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Zaproponowane przez byłego wicepremiera i ministra fi nansów opracowanie ana-
lizujące znaczenie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) jest podzielone na siedem 
rozdziałów oraz wnioski końcowe. Autor wyróżnia się swoją publikacją pośród 
innych, obecnie coraz szerzej znanych na polskim rynku analiz, faktem, iż jest 
rezydentem oraz pracownikiem kilku chińskich uniwersytetów. Dzięki czemu, 
prócz wykorzystywania w swojej publikacji bogatej literatury przedmiotu, jego 
praca w dużej mierze jest oparta na własnej ocenie budowanej poprzez obserwację 
bezpośrednią.

Czy Chiny zbawią świat to analiza gospodarczo-polityczna, ubarwiona 
przez autora licznymi komentarzami, a także wykresami i tabelami. Autor nie-
co przewrotnie zadając pytanie ujęte w tytule, nakierowuje czytelnika na własne 
tezy, której kwintesencją jest podkreślenie, że ,,świat” musi zmienić postrzeganie 
ChRL, nauczyć się współdziałać, a nie tylko wykorzystywać do własnych celów 
gospodarczych tego, niewątpliwie nadal rosnącego, giganta. Zdaniem autora błęd-
na ocena zachowania chińskiej gospodarki i posunięć politycznych wynika z nie-
dostatecznego uwzględniania specyfi ki kulturowej i spuścizny historycznej tego 
kraju. Nie trudno również odnieść wrażenie, że Grzegorz W. Kołodko w pewien 
sposób idealizuje pozycję ChRL kosztem państw Zachodu Europy i USA, sugeru-
jąc nawet, że to właśnie na ,,Zachodzie” w głównej mierze znajdują się oponenci 
i nieudacznicy, zaś w państwie środka obrońcy wolnorynkowych mechanizmów. 
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Zdaniem autora znaczenie ChRL, prócz jej potencjału gospodarczego 
(pierwsza gospodarka na świecie) oraz ludnościowego, wynika zwłaszcza z cha-
rakteru globalizacji, której nikt nie jest w stanie regulować w pojedynkę, jedynie 
poprzez wspólne działania jest możliwe wypracowanie mechanizmów kontrol-
nych, a bez ChRL w nadchodzącej przyszłości będzie to niemożliwe. Autor cytując 
własną tezę o toczeniu się od 2014 r. kolejnej ,,zimnej wojny” podkreśla, że jej kon-
sekwencją będzie głównie wzrost potęgi ChRL ponad innymi aktorami stosunków 
międzynarodowych, zwłaszcza USA, UE i Rosji. 

Kołodko przestrzega jednak przed sinoistyczną fobią, jego zdaniem nakrę-
caną niepotrzebnie przez USA i sąsiadów ChRL, nieradzących sobie ze stale po-
większającą się konkurencyjnością wyrobów państwa środka. Argumentuje rów-
nież atuty polityczne ChRL, wymieniając zwłaszcza długoterminowe podejście do 
problemów globalnych, czy przewidywalność systemu politycznego, lub adaptację 
i przekształcenie systemu administracyjnego, dzięki którym od 1978 r., wprowa-
dzając kolejne reformy, stale awansuje w bilansach światowych, przechodząc ze 
statusu państwa ,,biednego” do ,,zamożnego”, czego osiągniecie przewiduje się 
jeszcze w drugiej dekadzie XXI w. Kołodko podkreśla również stale rosnące przy-
śpieszenie inwestycji w sektorach technologicznych, które zgodnie z analizami 
mają pozwolić zmniejszyć dystans pomiędzy ChRL a USA.

Powołując się na opinie ekspertów, Kołodko podkreśla nieuniknioną domi-
nację kontynentu azjatyckiego nad resztą świata. Wskazuje przy tym, że paradok-
salnie wzrost rozwoju technologicznego ChRL przepłaci przyhamowaniem kon-
kurencyjności względem mniejszych sąsiadów. Niewątpliwie najbardziej ciekawie 
opisany został projekt tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku BRI, którego zadaniem 
jest rozwój infrastruktury (lądowej, morskiej, lotniczej) umożliwiającej szybszy 
i sprawniejszy eksport towarów z ChRL do jej największych partnerów handlo-
wych na całym świecie. 

Analizując zachowania giełdowe, Kołodko obrazuje zmiany zachodzące 
w skali globalnej, stopniowe przesuwanie się centrum gospodarczego z regionu 
basenu oceanu atlantyckiego obejmującego USA, Kanadę i Europę, w kierunku 
basenu Oceanu Spokojnego obejmującego ChRL, Indie oraz mniejsze państwa 
azjatyckie. Bogato korzysta z metody porównawczej, dzięki której nakreśla po-
dobieństwa i różnice występujące pomiędzy największymi gospodarkami świata. 
Niewątpliwie nie można odmówić autorowi bardzo trafnego i szeroko omawiane-
go podejścia ekonomicznego do badanych problemów. Autor w przystępny spo-
sób wyjaśnia zachodzące zjawiska makro i mikro ekonomiczne. 

Ciekawym aspektem publikacji jest wykorzystywanie danych pozyskiwa-
nych z organizacji międzynarodowych (MFW, ONZ, itp.), w celu wykonania pro-
gnozy umożliwiającej uzasadnienie wysnuwanych hipotez autora. Dla polskiego 
czytelnika niezmiernie cenne są liczne odniesienia do polskiej gospodarki, dzięki 
którym czytając choćby książkę poświęconą głównie analizie ekonomicznej ChRL, 
jest w stanie uzyskać wiele informacji na temat własnego kraju.
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Mankamentem publikacji jest zbyt wyczuwalne manifestowanie poglądów 
politycznych. Autor skupia się na ocenie zasadności podejmowanych decyzji przez 
swoich oponentów politycznych, sugerując, że w czasie sprawowania przez siebie 
urzędu ministra fi nansów Polska gospodarka miała się wspaniale. 

Nie można również zgodzić się ze wszystkimi poglądami autora, zwłaszcza 
zarzutami o szkalowanie ChRL przez jej partnerów. Można w pewnych momen-
tach odczuć wręcz, iż autor jest nadto zafascynowany państwem środka, tracąc 
czasem bezstronność w ocenie – obiektywizm wówczas jest zamieniany na subiek-
tywną ocenę autora. Na mankament zasługuje również zbyt niejasne/dwuznaczne 
sformułowanie nazewnictwa poszczególnych rozdziałów, które to czytelnikowi tak 
naprawdę nic nie mówią. Publikacji brakuje krytycznego spojrzenia na działania, 
które na arenie międzynarodowej oceniane są za rażące naruszenia bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Brak podawania faktów prowadzi do zubożenia wartości tej 
analizy.

Objętość publikacji wskazuje, że autor starał się raczej zachęcić czytelnika 
do zainteresowania poruszaną w pracy tematyką, niż dogłębnie przeanalizować 
jej pełen zakres. Książka jest pisana językiem przystępnym, nie wymaga posiada-
nia szczegółowej wiedzy na temat stosunków międzynarodowych, czy historii lub 
ekonomii. Bibliografi a obejmuje zarówno pozycje polskojęzyczne, jak też litera-
turę zagraniczną. Autor zawarł ponadto indeks używanych skrótów i nazwisk, co 
w łatwy sposób pozwala czytelnikowi na dotarcie do interesującego go fragmentu 
publikacji. Analizując całokształt pracy można ją polecić zwłaszcza osobą zainte-
resowanym tematyką ekonomii, stosunków międzynarodowych i fi nansów. 




