki	strategii	rozwoju	gospodarczego	
Chin,	trzeba	jednak	stwierdzić,	że	nie	jest	on	wystar‑
czającym	uzasadnieniem	sukcesu	tamtejszej	gospo‑
darki.	Bezpieczeństwo	wprawdzie	jest	ważne,	ale	samo	
w	sobie	nie	gwarantuje	pomyślnej	zmiany,	a	przecież	
na	zmianie	właśnie	zależało	chińskim	reformatorom	
pokroju	Deng	Xiaopinga.

Z	tego	punktu	widzenia	wydaje	się	zasadne	pytanie	
o to, jakiego jeszcze komponentu brakuje w kreowa‑
nym	przez	nas	wyobrażeniu	chińskiego	paradygmatu/
strategii	rozwoju	gospodarczego?3	Zakładam	jedno‑
cześnie,	że	pierwszym	komponentem	jest	postawa	
konserwatywna.	Odpowiedź	na	to	pytanie	jest	jedno‑
cześnie	prosta	i	złożona.

Otóż	wnikliwa	analiza	transformacji	gospodarczej	
Chin,	połączona	z	rozeznaniem	samego	dyskursu	to‑
czonego	w	Chinach,	który	dotyczy	spraw	związanych	
z	rozwojem	gospodarczym,	pozwalają	na	wyciągnięcie	
wniosku,	że	Chiny	na	swojej	dotychczasowej	ścieżce	
rozwoju	stawiały	sobie	właściwe	cele,	we	właściwym	
czasie	(Kołodko,	2018).	Szczególnego	podkreślenia	
wymaga	przede	wszystkim	właściwa	sekwencja	sta‑
wianych	celów.	Chiny	najpierw	chciały	wyjść	z	biedy,	
następnie	chciały	rozwijać	się	w	sposób	pokojowy,	
później	nastał	okres	dążenia	do	osiągnięcia	średniego	
dochodu	per capita,	a	współcześnie	coraz	głośniej	
mówi	się	o	tak	zwanym	rozwoju asertywnym, którego 
wyrazem	jest,	chociażby	nieunikająca	konfrontacji	po‑
stawa	w	sporze	handlowym	z	USA.	Wskazane	cele	to	
tylko	promil	szczegółowych	celów	stawianych	na	po‑
szczególnych	etapach	rozwoju	gospodarczego.	Ważne	

3	 Użyte	sformułowanie	sugeruje,	że	chodzi	tylko	o	jeden	
komponent.	W	rzeczywistości	może	ich	być	więcej,	niemniej	
jednak	autor	skupił	się	tylko	na	dwóch.

Tabela 1.  Założenia chińskiego paradygmatu 
rozwojowego i założenia nowoczesnego 
konserwatyzmu

B. Góralczyk E. Burke

Założenia chińskiego 
paradygmatu 
rozwojowego

Załóżenie nowoczesnego 
konserwatyzmu

•	 	Pragmatyczne,	wyzute	
z	ideologii	podejście	do	
reform,	wywodzące	się	
z	prostych	maksym

•		Gradualizm,	ostrożność	
i eksperymentowanie

•	 	Nieufność	(sceptycyzm)	
względem	teorii

•	 	Gradualizm	–	pochwała	
zmian	powolnych

Źródło:	opracowanie	własne.
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jest	jednak	to,	że	gdyby	owe	cele	nie	były	realizowane	
właśnie	w	takiej	kolejności,	to	Chiny	byłyby	dziś	w	zu‑
pełnie	innym	puncie	pod	względem	poziomu	rozwoju,	
i	najpewniej	nie	byłaby	to	pozycja	lepsza	od	aktualnej.	
Współczesne	rozważania	dotyczące	systemów	złożo‑
nych,	z	właściwą	im	nieliniowością	reakcji,	przejść	
fazowych	i	przede	wszystkim	–	zależności	od	ścieżki4, 
łączy	konstatacja	(Malinowski,	2018),	że	w	długo‑
okresowej strategii rozwoju gospodarczego niezwykle 
istotną	rolę	odgrywa	sekwencja	zdarzeń,	co	bezpośred‑
nio	prowadzi	do	wniosku,	że	odpowiednia	sekwencja	
stawianych	celów	może	być	kluczowa	w	kontekście	
progresu	gospodarczego.	Owa	zdolność	formułowania	
właściwych	celów	stanowi	o	sile	Chin.

Ponadto	należy	również	zauważyć,	że	status	ce‑
lów	rozwojowych	jest	w	przypadku	chińskiej	poli‑
tyki	gospodarczej	niezwykle	wysoki.	Można	mnożyć	
przykłady	krajów,	które	stawiają	sobie	zupełnie	nowe	
cele	rozwojowe	z	częstotliwością	zwykle	mocno	sko‑
relowaną	z	wyborami	parlamentarnymi.	Stawiane	cele	
mają	więc	często	charakter	populistyczny	i	przez	sa‑
mych	decydentów	są	traktowane	jako	drugorzędne.	
Tymczasem	w	Chinach	wskazanie	konkretnego	celu	
rozwojowego ma znaczenie priorytetowe i poprzedza 
je	bardzo	wytężona	refleksja	społeczno	‑polityczno‑
‑naukowa.	Raz	obrany	kurs	jest	następnie	realizowany	
za	pomocą	wszelkich	dostępnych	środków,	zarówno	
w	perspektywie	krótko,	jak	i	długoterminowej.

Powróćmy	teraz	do	metafory	statku.	Chiński	„sta‑
tek”	ma	zawsze	ściśle	określony	cel	podróży.	Chiń‑
czycy	wiedzą,	gdzie	płyną,	ponieważ	mają	wyraźnie	
postawione	cele	rozwoju.

Kluczem	do	chińskiej	strategii	rozwoju	jest	połącze‑
nie	rozsądnie	dobranych	celów	rozwoju	gospodarczego	
(gdzie	płyniemy?)	z	postawą	konserwatywną,	która	
ma	zagwarantować	przede	wszystkim	bezpieczeństwo	
(jak	nie	utonąć?).	Chińska	gospodarka	ma	„kroczyć	
przez	rzekę,	czując	kamienie	pod	stopami”,	a	więc	ma	
dokładnie	określony	cel	(przejście	przez	rzekę),	nie	
ma natomiast gotowej recepty na to, w jaki sposób cel 
ten	ma	zostać	osiągnięty.	Problem	ten	nie	jest	jednak	
rozwiązywany	za	pomocą	„naukowego	rozwoju”,	jak	
być	może	samym	chińskim	decydentom	się	wydaje,	ale	
za	pomocą	bardzo	nieufnej,	ostrożnościowej	–	konser‑
watywnej	postawy.	Learning by doing,	uczenie	się	na	
błędach,	eksperymentowanie,	wszystko	to	zaś	zawsze	
w	bezpiecznych	dawkach,	bez	radykalnych	zmian	i	bez	
pośpiechu	–	to	taktyczne	źródła	chińskiego	sukcesu.

Specyfiką	chińskiej	kultury	i	mentalności	jest	łą‑
czenie	przeciwieństw,	czego	wyrazem	jest	słynny	

4	 Koncepcja zależności od ścieżki	wskazuje,	że	nie	tylko	
same	zdarzenia,	ale	także	ich	sekwencja	mają	znaczenie.	
Następujące	po	sobie	zjawiska	A,B,C,D	mogą	dać	rezultat	
zupełnie	inny	niż	analogiczne	zjawiska	pojawiające	się	
w	innej	kolejności:	D,B,A,C.

symbol yin yang.	Chińczycy	łączą	socjalizm	z	kapi‑
talizmem,	nowoczesność	z	tradycją,	planowanie	ze	
spontanicznym	funkcjonowaniem	rynku.	Ostateczną	
konkluzją	niniejszych	rozważań	jest	stwierdzenie,	że	
sama	strategia	rozwoju	Chin,	którą	można	określić	
również	mianem	chińskiego	paradygmatu	rozwoju,	
stanowi	połączenie	dwóch	przeciwieństw:	z	jednej	
strony	mamy	do	czynienia	z	defensywną	ostrożnością,	
której	istotą	jest	zapewnienie	bezpieczeństwa.	Z	dru‑
giej	zaś	strony	w	chińskich	poczynaniach	łatwo	się	
dopatrzyć	postawy	bardzo	ofensywnej,	odznaczającej	
się	olbrzymią	determinacją	oraz	wyznaczaniem	sobie	
ambitnych	celów	rozwoju.

Rysunek 1.  Chińska strategia rozwoju

Źródło:	opracowanie	własne.

Chińscy	 decydenci	 bardzo	 nieufnie	 podchodzą	
do	narzędzi,	za	pomocą	których	mają	być	realizo‑
wane	postawione	przez	nich	samych	cele	rozwojowe.	
Są	bardzo	otwarci	na	wszelkie	nowatorskie	koncepcje	
rozwojowe,	ale	ich	ewentualna	implementacja	zawsze	
podlega	procesowi	wyrafinowanego	testowania,	za‑
zwyczaj na dedykowanym temu celowi terytorium 
kraju.	Do	strategii	rozwoju	Chiny	podchodzą	więc	
podobnie jak do procesu wprowadzania na rynek no‑
wego	medykamentu.	Po	pierwsze	musimy	wiedzieć,	
jakie	dysfunkcje	ma	ów	środek	leczyć,	a	więc	jakiemu	
celowi	ma	służyć	jego	wprowadzenie.	Po	drugie	zaś	–	
ów	lek	musi	zostać	poddany	długotrwałemu	procesowi	
testowania.	Najpierw	będą	to	testy	kliniczne,	następnie	
testy na ograniczonej populacji a dopiero na samym 
końcu	badany	specyfik	otrzyma	zielone	światło	do	
stosowania	w	całym	kraju.

Chiński	paradygmat	rozwoju	wymyka	się	wszelkim	
próbom	zamknięcia	go	w	ramy	formalnego	modelu	dla‑
tego,	że	po	pierwsze	jego	istotą	jest	nawiązanie	do	celu,	
jakiemu	miała	służyć	ekonomia	w		XVIII	i	XIX	wieku,	
a	więc	rozwiązywaniu	konkretnych	problemów	roz‑
wojowych,	nie	zaś	budowaniu	teorii	rozwoju	gospo‑
darczego.	Po	drugie,	głęboko	zakorzeniona	w	strategii	
Chin	ostrożność	–	odnosi	się	także	do	samych	ustaleń	
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teorii	rozwoju	gospodarczego.	W	efekcie	–	chińscy	de‑
cydenci	bardzo	pragmatycznie	i	wybiórczo	korzystają	
z	narzędzi,	jakie	dostarcza	współczesna	refleksja	nad	
problematyką	makroekonomiczną,	co	z	punktu	widze‑
nia	badacza	tych	zjawisk	bardzo	ciężko	jest	zamknąć	
w	deterministyczne	formuły	naukowe.

Zakończenie

Niniejszy	artykuł	jest	formą	refleksji	nad	chińskim	
modelem	rozwojowym.	W	toczonej	na	ten	temat	dysku‑
sji	wydaje	się	dominować	pogląd,	że	źródłem	sukcesu	
gospodarczego tego kraju jest stosowanie evidence 
based policy,	 rozumiane	 jako	„naukowy	rozwój”,	
a	więc	oparcie	polityki	gospodarczej	na	ustaleniach	
ekonomii	rozwoju.

Jednak	wniosek,	jaki	nasuwa	się	po	lekturze	Wielkiej 
reformacji,	jest	zgoła	odwrotny.	Okazuje	się,	że	fun‑
damentem	chińskiego	paradygmatu	rozwojowego	są	
założenia,	które	do	złudzenia	przypominają	pryncypia,	
wokół	których	zbudowana	jest	koncepcja	nowocze-
snego konserwatyzmu	Edmunda	Burke’a.	Swoistym	
jądrem	tej	koncepcji	jest	niechęć	i	sceptycyzm	wzglę‑
dem	teorii	naukowych,	połączone	z	postulatem	gra‑
dualnego	charakteru	wszelkich	zmian	ekonomiczno‑
‑społecznych.

Ostatecznie	okazuje	się	jednak,	że	nowoczesny kon-
serwatyzm	w	pojedynkę	nie	jest	jedynym	elementem	
chińskiego	paradygmatu	rozwojowego.	Drugim	fila‑
rem	są	odpowiednie	cele	rozwoju	oraz	ich	właściwa	
sekwencja.
Wprawdzie	artykuł	dotyczy	Chin,	ale	konkluzje	

z	nim	związane	mogą	mieć	istotne	znaczenie	w	myśle‑
niu	o	długookresowych	strategiach	rozwoju	w	ogóle.	
W ekonomii rozwoju zazwyczaj idea strategii mniej 
więcej	pokrywa	się	znaczeniowo	z	ideą	planu	i	pla‑
nowania.	Niniejszy	tekst	prowadzi	do	konstatacji,	że	
strategia	to	przede	wszystkim	ostrożność	połączona	
z	 ambicjami.	Ambicje	 to	 właściwe	 cele	 rozwoju	
a	ostrożność	to	możliwie	najbezpieczniejsza	forma	
ich	realizacji.	Na	tym	etapie	evidence based policy 
jest	złym	doradcą,	ponieważ	związana	z	nią	naukowa	
niepewność	(Malinowski,	2018)	może	prowadzić	do	
nieodwracalnych,	systemowych	i	bardzo	kosztownych	
błędów.	O	„naukowym	rozwoju”	można	natomiast	
myśleć	w	kontekście	formułowania	celów	rozwoju	
gospodarczego.	To	właśnie	na	tym	etapie	refleksja	
ekonomii	rozwoju	w	sposób	istotny	może	wpływać	
na	sposób	myślenia	o	przyszłości,	z	jej	szansami	i	nie‑
bezpieczeństwami.

Ostatecznie	więc	Chiny	to	zarówno	nie	jest	dobry	
przykład	„naukowego	rozwoju”,	jak	i	„nowoczesnego	
konserwatyzmu”.	Chiny	to	przykład	pragmatyzmu	
umiejętnie	wkomponowującego	wszelkie	dostępne	
narzędzia,	postawy,	ideologie	czy	hasła,	w	proces	re‑
alizacji	swoich	ambicji	rozwojowych.
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