
Elżbfieta Majchrowska

CHINY WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU 
GOSPODARCZEGO 2007/2008+

Najbardzfiej fistotną kwestfią bfieżącej problematykfi gospodarkfi śwfiatowej jest kry-
zys gospodarczy, który rozpoczął sfię w Stanach Zjednoczonych fi w stosunkowo 
krótkfim  czasfie  swofim  zasfięgfiem  objął  praktycznfie  wszystkfie  gospodarkfi,  bez 
względu na pozfiom fich otwartoścfi czy stopfień rozwoju.

Początek kryzysu przypadł na styczeń 2007 r. Rozpoczął sfię w USA (wraz 
z upadkfiem pfierwszej finstytucjfi, która udzfielała kredytów hfipotecznych osobom 
o  ogranficzonej  zdolnoścfi  kredytowej)  fi  bardzo  szybko  odczuły  go  równfież  finne 
kraje. Przyczyn tego negatywnego zjawfiska można dopatrywać sfię w oferowanfiu 
na masową skalę bardzo ryzykownych kredytów hfipotecznych (prowadzenfiu zbyt 
ekspansywnej  polfitykfi  pfienfiężnej,  co  skutkowało  nadmfierną  podażą  pfienfiądza  
fi łatwym kredytem). Kryzys jest zatem efektem błędów w prowadzonej polfityce 
gospodarczej. Jako bardzfiej ogólne jego przyczyny wskazywany jest także global-
ny problem z dostosowanfiem sfię do zmfian, które nastąpfiły w systemfie finansowym 
śwfiata,  w  tym  wzrostu  znaczenfia  tzw.  gospodarek  wschodzących  (ang. emergfing 
markets),  czego  skutkfiem  były  duże  rozpfiętoścfi  w  saldach  bfilansów  handlowych 
mfiędzy poszczególnymfi krajamfi – z jednej strony deficytamfi (np. w USA), a z dru-
gfiej nadwyżkamfi handlowymfi w finnych krajach1.

Przenfiesfienfie  kryzysu  do Azjfi  Wschodnfiej  powoduje  poważne  skutkfi  dla 
gospodarkfi  śwfiatowej.  Kwestfia  ta  jest  fistotna  głównfie  z  powodu  sukcesywnego 

1 Przykładem może być sytuacja Chfin – duża nadwyżka generowana w handlu z USA oraz 
wysokfi deficyt w handlu z krajamfi Azjfi Wschodnfiej. Zob. szerzej: J. Rymarczyk, Globalny kryzys fi-
nansowy, [w:] Mfiędzy kryzysem a współpracą gospodarczą, red. M. Lasoń, Kraków 2010, s. 15 fi nast.

I
X: 
2
0
1
2 
nr
 
4



ELŻBIETA MAJCHROWSKA220

przesuwanfia sfię bfieguna rozwoju gospodarczego właśnfie w stronę Dalekfiego Wscho-
du. Kluczową rolę w tym procesfie odgrywają Chfiny, które obok Japonfifi, jako gospo-
darka  wschodząca,  w  dzfiałanfiach  wspfierane  są  głównfie  przez  tzw.  grupę  tygrysów 
azjatyckfich2.  Transmfisja  kryzysu  z  USA  do  gospodarek Azjfi  Wschodnfiej  była  nfie-
unfiknfiona,  ze  względu  na  sfilne  powfiązanfia  gospodarcze  mfiędzy  tymfi  podmfiotamfi.  
W 2008 r. kraje Azjfi Wschodnfiej mfiały 22% udzfiał w eksporcfie amerykańskfich towa-
rów  (w  przypadku  fimportu  udzfiał  ten  kształtował  sfię  na  pozfiomfie  32%).  Głównym 
partnerem handlowym USA są Chfiny (fich udzfiał stanowfił w 2008 r. 16% w fimpor-
cfie  oraz  5%  w  eksporcfie).  Na  kolejnych  mfiejscach  znajdują  sfię  Japonfia  oraz  Korea 
Połudnfiowa. Warto zaznaczyć, że USA odnotowują deficyt handlowy ze wszystkfimfi 
ważnfiejszymfi  partneramfi  z  Azjfi  Wschodnfiej.  Najwfiększą  wartość  deficytu  generu-
ją właśnfie z Chfinamfi, których udzfiał w deficycfie USA ogółem wynfiósł w 2008 r. aż 
28%.  Podobnfie  sytuacja  wygląda  w  kwestfifi  powfiązań  handlowych  gospodarek Azjfi 
Wschodnfiej z krajamfi Unfifi Europejskfiej, które równfież odnotowują deficyt w handlu  
z krajamfi tego regfionu, głównfie z Chfinamfi3.

Jeślfi  chodzfi  o  sam  przebfieg  kryzysu  w Azjfi  Wschodnfiej,  analfizę  należy  roz-
począć  od  ostatnfiego  kwartału  2008  r.,  w  którym  gospodarkfi  tego  regfionu  odno-
towały  znaczący  spadek  PKB. W  tym  okresfie  tylko  w  Chfinach  odnotowano  wzrost 
PKB,  jednak  był  on  na  zdecydowanfie  nfiższym  pozfiomfie  nfiż  w  okresach  wcze-
śnfiejszych.  Kondycja  chfińskfiej  gospodarkfi  była  na  dobrym  pozfiomfie  jeszcze  
w pfierwszej połowfie 2008 r. Tempo wzrostu PKB Chfin lficzone corocznfie w porów-
nanfiu  z  rokfiem  ubfiegłym,  zwolnfiło  dopfiero  w  czwartym  kwartale  2008  r.  do  6,8%  
(w pfierwszych trzech kwartałach wynosfiło, odpowfiednfio, 10,6%, 10,1% oraz 9,0%). 
Dalszy spadek tempa wzrostu odnotowano w pfierwszym kwartale 2009 r. (6,1%), co 
było najnfiższą wartoścfią kwartalną od 1992 r. Informacje dotyczące tych wartoścfi filu-
struje wykres 1.

Stan  ten  wyjaśnfia  w  pewnym  stopnfiu  spadek  popytu  konsumpcyjnego  
w USA fi Europfie Zachodnfiej, co przełożyło sfię na spadek eksportu gospodarek Azjfi 
Wschodnfiej na rynkfi tych krajów fi w efekcfie wpłynęło na spadek fich eksportu ogó-
łem. Za główną przyczynę spowolnfienfia wzrostu chfińskfiego PKB uznano właśnfie 
spadek eksportu (jego wfielkość obnfiżyła sfię w czwartym kwartale 2008 r. o 13%, 
fimport  w  tym  okresfie  zmnfiejszył  sfię  o  ponad  20%).  Nfie  mnfiej  fistotnym  czynnfi-
kfiem  wpływającym  na  spadek  PKB,  był  malejący  popyt  wewnętrzny,  wynfikają-
cy w głównej mfierze ze wzrostu cen dóbr podstawowych (żywnoścfi fi energfifi) już  
w pfierwszym półroczu 2008 r. Jednak już w pfierwszej połowfie 2009 r. odnotowano 
wyhamowanfie  spadku  eksportu  gospodarek  wschodnfioazjatyckfich,  ustabfilfizował 
sfię równfież chfińskfi eksport, po głębokfiej zapaścfi z ostatnfiego kwartału 2008 r.4

2 W latach 80. XX w. do Korefi Połudnfiowej, Tajwanu, Sfingapuru oraz Hongkongu dołączyła 
Indonezja, Malezja fi Wfietnam. K. Starzyk, Zagranficzna polfityka ekonomficzna w procesfie rynkowej 
transformacjfi gospodarkfi. Przypadek Chfin, Warszawa 2009, s. 54–55.

3 Eurostat, External and Intra-European Unfion Trade, „Monthly Statfistfics” 2010, No. 12; K. Sta-
rzyk, Zagranficzna polfityka…, s. 56.

4 Szacowano  wówczas,  że  pomfimo  kryzysu  w  2009  r.  PKB  może  osfiągnąć  w  Chfinach  po-
zfiom 8%. Ostatecznfie wynfiósł ponad 9%, mfimo nfiskfiego popytu konsumpcyjnego w USA. Ostatnfie 
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Wykres 1. Kwartalny wzrost PKB Chfin w procentach w latach 2008–2009

Źródło: Trade Polficy Revfiew, Report by the Secretarfiat, Chfina, WT/TPR/S/230, 26 Aprfil 2010, s. 9.

Chfiny napotkały duże trudnoścfi zarówno w handlu zagranficznym, jak fi za-
granficznych  finwestycjach  bezpośrednfich  w  rezultacfie  globalnego  kryzysu  finan-
sowego.  W  2009  r.  wartość  eksportu  towarów  z  Chfin  wynfiosła  1201,5  mld  do-
larów,  co  oznaczało  spadek  o  16%  w  stosunku  do  roku  poprzednfiego.  Podobna 
sytuacja dotyczyła wartoścfi fimportu – w analogficznym okresfie wynfiósł on 1005,8 
mld dolarów (spadek o ponad 11,%). Porównując sytuację z roku 2008, mfimo na-
sfilającego  sfię  kryzysu  w  drugfiej  połowfie  roku,  chfińskfi  eksport  osfiągnął  1430,7 
mld dolarów, czylfi o 17,3% wfięcej nfiż rok wcześnfiej. Natomfiast wartość fimportu 
wynfiosła 1132,6 mld dolarów, co oznaczało wzrost o 18,4% w stosunku do 2007 r. 
Warto zaznaczyć, że średnfi roczny wzrost chfińskfiego fimportu fi eksportu w latach 
2005–2007 wynfiósł 23,7%5.

Kryzys  ekonomficzny  mfiał  poważny  wpływ  na  gospodarkę  Chfin,  głównfie 
dlatego, że państwo to stało sfię jednym z najważnfiejszych ośrodków produkcyj-
nych śwfiata, co wfiązało sfię z kontynuowanfiem przyjętej polfitykfi otwarcfia6. Z cał-

analfizy pokazują, że łączenfie wzrostu chfińskfiej gospodarkfi bezpośrednfio z popytem amerykańskfich 
konsumentów,  nfie  jest  podejścfiem  właścfiwym,  gdyż  po  zmfierzenfiu  chfińskfiego  eksportu  do  USA  
w kategorfiach wartoścfi dodanej, czylfi po odjęcfiu składającego sfię na ten eksport wsadu fimportowego, 
okazuje sfię, że eksport ten stanowfi jedynfie 5% ogólnej wartoścfi chfińskfiego PKB. Zatem wzrost PKB 
w Chfinach w wfiększym stopnfiu uzależnfiony jest od handlu z UE oraz z gospodarkamfi Azjfi Wschod-
nfiej. Zob. szerzej: Crouchfing Tfigers, Stfirrfing Dragons, „The Economfist”, 16 May 2009.

5 Trade Polficy Revfiew, Report by the Secretarfiat, Chfina, WT/TPR/S/230, 26 Aprfil 2010.
6 W najnowszej hfistorfifi gospodarczej Chfin można wyróżnfić dwa okresy: pfierwszy, od 1949 r. 

do drugfiej połowy lat 70., którego główne założenfia opfierały sfię na zasadach mało efektywnej gospo-
darkfi centralnfie planowanej, z domfinującą rolą rolnfictwa (co doprowadzfiło do nfiskfiej pozycjfi na śwfie-
cfie), oraz drugfi – czas transformacjfi od 1978 r. do chwfilfi obecnej, określany jako „polfityka otwartych 
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kowfitego  eksportu  Chfin  w  2008  r.  oraz  w  2009  r.  (1201,5  mld  dolarów),  uszla-
chetnfianfie czynne (processfing trade) stanowfiło 675,1 fi 586,9 mld dolarów, czylfi, 
odpowfiednfio, 47,2 fi 48,8%. Eksport przedsfiębfiorstw z udzfiałem kapfitału zagranficz-
nego (forefign-finvested enterprfises) wynosfił w tych latach 790,5 mld fi 672,1 mld 
dolarów, czylfi, odpowfiednfio, 55,3 fi 55,9%. Z kolefi uszlachetnfianfie czynne stano-
wfiło 33,4% fi 32% fimportu ogółem w latach 2008–2009 (odpowfiednfio: 378,4 mld  
z 1132,6 mld dolarów fi 322,3mld z 1005,8 mld dolarów). Import przedsfiębfiorstw 
z udzfiałem kapfitału zagranficznego wynosfił w tych latach 619,4 mld fi 545,3 mld 
dolarów (odpowfiednfio: 54,7 fi 54,2% całego fimportu)7.

Zarówno fimport surowców, jak fi eksport produktów gotowych jest wysoce 
zależny od rynków zagranficznych, a przedsfiębfiorstwa z udzfiałem kapfitału zagra-
nficznego mogą lficzyć na duży udzfiał w chfińskfim handlu zagranficznym. Ta fistotna 
cecha jest w głównej mfierze determfinowana przez chfińską pozycję w globalnym 
łańcuchu  przemysłowym  oraz  przewagę  komparatywną.  W  przecfiwfieństwfie  np. 
do  Japonfifi,  Chfiny  nfie  mają  gospodarkfi  zfintegrowanej  pfionowo,  czylfi  nfie  mogą 
wytworzyć całej lfinfifi produkcyjnej, od surowców do produktów gotowych. Są one 
natomfiast „ostatnfim przystankfiem na globalnej lfinfifi montażowej”, gdyż fimportują 
częścfi  z  krajów  azjatyckfich,  finalfizują  proces  przemysłowy  fi  eksportują  gotowe 
produkty, np. do USA. Chfiny dysponują także olbrzymfim zasobem wysoko wy-
kwalfifikowanej sfiły roboczej, wysoką wydajnoścfią oraz nfiskfimfi kosztamfi. Ponadto 
mają relatywnfie dobrze rozwfinfięty system produkcjfi przemysłowej, sfilny potencjał 
wspomagający  oraz  wymaganą  finfrastrukturę.  Obecnfie  eksport  Chfin  koncentru-
je sfię głównfie na produkcjfi przemysłowej z małą wartoścfią dodaną, podczas gdy 
znaczna filość kapfitału, technologfifi, projektów, a nawet surowców, komponentów 
fi częścfi pochodzfi z zagranficy. Dlatego Chfiny utrzymują dużą nadwyżkę handlową 
z nfiektórymfi członkamfi WTO oraz duże deficyty handlowe z pozostałymfi. Wfiele 
chfińskfich  towarów  eksportowych  zawfiera  bardzo  małą  wartość  dodaną  podczas 
fich  produkcjfi  w  Chfinach,  co  w  dużym  stopnfiu  odzwfiercfiedla  wkład  pracy  chfiń-
skfich robotnfików8.

Samą fistotę kryzysu fi jego wpływ na chfińską gospodarkę można w wfielu 
aspektach odnfieść do azjatyckfiego kryzysu finansowego z lat 1997–1998, głównfie 
ze względu na fakt, że kryzysy te mają podobne podłoże, którym jest handel zagra-
nficzny, a zwłaszcza eksport.

Kryzys  azjatyckfi  określa  sfię  jako  regfionalny  ze  skutkamfi  dla  gospodarkfi 
śwfiatowej. Kryzys występujący w danym kraju czy regfionfie, ma zazwyczaj ten-
dencję do przenoszenfia sfię w finne mfiejsca, obejmując ostatecznfie całą gospodarkę 

drzwfi”, zwfiązany z przejścfiem do gospodarkfi rynkowej. Z polfityką otwartoścfi nfieodzownfie wfiąże sfię 
m.fin. nawfiązywanfie współpracy gospodarczej, czego wyrazem jest m.fin. członkostwo w WTO.

7 Trade Polficy Revfiew…, s. 16.
8 Zob. szerzej: R. Jakfimowficz, Problemy fi wyzwanfia w chfińsko-amerykańskfich stosunkach 

gospodarczych na przełomfie XX fi XXI wfieku, [w:] Mfiędzy kryzysem a współpracą gospodarczą…, 
s. 131 fi nast.
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śwfiatową. Jako jedyny kraj Azjfi Wschodnfiej to właśnfie Chfiny unfiknęły wówczas 
kryzysu. Na takfi stan rzeczy złożyło sfię wfiele elementów, zarówno o charakterze 
ekonomficznym, jak fi polfitycznym. Głównfie chodzfiło o przestrzeganfie zasady rów-
nowagfi zewnętrznej fi budżetowej oraz wyważoną polfitykę w stosunku do kapfitału 
zagranficznego9.

Warto równfież zaznaczyć, że w tym okresfie Chfiny były jeszcze krajem o re-
latywnfie słabych powfiązanfiach z gospodarką śwfiatową, co z pewnoścfią przełożyło 
sfię na nfiższą podatność gospodarkfi chfińskfiej na ten kryzys.

Słowo  kryzys  w  chfińskfiej  pfisownfi  składa  sfię  z  dwóch  znaków,  z  których 
pfierwszy oznacza zagrożenfie lub nfiebezpfieczeństwo, a drugfi – szansę jego przezwy-
cfiężenfia. Taką definficję kryzysu można odnfieść do dzfiałań podejmowanych przez 
chfińskfi rząd w odnfiesfienfiu do śwfiatowego kryzysu gospodarczego 2007/2008+.

Podjęte w Azjfi Wschodnfiej dzfiałanfia antykryzysowe w głównej mfierze od-
noszą sfię do wprowadzanfia tzw. pakfietów stymulacyjnych10. Były one zdecydo-
wanfie wfiększe nfiż w krajach Europy Zachodnfiej, USA czy Ameryce Łacfińskfiej. 
Wskaźnfik  ten  był  najwyższy  dla  Chfin  oraz  Japonfifi  (ok.  5%  wfielkość  pakfietu  
w stosunku do PKB). W przypadku reszty krajów azjatyckfich kształtował sfię on na 
pozfiomfie 3,5%, natomfiast dla USA wynfiósł ok. 2%. Wartość na pozfiomfie nfiewfiele 
wyższym od 1% odnotowały gospodarkfi strefy euro oraz gospodarkfi wschodzące, 
z wyłączenfiem krajów Amerykfi Łacfińskfiej – tu wskaźnfik ten nfie przekroczył 1%11.

Wartość przyjętego w lfistopadzfie 2008 r. pakfietu stymulującego gospodarkę 
Chfin oszacowano na ok. 586 mld dolarów (na lata 2009–2010). Ten główny fin-
strument polfitykfi gospodarczej, mający na celu przecfiwdzfiałanfie pogłębfianfiu sfię 
załamanfia gospodarczego ocenfiono w 2009 r. przez Radę Państwową pozytywnfie, 
wskazując na przejawy stabfilfizacjfi gospodarczej fi ożywfienfia12.

Do podjętych dzfiałań antykryzysowych należy zalficzyć np. obnfiżkfi podat-
ku VAT na towary eksportowane, lficzne ulgfi dla przedsfiębfiorców zagranficznych  
w celu zachęcenfia fich do dalszego prowadzenfia swojej dzfiałalnoścfi na terenfie Chfin 
oraz podjęto dzfiałanfia zapobfiegające umacnfianfiu sfię chfińskfiej waluty. Warto za-

9 W zakresfie kapfitału zagranficznego chodzfi o selektywną polfitykę wspfieranfia ZIB (uzależ-
nfiając m.fin. fich napływ od kreowanfia zdolnoścfi eksportowych) oraz przede wszystkfim fakt, że dostęp 
do rynku chfińskfiego dla finwestycjfi portfelowych był w tym czasfie ogranficzony (m.fin. chfińskfi rynek 
tzw. akcjfi „A” był w okresfie kryzysu zamknfięty dla zagranficznych finwestorów), co zmnfiejszało ry-
zyko napływu kapfitału spekulacyjnego fi tym samym nfiwelowało jedno z głównych źródeł kryzysu. 
Ponadto korzystnfie dzfiałał też stały kurs yuana. Por. szerzej: K. Starzyk, Wybrane problemy rozwoju 
gospodarek Azjfi Pacyfiku, [w:] Zagranficzne finwestycje bezpośrednfie w gospodarkach Azjfi Pacyfiku, 
red. K. Starzyk, Warszawa 2001.

10 Były  to  m.fin.  programy  rozbudowy  finfrastruktury,  ochrony  środowfiska  naturalnego, 
budowy  mfieszkań. Takfie  projekty  finfrastrukturalne  w  relatywnfie  krótkfim  okresfie  generują  dużo 
mfiejsc pracy. Ffinansowe wsparcfie otrzymalfi także rolnficy przy zakupfie urządzeń gospodarstwa do-
mowego fi samochodów, w celu pobudzenfia popytu krajowego fi stymulowanfia wzrostu konsumpcjfi.

11 Crouchfing Tfigers, Stfirrfing Dragons…
12 Informator ekonomficzny o krajach śwfiata: Chfińska Republfika Ludowa, MSZ, www.msz.

gov.pl [25.01.2012].
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znaczyć równfież, że chfińskfi rząd podjął dzfiałanfia dyplomatyczne, głownfie w Afry-
ce fi Ameryce Połudnfiowej, które mfiały na celu zarówno pogłębfienfie współpracy, 
jak fi zdobycfie nowych rynków zbytu.

Można  zaryzykować  tezę,  że  rezultatem  chfińskfiej  polfitykfi  antykryzyso-
wej  było  zwfiększenfie  rezerw  walutowych,  awans  na  mfiejsce  drugfie  pod  wzglę-
dem wfielkoścfi PKB gospodarkfi w śwfiecfie, czy osfiągnfięcfie pozycjfi najwfiększego 
śwfiatowego eksportera oraz drugfiego fimportera. Podczas gdy w 2009 r. wfiększość 
krajów zachodnfich odnotowywała spadek lub nfiewfielkfi wzrost PKB, gospodarka 
chfińska notowała wzrost na pozfiomfie 9,2%, a w roku 2010 – tempo to wzrosło do 
ponad 10%. Wszystkfie te elementy powodują, że Chfiny nazywane są „lokomoty-
wą śwfiatowego ożywfienfia gospodarczego”, a kryzys okazał sfię okresem przełomo-
wym dla gospodarczo-polfitycznej rolfi Chfin w śwfiecfie13.

Chocfiaż Chfiny dość dobrze radzfiły sobfie z następstwamfi śwfiatowego kry-
zysu gospodarczego, nfie zmfienfia to jednak faktu, że w dobfie kryzysu fi najblfiższej 
przyszłoścfi,  nfieunfiknfiona  staje  sfię  korekta  modelu  rozwoju  opartego  na  ekspor-
cfie fi finwestycjach na rzecz zwrotu w kfierunku rynku wewnętrznego. W zwfiązku  
z powyższym można postawfić tezę, że Chfiny, które doskonale zdają sobfie sprawę  
z nfiestabfilnej sytuacjfi gospodarczej w krajach rozwfinfiętych, będą dążyły do zmnfiej-
szenfia  zależnoścfi  od  tych  gospodarek.  Chfiny  będą  zatem  zmfierzały  do  zmfiany 
struktury podmfiotowej fi przedmfiotowej eksportu, zdecydowanfie w kfierunku kra-
jów mnfiej rozwfinfiętych, z nacfiskfiem na regfion Azjfi Połudnfiowo-Wschodnfiej. Nfie 
bez znaczenfia pozostanfie tu utworzona w 2010 r. strefa wolnego handlu z krajamfi 
ASEAN, tzw. CAFTA14. Nacfisk położony zostanfie na ofertę towarową zdecydo-
wanfie  bardzfiej  zaawansowaną  technologficznfie.  Po  drugfie  –  można  spodzfiewać 
sfię  zwrotu  w  kfierunku  rynku  wewnętrznego  fi  stymulowanfia  popytu  krajowego, 
zarówno podmfiotów findywfidualnych, jak fi sektora publficznego, poprzez rozwój 
centralnej fi zachodnfiej częścfi kraju.

Założenfia te realfizowane są przez nową strategfię eksportu. Powyższe zało-
żenfia potwfierdzają najbardzfiej aktualne badanfia, które wskazują na korektę oferty 
eksportowej, zwfiązanej ze wzrostem pozfiomu technologfifi w Chfinach15. W czołów-
ce mfiejsce zaczynają zajmować maszyny budowlane oraz cfiężkfi sprzęt. Prognozy 
mówfią o zajęcfiu przez Chfiny drugfiego po USA mfiejsca w eksporcfie tego sprzętu 
fi wyprzedzenfiu Nfiemfiec fi Japonfifi. Jeślfi chodzfi o zmfianę struktury podmfiotowej 

13 A. N. Imre, Chfina Leads Global Recovery, Black Sea Trade & Development Bank 2011.
14 1  stycznfia  2010  r.  powstała  nowa  strefa  wolnego  handlu  utworzona  przez  Chfiny  oraz 

10 państw Stowarzyszenfia Krajów Azjfi Połudnfiowo-Wschodnfiej (ASEAN – The Assocfiatfion of 
Southeast Asfian Natfions).

15 Heavy  Duty.  Chfina’s  Next  Wave  of  Export, A  Report  from  the  Economfist  Intellfigence 
Unfit 2011. Raport ten dowodzfi, że nfiektóre eksportowane z Chfin towary hfigh-tech należą do tzw. 
hot zone, czylfi strefy charakteryzującej sfię wysokfim pozfiomem przetworzenfia technologficznego, 
obejmującej 37 sektorów. W latach 2007–2010 udzfiał chfińskfiego eksportu produktów z tej strefy 
wzrósł z 8,5% do 14%, co oznacza, że chfińskfie przedsfiębfiorstwa coraz częścfiej domfinują równfież 
w zakresfie podzespołów elektronficznych.
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eksportu szacuje sfię, że w najblfiższych latach wzrost eksportu będzfie napędzany 
głównfie popytem z krajów rozwfijających sfię16. Ponadto, zmfienfi sfię sytuacja zagra-
nficznych  finwestorów  w  Chfinach,  którzy  stopnfiowo  będą  tracfilfi  pozycję  lfiderów  
w eksporcfie z tego kraju. W najblfiższym czasfie udzfiał firm rodzfimych w eksporcfie 
zwfiększy sfię z obecnych 48% do ponad 50%.

Warto zaznaczyć równfież, że wzrost eksportu sprzętu cfiężkfiego oraz maszyn 
budowlanych będzfie mfiał wpływ na rozwój bfiednfiejszych prowfincjfi centralnych, 
gdyż tam właśnfie domfinuje przemysł cfiężkfi. Ponadto rozwfijanfie finfrastruktury we-
wnątrz kraju oraz umożlfiwfiającej łatwfiejszą współpracę z sąsfiadamfi przyspfiesza 
fintegrację gospodarczą Azjfi oraz łączy wewnętrzną część kraju rozległym rynkfiem 
azjatyckfim. Trzykrotny wzrost eksportu z Chfin do Azjfi w cfiągu ostatnfich lat wska-
zuje na przesuwanfie sfię cfiężaru gospodarkfi śwfiatowej w ten właśnfie regfion.

Problem  zwrotu  w  kfierunku  rynku  wewnętrznego  należy  przeanalfizować 
jeszcze z finnej perspektywy. Oczywfiste jest, że głównymfi źródłamfi wzrostu Chfin 
były handel zagranficzny, a konkretnfie generowana nadwyżka w handlu oraz finwe-
stycje. Jednak od początku wprowadzanfia reform daje sfię zauważyć nfiepokojący, 
spadkowy trend zwfiązany z udzfiałem konsumpcjfi findywfidualnej w PKB chfińskfiej 
gospodarkfi (zob. tab. 1). Ten nfiewfielkfi udzfiał konsumpcjfi, zwłaszcza po roku 2000, 
kreuje specyficzne zagrożenfia, gdyż Chfiny zwfiększały sukcesywnfie swój stopfień 
uzależnfienfia  od  śwfiata  zewnętrznego  w  zakresfie  „wchłonfięcfia”  nadwyżkfi  fich 
produkcjfi.  Efektem  tego  jest  zgromadzenfie  przez  Chfiny  najwyższego  w  śwfiecfie 
pozfiomu  rezerw  walutowych17.  Mfimo  podejmowanych  przez  władze  doraźnych 
dzfiałań, mających na celu stymulowanfie wewnętrznej konsumpcjfi, nfie zdołano od-
wrócfić  długookresowego,  spadkowego  trendu. Wpływ  na  tę  sytuację  mfiały  trzy 
zasadnficze  kwestfie:  utrzymywanfie  nfiskfiego  kursu  waluty  (nfiedowartoścfiowanfie 
yuana),  co  wpływa  na  wzrost  dochodów  eksporterów  poprzez  relatywnfie  tanfie 
dobra  krajowe,  ale  wfinduje  ceny  towarów  fimportowanych,  w  tym  przeznaczo-
nych na konsumpcję; zaledwfie dwukrotny wzrost płacy przecfiętnej, podczas gdy 
wydajność  pracy  w  gospodarce  wzrosła  trzykrotnfie  (oznacza  to,  że  zatrudnfione  
w przedsfiębfiorstwach osoby otrzymują coraz mnfiej z tego, co zostało wypracowa-
ne); utrzymywanfie na bardzo nfiskfim pozfiomfie stopy depozytów bankowych, co 
doprowadzfiło do finansowanfia kredytobfiorców przez posfiadaczy oszczędnoścfi18.

16 We wspomnfianym raporcfie ujętych jako non-OECD members.
17 W 2011 r. rezerwy te przekroczyły pozfiom 3 bln dolarów.
18 Badanfia wykazały, że nawet 5–7% PKB było w ten sposób transferowane na rzecz kredy-

tobfiorców, w znacznej mfierze najwfiększych fi najbardzfiej uprzywfilejowanych, czylfi przedsfiębfiorstw 
państwowych. Zob. szerzej: M. Pettfis, The Contentfious Debate Over Chfina’s Economfic Transfitfion, 
„Carnegfie Endowment for Internatfional Peace”, 25 March 2011, s. 3–4; K. Palonka, Chfiny – nowa 
strategfia eksportu, Centrum Studfiów Polska–Azja, www.polska-azja.pl [15.01.2012].



ELŻBIETA MAJCHROWSKA226

Tabela 1. Udzfiał konsumpcjfi findywfidualnej w PKB Chfin (w procentach)

Rok 1981 1986 1990 1993 2003 2006 2009

Procentowy
udzfiał w PKB

52,4 50,5 48,9 44,4 42,2 36,9 35,1

Źródło: M. Pettfis, The Contentfious Debate Over Chfina’s Economfic Transfitfion, „Carnegfie Endow-
ment for Internatfional Peace”, 25 March 2011, s. 2–3.

Każda z wymfienfionych wyżej form pewnego typu opodatkowanfia obywate-
lfi przynosfi ten sam skutek: gospodarstwa domowe otrzymują coraz mnfiej z wyge-
nerowanego przez kraj wzrostu gospodarczego. Dochody gospodarstw domowych 
stanowfią obecnfie 50% chfińskfiego PKB fi jest to jeden z najnfiższych udzfiałów kfie-
dykolwfiek zanotowanych. Rezultatem tych dzfiałań był bardzo szybkfi wzrost, ale 
nastąpfił on kosztem wzrastającej lficzby nfieprawfidłowo ulokowanych finwestycjfi, 
które musfiały być bardzo wysokfie, aby zrekompensować zmnfiejszającą sfię kon-
sumpcję gospodarstw domowych fi wfiększą nfierównowagę wewnętrzną19.

Ostatecznfie, jak wskazują podane przykłady, takfi model rozwoju charakte-
ryzuje sfię pewnymfi ogranficzenfiamfi. Są to, po pfierwsze: założenfie, że reszta śwfiata 
jest w stanfie wchłonąć rosnącą nadwyżkę handlową oraz, po drugfie, nfieuchronna 
tendencja do bardzo mocno dotowanych, kfierowanych przez państwo, nfieprawfi-
dłowo ulokowanych finwestycjfi. Pfierwsze z nfich jest zazwyczaj problemem dużych 
gospodarek, takfich jak USA w latach 20., Japonfia w latach 80., czy Chfiny obecnfie, 
których nadwyżkfi handlowe są relatywnfie wfiększe w stosunku do reszty śwfiata. 
Drugfie dotyczy praktycznfie wszystkfich krajów. Nfieprawfidłowe ulokowanfie kapfi-
tału stwarza wrażenfie wzrostu przez generowanfie zatrudnfienfia, ale w rzeczywfisto-
ścfi może okazać sfię problemem, jeślfi całkowfita wartość ekonomficzna finwestycjfi 
jest mnfiejsza nfiż ogólny jej koszt. Konsekwencje te są często ukryte pod pozytyw-
nym wpływem finwestowanfia w krótkfim okresfie, ale wfiele lat późnfiej nfieuchronnfie 
ukazują  sfię  w  postacfi  znacznfie  wolnfiejszego  wzrostu  gospodarczego  oraz  wyż-
szego pozfiomu zadłużenfia, jeślfi wzrost był finansowany z pożyczek (podobna sy-
tuacja dotyczyła Japonfifi oraz Brazylfifi w latach 80 ub. wfieku). Główne elementy 
chfińskfiego modelu wzrostu gospodarczego – eksport fi zaawansowane finwestycje, 
osfiągają już własne granfice.

Staje sfię coraz bardzfiej oczywfiste, że Chfiny napotykają oba ogranficzenfia. 
Globalny kryzys finansowy wyelfimfinował już praktycznfie zdolność reszty śwfiata 
do wchłonfięcfia powstałych nadwyżek, a nfieprawfidłowe ulokowanfie kapfitału było 

19 Chfiny  nfie  są  jedynym  w  hfistorfifi  krajem,  który  zdecydował  sfię  na  strategfię  wzrostu  na-
pędzaną fintensywnfie subwencjonowanymfi finwestycjamfi (ang. heavfily subsfidfized, finvestment-drfiven 
growth strategy). W rzeczywfistoścfi prawfie każdy „cud gospodarczy” ubfiegłego stulecfia opfierał sfię 
na takfich lub zblfiżonych dzfiałanfiach, czego przykładem mogą być: ZSRR w latach 50. fi 60., Brazylfia  
fi Wenezuela w latach 60. fi 70., Japonfia w latach 70. fi 80. oraz tzw. tygrysy azjatyckfie w latach 80.  
fi 90. Por. szerzej: M. Pettfis, op. cfit., s. 4–5; K. Palonka, op. cfit.
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poważnym problemem przez wfiększość dekady. Od momentu wybuchu mfiędzy-
narodowego kryzysu finansowego, Chfiny kfierowały polfityką makroekonomficzną 
tak, aby rozwfijać popyt wewnętrzny, pobudzać fimport, stabfilfizować eksport oraz 
rozwfijać zrównoważony handel globalny. Wynfikfi tych dzfiałań były zauważalne.  
W  latach  2008–2010  fimport  Chfin  wzrósł  o  23,3%,  tworząc  olbrzymfi  rynek  dla 
reszty śwfiata. Chfiny są obecnfie najwfiększym rynkfiem eksportowym dla Japonfifi, 
Korefi Połudnfiowej, krajów Azjfi Połudnfiowo-Wschodnfiej, Brazylfifi oraz RPA, dru-
gfim z kolefi dla UE oraz trzecfim dla USA. Dla wfielu amerykańskfich fi europejskfich 
przedsfiębfiorców był to sygnał umożlfiwfiający wznowfienfie produkcjfi po uderzenfiu 
kryzysu. W tym samym okresfie, nadwyżka handlowa Chfin skurczyła sfię z prawfie 
300 mld dolarów w 2008 r. do 107,1 mld w pfierwszych trzech kwartałach roku 
2011, zmnfiejszając sfię, jako procent PKB, z 6,5% do 2,2%. Krótko mówfiąc, Chfiny 
stały sfię ważnym pośrednfikfiem w promowanfiu zrównoważonego wzrostu handlu 
globalnego fi odbudowy śwfiatowej gospodarkfi. W raporcfie WTO z 2011 r. Chfiny 
zostały wyróżnfione za szczególnfie duży wkład, jakfi wnfiosły w odbudowę śwfiato-
wego handlu w 2010 r., co wfiązało sfię właśnfie ze wzrostem rozmfiarów eksportu  
fi fimportu, odpowfiednfio, o odpowfiednfio 28 fi 22%20.

Według chfińskfiego Mfinfisterstwa Handlu (MOFCOM)21, wzrost fimportu jest 
rezultatem szybkfiej zmfiany ekonomficznego modelu gospodarkfi. W ostatnfich la-
tach Chfiny aktywnfie rozwfijały popyt wewnętrzny, gospodarkę napędzaną jedna-
kowo przez konsumpcję, finwestycje fi eksport, pracowały nad lfiberalfizacją handlu 
fi finwestycjfi, dążyły do równowagfi w handlu. Wycofane zostały wymaganfia doty-
czące lficencjonowanfia fimportu na ponad 800 lfinfifi taryfowych oraz znfiesfiono cła na 
towary z 95% krajów najmnfiej rozwfinfiętych (LDC). W czasfie, gdy kryzys gospo-
darczy ogarnfiał coraz wfięcej krajów, chfińskfi rząd zorganfizował ponad 30 dużych 
mfisjfi  handlowych.  Zdanfiem  tego  mfinfisterstwa,  brak  równowagfi  w  handlu  śwfia-
towym  jest  wynfikfiem  podzfiałów  występujących  mfiędzy  krajamfi,  które  powsta-
ły  w  trakcfie  procesu  globalfizacjfi  gospodarczej.  Stawfienfie  czoła  nfierównowadze  
w  śwfiatowym  handlu  jest  bardzo  złożonym  fi  długotermfinowym  zagadnfienfiem, 
które  wymaga  wspólnych  wysfiłków  ze  wszystkfich  stron.  Wprowadzenfie  przez 
Chfiny bardzfiej aktywnej strategfifi otwfieranfia gospodarkfi ma wpłynąć na znaczący 
wzrost fimportu.

Co oczywfiste, kryzys gospodarczy wpłynął negatywnfie na handel śwfiato-
wy, odnotowany 12% jego spadek w 2009 r. był znacznfie wfiększy nfiż przewfidy-
wano, przekroczył równfież wcześnfiejsze prognozy Śwfiatowej Organfizacjfi Handlu 
(WTO), które wynosfiły 10%22. Warto zaznaczyć, że 1965 r. handel śwfiatowy do-

20 WTO, The WTO and Preferentfial Trade Agreements: From Co-exfistence to Coherence, 
World Trade Report 2011, s. 20.

21 C. Demfing, Chfina has Become an Important Factor fin Promotfing Balanced Global Trade 
Growth, www.englfish.mofcom.gov.cn [09.11.2011].

22 WTO, Trade to Expand by 9,5% fin 2010 after a Dfismal 2009, WTO Reports, Internatfional 
Trade Statfistfics, 26 March 2010.
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znał spadku jeszcze w trzech finnych okresach, ale żaden z nfich nfie był tak dotklfiwy 
fi nfie osfiągnął takfich rozmfiarów, jak obecny (zob. wykres 2)23.

Wykres 2. Rozmfiary śwfiatowego eksportu towarów w latach 1965–2009 (roczna 
zmfiana procentowa)

Źródło: Sekretarfiat WTO 2010.

W czwartym kwartale 2008 r. łączna wartość fimportu fi eksportu osfiągnęła 
nfiskfi pozfiom wzrostu, wynoszący zaledwfie 1,6% w stosunku do tego okresu z roku 
poprzednfiego, w porównanfiu ze wzrostem na pozfiomfie 24,7, 26,9 fi 24,3%, zareje-
strowanym, odpowfiednfio, w poprzednfich trzech kwartałach. W czwartym kwartale 
pfierwszy spadek odnotowano w lfistopadzfie z tempem wzrostu wynoszącym 9,3%. 
Był to pfierwszy mfiesfięczny spadek w ogólnej wartoścfi chfińskfiego eksportu fi fim-
portu od marca 2002 r. W grudnfiu wartość ta nadal spadała (o 11,2%). W pfierw-
szym kwartale 2009 r. fimport fi eksport ogółem spadły dalej o 24,9%. W kolejnych 
okresach wartość ta nfie była już tak wysoka, jednak nadal osfiągała, odpowfiednfio, 
22 fi 16,6% w drugfim fi trzecfim kwartale 2009 r.

Wskazywano  kfilka  powodów,  które  wywołały  tak  głębokfi  spadek  handlu 
śwfiatowego, wlficzając w to równfież stosowanfie nfiektórych środków protekcjonfi-
stycznych. Jednak ostre kurczenfie sfię popytu globalnego uznano za jego najważ-
nfiejszą przyczynę. Było ono wzmacnfiane faktem, że spadek w handlu przebfiegał 
równocześnfie mfiędzy krajamfi fi regfionamfi. Ponadto recesja spowodowała, że go-
spodarstwa domowe fi przedsfiębfiorstwa redukowały wydatkfi na wszelkfie produk-
ty, zwłaszcza produkty trwałe (np. samochody) oraz dobra finwestycyjne, takfie jak 
np. maszyny przemysłowe. Ich zakup mógł zostać łatwo odłożony w odpowfiedzfi 
na zwfiększoną gospodarczą nfiepewność. Fakt, że nfiektóre produkty stanowfią nfie-

23 Wynosfiły one odpowfiednfio: -0,2% w 2001 r., -2% w 1982, oraz -7% w 1975 r.
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proporcjonalnfie duży udzfiał w handlu śwfiatowym w porównanfiu z fich udzfiałem 
w  całkowfitej  produkcjfi,  mógł  równfież  przyczynfić  sfię  do  osłabfienfia  śwfiatowych 
przepływów handlowych. Jako przykład można wskazać tu produkty przemysło-
we (consumer durables) oraz dobra finwestycyjne, które stanowfią relatywnfie małą 
część  globalnej  produkcjfi,  ale  dużą  część  handlu  śwfiatowego.  W  konsekwencjfi 
spadek popytu na te produkty będzfie mfiał wfiększy wpływ na handel nfiż na PKB.

Mfimo sprzyjających prognoz dotyczących wzrostu, prezentowanych w lficz-
nych raportach, w tym też opracowanfiach Śwfiatowej Organfizacjfi Handlu, sytuacja 
ukształtowała sfię nfieco finaczej. Raport WTO z marca 2010 r. mówfił, że bez wfięk-
szych  wstrząsów  w  gospodarce  śwfiatowej,  globalny  handel  towaramfi  powfinfien 
powrócfić na normalną, wznoszącą sfię trajektorfię do końca roku 2010, chocfiaż nfie-
które odchylenfia od poprzednfiego trendu będą utrzymywały sfię przez blfiżej nfie-
określony okres. Według prognoz WTO śwfiatowy eksport mfiał wzrosnąć o 9,5% 
jeszcze w 2010 r. (z czego eksport krajów rozwfinfiętych mfiał osfiągnąć wzrost na 
pozfiomfie 7,5%, a reszty śwfiata – krajów rozwfijających sfię oraz WNP – 11%)24. 
Sugerowano jednak, że nawet tempo wzrostu na pozfiomfie 9,5% nfie jest wystarcza-
jące, aby spowodować szybkfi powrót do pozfiomu sprzed kryzysu w 2010 r. fi nawet 
11% prognoza dla krajów rozwfijających sfię nfie zmfienfi tej sytuacjfi. Jednak dwa lata 
wzrostu w tym tempfie mfiały zaowocować przewyższenfiem pozfiomu z roku 2008, 
kraje rozwfinfięte mfiały potrzebować na to trzech lat.

W momencfie, gdy odbudowa gospodarkfi śwfiatowej zaczęła wyglądać mnfiej 
pewnfie, podobne stały sfię prognozy dotyczące handlu. Z końcem wrześnfia WTO 
skorygowało w dół prognozy kolejnego raportu dotyczącego tempa wzrostu handlu 
śwfiatowego w 2011 r. (z 6,5% do 5,8%). Negatywnej rewfizjfi zostały poddane rów-
nfież prognozy tempa wzrostu eksportu z krajów rozwfinfiętych (z 4,5% do 3,7%) 
oraz  dla  reszty  śwfiata  (z  uwzględnfienfiem  krajów  rozwfijających  sfię  oraz  WNP)  
z 9,5% do 8,5%25.

Dyrektor  Generalny  Śwfiatowej  Organfizacjfi  Handlu  (WTO)  Pascal  Lamy,  
w rocznym raporcfie z lfistopada 2011 r., dla członków WTO, zaznaczył fi ostrzegł, 
że jednostronne dzfiałanfia mające na celu ochronę przemysłów krajowych nfie roz-
wfiążą globalnych problemów, a mogą jedynfie pogorszyć sytuację przez wywołanfie 
reakcjfi typu „wet za wet”, w których każdy kraj ponfiesfie straty26. Zaznaczył rów-
nfież, że 

[...]  w  tych  trudnych  czasach,  wfielostronny  system  handlowy  po  raz  kolejny  udowodnfił 
swoją wartość, a zasady fi reguły WTO pomogły rządom w utrzymanfiu otwartoścfi rynków, jednak 
należy pamfiętać, aby nfie wykolefić gospodarczego ożywfienfia dzfiałanfiamfi protekcjonfistycznymfi27.

24 WTO, Trade to Expand by 9,5% fin 2010 after a Dfismal 2009…
25 Overvfiew of Developments fin the Internatfional Tradfing Envfironment, Annual Report by 

the Dfirector General, WT/TPR/OV/14, 21 November 2011.
26 WTO, Reports on Recent Trade Developments, Lamy Calls for Trade Openfing to Con-

tfinue as Global Economfic Outlook Worsens, 21 November 2011.
27 WTO, Trade to Expand by 9,5% fin 2010 after a Dfismal 2009…
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Według raportu z paźdzfiernfika 2011 r., przygotowywanego wspólnfie przez 
OECD, WTO  oraz  UNCTAD,  dotyczącego  krajów  G-20,  wzrasta  zagrożenfie  dla 
gospodarkfi  śwfiatowej,  która  po  pozytywnych  sygnałach  poprawy  dostrzeganych  
w okresfie od końca 2010 r. fi początku 2011 r., weszła w nfiebezpfieczną fazę nfie-
pewnoścfi.  Odnotowuje  sfię  równfież  spowolnfienfie  wzrostu  śwfiatowego  handlu, 
który w pfierwszych sfiedmfiu mfiesfiącach 2011 r. był co prawda o 7% wyższy nfiż  
w analogficznym okresfie roku 2010, jednak dane za cały rok będą nfiższe w zwfiązku 
z ostatnfimfi danymfi oraz trajektorfią wzrostu handlu w drugfiej połowfie roku. Handel 
śwfiatowy wzrastał bowfiem wolnfiej nfiż przewfidywano. Raport wskazuje ponadto 
na fistotne znaczenfie, jakfie w dobfie kryzysu odgrywa wfielostronny system handlo-
wy WTO, który ma być zabezpfieczenfiem przed możlfiwoścfią podejmowanfia dzfiałań 
protekcjonfistycznych28.

Chfiny jako jedyna duża gospodarka zdołały utrzymać wzrost fimportu podczas 
kryzysu. W czasfie gdy śwfiatowy handel spadł o 12,9%, fimport do Chfin wzrósł o 2,8%, 
co wynfiosło ten kraj na pozycję drugfiego najwfiększego fimportera na śwfiecfie. W la-
tach 2008–2010 fimport Chfin wzrósł o 23,3%, tworząc olbrzymfi rynek dla reszty śwfia-
ta. W raporcfie WTO z 2011 r. Chfiny zostały wyróżnfione za szczególnfie duży wkład, 
jakfi wnfiosły w odbudowę śwfiatowego handlu w roku 2010, co wfiązało sfię właśnfie ze 
wzrostem rozmfiarów eksportu fi fimportu29. Warto równfież zaznaczyć, że eksport Chfin  
w kwfietnfiu 2011 r. był o 30% wfiększy w stosunku do roku poprzednfiego, podczas gdy 
fimport  wzrósł  tym  samym  okresfie  o  22%.  Średnfia  mfiesfięczna  nadwyżka  handlowa 
Chfin w cfiągu omawfianego okresu wynosfiła około 15 mld dolarów30. 

W  tym  kontekścfie  fimport  Chfin  wfidzfiany  jest  jako  jedna  z  sfił  napędowych 
globalnego handlu oraz wsparcfia wzrostu śwfiatowej gospodarkfi w długfim okresfie. 
Jednak tak duża gospodarka nfie może opfierać wzrostu długookresowego na popycfie 
zewnętrznym  fi  eksporcfie,  który  ma  być  motorem  wzrostu  gospodarczego.  Model 
rozwoju oparty na finwestycjach fi eksporcfie w dobfie recesjfi musfi ulec redefinficjfi, ko-
nfieczna jest reorfientacja gospodarkfi proeksportowej fi cfiągłe kreowanfie popytu we-
wnętrznego, gdyż źródłem rozwoju tak dużego rynku powfinfien być właśnfie popyt 
wewnętrzny. Ponadto pojawfia sfię problem wspomnfianej już ogranficzonej zdolnoścfi 
finnych  rynków  (m.fin.  USA)  do  wchłonfięcfia  nadwyżkfi  chfińskfiego  eksportu.  Pre-
zentowane wyżej dane lficzbowe (zwłaszcza wzrost fimportu) są dość optymfistyczne 
dla chfińskfiego rządu. Wskazują bowfiem, że zgodnfie z przyjętą strategfią, popyt we-
wnętrzny odgrywa coraz wfiększą rolę w kreowanfiu wzrostu gospodarczego Chfin.

28 Reports  on  G-20  Trade  and  Investment  Measures,  May  to  Mfid-October  2011,  OECD/
WTO/UNCTAD, 25 October 2011.

29 W 2010 r. Chfiny były lfiderem w eksporcfie śwfiatowym, natomfiast w śwfiatowym fimporcfie 
zajęły mfiejsce drugfie. Por. WTO, World Trade Report 2011…, s. 20.

30 Warto zaznaczyć, że w okresfie od lfistopada 2008 r. do lfistopada 2010 r. wobec Chfin wpro-
wadzono najwfięcej środków dyskrymfinacyjnych – było fich 337, wprowadzonych przez 79 partnerów. 
Por. Reports on G-20 Trade and Investment Measures…, s. 34; Tensfions Contafined… For Now: The 
8th GTA Report, red. S. J. Evenett, Unfiversfity of St Gallen–CEPR, June 2010, s. 24.


