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Poczynaj c od roku 1949 Tajwan doko-
na  w ci gu ycia dwóch pokole  niespoty-
kanego rozwoju gospodarczego. Z obszaru 
zacofanego pod wzgl dem ekonomicznym 
sta  si  jednym z dwudziestu najbardziej roz-
wini tych krajów wiata. Tajwan ze wzgl du 
na swoje wyj tkowe po o enie geograficzne 
od dawna przyci ga  uwag  zarówno azja-
tyckich s siadów, jak i Europejczyków. Ju  
u samego zarania dziejów tego obszaru 
wchodzi  w kr g zainteresowania Chin. Od 
XVII wieku zabiega y o wysp  najpierw 
Holandia, potem Hiszpania i Portugalia, 
a jeszcze pó niej Japonia. Jednak e, si -
gaj ca korzeniami odleg ej historii, pot ga 
polityczna i ekonomiczna Pa stwa rodka 
sprawia, e Tajwan postrzegany jest w tym 
kontek cie cz sto jako jeden najwa niej-
szych elementów skomplikowanej chi skiej 
uk adanki (zob. np. S awi ski 2001, 2002, 
2006, Fairbank: 2004, Patek, Rydel i W c 
1997, Maik 1999). 

Tajwan i Chiny kontynentalne przypomi-
naj  Ksi yc i Ziemi . Dwa cia a niebieskie 
odsuni te od siebie, w pe ni samoistne, acz-
kolwiek wzajemnie sobie potrzebne, a po-
przez wiele czynników nierozerwalnie i na 
sta e zwi zane.

Przyjmuj c rodkowoeuropejski punkt 
widzenia �– a wi c perspektyw  regionu �„ska-
zanego�” na wielowarstwowe procesy transfor-
macje, a zarazem tradycyjnie przypisywanego 
do obszaru wiatowych �„peryferii�” �– dyna-
miczne przemiany gospodarcze na Tajwanie 

czono najcz ciej z fenomenem rozwoju 
ekonomicznego grupy pa stw okre lanych 
wspólnym mianem �„azjatyckich tygrysów�”. 
Przyczyn  takiego stanu rzeczy by y przede 
wszystkim: pr dko  wzrostu gospodarczego, 
po o enie geograficzne, a nast pnie stosun-
kowo ma y obszar terytorialny i liczba lud-
no ci plasuj ca Tajwan, wed ug standardów 
europejskich, w grupie rednich. 

Jednak e nawet pobie ne przyjrzenie 
si  skali przemian dokonanych na wyspie, 
obranym metodom i prowadzonej przez 

w adze polityce, nakazuje Tajwan stawia  
w jednym szeregu z czo owymi pa stwami 
tego regionu, to znaczy: z Japoni  i z Kore  
Po udniow .

Do przyj cia takiego stanowiska upo-
wa niaj  przede wszystkim podobie stwa 
zastosowanych za o e  i rozwi za . Naj-
wa niejsze z nich to: promowanie przez 
pa stwo polityki proeksportowej, domi-
nuj ca dla gospodarki rola banku central-
nego i agend rz dowych, sposób i zakres 
prowadzenia polityki o wiatowej i ochrony 
rodowiska, uznanie za priorytetowe dzie-

dzin kapita ooszcz dnych z jednoczesnym 
postawieniem na rozwój nowoczesnych 
ga zi przemys u takich jak elektronika 
i produkty elektryczne, in ynieria gene-
tyczna, chemia i tekstylia oraz co wa ne, 
wprowadzenie opartej na d ugookresowych 
planach gospodarki rynkowej. 

Republika Chi ska, jak inaczej nazywany 
jest oficjalnie Tajwan, mo e poszczyci  si  
imponuj cymi wynikami ekonomicznymi. 
Warto przytoczy  tu najwa niejsze z nich1: 
�– produkt krajowy brutto: 286 miliarda 

dolarów ameryka skich,
�– produkt narodowy brutto: 295,6 miliarda 

dolarów ameryka skich,
�– produkt narodowy brutto na jednego 

mieszka ca: 13 139 dolarów ameryka -
skich,

�– wska nik wzrostu gospodarczego: 3,33% 
pkb,

�– przemys : 30,57% pkb,
�– rolnictwo: 1,80% pkb,
�– us ugi: 67,63% pkb,
�– ogólna suma wymiany handlowej: 271,5 

miliarda dolarów ameryka skich,
�– wielko  eksportu: 144,2 miliarda dola-

rów ameryka skich,
�– wielko  importu: 127,3 miliarda dola-

rów ameryka skich,
�– wielo  rezerw dewizowych: 235 miliar-

dów dolarów ameryka skich ( trzecie co 
do wielko ci na wiecie),

�– stopa bezrobocia: 4,14%.

Dlaczego do wiadczenia Tajwanu s  interesuj ce 
dla mieszka ców Europy rodkowo-Wschodniej?

Tomasz Ochinowski
Miros aw Przygoda
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Dla krajów europejskich, a szczególnie 
dla grupy krajów by ego bloku wschodniego 
przeprowadzaj cych transformacj  poli-
tyczno �– gospodarcz , Tajwan s u y  mo e, 
jako wyj tkowo pouczaj cy przyk ad suk-
cesu strukturalnej przebudowy w kierunku 
pe nej integracji z gospodark  wiatow . 
Przypadek tej wyspy daje obraz skutecznej 
likwidacji zacofania i opó nienia cywiliza-
cyjnego oparty na rynkowym mechanizmie 
rozwojowym. Tajwa ski interwencjonizm 
pa stwowy stosuj cy, ogólnie dost pne 
w ka dym kraju narz dzia ekonomiczne, 
mo e tworzy  wzór wyj tkowo przemy la-
nego, skutecznego i efektywnego dzia ania 
w obr bie gospodarki. 

Zrozumia e jest wi c, i  analizy �„tajwa -
skiej drogi gospodarczej�” oraz mo liwo ci 
relacji ekonomicznych z tym krajem prze-
prowadzane s  równie  w Polsce. Pami -
taj c o wci  wst pnym i przyczynkarskim 
charakterze opracowa  zwi zanych ze 
wspomnian  tematyk , warto wskaza  na 
przyk ad �– jako punkt wyj cia do dalszych, 
systematycznych studiów �– kluczow , zda-
niem autorów niniejszego tekstu, prac  
Olgierda Giedymina (1999) oraz równie 
istotn , kompleksow  publikacj  pod redak-
cj  Marka J. Malinowskiego i Marcelego 
Burdelskiego (2006), stanowi c  pok osie 
polsko �– tajwa skiego sympozjum, które 
przed dwoma laty zorganizowa  Uniwersy-
tet Gda ski. 

Najbardziej interesuj ce z empirycz-
nego punktu widzenia s  pewne zauwa-
alne sprzeczno ci ekonomiczne czyni ce 

ze wzrostu ekonomicznego Tajwanu zjawi-
sko unikalne i wyj tkowe w skali globalnej. 
W pierwszej linii nale y tu zwróci  uwag  
na nast puj ce fakty (Giedymin 1999: 
143):
1) Wysokiemu redniemu tempu wzro-

stu PKB w latach 1952�–1994 (realnie 
8,37%), towarzyszy o zwi kszanie si  
udzia u nowoczesnej, pracooszcz d-
nej produkcji. Powinno to prowadzi  
do wzrostu bezrobocia. Tymczasem 
i tak pocz tkowo niewielkie bezrobocie 
mala o stopniowo a  do poziomu 1,6 % 
w 1994 roku. 

2) W wi kszo ci krajów dynamiczny wzrost 
gospodarczy uwa any jest za przyczyn  
powstawania nierówno ci dochodowych 
w spo ecze stwie. Jednak e na wyspie to 
najbiedniejsi skorzystali najwi cej. Innymi 
s owy proces ten przebiega  na Tajwanie 
dok adnie odwrotnie ni  w teorii.

3) Typowym zjawiskiem przy bardzo wyso-
kim tempie wzrostu w d ugich okresach 
jest tendencja do wyst powania wyso-
kiej inflacji. W przypadku Tajwanu infla-
cja przez ca y czas przemian by a nie-
wielka.

4) Przy niskich podatkach, intensywna poli-
tyka wydatków rz dowych prowadzi cz -
sto do napi  w bud ecie, prowadz cych 
do deficytu. W omawianym przypadku 
niema e wydatki rz dowe (chocia by 
na utrzymanie pot nej armii) finanso-
wane by y cz sto z uzyskanych nadwy ek 
bud etowych.

5) Silna ingerencja w adz pa stwa w gospo-
dark  i towarzysz ce temu zapotrzebo-
wanie na rodki finansowe niezb dne do 
realizacji intensywnej polityki makroe-
konomicznej zmuszaj  na ogó  rz d do 
nak adania wysokich podatków i walki 
z �„szar  stref �”. W przypadku Tajwanu 
podatki by y zawsze bardzo niskie, 
a �„szara strefa�” tolerowana.

6) Przy przeprowadzeniu intensywnej 
modernizacji gospodarki cz sto noto-
wane jest nawet znaczne, ujemne saldo 
obrotów handlowych. W przypadku 
Tajwanu ju  w latach 70. XX wieku mia o 
ono niewielk  warto  ujemn , natomiast 
lata 80. wykazywa y ju  saldo dodatnie, 
które ogromnie wzros o jeszcze  w la-
tach 90.

7) W przypadku gdy dochody przedsi -
biorstw i ludno ci s  wysokie i nadal 
rosn , mo na zauwa y  ogóln  tenden-
cj  do zmniejszania si  sk onno ci do 
oszcz dzania. Na Tajwanie pocz wszy ju  
od lat 60. XX wieku wska nik oszcz d-
no ci (relacja oszcz dno ci do PKB) 
stale si  zwi ksza , osi gaj c w latach 90. 
bardzo wysoki poziom oko o 40%. 

Wspomniana nietypowo , a zarazem 
efektywno  tajwa skich rozwi za  stanowi 
istotny bodziec do refleksji tak e nad kszta -
tem polskich reform. Sk ania równocze nie 
do wzbogacenia perspektywy ci le ekono-
micznej o aspekty spo eczne i kulturowe. 
Warto w kontek cie do wiadcze  Tajwanu 
�– oczywi cie przy precyzyjnym uwzgl d-
nieniu zasadniczych ró nic �– niejako �„na 
nowo�” wzi  pod uwag  pojawiaj ce si  od 
czasu do czasu sugestie dotycz ce potrzeby 
dostosowania scenariuszy przemian gospo-
darczych do kulturowej specyfiki naszego 
kraju. Wobec sytuacji lapidarnie okre lonej 
przez Johna Graya (2006: 67) jako koniec 
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�„bardzo krótkiej historii globalnego rynku�” 
wspomniany problem nabiera szczegól-
nej, znacznie szerszej ni  lokalna aktual-
no ci. 

Jedn  z niewielu ekonomicznych reflek-
sji na ten temat zaprezentowa  ponad dwa-
dzie cia lat temu Phillip E. Giffin, który 
jako stypendysta Fulbrighta obserwowa  
pocz tki transformacji w Polsce (1989�–90). 
Ameryka ski badacz, szukaj c punktów 
odniesienia do ówczesnej polskiej sytua-
cji, przywo ywa  (obok Planu Marshalla) 
do wiadczenia sprzed 1960 roku gospoda-
rek Japonii oraz Hongkongu, Po udniowej 
Korei i w a nie Tajwanu. Uwa a  on, i  
dzia ania gospodarcze nie koncentrowa y 
tam si  przede wszystkim wokó  lesefe-
ryzmu i prywatyzacji. Wr cz przeciwnie, 
zdaniem Giffina, rozwój wymienionych 
krajów mia  cis y zwi zek z �„uwa nym 
zarz dzaniem�” (careful management) oraz 
regulacjami rynków. Cytowany ekonomi-
sta sformu owa  radykaln  tez , i  �„terapia 
szokowa�” (�„bing bang�” approach) nie tylko 
ignoruje do wiadczenia p yn ce z historii, 
ale wr cz przeszkadza w tworzeniu spo ecz-
nych i gospodarczych warunków koniecz-
nych do wprowadzenia wolnego rynku. 
Konkluduj c, Giffin radzi , by Polska sta-
ra a si  i  �„trzeci  drog �”, której kieru-
nek trudno by o wówczas okre li . Niemiej 
jednak chodzi o o kierunek �„zestrojony 
z polskim spo ecze stwem i jego histori �” 
(Giffin 1994: 51). O rzeczywistym szuka-
niu inspiracji do takich rozwi za  przez 
polskich ekonomistów tak e na Tajwanie 
wiadczy  mo e cho by cytowana obszer-

nie w niniejszym artykule praca Gedymina 
(1999). Ostatnio Richard Sennet na margi-
nesie analiz �„nowej kultury kapitalizmu�”, 
po rednio przypomnia  trudno ci, na jakie 
trafi a w Polsce realizacja postulatów Gif-
fina i jemu podobnych autorów. Zdaniem 
Senneta Polska po rozpadzie imperium 
sowieckiego sta a si  (podobnie jak Rosja) 
polem dzia a  zachodnich ekspertów, któ-
rzy nie ponosz c odpowiedzialno ci za swe 
decyzje, starali si  doprowadza  do demon-
ta u lub prywatyzacji instytucji rz dowych. 
Na przyk ad Jeffrey Sachs mia  uwa a  nasz 
kraj za �„wolnorynkowy eksperyment�”, po 
którym polska gospodarka �„wci  próbuje 
odzyska  si y�” (Sennet 2006: 57�–58). Dys-
kusja radykalnych tez Giffina i Senneta 
przekracza oczywi cie ramy niniejszego 
artyku u. Jednak opisane przez cytowa-
nych badaczy kontrowersje, niezale nie od 

zasadno ci zawartych w nich racji, wyra -
nie pokazuj , i  nadal �– równie  dla Polski 
�– do wiadczenia takich krajów jak Tajwan 
mog  by  inspiruj ce. Dotyczy to przede 
wszystkim, cho  nie tylko, roli pa stwa 
jako czynnika transformacji gospodarczej 
(w odniesieniu do krajów Wschodniej Azji 
powsta  w tym kontek cie termin �„rozwo-
jowe pa stwo�”, �‘developmental state�’) oraz 
znaczenia zagranicznych ekspertów, poci -
gaj cego za sob  rozleg  problematyk  
inkulturacji w stosunkach gospodarczych 
(silny wp yw doradców ameryka skich na 
ró nych etapach najnowszych dziejów Taj-
wanu opisuj  np. Bregman 1968 i Sorman 
2006). Tym bardziej, e wyja nienie mecha-
nizmów �„tajwa skiego cudu�”, a szczególnie 
jego faz pocz tkowych wci  jest przedmio-
tem zasadniczych dyskusji. Na przyk ad Gay 
Sorman (2006: 220) wykorzystuj c mi dzy 
innymi badania Renè Daumonta dotycz ce 
reformy rolnej na Tajwanie (1951�–1953), 
w wyra nej opozycji do punktu widzenia 
cytowanego ju  wielokrotnie Giffina sk a-
nia si  ku nast puj cej konkluzji: �„Recepta 
na ten cud (gospodarczy Tajwanu �– uwaga 
TO i MP) by a prosta: w asno  prywatna, 
otwarto  na wiatowe rynki, swoboda 
inwestowania, umiarkowane podatki, sta-
bilny pieni dz�”. 

Kilkana cie lat temu Danny Lam i Cal 
Clark (1994) przeciwstawili znaczenie �„roz-
wojowego pa stwa�” na Tajwanie stosowa-
nym tam praktykom �„partyzanckiego kapi-
talizmu�” (�„Guerrilla Capitalism�”). W a nie 
�„partyzancki kapitalizm�”, na który z o y y 
si  takie elementy jak agresywna, wr cz 
zuchwa a pogo  za mo liwo ciami �„robie-
nia biznesu�”, skrajna elastyczno  w szyb-
kiej realizacji nawet drobnych zlece , zwró-
cenie uwagi na jako  i standardy (quality 
and design), ryzykowne licytowanie, dzia a-
nie w ramach kompleksowych sieci podwy-
konawców oraz tylko wybiórcze ledzenie 
najlepszych spo ród uregulowa  rz dowych 
i wynikaj cych z prawa mi dzynarodowego, 
takich jak przepisy dotycz ce w asno ci 
intelektualnej, mia  �– zdaniem cytowanych 
autorów �– znacznie bardziej ni  wp yw pa -
stwa warunkowa  sukces tajwa skiej ma ej 
i redniej przedsi biorczo ci. A w a nie te 
podmioty, warto przypomnie , stanowi y 
g ówn  si  nap dow  gospodarki Repub-
liki Chi skiej od pocz tku jej istnienia. 
Z kolei przyczyn  umo liwiaj c  rozwój 
�„partyzanckiego kapitalizmu�” Lam i Clark 
upatruj  w czynnikach kulturowych. 
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Zarysowana powy ej �„przestrze  proble-
mowa�” niesie ze sob  szereg kwestii szcze-
gó owych do dalszych analiz porównaw-
czych. Na przyk ad mog  to by  problemy 
takie jak: 
a) Kwestia wspó pracy pa stwowej biuro-

kracji z przedsi biorczo ci  rodzinn . 
Niezale nie od przytoczonych wcze -
niej dyskusji na temat znaczenia ka -
dego z tych elementów w rozwoju 
gospodarczym kraju pozostaje faktem, 
i  wspó praca ta przynosi dobre efekty 
na Tajwanie, a wci  le funkcjonuje na 
terenie Polski i innych pa stw Europy 

rodkowowschodniej.
b) Fenomen �„partyzanckiego kapitalizmu�”. 

Niew tpliwie przynajmniej niektóre z jego 
elementów wyst powa y na pocz tku pol-
skich przemian po 1989 roku (jakie?). 
Dlaczego nie spowodowa  trwa ego zdy-
namizowania ma ej i redniej przedsi -
biorczo ci w naszym regionie?

c) Koszty transformacji nap dzanej przez 
�„partyzancki kapitalizm�”. Czy nieuchron-
nie nale y do nich korupcja, b d ca 
aktualnie problemem jednakowo trapi -
cym i Tajwan, i kraje Europy rodkowo-
Wschodniej? Czy w takim razie mo liwy 
jest mi dzycywilizacyjny transfer sposo-
bów jej ograniczania? 

d) Rola �„szarej strefy�” w gospodarce. To 
tak e zjawisko intensywnie wyst pu-
j ce i na Tajwanie i w krajach Europy 

rodkowo-Wschodniej. Najwyra niej ma 
jednak ró ne znaczenie funkcjonalne, 
wydaje si  te  by  odmiennie traktowane 
przez w adze pa stwowe. 

e) Na poziomie �„mikro�” warto podj  
analizy porównawcze takich organiza-
cji z obydwu kr gów cywilizacyjnych, 
które odnios y globalny sukces. Mo e 
to by  na przyk ad Chi skie Centrum 
Produktywno ci (China Productivity 
Center), jeden z najwa niejszych �„auto-
rów�” tajwa skiego �„cudu gospodar-
czego�”, niemal podr cznikowy przyk ad 
organizacji ucz cej si  (Dryden i Vos 
2003). Jako adekwatny �„reprezentant�” 
do wiadcze  rodkowoeropejskich jawi 
si  w tym kontek cie akademickie ro-
dowisko kszta cenia informatyków, 
skupione wokó  Wydzia u Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu 
Warszawskiego, kontynuuj ce tradycje 
Szko y Lwowsko-Warszawskiej równie  
w zakresie konkurencyjno ci kompeten-
cji intelektualnych na skal  globaln . 

Powy sz , przyk adow  list  problemów 
poznawczych autorzy niniejszego tekstu 
traktuj  nie tyle jako zamkni cie arty-
ku u, ile raczej jako zach t  do uczestni-
ctwa w ich rozwi zywaniu i formu owaniu 
nast pnych.
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Przypisy 
 1 Dane dotycz  roku 2003, na podstawie: http://

www.roc-tajwan.org.pl/glance/ch6.htm.
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