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OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
W CHINACH JAKO NOWY ELEMENT MODELU 

POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZNO- 
-GOSPODARCZEGO PAŃSTWA ŚRODKA

Do opisu stanu środowiska naturalnego w Chinach można posłużyć się 
tytułem znanego filmu Todda Bergera Taka piękna katastrofa. Ale ta ka-
tastrofa nie jest piękna, jeśli uwzględnić (a trudno przecież inaczej) jego 
faktyczny stan w Państwie Środka.

Kiedy z początkiem lat osiemdziesiątych – pisze Oskar Weggel – kraj otworzył 
się na świat, odwiedzający Chiny mogli przekonać się na własne oczy o kata-
strofalnych zanieczyszczeniach wody i powietrza. (…) 90 procent z 400 tysięcy 
zakładów państwowych i miliona spółdzielczych zakładów przemysłowych nie 
miało żadnych urządzeń oczyszczających, a sytuacja ta do dziś niewiele się zmie-
niła. (…) Wielkie miasta przez całe tygodnie zasnute bywają gęstymi wyziewami 
i właściwie powinien tam trwać permanentny alarm przeciwsmogowy. Niektóre 
rzeki – w tym arteria kraju, Jangcy – znajdują się na skraju katastrofy ekologicz-
nej. Wiele miast północnych Chin cierpi na ostry niedobór wody, a niektóre ko-
muny dosłownie toną w śmieciach1.

Listę objawów zapaści w zakresie ochrony i stanu środowiska natu-
ralnego w Chinach można by tu naturalnie wydłużać – i to zapewne bez 
końca. W uwagach wstępnych musi jednak dla równowagi badawczej zna-
leźć się – oprócz malowanego czarnym kolorem obrazu chińskiej rzeczy-
wistości ekologicznej – również i to spostrzeżenie, że ze względu właśnie 
na zarysowany katastrofalny stan ekosystemu w Państwie Środka, władze 
od kilku lat coraz śmielej wprowadzają przepisy mówiące o „szacunku 
dla środowiska naturalnego”, inwestują w niskoemisyjną produkcję bądź 

1 Oskar Weggel, Chiny, przeł. Jan Koźbiał, Warszawa 2006, s. 172.
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promują ekologiczny styl życia2. W niepamięć odchodzi bowiem stopniowo 
uprawianie polityki wzrostu gospodarczego za wszelką cenę. Zauważalna 
staje się przy tym zmiana chińskiej polityki gospodarczej, idąca obecnie 
w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju kraju. Jest ona widocz-
na przykładowo w tworzeniu źródeł odnawialnej energii (OZE) w postaci 
elektrowni wiatrowych, słonecznych, wodnych, a wreszcie – w produk-
cji biomasy i biopaliw. Jednak najbardziej wymownym znakiem zmiany 
w rzeczonym zakresie jest przystąpienie Chin do między narodowej kon-
wencji klimatycznej z 12 grudnia 2015 roku3. Spektakularny krok, którego 
jeszcze niedawno nikt nie umiał sobie zupełnie wyobrazić.

1. Problemy ochrony środowiska naturalnego a rozwój 
społeczno-gospodarczy

W przestrzeni publicznej można spotkać się z opinią, że ochrona środowi-
ska stanowi element narracji medialnej konstruowanej głównie przez śro-
dowiska lewicy politycznej, bądź też ruchy ekologiczne, które w rygory-
stycznej ochronie środowiska naturalnego upatrują ucieleśnienia swoich 
ideałów. Tymczasem nie ulega wątpliwości związek przyczyno-skutkowy 
między kondycją środowiska a efektem działalności człowieka rozumianym 
współcześnie jako rezultat rozwoju społeczno-gospodarczego. Działalność 
każdej bowiem społeczności, która (samo)definiuje się przez przeobrażenia 
w kierunku nowoczesności, zachodzi przecież w określonym ekosystemie 
lokalnym. Ten natomiast, składając się z połączonych ze sobą wzajemnymi 
zależnościami elementów atmosfery, litosfery i hydrosfery, tworzy system 
globalny. Stąd też głoszony związek między stanem środowiska naturalnego 
a sposobem gospodarowania nie może budzić wątpliwości.

Co więcej, stymulowanie rozwoju gospodarczego pozostaje zależne 
od intensywności eksploatacji środowiska naturalnego, pojmowanego tu-
taj jako zbiór zasobów, które zużywa się w procesie produkcyjnym. Tym-
czasem chęć osiągnięcia zakładanych celów rozwoju społeczno-gospodar-
czego musi współgrać nie tylko z zapewnieniem odpowiedniego poziomu 
życia materialnego mieszkańców, lecz także z zachowaniem odpowiednich 

2 Maciej Walkowski, Chińska strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Implikacje dla 
Unii Europejskiej, Poznań 2018, s. 249.

3 Porozumienie Paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 roku, przyjęte w Paryżu dnia 
12 grudnia 2015 roku, Dz.U. RP 2017, poz. 36.
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warunków środowiskowych. Witalność środowiska naturalnego, w którym 
żyje człowiek, to bowiem jeden z tych elementów, które decydują o ja-
kości życia4. Zakładając poprawność tego rozumowania, należy przyjąć, 
że kwestia ochrony i kształtowania środowiska stanowi istotny element 
rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego że zdolności produkcyjne 
każdej gospodarki uzależnione są od wielu czynników, wśród których – 
oprócz majątku trwałego, poziomu techniki, skali i rodzaju produkcji czy 
też kwalifikacji zawodowych pracowników – mamy do czynienia z tymi 
czerpanymi bezpośrednio ze środowiska przyrodniczego. A zatem z za-
sobami naturalnymi oraz z surowcami, których jakość i ilość uzależniona 
jest od ich występowania w danym kraju, a także od nakładów ponoszo-
nych na ich wydobycie5.

Odnosi się to wprost do pojęcia wzrostu gospodarczego, rozumiane-
go jako poziom produkcji dóbr i usług w danej jednostce czasu. Mimo 
iż powyższe rozumienie wzrostu gospodarczego dotyczy aspektów iloś-
ciowych, to nie jest możliwe pominięcie milczeniem również wymiaru 
jakościowego6. Zwłaszcza wtedy, gdy mowa o wzroście gospodarczym 
uzależnionym od efektywnego wykorzystania środowiska przyrodnicze-
go, składającego się z zasobów naturalnych i warunków przyrodniczych, 
które współcześnie – w kontekście wzrostu gospodarczego – traktuje się 
na równi z kapitałem i pracą7. Naturalnie, pierwszorzędne znaczenie nale-
ży przypisać postępowi technicznemu i technologicznemu oraz organizacji 
pracy. Nie zmienia to jednak faktu, iż tak wyłożony rozwój może zostać 
znacząco zahamowany przez wystąpienie różnego rodzaju przeszkód, 
do których trzeba zaliczyć chociażby barierę związaną właśnie ze środo-
wiskiem naturalnym. Rabunkowa gospodarka surowcami jest tu najlep-
szym przykładem.

Tymczasem truizm owego stwierdzenia nie jest oczywisty, ani w od-
biorze społecznym, ani gospodarczym, jeśli zważyć, iż ludzkość zużywa 
obecnie o 20% zasobów więcej, aniżeli przyroda jest w stanie odtworzyć. 

4 Michał G. Woźniak zwraca uwagę na pojęcie dobrobytu rozumianego jako wysoki poziom 
zaspokojenia potrzeb bytowych i kulturowych ludności za pomocą rozmiarów konsumpcji 
indywidualnej i społecznej. Wśród czynników, które wpływają na jego poziom, wymie-
nia – poza zgromadzonymi dobrami materialnymi, wyposażeniem w infrastrukturę, zasoba-
mi czasu wolnego – także jakość środowiska naturalnego. Zob. Michał G. Woźniak, Wzrost 
gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Kraków 2008, s. 25.

5 Ewa Mazur-Wierzbicka, Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia pol-
skie, Warszawa 2012, s. 31.

6 Marek Świstak, Fundusze Unii Europejskiej a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodar-
czego, Kraków 2012, s. 87–88.

7 Michał G. Woźniak, Wzrost gospodarczy…, op.cit., s. 77.
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Przykładowo, w latach 1950–2000 PKB wzrastał na świecie o 3,9% (7-krot-
ny wzrost), populacja ludzka o 2% rocznie (2,5-krotny wzrost), gdy glo-
balna produkcja surowców energetycznych wzrosła natomiast o 45%, żyw-
ności o 30%, metali o 50–70%8. Mimo więc odmieniania przez wszystkie 
przypadki konieczności wprowadzenia w życie koncepcji zrównoważonego 
rozwoju, rzecz jasna także w wymiarze środowiskowym, nie ulega wątpli-
wości, że do wielu społeczeństw nadal nie dociera przesłanie, iż przyroda 
może obyć się bez człowieka, ale człowiek nie może istnieć bez przyrody.

Schemat 1. Relacje między modelem społeczno-gospodarczym a środowiskiem

Model 
społeczno-gospodarczy 

(typy kapitałów)

Udogodnienia

Fizyczny Ludzki

Społeczny

KulturowyFinansowy

Naturalny

Bioróżnorodność

Zanieczyszczenie 
wody

Zanieczyszczenie 
powietrza Energia

Powietrze

Utrata ciepła

GlebaWoda

Odpady stałe

Odpady 
toksyczne

Minerały Ziemia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jose I. dos R. Furtado / Tamara Beltwith / Ramachandra 
Jamm, Economic Development and Environmental Sustainability Policies and Principles Fora 
Durable Equilibrium, The World Bank, Washington 2000, s. 7.

Ponieważ relacje między środowiskiem a rozwojem społeczno-gospo-
darczym mają charakter sprzężenia zwrotnego, to zasadne jest postrzeganie 
środowiska jako elementu warunkującego rozwój społeczeństwa i gospo-
darki (schemat 1). Nie jest zatem możliwe zupełne odseparowanie oddzia-
ływania środowiska na warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
człowieka9, gdyż niezbędne są bowiem zasoby, takie chociażby jak woda, 
minerały czy gleba. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż ze względu na postęp 

8 Tadeusz Klementewicz, Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez gra-
nic, Warszawa 2015, s. 88–90.

9 Michael E. Kraft, Environmental Policy and Politics, New Jersey 2015, s. 10–12.
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techniczny i technologiczny wielkości zasobów bogactw naturalnych nie 
przypisuje się już współcześnie tak wielkiego znaczenia, jak uprzednio, ale 
ich wielkość pozostaje nadal niewątpliwie źródłem przewagi konkurencyj-
nej10. Nigeria, Gabon lub Arabia Saudyjska mogą tutaj posłużyć za przykład 
krajów, w których uzależnienie znacznej części PKB od eksportu surowców 
naturalnych idzie w parze z występowaniem nieproporcjonalnie niskiej sto-
py wzrostu gospodarczego11. Jednocześnie rozwój niektórych ze wspomnia-
nych kapitałów jako elementów modelu rozwoju społeczno-gospodarczego 
generuje określone konsekwencje dla ekosystemu. Jedynie dla przykładu 
można wymienić tutaj zanieczyszczenie środowiska w postaci skażenia wód 
lądowych czy marnotrawstwo ciepła pochodzącego z przerobu (najczęściej 
spalania) nieodnawialnych surowców energetycznych.

Nie może zatem budzić wątpliwości konieczność prowadzenia poli-
tyki ochrony środowiska naturalnego, rozumianej z punktu widzenia eko-
nomicznego jako racjonalizacja wykorzystania dóbr natury – tu przykła-
dowo surowców. Tym samym aktualne pozostaje pytanie, kiedy ochrona 
środowiska decyduje o wzroście gospodarczym, gdy na pierwszy rzut oka 
prezentuje się jako koszt12. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowi-
ska w krótkiej perspektywie może być bowiem uznana jako dodatkowe 
obciążenie dla gospodarki, a przez to jako czynnik odpowiadający za ob-
niżenie tempa wzrostu ekonomicznego. Jest tak, ponieważ powstrzymanie 
się od nadmiernego wykorzystania np. naturalnych zasobów nieodnawial-
nych przyczynia się w działalności gospodarczej do powstania dodatko-
wych kosztów w stosunku do tych podmiotów, które tego nie muszą czy-
nić. Jako przykład może służyć konkurencja państw rozwiniętych z krajami 
Azji Wschodniej. W odniesieniu do tego ostatniego regionu geograficzne-
go międzynarodowe normy ochrony środowiska nie stanowiły przez de-
kady obiektu zainteresowania ani elit politycznych, ani społeczeństw. Cóż 
bowiem z poszanowania środowiska, gdy bieda puka – i to bynajmniej nie 
metaforycznie – do drzwi. W niektórych krajach tej części świata postępu-
je się bowiem w myśl zasady: najpierw wzbogaćmy się, a dopiero potem 
chrońmy przyrodę13.

10 Michał G. Woźniak, Wzrost gospodarczy…, op.cit., s. 77.
11 Pierre Buhler, O potędze w XXI wieku, przeł. z języka francuskiego Grażyna Majcher, War-

szawa 2014, s. 166–168.
12 Terry Anderson / Donald Leal, Free Market Environmentalism, New York 2011, s. 1–5.
13 W chińskiej rzeczywistości politycznej można to odnieść do hasła podzielanego przez elity 

ChRL: „nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, aby łapał myszy”, co w tym kon-
tekście oznacza podporządkowanie celom gospodarczym innych celów, także środowisko-
wych. Zob. Bogdan Góralczyk, Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, 
Warszawa 2018, s. 9.
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Uzyskane dzięki ochronie środowiska efekty przeczą jednak w dłuż-
szej perspektywie takiemu rozumowaniu i wykazują jej pozytywny wpływ 
na wzrost tempa rozwoju, dlatego że obecne rabunkowe wykorzystanie 
zasobów naturalnych pozbawia dane państwo (region) możliwości roz-
woju w przyszłości. Stąd ochrona środowiska nie tylko oznacza korzyść 
dla lokalnych ekosystemów, lecz także otwiera szanse rozwoju przyszłym 
generacjom. Brak działań prośrodowiskowych musi zarazem być ocenio-
ny jako obciążenie obecnych pokoleń, które da się wyrazić w konkretnych 
wartościach pieniężnych czy określonej części PKB danego kraju. Kosz-
ty te odnoszą się w pierwszym rzędzie do takich dziedzin, jak: zdrowie, 
rolnic two14, lesistość, zasoby wody, rybołówstwo. Mimo że powyższe dzie-
dziny z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego nie są głów-
nym obszarem zainteresowania ekonomistów, to nie sposób ich bagatelizo-
wać. W przypadku Państwa Środka według oficjalnych danych rolnictwo 
(a w jego ramach także rybołówstwo) odpowiada wprawdzie za wytworze-
nie tylko 7,9% PKB, podczas gdy przemysł za 40,5%, a usługi za 51,5% 
(2017)15, ale jest przecież faktem bezspornym, że to właśnie żywność pozo-
staje produktem o strategicznym znaczeniu, którego pozyskanie jest bardzo 
wrażliwe ze względu na przyrodnicze warunki środowiskowe16.

Gdyby zatem zestawić koszty braku możliwości rozwoju w przyszło-
ści z kosztami zmiany zachowania człowieka względem ochrony środo-
wiska współcześnie, to okazałoby się, że jedynie postępowanie z myślą 
o perspektywie długoterminowej zapewnia bilans dodatni (tabela 11). Za-
sadne staje się bowiem w tym kontekście przywołanie argumentu o po-
trzebie solidarności międzypokoleniowej, rozumianej w tym przypadku 
jako pozostawienie zasobów natury także tym, którzy nastaną po nas. Nie 
sposób wobec tego wątpić, że troska o przyrodę i jej zasoby to nie tylko 
domena ekonomii, ekologii czy nawet polityki, lecz nade wszystko waż-
ny problem społeczny. Zwłaszcza wtedy, gdy uzupełniająco wskażemy, 
że ograniczenie korzystania z określonego dobra naturalnego stymuluje 
opracowywanie innowacji oraz rozwiązań technicznych/technologicz-
nych, nierzadko również środowiskowej natury.

14 Wenyong Ma / Xunming Wang / Na Zhou / Linlin Jiao, Relative Importance of Climate 
Factors and Human Activities in Impacting Vegetation Dynamics During 2000–2015 in the 
Otindag Sandy Land, Northern China, „Journal of Arid Landˮ 4 (2017), s. 558–567. 

15 National Statistics Bureau of China, China Statistical Yearbook 2017, http://www.stats.gov.
cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm [dostęp: 30.03.2019].

16 Jeff Bennett, Agriculture and the Environment [w:] Xuehong Wang / Jeff Bennett / Lei 
Zhang (red.), Environmental Protection in China, Land-Use Management, Cheltenham–
Northampton 2008, s. 1–4.
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Tabela 11. Systematyka kosztów zanieczyszczenia środowiska naturalnego w kon-
tekście rozwoju społeczno-gospodarczego

Kategoria kosztu Dziedzina

Koszty zdrowotne śmiertelność ze względu na zanieczyszczenie powietrza

choroby ze względu na zanieczyszczenie powietrza

śmiertelność ze względu na zanieczyszczenie wody

Koszty niezdrowotne związane 
z zanieczyszczeniem wody

niedostatek wody

spadek plonów ze względu na nawadnianie użytków rolnych skażoną 
wodą

spadek połowów ryb

Koszty niezdrowotne związane 
z zanieczyszczeniem powietrza

spadek plonów ze względu na występowanie kwaśnych deszczy 

zniszczenia materialne ze względu na gwałtowne zjawiska atmosfe-
ryczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, Cost of Pollution in China. Economic 
Estimates of Physical Damage, Washington 2007, s. XI–XXX.

Powyższe udowadnia, że pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego 
powinien odwoływać się także do kosztów obejmujących degradację śro-
dowiska naturalnego. Wówczas oficjalnie podawane dane o wzroście go-
spodarczym mogłyby mieć całkiem inny wymiar. Przykład Chin jest tutaj 
znamienny, jeśli uwzględnić ekonomiczne skutki zanieczyszczenia środo-
wiska naturalnego. Tym samym powielenie zachodniego modelu rozwoju, 
gdzie przy wysokim poziomie konsumpcji surowców i znacznej ingeren-
cji w środowisko udało się osiągnąć wysoki poziom życia, jest niesłycha-
nie utrudnione17. W takim układzie bardziej zrozumiałe staje się pytanie, 
jak pogodzić rozwój gospodarczy z ochroną środowiska naturalnego? To, 
czego obecnie doświadczają również kraje Azji Wschodniej pokazuje bo-
wiem, że szkopuł rozwiązania tego dylematu tkwi w zdolności osiągnięcia 
stanu równowagi między polityką preferującą wyłącznie wzrost gospodar-
czy a polityką, która opowiada się dla odmiany wyłącznie po stronie roz-
wiązań proekologicznych.

Przyznanie nadrzędnego znaczenia jednemu z tych wymiarów, nieza-
leżnie od tego, o którym mówimy, pokazuje, że żaden z nich nie przed-
stawia się jako optymalny. Jeśliby dla przykładu polityka odzwierciedla-
ła jedynie skrajne stanowisko proekologiczne, to przy niskim poziomie 
inwestycji gospodarka nie mogłaby się rozwijać. W takim przypadku 

17 Gang Chen, Politics of China’s Environmental Protection: Problems and Progress, Singa-
pore 2009, s. 144.
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wydobycie z biedy w państwach Azji Wschodniej szerokich grup społecz-
nych staje się nie tylko trudne, lecz wręcz niemożliwie18. Zatem model 
rozwoju społeczno-ekonomicznego w optymalnym kształcie musi zawie-
rać oba wymiary działania, zarówno proinwestycyjne, jak i prośrodowi-
skowe. Warto zarazem podnieść, że wspomniane działania nie mogą się 
przy tym ograniczać do odwoływania się jedynie do instrumentarium natu-
ry prawnej, ponieważ sam zakaz bądź nakaz powinnego postępowania nie 
przekłada się automatycznie na zwiększenie przykładowo bioróżnorod-
ności. To upoważnia do zakwalifikowania celów ekologicznych nie jako 
celów samych w sobie, ale jako elementów składowych polityki rozwoju 
społeczno-gospodarczego19.

Na uwagę zasługuje tutaj zatem stosunek do ochrony środowiska 
w Unii Europejskiej, której polityka zasadza się na próbie zerwania związ-
ku między wzrostem gospodarczym a intensyfikacją wykorzystania zaso-
bów naturalnych. Stąd dla tego ugrupowania jedną z determinant rozwoju 
jest przyjęcie ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalne-
go. To znajduje odzwierciedlenie w koncepcji zrównoważonego rozwoju20, 
która słusznie może pretendować w znaczeniu geograficznym do sposobu 
działania o charakterze uniwersalnym. W jej ramach próbuje się przepro-
wadzić integrację celów gospodarczych, społecznych, kulturowych oraz 
właśnie środowiskowych, co czyni ze zrównoważonego rozwoju koncep-
cję o znaczeniu horyzontalnym, wykraczającą dalece poza aspekt ekolo-
giczny21. Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiskowej to taki 
bowiem układ relacji ekologiczno-ekonomicznych, który nie prowadzi 
do uszczuplenia kapitału środowiska22.

Połączenie celów ekonomicznych z ekologicznymi pozwala uznać na-
stępujące pięć założeń za istotne z punktu widzenia przedmiotowego go-
spodarowania. Są nimi23:

18 Monica Das Gupta / John Bongaarts / John Cleland, Population, Poverty and Sustainable De-
velopment. A Review of the Evidence, „Policy Research Working Paperˮ 5719 (2011), s. 7–13.

19 Na temat ekologii jako celu polityki gospodarczej zob. Bolesław Winiarski (red.), Polityka 
gospodarcza, Warszawa 2006, s. 60.

20 Marek Świstak / Jan W. Tkaczyński, Polityka ochrony środowiska [w:] Marek Świstak / Jan 
W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, 
Kraków 2015, s. 261.

21 Tomasz Parteka, Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych, Warsza-
wa 2000, s. 16.

22 Ryszard Domański, Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności roz-
woju, Warszawa 1992, s. 17; Our Common Future, Report of the World Commission on 
Environment and Development, 1987, http://www.un-documents.net/our-common-future.
pdf [dostęp: 30.03.2019].

23 Barbara Prandecka, Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze, Warszawa 1991, s. 252.
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 ● ograniczoność naturalnych zasobów surowcowych;

 ● konieczność pozostawienia części odkrytych złóż mineralnych dla 
przyszłych pokoleń;

 ● wzrost oczekiwań ekologicznych po stronie ludności, których zabez-
pieczenie pozostawia się działalności gospodarczej;

 ● kosztochłonność inwestycji o czystych technologiach i zamkniętych 
obiegach;

 ● nieopłacalność ekonomiczna naruszania i zanieczyszczania środowi-
ska ze względu na straty ekologiczne i wysokie koszty społeczne.

Jakkolwiek by argumentować na rzecz zasadności prowadzenia poli-
tyki ochrony środowiska, to nie sposób zapomnieć, że jej kreowanie jest 
domeną władzy publicznej. Innymi słowy, polityka ochrony środowiska 
stanowi jeszcze jeden obszar nie tylko zainteresowania, lecz także oddzia-
ływania władzy publicznej i organizacji międzynarodowych. Stąd polityka 
ochrony środowiska oddziałuje lub stara się oddziaływać na jakość za-
chowania środowiska naturalnego bądź na eksploatację zasobów natural-
nych. Składa się z serii decyzji, ustaleń środowiskowych w zakresie celów 
i efektów oraz wykorzystywania odpowiednich narzędzi do ich osiąga-
nia. Stąd tak uprawiana polityka to działania lub nakazy powstrzymania 
się od podejmowania określonych działań, które prowadziłyby następnie 
do degradacji środowiska naturalnego24.

2. Punkt wyjścia, czyli określenie stanu środowiska 
naturalnego w Chinach

Obecny stan środowiska naturalnego w Chinach odbiega praktycznie pod 
każdym względem od uznawanego za dopuszczalny bądź zgodny z nor-
mami bezpieczeństwa ekologicznego, niemniej jednak stwierdzenie to, ra-
czej gazetowe niż naukowe, wymaga ze względu na jego nieostry z jednej 
strony, z drugiej zaś mało odkrywczy charakter, wyłożenia stanu zapaści 
ekologicznej w Chinach za pomocą liczb i faktów. Jedynie bowiem w ten 
sposób będziemy potrafili nie tylko lepiej, ale nade wszystko właściwie 
zrozumieć skalę rzeczonego problemu w Państwie Środka. I, co jeszcze 
ważniejsze, umieli podjąć próbę oceny, czy podjęte działania są trafne, 

24 Michael E. Kraft, Environmental Policy and Politics, op.cit., s. 16–17.
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wystarczające, a nade wszystko umożliwiające nie tyle zatrzymanie w nie-
których regionach Chin postępującej degradacji środowiska naturalnego, 
ile odwrócenie tamże stanu klęski ekologicznej. I to w taki sposób, aby 
stało się to uchwytne doświadczalnie zarówno według (łagodnych) stan-
dardów krajowych, jak i (surowszych) norm międzynarodowych.

Przyczyn klęski ekologicznej w Państwie Środka upatruje się po-
wszechnie w realizowanej w ostatnich czterech dziesięcioleciach polityce 
niepohamowanego i nieliczącego się ze środowiskiem naturalnym wzrostu 
i rozwoju gospodarczego. Tak jest bez wątpienia, gdy mówimy dla przy-
kładu o skażeniu przez przemysł wód gruntowych i atmosfery. Inaczej jed-
nak musimy wypowiedzieć się na ten temat, gdy weźmiemy pod uwagę – 
również przykładowo – traktowanie rzek chińskich jako dogodnej drogi 
spławiania śmieci. Tego rodzaju „utylizacja” różnego rodzaju odpadów 
domowych nie ma bowiem nic wspólnego ze wspomnianym uprawianiem 
forsownej polityki wzrostu gospodarczego, tylko jest odbiciem niskiej kul-
tury społecznej oraz niskiego w społeczeństwie poziomu świadomości po-
trzeby ochrony środowiska naturalnego.

Druga co do wielkości gospodarka świata produkuje jednak nie tyl-
ko odpady domowe, lecz także groźne dla środowiska naturalnego zanie-
czyszczenia przemysłowe. Chiny odpowiadają za 28% światowego za-
nieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla (za 2017)25, 25% tlenkiem 
azotu, 35% pyłem zawieszonym PM 2.5 (za 2010)26. Skala emisji robi wra-
żenie, jeśli wziąć pod uwagę wartości procentowe. Jeśli natomiast wyrazić 
emisję dwutlenku węgla per capita w tonach, to Chiny plasują się dużo 
poniżej Rosji, USA czy Niemiec, osiągając wartość mniejszą od poziomu 
emisji dwutlenku węgla w Polsce (tabela 12). Taki poziom emisji w Chi-
nach wynika głównie z dużej liczby ludności zamieszkującej obszar pań-
stwa chińskiego w stosunku do pozostałych państw ujętych w rzeczonym 
zestawieniu. Niemniej jednak z analizy emisji dwutlenku węgla w różnych 
krajach wynika, iż największe jego emisje generują nie kraje rozwijające 
się, lecz kraje uprzemysłowione27.

25 Obliczenia własne na podstawie: International Energy Agency, World Energy Outlook: 
The Gold Standard of Energy Analysis, https://www.iea.org/weo [dostęp: 30.03.2019].

26 Łukasz Gacek, Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, 
gospodarka niskoemisyjna, Kraków 2015, s. 80.

27 International Energy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion, Highlights, Paris 2015, 
s. 12–13.
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Tabela 12. Emisja dwutlenku węgla (CO2) per capita w Chinach na tle wybranych 
krajów (w tonach rocznie)

Kraj 1990 2000 2010 2013 2014 2016

Chiny 2,2 2,7 6,6 7,6 7,5 7,0

Niemcy 11,9 10,1 9,3 9,4 8,9 9,0

Japonia 8,9 9,6 9,1 9,8 9,5 9,0

Polska 9,7 7,8 8,3 7,9 7,5 8,0

Rosja 11,0 11,3 12,8 12,4 11,9 10,0

USA 19,3 19,3 19,6 13,6 16,5 15,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Human Development Data (1990–2017), http://hdr.
undp.org/en/data# (lata 1990–2014) [dostęp: 30.03.2019]; International Energy Agency, Statistics 
Global Energy Data at Your Fingertips, https://www.iea.org/statistics/?country=USA&year=20
16&category=Emissions&indicator=CO2ByGDPPPP&mode=table&dataTable=INDICATORS 
(2016 rok) [dostęp: 30.03.2019].

Przedstawiony kilkukrotny wzrost emisji dwutlenku węgla per capita 
w Państwie Środka wynika, jak już o tym była mowa, z niepohamowane-
go wzrostu gospodarczego. Procesowi temu towarzyszy zwiększanie kon-
sumpcji energii, która w przypadku Chin w 2017 roku wyniosła 23,2% 
użycia całej gospodarki światowej28. Nie zaskakuje wobec tego, że naj-
większym emitentem dwutlenku węgla (9 101,5 mln ton) w Chinach jest 
właśnie sektor energetyczny (4 386,4 mln ton), gdy drugim w kolejności 
jest dopiero sektor produkcyjny (2 849,7 mln ton)29. Trzeba jednak przy-
znać, że w Państwie Środka poziom zapotrzebowania na surowce ener-
getyczne w porównaniu z krajami rozwiniętymi, takimi jak kraje OECD 
(6 078 kg) czy też USA (6 891 kg), jest stosunkowo niski. Gdy bowiem 
w Chinach przeciętne zużycie wspomnianych surowców per capita wy-
niosło 247 kg w 1970 roku (na świecie 1 323 kg), to w 2017 – 2 259 kg 
(na świecie 1 794 kg) – wykres 2.

28 Podczas gdy USA – 16,5%, Europa – 14,6%. BP Statistical Review of World Energy, 
June 2018, s. 8, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/
pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf [dostęp: 
30.03.2019].

29 International Energy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion, Highlights, Paris 2018, 
s. 69, https://webstore.iea.org/download/direct/2373?fileName=CO2_Emissions_from_Fuel_
Combustion_2018_Highlights.pdf [dostęp: 30.03.2019].
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Wykres 2. Przeciętne zużycie surowców energetycznych w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca w Chinach na tle wybranych gospodarek świata (w kilogramach)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators, https://
databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=EN.ATM.CO2E.KT&country=# [do-
stęp: 30.03.2019]; Statistical Review of World Energy – all data, 1965–2017, https://www.bp.com/
content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/xlsx/energy-economics/statistical-review/bp-
-stats-review-2018-all-data.xlsx [dostęp: 30.03.2019].

Niemniej Chiny zwiększyły wzrost zapotrzebowania na surowce 
energetyczne znacznie powyżej średniej światowej wynoszącej 471 kg 
dla okresu 1970–2017. Dla Państwa Środka wzrost ten osiągnął bowiem 
w tym samym okresie 2 012 kg. Sam wzrost, począwszy od 1970 roku, nie 
może dziwić, ponieważ w gospodarce chińskiej przed wielkimi reformami 
zapoczątkowanymi w 1979 roku realizowano model rozwoju społeczno-
-gospodarczego oparty na pracy w rolnictwie (w 1970 sektor ten tworzył 
34,8% PKB)30, które nie generowało dużego zapotrzebowania na energię. 
Inaczej jest w ostatniej dekadzie, kiedy to porównanie danych za rok 2009 
oraz 2017 wskazuje na dalsze utrzymanie tendencji wzrostowej (wzrost 
o 509 kg) w porównaniu ze skalą światową (wzrost o 108 kg).

Tym suchym liczbom przydaje dramatycznego wydźwięku jednak do-
piero opis Robyn Meredith: 

Zanieczyszczenia powietrza w Chinach nie da się z niczym porównać. Kiedy przy-
bysz z innego kraju zamieszka w jednym z chińskich miast i otworzy okno swojego 
pokoju, natychmiast uderza go silny, odrażający zapach. Przyczyną nie jest jakieś 
pobliskie źródło odoru, lecz wszechogarniający, unoszący się wszędzie smród31.

30 The World Bank, World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/data/re-
ports.aspx?source=2&series=EN.ATM.CO2E.KT&country=# [dostęp: 30.03.2019].

31 Robyn Meredith, Chiny i Indie. Supermocarstwa XXI wieku, przeł. Witold Falkowski, War-
szawa 2009, s. 296–299.
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Obszerne zestawienie chińskich problemów ekologicznych, które 
znajdziemy u Bogdana Góralczyka32, nie napawa tym bardziej optymi-
zmem. I tak, dokumentując stan rabunkowego podporządkowywania czło-
wiekowi środowiska naturalnego, autor ten podaje, że:

 ● siedem z dziesięciu najbardziej zatrutych rzek na świecie znajdowało 
się na terenie Chin (tylko 20–25% wszystkich odprowadzanych wód 
było oczyszczane);

 ● siedem najbardziej zatrutych miast na świecie znajdowało się na ob-
szarze Chin i wskutek tego około 40% wypadków śmiertelnych zwią-
zanych z zatruciem atmosfery przypadało właśnie na ten kraj;

 ● 75–80% wód w chińskich rzekach nie nadawało się nie tylko do spo-
życia, ale nawet do łowienia ryb;

 ● 90% wód gruntowych w miastach było skażonych;

 ● blisko 50% wód w rzekach zostało zaliczonych do kategorii piątej, 
czyli nienadającej się nawet do celów rolniczych;

 ● dwie trzecie chińskich miast, w których Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) przeprowadziła kontrolę, nie sprostało ekologicznym wy-
mogom tej organizacji;

 ● około jedna trzecia odpadów przemysłowych i dwie trzecie ścieków 
komunalnych trafiało bezpośrednio, bez oczyszczania, do rzek i jezior. 
W rezultacie 75% chińskich jezior oraz połowa długości chińskich 
rzek były poważnie zanieczyszczone;

 ● kwaśne deszcze spadały z różną częstotliwością na niemal jedną trze-
cią obszaru Chin;

 ● około 40% użytków rolnych straciło w ostatnich latach na jakości 
(13–16 milionów hektarów ziemi jest zanieczyszczonych środka-
mi chemicznymi, a 20 milionów hektarów jest skażonych metalami 
ciężkimi);

 ● ponad 700 milionów Chińczyków miało problemy z dostępem 
do świeżej wody;

 ● na wybrzeżu zniknęły mangrowce, a zamiast nich pojawiły się algi;

32 Bogdan Góralczyk, Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Warszawa 2010, 
s. 246–263.
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 ● pomimo istnienia ponad tysiąca rezerwatów przyrody, co najmniej 15–
20% gatunków chińskiej flory i fauny jest zagrożonych wyginięciem;

 ● zalesienie kraju wynosi około 16% przy średniej światowej liczącej 
około 27%;

 ● proces pustynnienia wygląda natomiast tak, że pustynie zajmują 
w Chinach już 25–28% obszaru kraju, czyli ponaddwukrotnie więcej 
niż wynosi areał ziemi uprawnej.

Jakość tego, czym oddychamy, należy niewątpliwie do tych elemen-
tów naszego otoczenia, które stosunkowo łatwo daje się zbadać orga-
noleptycznie. Jako metoda badawcza polega to bowiem na sprawdzeniu 
właściwości badanego obiektu za pomocą zmysłów: wzrokowego, wę-
chowego, sma kowego, słuchowego lub dotykowego. Aczkolwiek trzy 
pierwsze zmysły, a zwłaszcza dwa pierwsze najzupełniej wystarczają 
w wyniku analizy sensorycznej do stwierdzenia rzeczonej jakości po-
wietrza, to jest to jednak ocena subiektywna. Warto zatem odwołać się 
do danych obiektywnych, którymi dysponujemy w odniesieniu do Chin. 
Stąd, nawet jeśli wyda się to w tym miejscu zaskakujące, warto jednak 
najpierw przywołać dane statystyczne mówiące o stopniu urbanizacji 
w Państwie Środka. Jeżeli zatem jeszcze na początkowym etapie re-
form w 1980 roku 81% ludności wciąż utrzymywało się z pracy na roli, 
to z początkiem nowego stulecia współczynnik ten wyniósł już 69%, by 
w roku 2012 spaść do poziomu poniżej 50%. W roku 2011 po raz pierw-
szy w historii Chin liczba ludności żyjącej w miastach (50,5%) przekro-
czyła liczbę ludności wiejskiej (49,5%)33.

Proces urbanizacji nie byłby sam w sobie z punktu widzenia ekolo-
gii niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że towarzysząca szybkiemu 
rozwojowi gospodarczemu urbanizacja niesie ze sobą dwie konsekwencje. 
Pierwsza wiąże się z najbardziej spektakularną zmianą infrastrukturalną, 
jaką zanotowano w Chinach w ostatnich dwóch dekadach, czyli z (roz)bu-
dową transportowej sieci drogowej, kolejowej i lotniczej34. Druga jest nato-
miast świadectwem rozwoju klasy średniej i jej wielkomiejskich aspiracji. 
Mowa tu bowiem o rosnącej lawinowo w tym kraju liczbie samochodów. 
Pochodna obydwu tych sprzężonych procesów jest łatwa do przewidze-
nia. Coraz więcej aut na drogach i coraz więcej smogu. Tylko w samym 
liczącym ponad 20 milionów mieszkańców Pekinie porusza się obecnie 

33 The World Bank, World Development Indicators, op.cit., s. 258.
34 Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, Manila 2018, s. 168–173.
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po drogach około 5 milionów samochodów, co powoduje, że źródłem 
większości zanieczyszczeń w stolicy nie jest już od momentu zamknięcia 
w 2017 roku ostatniej z miejskich elektrociepłowni węglowych emisja ich 
wyziewów, lecz emisja spalin samochodowych35.

Władze stolicy przez długie lata nie tylko ignorowały opisane zagro-
żenie, ale – co gorsza – utajniały dane w tej materii. Zaczęły je ujawniać 
dopiero od roku 2014, kiedy wraz z wystąpieniem Hu Jintao – prezyden-
ta państwa i sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin – pod-
czas XVIII Zjazdu w listopadzie 2012 roku zostało zainicjowane nowe 
stanowisko w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. To spowo-
dowało, że gdy zanieczyszczenie powietrza przekracza dwustukrotnie 
dopuszczalny poziom przez cztery dni z rzędu, trzystukrotnie przez po-
nad dwa dni lub pięćsetkrotnie przez co najmniej dobę, ogłaszany jest 
tzw. czerwony alarm, który przekłada się na zamknięcie m.in. placó-
wek oświatowych, zakładów pracy i placów budów. To nie dziwi, je-
śli uwzględnić, że w trzech ostatnich dekadach odnotowano w Państwie 
Środka ponadpięciokrotny wzrost wskaźnika śmiertelności na skutek za-
chorowań na raka płuc36. Zanieczyszczenie powietrza na skutek spalania 
węgla i paliw stałych oraz ogrzewania było w 2010 roku czwartą i zara-
zem główną przyczyną zachorowalności w Chinach, przyczyniając się 
do 1,2 mln przedwczesnych zgonów37.

O tym, jak niebezpieczne jest zanieczyszczenie powietrza w Chinach, 
informują nas – przywołane już tutaj – statystyki mówiące o liczbie zgo-
nów38 spowodowanych złym jego stanem39. Jak się jednak wydaje, bar-
dziej przemawiające do wyobraźni może być porównanie zanieczyszcze-
nia powietrza z paleniem papierosów (wykres 3). Zestawienie to pozwala 
w ramach tzw. metody interpolacji obliczyć zanieczyszczenie powie-
trza w tzw. ekwiwalencie wypalonych papierosów przy wykorzystaniu 
danych otrzymanych z monitoringu satelitarnego40. I tak, przykładowo, 

35 Maciej Walkowski, Chińska strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego, op.cit., s. 259.
36 Ibidem, s. 261.
37 Gonghuan Yang, Rapid Health Transition in China, 1990–2010: Findings from the Global 

Burden of Disease Study, „Lancetˮ 381 (2010), s. 1987–2015.
38 Hualiang Lin / Xiaojie Wang / Tao Liu / Xing Li / Jianpeng Xiao / Weilin Zeng / Wenjun Ma, 

Air Pollution and Mortality in China [w:] Guang-Hui Dong (red.), Ambient Air Pollution 
and Health Impact in China, Singapore 2017, s. 103–122.

39 World Health Organization, WHO Methods and Data Sources for Global Causes of Death 
2000–2011, „Global Health Estimates Technical Paperˮ 3 (2013), s. 3–18; Lihong Ren / Wen 
Yang / Zhipeng Bai, Characteristics of Major Air Pollutants in China [w:] Guang-Hui Dong 
(red.), Ambient Air Pollution…, op.cit., s. 10–26.

40 Robert A. Rohde / Richard A. Muller, Air Pollution in China: Mapping of Concentrations 
and Sources, „PLoS One” 10 (2015), s. 1–14.



214 Jan Wiktor Tkaczyński / Marek Świstak

w 2015 roku średni poziom pyłu zawieszonego PM2,5 w Pekinie w ciągu 
roku wynosił około 85 μg/m3, co odpowiada około czterem wypalonym 
papierosom dziennie. Średnia wartość w przemysłowym mieście Han-
dan, leżącym w przybliżeniu 200 km na południe od Pekinu, wynosiła 
około 120 μg/m3, tj. 5,5 papierosa dziennie. Kiedy w Pekinie poziom 
wzrósł do 550 μg/m3, odpowiadało to 25 wypalanym papierosom dzien-
nie. W tej sytuacji, gdy w Harbinie zanieczyszczenie powietrza osiągnę-
ło 999 μg/m3, dawało to w tym przeliczeniu aż 45 papierosów dziennie. 
W dniach o wysokim stężeniu zanieczyszczenia powietrza jego skutki 
dla zdrowia mieszkańców są zatem porównywalne średnio dla całych 
Chin ze szkodami wyrządzanymi podczas wypalenia dwóch opakowań 
papierosów dziennie (40 sztuk)41.

Wykres 3. Przybliżone zanieczyszczenie powietrza w wybranych miastach Chin 
jako równowartość wypalonych papierosów dziennie na tle UE i USA (2015)

USA, średnio

UE,  średnio

Chiny, średnio

Pekin, średnio

Handan, średnio

Pekin, bardzo zanieczyszczony dzień

Harbin, bardzo zanieczyszczony dzień

Shenyang, najgorsze wskazanie

0,4

1,6

2,4

4,0

5,5

25,0

45,0

63,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bo-Yi Yang / Yimin Liu / Li-Wen Hu / Xiao-Wen 
Zeng / Guang-Hui Dong, Urgency to Assess the Health Impact of Ambient Air Pollution in 
China [w:] Guang-Hui Dong (red.), Ambient Air Pollution and Health Impact in China, 
Singapore 2017, s. 3.

Tymczasem w 2017 roku około 70,7% chińskich miast spośród tych, 
które zostały objęte państwowym monitoringiem jakości powietrza (338 
miast na poziomie prefektur oraz regionów), nie spełniało krajowych norm 

41 Bo-Yi Yang / Yimin Liu / Li-Wen Hu / Xiao-Wen Zeng / Guang-Hui Dong, Urgency to As-
sess the Health Impact of Ambient Air Pollution in China [w:] Guang-Hui Dong (red.), Am-
bient Air Pollution…, op.cit., s. 3.
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dotyczących jakości powietrza42. Udało się to zaledwie 99 miastom. Nale-
ży zaznaczyć, że chińskie normy i tak są mniej rygorystyczne aniżeli nor-
my międzynarodowe. Jedynie dla przykładu można wskazać na normę py-
łów PM2,5 wynoszącą 35 μg/m3 rocznie i 75 μg/m3 dziennie, co przekłada 
się na ponad trzykrotność norm ustalonych przez Światową Organizację 
Zdrowia, wynoszącą odpowiednio: 10 μg/m3 rocznie i 25 μg/m3 dziennie43. 
Przedmiotowe zanieczyszczenie jest przestrzennie bardzo zróżnicowane 
i dotyczy głównie ośrodków miejskich. Wśród chińskich miast najgorszą 
jakością powietrza (za 2017) odznaczają się (w kolejności od najbardziej 
zanieczyszczonego): Shijiazhuang, Handan, Xingtai, Baoding, Tangshan, 
Taiyuan, Xi’an, Hengshui, Zhengzhou oraz Jinan. Wśród 10 miast o rela-
tywnie najlepszej jakości powietrza wymienia się (w kolejności od naj-
mniej zanieczyszczonego): Haikou, Lhasa, Zhoushan, Xiamen, Fuzhou, 
Huizhou, Shenzhen, Lishui, Guiyang oraz Zhuhai44.

Powszechnie znanym faktem jest, że zanieczyszczenia powietrza sta-
nowią bardzo groźne konsekwencje dla zdrowia człowieka45. Przykłado-
wo, drobny pył, docierając do dróg oddechowych, płuc i krwi, stanowi 
czynnik ryzyka dla chorób sercowo-naczyniowych bądź sercowo-płuc-
nych. Według Światowej Organizacji Zdrowia jedynie w 2016 roku zanie-
czyszczenie powietrza odpowiadało za 7 milionów ofiar, z których 94% 
to ludzie głównie z krajów o średnich dochodach, z czego na region Azji 
Południowo-Wschodniej przypada 2,4 mln zgonów46 (wykres 4). Ocze-
kiwana długość życia w Chinach jest zmniejszona o prawie 25 miesięcy 
z powodu złej jakości powietrza47.

42 Za jakość powietrza spełniającą normy krajowe uznaje się tę, na którą składa się suma 
stężenia wszystkich sześciu ocenianych zanieczyszczeń spełniających normę krajową, 
przy czym SO2, NO2, PM10 i PM2,5 oceniane są zgodnie ze średnim rocznym stężeniem, 
a CO2 i O3 według percentyla stężenia. Zob. The 2017 Report on the State of the Ecology 
and Environment in China, May 2018, s. 8, http://english.mee.gov.cn/Resources/Reports/
soe/SOEE2017/201808/P020180801597738742758.pdf [dostęp: 30.03.2019].

43 Na temat światowych norm jakości powietrza zob. World Health Organization, WHO Air 
Quality Guidelines for Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide – 
Global Update 2005, Geneva 2006.

44 Ibidem, s. 10.
45 Jie Cao / Chunxue Yang / Jianxin Li / Renjie Chen / Bingheng Chen / Dongfeng Gu / Haidong 

Kan, Association between Long-Term Exposure to Outdoor Air Pollution and Mortality in 
China: A Cohort Study, „Journal of Hazardous Materialsˮ 186 (2011), s. 1594–1600; World 
Health Organization, Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution – REVIHAAP 
Project, 2013, s. 1–5, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVI-
HAAP-Final-technical-report-final-version.pdf [dostęp: 30.03.2019].

46 World Health Organization, Burden of Disease from the Joint Effects of Household and Am-
bient Air Pollution for 2016, May 2018, https://www.who.int/airpollution/data/AP_joint_ef-
fect_BoD_results_May2018.pdf [dostęp: 30.03.2019].

47 International Energy Agency, Energy and Air Pollution World Energy Outlook Special Re-
port, Paris 2016, s. 7.
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Wykres 4. Śmiertelność ze względu na zanieczyszczenie powietrza w gospodar-
stwach domowych (wewnątrz) i powietrza atmosferycznego (na zewnątrz) – licz-
ba zgonów na 100 000 mieszkańców (za rok 2016)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Air Pollution, World Health Statistics Data Visualizations 
Dashboard, 2018, http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-9-viz-1?lang=en [dostęp: 30.03.2019].

Według przywołanych przez Macieja Walkowskiego głosów chińskich 
specjalistów48, problemem ekologicznym numer jeden w Chinach nie jest 
jednak bynajmniej jakość powietrza, lecz woda. Dokładniej rzecz ujmu-
jąc – zarówno jej stan (jakość), jak i jej brak lub niewystarczająca ilość. 
W dostępie do wody istnieją bowiem w Państwie Środka niepokojące róż-
nice międzyregionalne. Cztery piąte chińskich zasobów wodnych znajdują 
się na południu, w znacznej części w dorzeczu Jangcy, gdy tymczasem 
przykładowo Pekin, położony w północnej części kraju, cierpi na niedobór 
wody w skali porównywalnej z Arabią Saudyjską. Z powodu nadmiernego 
przy tym czerpania wody, chińskie rzeki zwyczajnie znikają z powierzchni 
ziemi. Liczba rzek posiadających znaczne zasoby wody spadła z poziomu 
ponad 50 tysięcy w latach pięćdziesiątych XX wieku do poziomu 23 ty-
sięcy. Co gorsza, na skutek drenażu podziemnych warstw wodonośnych 
poziom wód gruntowych w północnych Chinach obniża się co roku śred-
nio o 2 metry. To powoduje, że dwie trzecie największych miast chińskich 
boryka się z brakiem wody, ponieważ większość pobierana jest właśnie 
z tych źródeł. Ilość wody przypadająca na mieszkańca Chin wynosi zale-
dwie 2,1 tysięcy m3 rocznie, co stanowi jedynie 28% średniej światowej49.

48 Maciej Walkowski, Chińska strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Implikacje dla 
Unii Europejskiej, Poznań 2018, s. 251–256.

49 Water Shortage, Pollution Threaten China’s Growth, http://www.china.org.cn/environ-
ment/2012-02/16/content_24653422.htm [dostęp: 30.03.2019].
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Akweny w Chinach podzielone są stosownie do celów ich wykorzy-
stywania i ochrony na pięć klas (tabela 13). I tak:

 ● klasa I to wody ze źródeł oraz krajowych rezerwatów przyrody;

 ● klasa II to obszary chronione pierwszej klasy, które obejmują źródła 
wody pitnej, obszary chronione będące siedliskiem rzadkich gatun-
ków ryb oraz pola tarła ryb i krewetek;

 ● klasa III stanowi obszary chronione drugiej klasy, stanowiące źród-
ła wody pitnej, obszary chronione dla zwykłych ryb oraz terenów 
kąpielowych;

 ● klasa IV to wody wykorzystywane w celach przemysłowych oraz re-
kreacyjnych, które nie mają styczności z ludzkim ciałem;

 ● klasa V stanowi akweny wykorzystywane w irygacji terenów rolni-
czych50.

Niedostatek wody to jedna strona medalu51. Druga pokazuje jej jakość. 
Najczęściej złą. Najlepszym przykładem jest przeprowadzona w 2007 roku 
kontrola 13 tysięcy km (z dopływami) Żółtej Rzeki (Huang He) przez spe-
cjalnie powołaną w tym celu komisję rządową, która stwierdziła, że jedna 
trzecia wód tej rzeki nie nadaje się nawet do nawadniania upraw rolnych, 
o spożyciu nie mówiąc. Skażonych jest 40% wód. Dodatkowo jedna pią-
ta rzek jest tak zanieczyszczona, że obejmuje ją najwyższa kategoria ska-
żenia (V+), co oznacza tak wysoki poziom toksyczności wody, że stano-
wi ona zagrożenie, nawet w przypadku zetknięcia się z nią52. Nie inaczej 
jest z jakością wód gruntowych. Według badań chińskich są one skażone 
w 50%53, a według Banku Światowego – aż w 90%. Najczęściej wskazuje 
się na skalę skażenia wynoszącą 80% wód gruntowych54. Powoduje to sy-

50 Ministry of Ecology and Environment the People’s Republic of China, National Standards of 
the People’s Republic of China. Environmental Quality Standards for Surface Water, http://
english.mee.gov.cn/Resources/standards/water_environment/quality_standard/200710/
W020061027509896672057.pdf [dostęp: 30.03.2019], a także Łukasz Gacek, Zielona ener-
gia w Chinach, op.cit., s. 98.

51 Cynthia Cann / Michael Cann / Gao Shangquan, China’s Road to Sustainable Development 
[w:] Kirsten A. Day (red.), China’s Environment and the Challenge of Sustainable Develop-
ment, New York–London 2005, s. 5–7.

52 Water Shortage, Pollution Threaten China’s Growth, op.cit.
53 China Says More than Half of its Groundwater is Polluted, „The Guardianˮ (2014), https://

www.theguardian.com/environment/2014/apr/23/china-half-groundwater-polluted [dostęp: 
30.03.2019].

54 In China, the Water you Drink is as Dangerous as the Air you Breathe, „The Guardianˮ (2017), 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jun/02/china-
water-dangerous-pollution-greenpeace [dostęp: 30.03.2019].
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tuację, w której około 300 milionów Chińczyków nie ma dostępu do czystej 
wody pitnej55. O prawdziwej skali problemu mówi przy tym takie oto ze-
stawienie, że kraj zaludniony przez jedną piątą mieszkańców globu dyspo-
nuje zaledwie 7% światowych zasobów wody. Stąd dostęp do wody pitnej 
w Chinach to nie tylko kwestia jakości życia, lecz także przetrwania.

Tabela 13. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Chinach w 2017 roku 
(w %)

Dorzecze Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa V+
Jangcy 2,2 44,3 38,0 10,2 3,1 2,2
Żółta Rzeka 1,5 29,2 27,0 16,1 10,2 16,1
Rzeka Perłowa 3,0 56,4 27,9 6,1 2,4 4,2
Songhua – 14,8 53,7 25,0 0,9 5,6
Huaihe – 6,7 39,4 36,7 8,9 8,3
Haihe 1,9 20,5 19,3 13,0 12,4 32,9
Liaohe 2,8 23,6 22,6 24,5 7,5 18,9
Rzek w prowincjach:
a) Zhejiang i Fujian 2,4 40,8 45,6 7,2 3,2 0,8
b) północno-zachodnich 12,9 77,4 6,4 1,6 1,6 –
c) południowo-wschodnich – 79,4 15,9 3,2 – 1,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The 2017 Report on the State of the Ecology and 
Environment in China, op.cit., s. 17–26.

Na przedstawione problemy nakładają się dodatkowo bardzo sła-
bo rozwinięta infrastruktura przesyłu wody oraz wieloletnie zaniedbania 
w zakresie (roz)budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na 667 du-
żych miast aż 300 nie posiada żadnej oczyszczalni ścieków56. Niepokojące 
zarazem jest to, że tylko 40% wody używanej w przemyśle poddawane 
jest procesowi oczyszczania, co oznacza, iż reszta odprowadzana jest bez-
pośrednio do rzek i jezior. Niska jest także tzw. produktywność wodna, 
wynosząca w Chinach około 8 USD na każdy metr sześcienny, gdy dla 
porównania rzeczona średnia wydajność dla państw europejskich wynosi 
około 58 USD. Być może pozostaje to w związku z regulowaną odgórnie 
(a więc nie wolnorynkową) ceną wody, w którą zaopatrywani są miesz-
kańcy chińskich miast: wynosi ona około 10% tego, co płaci się w dużych 
miastach Europy.

55 Dermot O’Gorman / Zhu Chunquan, Environment [w:] Stanley Crossick / Etienne Reuter 
(red.), China-Eu: A Common Future, Singapore–New York–London 2007, s. 20.

56 Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Łódź 
2015, s. 119.
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Skalę degradacji środowiska naturalnego, tym razem w zestawieniu 
globalnym, pokazuje natomiast wspomniana emisja do atmosfery zarów-
no pyłów zawieszonych, jak i trujących związków chemicznych – skutku 
gwałtownego i niekontrolowanego rozwoju gospodarczego w Państwie 
Środka (tabela 14). Przedstawione dane dotyczące emisji gazów cieplar-
nianych nie pozostawiają bowiem złudzeń co do tego, które państwo 
na świecie jest obecnie ich największym emitentem. 

Tabela 14. Emisja gazów cieplarnianych w Chinach w 2010 roku na tle wybra-
nych krajów (w mln ton rocznie)57 

Obszar Emisja (w mln ton) Emisja (w procentach)
Świat 49 503,1 100,0
Chiny 10 740,3 21,7
USA 6 656,4 13,5
Rosja 2 491,9 5,0
Japonia 1 356,4 2,7
Niemcy 942,8 1,9
Polska 433,4 0,9

Źródło: International Energy Agency, Co2 Emissions from Fuel Combustion (2012 Edition). Part 
III: Greenhouse-Gas Emissions, Paris 2012, s. 46–51, https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/
publicaties/PBL_2012-International-Energie-Agency-CO2-from-fossil-fuel-combustion-ed-
2012-PART-III.pdf [dostęp: 30.03.2019].

Na uwagę zasługuje w przedmiotowym kontekście występowanie 
tzw. efektu cieplarnianego, wyniku uwalniania do atmosfery znacznych 
ilości właśnie dwutlenku węgla. Jeżeli wyniki badań naukowych nie zwo-
dzą, to właśnie jego emisja do atmosfery przyczyni(a) się w znacznym 
stopniu do wzrostu temperatury na Ziemi oraz odpowiada za inne zmiany 
klimatyczne58. Nie wdając się tutaj w dyskusję, czy to fakt bezsporny oraz 
w jakim stopniu (globalnym naturalnie, a nie regionalnym) odpowiada 
za to niekorzystne zjawisko człowiek, można jednak wskazać, à rebours, 
że przedstawiona tutaj chociażby działalność człowieka na pewno mu nie 
służy. Wprawdzie zaaplikowany w skali światowej proces dekarbonizacji 
jako głównego „lekarstwa” w przypadku emisji gazów cieplarnianych 

57 Stosownie do metodologii International Energy Agency jako gazy cieplarniane traktuje się 
CO2 (dwutlenek węgla), CH4 (metan), N2O (podtlenek azotu) oraz gazy fluorowane.

58 Texas A&M University, Air Pollution from Asia Affecting World’s Weather, „ScienceDaily” 
21 January 2014, www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140121130034.htm [dostęp: 
30.03.2019]; Yuan Wang / Renyi Zhang, Asian Pollution Climatically Modulates Mid-
Latitude Cyclones Following Hierarchical Modelling and Observational Analysis, „Nature 
Communicationsˮ 5 (2014), s. 1–7.



znalazł się na agendzie zamierzeń ekologicznych również Chin (sche-
mat 2), trzeba jednak pamiętać, że według oficjalnych zapowiedzi maleją-
cy ten udział będzie można zacząć notować w Państwie Środka dopiero 
po roku 2030.

Nie pomaga ochronie środowiska także chińska emisja dwutlenku 
siarki (SO2), która należy do najwyższych w świecie. Jest ona tymczasem 
szczególnie niebezpieczna ze względu na łączenie się z wodą w trakcie 
opadów atmosferycznych właśnie dwutlenku siarki oraz trójtlenku siarki 
(SO3), tlenku azotu (NO), siarkowodoru (H2S), dwutlenku węgla (CO2), 
chlorowodoru (HCl), co przynosi tzw. kwaśne deszcze59. Aczkolwiek są 
one wynikiem działalności człowieka w Chinach, to spadają jednak nie 
tylko w północno-wschodnich czy też południowo-wschodnich prowin-
cjach tego kraju, ale docierają również do Korei Południowej czy zachod-
niej części Japonii. Tego rodzaju zanieczyszczenia atmosfery nie (u)znają 
przecież granic państwowych.

3. Polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze 
administracyjno-prawnym

Głównym, aczkolwiek nie jedynym instrumentem60 chińskiej polityki 
w zakresie ochrony środowiska są środki prawne, za pomocą których wła-
dze wymagają lub określają jako powinne zachowanie osób lub instytucji 
prywatnych bądź publicznych61. O tym, że prawodawstwo Państwa Środ-
ka w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska naturalnego ulega przy 
tym zmianie, świadczą najlepiej modyfikacje różnych podstaw prawnych 
(w tym konstytucji państwa). Wszystkie one prowadzą (a przynajmniej 
mają prowadzić) do podniesienia standardów ekologicznych i objęcia 
swoim zakresem stosowania coraz to nowych dziedzin życia. Jest to istot-
ne, gdy się uwzględni, że w kraju, w którym nie zdołano – jak dotąd – wy-
kształcić szerokich postaw proekologicznych62, trudno mówić o odpowied-
nim postępie bez stosownego oprzyrządowania formalno-prawnego. Tym 
niemniej rozstrzygnięcia formalnoprawne, aczkolwiek stanowią istotną 

59 Hao Jiming / He Kebin / Duan Lei / Li Junhua / Wang Litao, Air Pollution and its Control in 
China, „Frontiers of Environmental Science & Engineering in Chinaˮ 2 (2007), s. 129–142.

60 Zob. Sonh Meihua / Zhang Shi-jun, A Discussion to the Framework of the New System of 
Investment and Financing on Environmental Protection of Our Country, „Contemporary 
Managerˮ 10 (2006).

61 Michael Howlett, Designing Public Policies. Principles and Instruments, New York 2011, s. 84.
62 Oskar Weggel, Chiny, op.cit., s. 173.

Schemat 2. Aktorzy oraz najważniejsze wyzwania polityki ochrony środowiska 
naturalnego w Chinach

Poziom

Indywidualny Obywatele:
 – zmiana postaw i zachowań na proekologiczne

Lokalne firmy:
 – stosowanie czystych technologii
 – zapewnianie społecznej świadomości / przestrzeganie norm 
ochrony środowiska

Władze lokalne:
 – skuteczny monitoring i kontrola ochrony środowiska
 – promocja postaw i zachowań proekologicznych

Lokalne społeczeństwo obywatelskie:
 – wzrost świadomości ekologicznej
 – monitorowanie zarządzania środowiskowego
 – wdrażanie lokalnych projektów ochrony środowiska 
naturalnego

Sektor przedsiębiorstw:
 – zgodność z regulacjami środowiskowymi
 – zielone inwestycje
 – B + R w zakresie zrównoważonych metod produkcji

Społeczeństwo obywatelskie na poziomie krajowym:
 – wspieranie świadomości ekologicznej
 – monitorowanie zarządzania środowiskiem
 – występowanie w interesie publicznym w sprawach 
dotyczących środowiska naturalnego

Rząd (władza):
 – legislacja zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska 
naturalnego

 – ekologia jako część systemu edukacji
 – włączenie planowania środowiskowego do głównego nurtu 
i finansowania publicznego

 – tworzenie i monitoring wskaźników środowiskowych 
 – wspieranie B + R w zakresie ekologii
 – zreformowanie przedsiębiorstw państwowych w kierunku 
proekologicznym

Lokalny

Krajowy

Wyzwania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, Cost of Pollution in China. Economic 
Estimates of Physical Damage, Washington 2007, s. 13; Alex Wang, Chinese State Capitalism and 
the Environment [w:] Curtis Milhaupt / Benjamin Liebman (red.), Regulating the Visible Hand? 
The Institutional Implications of Chinese State Capitalism, Oxford 2015, s. 15–52.
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znalazł się na agendzie zamierzeń ekologicznych również Chin (sche-
mat 2), trzeba jednak pamiętać, że według oficjalnych zapowiedzi maleją-
cy ten udział będzie można zacząć notować w Państwie Środka dopiero 
po roku 2030.

Nie pomaga ochronie środowiska także chińska emisja dwutlenku 
siarki (SO2), która należy do najwyższych w świecie. Jest ona tymczasem 
szczególnie niebezpieczna ze względu na łączenie się z wodą w trakcie 
opadów atmosferycznych właśnie dwutlenku siarki oraz trójtlenku siarki 
(SO3), tlenku azotu (NO), siarkowodoru (H2S), dwutlenku węgla (CO2), 
chlorowodoru (HCl), co przynosi tzw. kwaśne deszcze59. Aczkolwiek są 
one wynikiem działalności człowieka w Chinach, to spadają jednak nie 
tylko w północno-wschodnich czy też południowo-wschodnich prowin-
cjach tego kraju, ale docierają również do Korei Południowej czy zachod-
niej części Japonii. Tego rodzaju zanieczyszczenia atmosfery nie (u)znają 
przecież granic państwowych.

3. Polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze 
administracyjno-prawnym

Głównym, aczkolwiek nie jedynym instrumentem60 chińskiej polityki 
w zakresie ochrony środowiska są środki prawne, za pomocą których wła-
dze wymagają lub określają jako powinne zachowanie osób lub instytucji 
prywatnych bądź publicznych61. O tym, że prawodawstwo Państwa Środ-
ka w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska naturalnego ulega przy 
tym zmianie, świadczą najlepiej modyfikacje różnych podstaw prawnych 
(w tym konstytucji państwa). Wszystkie one prowadzą (a przynajmniej 
mają prowadzić) do podniesienia standardów ekologicznych i objęcia 
swoim zakresem stosowania coraz to nowych dziedzin życia. Jest to istot-
ne, gdy się uwzględni, że w kraju, w którym nie zdołano – jak dotąd – wy-
kształcić szerokich postaw proekologicznych62, trudno mówić o odpowied-
nim postępie bez stosownego oprzyrządowania formalno-prawnego. Tym 
niemniej rozstrzygnięcia formalnoprawne, aczkolwiek stanowią istotną 

59 Hao Jiming / He Kebin / Duan Lei / Li Junhua / Wang Litao, Air Pollution and its Control in 
China, „Frontiers of Environmental Science & Engineering in Chinaˮ 2 (2007), s. 129–142.

60 Zob. Sonh Meihua / Zhang Shi-jun, A Discussion to the Framework of the New System of 
Investment and Financing on Environmental Protection of Our Country, „Contemporary 
Managerˮ 10 (2006).

61 Michael Howlett, Designing Public Policies. Principles and Instruments, New York 2011, s. 84.
62 Oskar Weggel, Chiny, op.cit., s. 173.

Schemat 2. Aktorzy oraz najważniejsze wyzwania polityki ochrony środowiska 
naturalnego w Chinach

Poziom

Indywidualny Obywatele:
 – zmiana postaw i zachowań na proekologiczne

Lokalne firmy:
 – stosowanie czystych technologii
 – zapewnianie społecznej świadomości / przestrzeganie norm 
ochrony środowiska

Władze lokalne:
 – skuteczny monitoring i kontrola ochrony środowiska
 – promocja postaw i zachowań proekologicznych

Lokalne społeczeństwo obywatelskie:
 – wzrost świadomości ekologicznej
 – monitorowanie zarządzania środowiskowego
 – wdrażanie lokalnych projektów ochrony środowiska 
naturalnego

Sektor przedsiębiorstw:
 – zgodność z regulacjami środowiskowymi
 – zielone inwestycje
 – B + R w zakresie zrównoważonych metod produkcji

Społeczeństwo obywatelskie na poziomie krajowym:
 – wspieranie świadomości ekologicznej
 – monitorowanie zarządzania środowiskiem
 – występowanie w interesie publicznym w sprawach 
dotyczących środowiska naturalnego

Rząd (władza):
 – legislacja zapewniająca wysoki standard ochrony środowiska 
naturalnego

 – ekologia jako część systemu edukacji
 – włączenie planowania środowiskowego do głównego nurtu 
i finansowania publicznego

 – tworzenie i monitoring wskaźników środowiskowych 
 – wspieranie B + R w zakresie ekologii
 – zreformowanie przedsiębiorstw państwowych w kierunku 
proekologicznym

Lokalny

Krajowy

Wyzwania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Bank, Cost of Pollution in China. Economic 
Estimates of Physical Damage, Washington 2007, s. 13; Alex Wang, Chinese State Capitalism and 
the Environment [w:] Curtis Milhaupt / Benjamin Liebman (red.), Regulating the Visible Hand? 
The Institutional Implications of Chinese State Capitalism, Oxford 2015, s. 15–52.
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treść polityki ekologicznej, nie mogą być z nią ani w pełni utożsamiane, 
ani, tym bardziej, jej zastępować. Głównie dlatego, że centralnie stano-
wione prawodawstwo podlega implementacji na poziomie regionalnym 
i lokalnym, stając się przez to obiektem właśnie regionalnej bądź lokalnej 
interpretacji.

Stwierdzenie powyższe prowadzi do wniosku, że środki prawne są 
w Chinach koniecznym, ale na pewno niewystarczającym instrumentem 
wdrażania polityki ekologicznej. Odnosząc się wyłącznie do instrumen-
tów prawnych w chińskiej praktyce implementacyjnej, należy stwierdzić, 
że ważnym aspektem jest ich respektowanie na każdym z poziomów za-
rządzania polityką ochrony środowiska, tj. centralnym, regionalnym i lo-
kalnym. To sprawia, że chińskie prawodawstwo, choć dobrze prezentuje 
się na papierze, w rzeczywistości napotyka trudności implementacyjne, 
zwłaszcza na poziomie lokalnych struktur administracyjnych63. Zasadne 
jest przy tym odnotowanie, że Chiny – według przeglądu dokonanego 
przez Wang Jin – dysponują co prawda na różnych poziomach legislacyj-
nych w zakresie ochrony środowiska wcale pokaźnym instrumentarium 
prawnym, tyle tylko, że ponieważ obejmują niemal każdy aspekt zarządza-
nia środowiskiem, są to środki legislacyjne – jak konstatuje ten badacz – 
o niskiej jakości, rozwodnione w nazbyt wielu normach, o bardzo podsta-
wowym zakresie i jednocześnie trudne do (wy)egzekwowania64.

Analiza polityki ochrony środowiska w rozumieniu zestawu in-
strumentów mających urzeczywistniać jej cele musi zostać rozpoczęta 
od przywołania Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej z 1982 roku65. 
Do kwestii środowiskowych odnosi się bezpośrednio art. 9 Konstytucji, 
który zawiera dyspozycję ustawodawcy co do racjonalnego wykorzysty-
wania zasobów naturalnych oraz ochrony rzadkich zwierząt i roślin. Ure-
gulowanie to wskazuje zarazem, że wszystkie elementy środowiska przy-
rodniczego stanowią własność państwa. Są to: zasoby mineralne, wody, 
lasy, góry, łąki, nieużytki, plaże i inne zasoby naturalne z wyjątkiem lasów, 
gór, łąk, nieużytków, plaż, które zgodnie z prawem pozostają własnością 

63 Liu Jianqiang, China’s New Environmental Law Looks Good on Paper, https://www.china-
dialogue.net/blog/6937-China-s-new-environmental-law-looks-good-on-paper/en [dostęp: 
30.03.2019].

64 Wang Jin, Thirty Years’ Rule of Environmental Law in China: Retrospect and Reassess-
ment, „Journal of China University of Geosciencesˮ (Social Sciences Edition), 2009, 
s. 3–9 (po chińsku). Cyt. za: Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Con-
trol Policies in China: A Retrospective and Prospects, „International Journal Environmental 
Research and Public Healthˮ, December 13 (2016), s. 6–7.

65 Constitution of the People’s Republic of China, http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitu-
tion/2007-11/15/content_1372963.htm [dostęp: 30.03.2019].
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kolektywów. Potwierdzeniem przyznania właśnie władzy państwowej za-
dania ochrony środowiska jest zakaz naruszania lub niszczenia zasobów 
naturalnych przez jakąkolwiek osobę prawną lub osobę fizyczną, co jedno-
znacznie wskazuje, że to właśnie państwo odpowiada za sposób korzysta-
nia z zasobów naturalnych.

Jednym z istotnych zasobów środowiska naturalnego pozostaje zie-
mia. Na straży jej wykorzystania ustawodawca postawił państwo. 

Ziemia na obszarach wiejskich i podmiejskich jest własnością kolektywów, z wy-
jątkiem tych części, które należą do państwa zgodnie z prawem; obiekty miesz-
kalne i prywatne działki uprawne są również własnością kolektywów. Państwo 
może, w interesie publicznym i zgodnie z prawem, wywłaszczyć lub przejąć 
grunty do ich użytkowania i dokonać rekompensaty za ziemię wywłaszczoną 
lub przejętą. Żadna organizacja lub osoba fizyczna nie może stosować, kupować, 
sprzedawać ani w inny sposób angażować się w przekazywanie ziemi za pomocą 
nielegalnych środków. Prawo do użytkowania gruntów może zostać przeniesione 
zgodnie z prawem66. 

W uregulowaniu zwraca uwagę to, iż wszystkie osoby prawne i fizycz-
ne użytkujące ziemię muszą zapewnić jej racjonalne wykorzystanie, acz-
kolwiek ustawodawca nie wyjaśnia, co przez to pojęcie rozumie.

Również inny artykuł Konstytucji, mianowicie 22, odwołuje się 
wprost do środowiska naturalnego jako otoczenia obywateli, które podlega 
ochronie prawnej. Stąd zadaniem państwa jest zapobieganie zanieczysz-
czeniom oraz innym publicznym zagrożeniom, a także zachęcanie do za-
lesiania i ochrony lasów. Niemniej jednak analiza uregulowań Konstytucji 
wskazuje na dość ogólne określenie zasad ochrony środowiska naturalne-
go. I tak, zasadę zapobiegania można wyinterpretować z art. 9 Konstytu-
cji, gdzie przewidziano zakaz wykorzystywania lub niszczenia zasobów 
naturalnych przez jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną. Rzeczone ure-
gulowanie może co prawda wskazywać na ucieleśnienie zasady zapobie-
gania, ale nie do końca. Na poziomie umocowania konstytucyjnego trudno 
bowiem odnaleźć uregulowania świadczące o zastosowaniu zasady odpo-
wiedzialności sprawcy czy też współdziałania, co uprawdopodobnia tezę, 
że przedmiotowa zasada nie znajduje zastosowania do państwa i jego or-
ganów. Tymczasem jest to kwestia fundamentalna w porządku konstytu-
cyjnym państw Unii Europejskiej67.

66 Ibidem, art. 10.
67 Por. Jan W. Tkaczyński, Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europej-

skiej, Warszawa 2009, s. 75–82.
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Wspomniana transformacja prawa w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego obejmuje również rozstrzygnięcia w zakresie prawa cywilne-
go. Także ono stanowi odzwierciedlenie reakcji na problemy środowisko-
we, co określa się mianem „ekologizacji prawa cywilnego”. Jej naczelną 
zasadą jest, iż podmioty prywatne powinny przyczyniać się do ochrony za-
sobów i ochrony środowiska w działalności cywilnej (tzw. zielona zasada). 
Tiantian Zhai i Yen-Chiang Chang zwracają uwagę, że urzeczywistnienie 
zielonej zasady w prawie cywilnym przyczynia się do podjęcia dalszych 
wysiłków w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych, a to dla-
tego, że powinna być ona brana pod uwagę w przepisach dotyczących 
ważności, skuteczności i interpretacji umów, jak również w przypadku za-
sad odnoszących się do umów handlu emisjami68.

Kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego reguluje Usta-
wa o ochronie środowiska z 26 grudnia 1989 roku (Environmental Pro-
tection Law of the People’s Republic of China)69. Wymowa jej art. 1 nie 
pozostawia wątpliwości, że ochrona środowiska naturalnego i poprawa 
warunków bytowania mieszkańców oraz zapobieganie i kontrola zanie-
czyszczeń, a także innych zagrożeń publicznych, jak również ochrona 
zdrowia są w zamyśle ustawodawcy immanentną częścią celu, którym 
jest w ramach „socjalistycznej modernizacji” dalszy rozwój chińskiej go-
spodarki. W tym duchu polityka ochrony środowiska zasadza się zatem 
na planach ochrony środowiska, które muszą stanowić część ogólnokra-
jowych planów rozwoju społeczno-gospodarczego. Zadaniem państwa 
jest przy tym prowadzenie takiej polityki gospodarczej, jaka uwzględ-
nia czynniki sprzyjające ochronie środowiska naturalnego (art. 4). W ten 
sposób następuje integracja działań progospodarczych i prośrodowisko-
wych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że włączenie planów ochrony śro-
dowiska do planów rozwoju gospodarczego stanowi przykład uprzywile-
jowania tego ostatniego.

W analizie przedmiotowej ustawy nie sposób przemilczeć uregulowa-
nia art. 13, które przewiduje instrument prewencyjny w zakresie ochro-
ny środowiska, tj. deklarację oddziaływania na środowisko. Deklaracja 
ta jest w pewnym sensie rozwiązaniem znanym z praktyki europejskiej, 

68 Tiantian Zhai / Yen-Chiang Chang, The Contribution of China’s Civil Law to Sustainable 
Development: Progress and Prospects, „Sustainabilityˮ 11 (2019), s. 1.

69 Co ciekawe, ustawa została wprowadzona próbnie w życie już w 1979 roku. Wersja 
z 1989 była kilkakrotnie nowelizowana, np. w 2007 i 2014 roku. Environmental Protection 
Law of the People’s Republic of China, http://english.mee.gov.cn/Resources/laws/environ-
mental_laws/200710/t20071009_109928.shtml [dostęp: 30.03.2019]; Yana Jin / Henrik An-
dersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Control Policies in China…, op.cit., s. 6–7.
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a określanym jako ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jest tak, 
ponieważ deklaracja w przypadku projektu inwestycyjnego zawiera oce-
nę zanieczyszczenia, jakie może spowodować w zakresie środowiska na-
turalnego jego realizacja. Deklaracja przedkładana jest odpowiedniemu 
organowi (w zależności od właściwości poziomu administracyjnego), 
który rozpatruje możliwość udzielenia pozwolenia na dane prace inwesty-
cyjne. Plany budowlane nie mogą w związku z tym zostać przyjęte bez 
wcześniejszego zatwierdzenia wspomnianej deklaracji oddziaływania 
na środowisko70.

Dokonana w 2014 roku nowelizacja przywołanej ustawy poszerzyła jej 
objętość z 44 do 70 artykułów i nie tylko przyniosła większą odpowiedzial-
ność po stronie władz szczebla lokalnego w sprawach środowiskowych, 
lecz także zawiera uregulowania dotyczące ulepszenia systemu monitorin-
gu środowiska i oceny wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców. 
Zaostrzono równocześnie kary za naruszenie obowiązujących norm środo-
wiskowych. Przykładowo, dyrektorzy przedsiębiorstw nieprzestrzegający 
ustalonych norm mogą zostać pozbawieni wolności. Podobną odpowiedzial-
ność ponoszą urzędnicy, którzy tuszują uchybienia związane z ochroną śro-
dowiska. Mogą oni zostać zdegradowani, a nawet usunięci ze stanowiska71.

System instytucjonalny ochrony środowiska, jaki wyłania się na pod-
stawie Environmental Protection Law of the People’s Republic of China, 
ma charakter hierarchiczny (schemat 3), mimo iż w ustawie można do-
strzec także uregulowania sprzyjające sieciowemu zarządzaniu (gover-
nance) omawianą polityką. W rozdziale II: Nadzór i zarządzanie środowi-
skiem ustawodawca nie pozostawia wątpliwości, iż normy środowiskowe 
ustala właściwe ministerstwo ds. ochrony środowiska naturalnego. Stąd 
władze prowincji, regionów autonomicznych i gmin mogą ustalać własne 
normy, ale tylko w odniesieniu do takich zasobów środowiska, dla jakich 
rząd centralny nie ustanowił norm. Analogicznie jest z odprowadzaniem 
zanieczyszczeń (art. 10) lub systemem monitorowania (art. 11). Stąd za-
daniem jednostek administracyjnych na poziomie powiatu lub powyżej 
tego szczebla jest przeprowadzanie wspólnie z odpowiednimi służbami 
kontroli i oceny sytuacji środowiskowej na obszarach podlegających ich 
kompetencji. Co więcej, w ich gestii leży opracowywanie planów ochrony 
środowiska, które przed ich wdrożeniem podlegają zatwierdzeniu przez 
władze odpowiedniego szczebla.

70 Art. 13. Environmental Protection Law of the People’s Republic of China, op.cit.
71 Łukasz Gacek, Zielona energia w Chinach, op.cit., s. 69.
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Schemat 3. Relacje instytucjonalne w systemie chińskiej polityki ochrony środo-
wiska naturalnego

Rząd Prowincjonalny Prowincjonalne Biuro 
Ochrony Środowiska

Rada Państwowa
(rząd)

Prefektura Prefekturalne Biuro 
Ochrony Środowiska

Minister Ekologii i Środowiska

Powiat Powiatowe Biuro 
Ochrony Środowiska

Gmina

 Relacja nadrzędna
 Relacja doradcza

Gminne Biuro 
Ochrony Środowiska

Ogólnochińskie Zgromadzenie 
Przedstawicieli Ludowych 

(parlament)

Komitet ds. Środowiska i Zasobów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Chen Gang, Politics of China’s Environmental 
Protection: Problems and Progress, Singapore 2009, s. 21. 

W przypadku poziomu lokalnego szczególną pozycję zajmuje, a przez 
to ważną rolę odgrywa terenowy szef Chińskiej Partii Komunistycznej. 
Jego znaczenie bierze się stąd, że to właśnie on decyduje o rozdziale środ-
ków finansowych między różne biura w strukturach regionalnych i lokal-
nych (poziom prowincjonalny, prefekturalny, powiatowy i gminny) oraz 
podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zmian kadrowych. Ponieważ 
są one w dużej mierze napędzane promocją lokalnych urzędników (rodzaj 
oceny kadrowej72), jego ograniczona uwaga i kompromisy w alokacji środ-
ków finansowych są naturalnie uzależnione od zachęt wynikających z me-
chanizmów promocji. Promocja lokalnych urzędników w Chinach stanowi 
ocenę kadrową sprzężoną z wdrażaniem Planów Pięcioletnich, składają-
cych się z szeregu inicjatyw społeczno-gospodarczych73.

72 Genia Kostka, China’s Local Environmental Politics [w:] Eva Sternfeld (red.), Routledge 
Handbook of Environmental Policy in China, New York 2017, s. 36–39.

73 Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Control Policies in China…, 
op.cit., s. 6.
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Schemat 4. System zarządzania polityką ochrony środowiska naturalnego w Chinach

Doktryna państwa

Krajowy PP Krajowy 
Środowiskowy PP 

Prowincjonalny 
PP 

Działania 
specjalne Przedsiębiorstwa Mieszkańcy

Rada Państwowa 
(rząd) MEiŚ

Władza 
prowincjonalna

Prowincjonalne 
BOŚ

Władza lokalna Lokalne
BOŚ

Instytucje zarządzania 
środowiskiem Inne organy władzy

Kształt

Inne ministerstwa

Inne biura 
prowincjonalne

Inne biura lokalne

PP – Plan Pięcioletni
MEiŚ – Ministerstwo właściwe ds. środowiska, obecnie oficjalna nazwa to: Ministerstwo Ekologii 
i Środowiska
BOŚ – Biuro Ochrony Środowiska
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air 
Pollution Control Policies in China, op.cit., s. 5.

Można przyjąć, że polityka ochrony środowiska w Chinach kształto-
wana jest aż na czterech poziomach (schemat 4). Pierwsze trzy to pozio-
my działania instytucji publicznych, których zadaniem jest formułowanie 
i wdrażanie polityki (inicjatorzy). Czwarty poziom można natomiast zde-
finiować jako poziom indywidualny – mieszkańcy i przedsiębiorcy (adre-
saci). System zarządzania polityką ochrony środowiska ma zatem charak-
ter poziomo-dziedzinowy. Na każdym szczeblu tego wielopoziomowego 
systemu zarządzania polityką tworzone są instytucje wyspecjalizowane 
w ochronie środowiska naturalnego. Należy zaznaczyć, iż poza tymi in-
stytucjami sprawami ochrony środowiska zajmują się także odpowiednie 
komórki organizacyjne władz danego szczebla, w zależności od właściwo-
ści kompetencyjnej i materii wchodzącej w zakres polityki ekologicznej.
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Na poziomie inicjatorów chińska polityka ochrony środowiska kształ-
towana jest w wymiarze centralnym (rząd, ministerstwa), regionalnym 
(prowincje) i lokalnym (prefektury, powiaty, gminy). Poziom centralny 
to odpowiednie ministerstwa na czele z Ministerstwem Ekologii i Środo-
wiska. Na poziomie regionalnym są to prowincjonalne biura ochro-
ny środowiska oraz inne biura właściwe ze względu na dziedzinę ochrony 
środowiska, a posiadające tu jurysdykcję. Poziom lokalny zaś to samorzą-
dowe biura ochrony środowiska oraz pozostałe biura samorządowe właści-
we ze względu na omawianą tutaj problematykę, których jurysdykcja od-
nosi się do właściwego im poziomu administracyjnego. Czwarty wymiar 
implementacji polityki ochrony środowiska, jaki można wyróżnić, to po-
ziom indywidualny (adresaci polityki) odnoszący się do poszczególnych 
podmiotów ingerujących w środowisko naturalne, a więc przedsiębiorców 
bądź mieszkańców (schemat 4)74.

Na poziomie centralnym władzę sprawuje Ministerstwo Ekologii 
i Środowiska, które w obecnej formule funkcjonuje od roku 2008, kiedy 
to państwowa administracja ochrony środowiska została przekształcona 
w ministerstwo jako integralną część rządu (Rady Państwowej). Do tej 
pory była to bowiem instytucja afiliowana przy rządzie jako odpowiada-
jąca za sprawy związane z ochroną środowiska. Do głównych zadań mi-
nisterstwa należą uprawnienia w zakresie tworzenia oraz koordynowania 
systemu ochrony środowiska w Państwie Środka75. Stąd współpracuje ono 
z innymi ministerstwami w zakresie inicjacji, formułowania i wdrażania 
krajowych planów ochrony środowiska, przygotowuje projekty ustaw oraz 
aktów wykonawczych. Prawodawstwo właściwe dla tego resortu obejmu-
je: przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, wody, morza, gleb, jak 
również hałasu, światła, woni, odpadów stałych, chemikaliów i pojazdów.

Zarazem ministerstwo odpowiada za plany zagospodarowania prze-
strzennego dla kluczowych regionów, dorzeczy, obszarów morskich i ob-
szarów ujęć wody pitnej. Ustanawia także standardy ekologiczne i spe-
cyficzne wymogi techniczne związane z ochroną środowiska. Ważnym 
zadaniem omawianej instytucji jest inicjowanie i koordynowanie docho-
dzeń w sprawie incydentów powodujących poważne zanieczyszczenie 
środowiska. Dodatkowo koordynuje oraz kieruje działaniami samorzą-
dów lokalnych w zakresie reagowania kryzysowego i wczesnego ostrze-
gania w sytuacjach poważnych incydentów ekologicznych. Zgodnie 

74 Ibidem.
75 Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China, Mandates, http://

english.mee.gov.cn/About_MEE/Mandates [dostęp: 30.03.2019].
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z upoważnieniem rządu centralnego ministerstwo ma za zadanie moni-
torowanie i kontrolowanie wdrażania strategii ochrony środowiska przez 
samorządy lokalne i jednostki regionalne. Ponieważ posiada ono upraw-
nienia do określania niezbędnych inwestycji w sektorze ochrony środo-
wiska oraz szacowania ich kosztów, jego prerogatywą jest zatwierdzanie 
projektów inwestycyjnych zgodnie z odpowiednimi planami generalnymi 
i rocznymi. Ministerstwu powierzono także zadania związane z monitoro-
waniem stanu środowiska naturalnego, w tym monitorowania źródeł za-
nieczyszczeń, stopnia redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych form 
monitorowania kryzysowego. Nie mniej ważnym zadaniem jest obowią-
zek formułowania i koordynacji prowadzonych kampanii informacyjno-
-edukacyjnych na temat ochrony środowiska76.

Skoro realizacja działań wynikających z Planów Pięcioletnich jest ad-
ministracyjnie zlecana samorządom lokalnym, to nie inaczej jest w przy-
padku ochrony środowiska naturalnego. Administracja realizuje założone 
cele i jest oceniana na podstawie wyżej przydzielonych zadań, co decyduje 
o awansie konkretnego urzędnika bądź jego braku. Początkowo system 
oceny kadrowej był stosowany przy ocenie pracy urzędników w takich ob-
szarach, jak wzrost gospodarczy czy kontrola urodzeń77. To powodowało, 
że na poziomie lokalnym cele środowiskowe miały charakter drugorzęd-
ny w stosunku do celów związanych z rozwojem gospodarczym bądź sta-
bilnością społeczną78. Pewne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, począwszy od XI Planu Pięcioletniego 2006–2011, przypi-
suje się właśnie wprowadzonemu wówczas systemowi odgórnych ocen 
administracji lokalnej. W ramach oceny ustalono priorytety i ilościowe 
cele ochrony środowiska naturalnego, mające na celu zmobilizowanie 
gubernatorów, burmistrzów i dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. 
Przełożyło się to na podjęcie wielu istotnych działań w dziedzinie ochrony 
środowiska, przede wszystkim w zakresie inwestycji w infrastrukturę oraz 
kontroli stopnia zanieczyszczenia, co doprowadziło do zamknięcia tysięcy 
przestarzałych obiektów i linii produkcyjnych79.

76 Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China, op.cit.
77 Mei Li, The Reform of Public Service Units in China: A Decentralization Approach [w:] Ish-

tiaq Jamil / Salahuddin M. Aminuzzaman / Sk. Tawfique M. Haque (red.), Governance in 
South, Southeast, and East Asia Trends: Issues and Challenges, Heidelberg–New York–
Dordrecht–London 2015, s. 191–208.

78 Alex Wang, Chinese State Capitalism and the Environment [w:] Curtis Milhaupt / Benja-
min Liebman (red.), Regulating the Visible Hand? The Institutional Implications of Chinese 
State Capitalism, Oxford 2015, s. 15–52.

79 Alex Wang, The Search for Sustainable Legitimacy: Environmental Law and Bureaucracy 
in China, „Harvard Environmental Law Reviewˮ 365 (2013), s. 374, 412–417. 
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Jak wspomniano, ochrona środowiska jest przedmiotem zadań zleca-
nych z poziomu wyższego na niższy. Jednak praktyka pokazała, że sku-
tecznie realizowane są te działania, które podlegają systemowi oceny 
urzędniczej (określone jako działania specjalne – schemat 3). To pozwala 
na zwrócenie uwagi przywódców lokalnych na kwestie środowiskowe, 
zwłaszcza na problemy uznawane za kluczowe (pilne i poważne), przy 
których stwierdzenie braku postępu w ich rozwiązywaniu oznacza brak 
możliwości awansowania. Tymczasem „standardowe” funkcjonowanie za-
równo prowincjonalnych, jak i samorządowych (lokalnych) biur ochrony 
środowiska charakteryzuje się pewnym poziomem niezależności organiza-
cyjnej i nie przynosi odpowiednich rezultatów. Głównie dlatego, że biura 
te z powodu ograniczeń finansowych i kadrowych mają zmniejszoną zdol-
ność do takich niezbędnych działań, jak monitorowanie i egzekwowanie 
(w tym kontrola) stanu ochrony środowiska naturalnego80.

Jeśli działania na rzecz ochrony środowiska mierzone są w sposób, 
który nie pozwala na łatwe ich obejście przez fabrykowanie danych bądź 
manipulację nimi81, to lokalni urzędnicy są zobligowani do faktycznej im-
plementacji przepisów ochrony środowiska naturalnego. Oprócz obawy 
o własną karierę, nie bez znaczenia pozostaje bowiem silna presja politycz-
na ze strony rządu centralnego. Lokalna praktyka wdrażania omawianej 
tutaj polityki wskazuje jednak, iż lokalne kadry urzędnicze nader często 
fałszują informacje i nierzadko unieruchamiają aparaturę pomiarową ma-
jącą kontrolować stopień zanieczyszczenia. Co więcej, zamykane fabry-
ki niespełniające wymogów środowiskowych są w późniejszym terminie 
potajemnie uruchamiane (głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska 
wśród podmiotów gospodarczych są przedsiębiorstwa państwowe82).

W tej sytuacji należy uznać za szczególnie ważne te reformy zarządza-
nia, które prowadzą do wzmocnienia nadzoru publicznego w dziedzinie 
przestrzegania standardów ekologicznych. Wszystkie one przyczyniają się 
bowiem do rozwiązywania patologii instytucjonalnych, które ogranicza-
ją skuteczność podejmowanych wysiłków na rzecz ochrony środowiska83. 
Patologii, dodajmy, których motto stanowią dwa chińskie powiedzenia: 
„niebo jest wysoko, a cesarz daleko” oraz „centrum ma środki, a poniżej 
są środki zaradcze”. Owe „środki zaradcze” nie tyle wyjaśniają zbyt niski 

80 Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Control Policies in China…, 
op.cit., s. 6

81 Yuyu Chen / Ginger Zhe Jin / Kumar Naresh / Guang Shi, Gaming in Air Pollution Data? Les-
sons from China, „The B.E. Journal of Economic Analysis & Policyˮ 3 (2012), s. 6–11, 35.

82 Alex Wang, Chinese State Capitalism and the Environment, op.cit., s. 7–11.
83 Idem, The Search for Sustainable Legitimacy, op.cit., s. 11–31.
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stopień przestrzegania norm ochrony środowiska w chińskiej praktyce 
ekologicznej, ile należą do najpoważniejszych przeszkód w implementacji 
omawianej tutaj polityki na poziomie lokalnym.

4. Instrumentarium administracyjno-prawne 
a środowiskowe zagrożenia dynamicznego 
rozwoju Chin

Uważny ogląd środków, za pomocą których wdrażana jest polityka ochro-
ny środowiska naturalnego w Chinach, wskazuje na stosowanie zróżni-
cowanego katalogu instrumentów rozumianych jako narzędzia umożli-
wiające osiąganie jej celów. Traktując politykę ochrony środowiska jako 
jedną z polityk publicznych, wypadnie zaznaczyć, że o powodzeniu każ-
dego z instrumentów decyduje zastosowanie na odpowiednim poziomie 
kompetencyjnym, tak aby zapewnić odpowiednią optymalizację wykona-
nia podjętych zamierzeń84. Powyższy punkt widzenia podkreśla odwołanie 
się w chińskiej polityce ochrony środowiska naturalnego do instrumentów, 
którymi są (schemat 4):
1) doktryna państwa, której część stanowi idea ochrony środowiska;
2) prawo ochrony środowiska i jego standardy;
3) Plany Pięcioletnie oraz pochodne dokumenty strategiczne;
4) konwencjonalne środki regulacyjne;
5) działania specjalne podejmowane poza Planem Pięcioletnim.

Doktryna państwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Chi-
nach jest przykładem transformacji stanowiska politycznego w odniesieniu 
do wagi kwestii ekologicznych. Nie podlega dyskusji fakt, iż od objęcia 
rządów przez Xi Jinpinga w 2012 roku wizerunek Chin w zakresie ochrony 
środowiska znacznie się poprawił. Podkreśla się z uznaniem determinację 
władz w działaniu na rzecz odwrócenia degradacji środowiska naturalnego 
w Państwie Środka. Początkowa faza „zielonej transformacji” w polityce 
Chin była spowodowana częściowo nową konstelacją aktorów w zarzą-
dzaniu środowiskowym. W wymiarze wizerunkowym przynosi to, rzecz 
jasna, rezultaty, niemniej trudno nie dodać, że poprzestanie li tylko na de-
klaracjach uniemożliwi w dłuższej perspektywie egzekwowanie prawa85. 

84 Marek Świstak, Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec 
potrzeby optymalizacji publicznego działania, Kraków 2018, s. 136.

85 Genia Kostka / Chunman Zhang, Tightening the Grip: Environmental Governance under Xi 
Jinping, „Environmental Politicsˮ 27 (2018), s. 769–781.
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Do pewnego stopnia proekologiczna doktryna Partii jest zatem rodzajem 
papierka lakmusowego, w jakim stopniu reżymy autorytarne są w stanie 
reagować na żądania/oczekiwania obywateli.

Wszystko dlatego, że nie ma wątpliwości, iż o (nie)powodzeniu 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego nie można mówić, pomija-
jąc jej wymiar polityczny, czyli układ zależności w wielopoziomowym 
zarządzaniu polityką ochrony, a także jego oddziaływanie na społeczeń-
stwo. I jedno, i drugie jest ważne, ponieważ Chiny stanowią przykład 
państwa unitarnego, scentralizowanego, gdzie władzy przypisuje się bar-
dzo duży autorytet. W tym zakresie istotną rolę odgrywa zatem doktry-
na państwa wyrażana postulatami bądź hasłami typu: „zrównoważony 
rozwój”, „czysta produkcja”, „zielony PKB”, „harmonijne społeczeń-
stwo”, „gospodarka niskoemisyjna”, „cywilizacja ekologiczna”. Wszyst-
kie one mają za zadanie obrazować konsensus polityczny na najwyż-
szych szczeblach władzy i wskazywać centralnemu planiście kierunki 
działania w zakresie ochrony środowiska. W rzeczywistości relacje mię-
dzy rządem centralnym a samorządami lokalnymi w Chinach są o wiele 
bardziej złożone, aniżeli może to sugerować koncepcja państwa unitar-
nego. Centralnemu planowaniu towarzyszy bowiem nie tylko lokalna re-
alizacja, lecz także lokalny opór, czy to w postaci inercji działania wo-
bec oczekiwań centrum, czy to konkurowania między sobą samorządów 
o inwestycje. Mimo to rząd centralny odgrywa czołową rolę w wysiłkach 
na rzecz rozwiązania problemów środowiskowych86.

Interesujące jest ostatnie i najmłodsze jak dotąd hasło programowe do-
tyczące „cywilizacji ekologicznej”, której celem jest promowanie w prze-
strzeni publicznej ochrony środowiska. Koncepcja ta, obecna od 2007 roku 
wśród nomenklatury partyjnej, odnosi się do próby połączenia wzrostu go-
spodarczego z wymogami ochrony środowiska. Mowa jest o ograniczeniu 
degradacji środowiska i zarazem o wzmacnianiu systemu zarządzania słu-
żącego wsparciu postępu ekologicznego. Zwraca się uwagę na promowa-
nie: zielonego rozwoju na bazie niskoemisyjnych rozwiązań, zwiększenia 
roli nauki i zaawansowanych innowacji technologicznych w kształtowa-
niu cywilizacji ekologicznej, racjonalnego zagospodarowania przestrzeni 
produkcyjnej, upowszechniania kultury ekologicznej przez propagowanie 

86 Oran R. Young / Dan Guttman / Ye Qi / Kris Bachus / David Belis / Hongguang Cheng / 
Alvin Lin / Jeremy Schreifels / Sarah Van Eynde / Yahua Wang / Liang Wu /Yilong Yan / An 
Yu / Durwood Zaelke / Bing Zhang / Shiqiu Zhang / Xiaofan Zhao / Xufeng Zhu, Institution-
alized Governance Processes: Comparing Environmental Problem Solving in China and the 
United States, „Global Environmental Changeˮ 31 (2015), s. 165–167.
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proekologicznego i zdrowego stylu życia (określonych wzorców kon-
sumpcji i zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie), racjonal-
nego i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, oszczędności ener-
getycznej wśród społeczeństwa, poprawy jakości środowiska naturalnego 
przez rekultywację obszarów zdegradowanych, usprawnienia procedur 
administracyjnych i wsparcia instytucjonalnego, jak również wzmocnie-
nia systemu kontroli i nadzoru przestrzegania przepisów prawa w zakresie 
ochrony środowiska87.

Prawo ochrony środowiska stanowi kolejny instrument wdrażania po-
lityki ekologicznej. Ponieważ o przepisach prawa była już mowa, uzupeł-
niająco należy dodać, że system ochrony środowiska naturalnego dyspo-
nuje pod względem prawnym wieloma przepisami na różnych poziomach 
legislacyjnych. Generalnie transformacja chińskiego prawa ekologicznego 
szła w kierunku podnoszenia poszczególnych standardów, aczkolwiek nie 
tylko. Przykładowo można wskazać na standardy dotyczące elektrowni 
węglowych, kotłów spalających węgiel, emisji spalin pojazdów samo-
chodowych czy jakości powietrza. Niektóre normy w tym zakresie, któ-
re ustalono jeszcze w latach osiemdziesiątych, zostały poluzowane około 
2000 roku. Dopiero kryzys zanieczyszczenia pyłami PM2.5, który dotknął 
poważnie znaczną część kraju zimą 2012/2013, spowodował, że standardy 
te zostały zaktualizowane i znacznie podniesione. Obecne standardy te są 
w dużej mierze zgodne z normami międzynarodowymi88.

Planowanie środowiskowe w Chinach jest nierozerwalnie związane 
z Planami Pięcioletnimi i stanowi główny instrument polityki ochrony śro-
dowiska. Plany Pięcioletnie opracowywane na podstawie art. 89 Konstytu-
cji ChRL89 stanowią łącznik między doktryną państwa w zakresie ochrony 
środowiska a kodyfikacją prawną w omawianym obszarze, a to dlate-
go, że Plany Pięcioletnie opierają się na wytycznych przyjmowanych 
przez Komitet Centralny KPCh, odzwierciedlając zarazem poglądy kie-
rownictwa KPCh. Formalnie dokument ten jest weryfikowany przez 
rząd (Radę Państwową), a następnie przyjmowany przez parlament, 

87 Łukasz Gacek, „Cywilizacja ekologiczna” we współczesnych Chinach. Polityka ochrony śro-
dowiska w postulatach strategii zrównoważonego rozwoju [w:] Joanna Marszałek-Kawa (red.), 
Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki / redakcja naukowa, Toruń 2016, s. 76–77.

88 Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Control Policies in China…, 
op.cit., s. 7.

89 Constitution of the People’s Republic of China (full text after amendment on March 14, 2004), 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm [dostęp: 
30.03.2019].
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czyli Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych ChRL90. 
Począwszy od VI Planu Pięcioletniego, kwestie środowiskowe stały się 
częścią odrębnych rozdziałów i w kolejnych edycjach planów nabierają 
coraz to większego znaczenia. Jest to krok w dobrym kierunku, ponieważ 
im bardziej podkreśla się znaczenie kwestii środowiskowych w planowa-
niu ogólnokrajowym, tym większa szansa, iż zostaną wyrażone ilościowo 
i będą wspierane branżowymi odpowiednikami Planów Pięcioletnich tak-
że na poziomie lokalnym91.

Główne cele Planów Pięcioletnich w obszarze środowiska naturalne-
go obejmują w coraz wyższym stopniu określenie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczenia (np. dwutlenkiem siarki, tlenkiem azotu, dwutlenkiem 
węgla). Z punktu widzenia funkcjonowania systemu wypadnie przypo-
mnieć, iż rząd centralny zleca realizację przyjętych celów niższym szczeb-
lom władz. Czyni tak za pośrednictwem dyrektyw, w których nie tylko 
definiuje wskaźniki planowanych zamierzeń, ale i przypisuje alokacje za-
sobów określonym celom wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich 
realizację po stronie danych jednostek administracji. W ten sposób Plany 
Pięcioletnie stają się instrumentem, za pomocą którego w zakresie ekolo-
gii następuje transpozycja wymogów centralnych na szczebel lokalny. Po-
nieważ jednak jest to powszechne wyzwanie, przed którym stoi na całym 
świecie polityka ochrony środowiska92, to tym samym również i w Chi-
nach decydujące znaczenie należy przypisać w tym względzie właśnie lo-
kalnemu wymiarowi funkcjonowania administracji93.

Mimo że formalnie Plany Pięcioletnie nie są źródłem prawa po-
wszechnie obowiązującego, to i tak przypisuje się im w praktyce dużą 
moc sprawczą94. Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie, ponieważ po-
zwala określić skalę obowiązywania i zastosowania wymogów środowi-
skowych zawartych w kolejnych edycjach Planów Pięcioletnich (tabela 
15). To, że planom można zatem przypisać analogiczną moc sprawczą 
jak prawu powszechnie obowiązującemu, pokazuje przykład miasta 

90 Oran R. Young / Dan Guttman / Ye Qi / Kris Bachus / David Belis / Hongguang Cheng / 
Alvin Lin / Jeremy Schreifels / Sarah Van Eynde / Yahua Wang / Liang Wu / Yilong Yan / An 
Yu / Durwood Zaelke / Bing Zhang / Shiqiu Zhang / Xiaofan Zhao / Xufeng Zhu, Institution-
alized Governance Processes…, op.cit., s. 165.

91 Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Control Policies in China…, 
op.cit., s. 8.

92 Michael E. Kraft, Environmental Policy and Politics, op.cit., s. 82–83.
93 Dan Guttman / Yaqin Song, Making Central-Local Relations Work: Comparing America 

and China Environmental Governance Systems, „Frontiers of Environmental Science & En-
gineering in Chinaˮ 4 (2007), s. 425–429.

94 Article 2 of Section 1 and Articles 42–47 of Section 4 in the Law on Legislation of the Peo-
ple’s Republic of China, 2000, http://www.lawinfochina.com [dostęp: 30.03.2019].

Tabela 15. Działania w ramach obszaru wsparcia: wspieranie ekosystemów i śro-
dowiska naturalnego XIII Planu Pięcioletniego na lata 2016–2020

Oś Działania / priorytety
Przyspieszenie rozwoju stref 
funkcjonalnych

 – Utworzenie stref funkcjonalnych
 – Opracowanie zasad dotyczących stref funkcjonalnych
 – Opracowanie systemów zarządzania przestrzennego

Promowanie oszczędnego 
i efektywnego wykorzystania 
zasobów

 – Oszczędzanie energii
 – Promocja oszczędzania wody wśród społeczeństwa
 – Efektywne środowiskowo użytkowanie gruntów
 – Ochrona i zarządzanie zasobami mineralnymi
 – Racjonalizacja obiegu zasobów w gospodarce 

Zwiększenie kompleksowego 
zarządzania środowiskiem

 – Plan działania na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli
 – Zgodność ze standardami emisji i łączna redukcja emisji
 – Zapobieganie ryzyku środowiskowemu i jego kontrola
 – Rozwój infrastruktury środowiskowej
 – Reforma podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Wzmocnienie ochrony i odnowy 
ekologicznej

 – Poprawa funkcji ekosystemu
 – Odnowa ekologiczna w kluczowych regionach
 – Dostarczanie towarów ekologicznych
 – Ochrona różnorodności biologicznej

Reagowanie na globalne 
zmiany klimatu

 – Kontrola emisji gazów cieplarnianych
 – Dostosowanie do zmian klimatu
 – Współpraca międzynarodowa

Poprawa mechanizmów 
zapewnienia bezpieczeństwa 
ekologicznego

 – Systemy ekologiczne i ochrony środowiska
 – Monitorowanie ryzyka ekologicznego i środowiskowego, wczesnego 
ostrzegania i reagowania kryzysowego

Rozwój przemysłu przyjaznego 
środowisku ekologicznemu

 – Produkty i usługi przyjazne środowisku
 – Technologia i urządzenia służące ochronie środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The 13th Five-year Plan for Economic and Social 
Development of The People’s Republic of China (2016–2020), ogłoszony 7 grudnia 2016 roku, 
s. 119–141, http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/201612/P020161207645766966662.pdf [dostęp: 
31.01.2019].
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Dalian, gdzie komponent środowiskowy został wpisany do własnego Pla-
nu Pięcio letniego95. Niemniej jednak plan (i związane z nim wymagania 
dotyczące odpowiedzialności docelowej) nie stanowi prawa, ponieważ 
nie jest możliwe (wy)egzekwowanie jego realizacji przez obywateli czy 
organizacje pozarządowe.

Konwencjonalne środki regulacyjne to dziesięć konkretnych środków 
regulacyjnych przyjętych w ostatnich dekadach, fundamentalnych z punk-
tu widzenia zarządzania środowiskowego w Chinach. Od pierwszego 
do trzeciego środka mowa o tzw. starych aktach prawnych z lat 1972–1979, 

95 Ibidem, s. 423.

czyli Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych ChRL90. 
Począwszy od VI Planu Pięcioletniego, kwestie środowiskowe stały się 
częścią odrębnych rozdziałów i w kolejnych edycjach planów nabierają 
coraz to większego znaczenia. Jest to krok w dobrym kierunku, ponieważ 
im bardziej podkreśla się znaczenie kwestii środowiskowych w planowa-
niu ogólnokrajowym, tym większa szansa, iż zostaną wyrażone ilościowo 
i będą wspierane branżowymi odpowiednikami Planów Pięcioletnich tak-
że na poziomie lokalnym91.

Główne cele Planów Pięcioletnich w obszarze środowiska naturalne-
go obejmują w coraz wyższym stopniu określenie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczenia (np. dwutlenkiem siarki, tlenkiem azotu, dwutlenkiem 
węgla). Z punktu widzenia funkcjonowania systemu wypadnie przypo-
mnieć, iż rząd centralny zleca realizację przyjętych celów niższym szczeb-
lom władz. Czyni tak za pośrednictwem dyrektyw, w których nie tylko 
definiuje wskaźniki planowanych zamierzeń, ale i przypisuje alokacje za-
sobów określonym celom wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich 
realizację po stronie danych jednostek administracji. W ten sposób Plany 
Pięcioletnie stają się instrumentem, za pomocą którego w zakresie ekolo-
gii następuje transpozycja wymogów centralnych na szczebel lokalny. Po-
nieważ jednak jest to powszechne wyzwanie, przed którym stoi na całym 
świecie polityka ochrony środowiska92, to tym samym również i w Chi-
nach decydujące znaczenie należy przypisać w tym względzie właśnie lo-
kalnemu wymiarowi funkcjonowania administracji93.

Mimo że formalnie Plany Pięcioletnie nie są źródłem prawa po-
wszechnie obowiązującego, to i tak przypisuje się im w praktyce dużą 
moc sprawczą94. Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie, ponieważ po-
zwala określić skalę obowiązywania i zastosowania wymogów środowi-
skowych zawartych w kolejnych edycjach Planów Pięcioletnich (tabela 
15). To, że planom można zatem przypisać analogiczną moc sprawczą 
jak prawu powszechnie obowiązującemu, pokazuje przykład miasta 

90 Oran R. Young / Dan Guttman / Ye Qi / Kris Bachus / David Belis / Hongguang Cheng / 
Alvin Lin / Jeremy Schreifels / Sarah Van Eynde / Yahua Wang / Liang Wu / Yilong Yan / An 
Yu / Durwood Zaelke / Bing Zhang / Shiqiu Zhang / Xiaofan Zhao / Xufeng Zhu, Institution-
alized Governance Processes…, op.cit., s. 165.

91 Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Control Policies in China…, 
op.cit., s. 8.

92 Michael E. Kraft, Environmental Policy and Politics, op.cit., s. 82–83.
93 Dan Guttman / Yaqin Song, Making Central-Local Relations Work: Comparing America 

and China Environmental Governance Systems, „Frontiers of Environmental Science & En-
gineering in Chinaˮ 4 (2007), s. 425–429.

94 Article 2 of Section 1 and Articles 42–47 of Section 4 in the Law on Legislation of the Peo-
ple’s Republic of China, 2000, http://www.lawinfochina.com [dostęp: 30.03.2019].
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Oś Działania / priorytety
Przyspieszenie rozwoju stref 
funkcjonalnych

 – Utworzenie stref funkcjonalnych
 – Opracowanie zasad dotyczących stref funkcjonalnych
 – Opracowanie systemów zarządzania przestrzennego

Promowanie oszczędnego 
i efektywnego wykorzystania 
zasobów

 – Oszczędzanie energii
 – Promocja oszczędzania wody wśród społeczeństwa
 – Efektywne środowiskowo użytkowanie gruntów
 – Ochrona i zarządzanie zasobami mineralnymi
 – Racjonalizacja obiegu zasobów w gospodarce 

Zwiększenie kompleksowego 
zarządzania środowiskiem

 – Plan działania na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli
 – Zgodność ze standardami emisji i łączna redukcja emisji
 – Zapobieganie ryzyku środowiskowemu i jego kontrola
 – Rozwój infrastruktury środowiskowej
 – Reforma podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Wzmocnienie ochrony i odnowy 
ekologicznej

 – Poprawa funkcji ekosystemu
 – Odnowa ekologiczna w kluczowych regionach
 – Dostarczanie towarów ekologicznych
 – Ochrona różnorodności biologicznej

Reagowanie na globalne 
zmiany klimatu

 – Kontrola emisji gazów cieplarnianych
 – Dostosowanie do zmian klimatu
 – Współpraca międzynarodowa

Poprawa mechanizmów 
zapewnienia bezpieczeństwa 
ekologicznego

 – Systemy ekologiczne i ochrony środowiska
 – Monitorowanie ryzyka ekologicznego i środowiskowego, wczesnego 
ostrzegania i reagowania kryzysowego

Rozwój przemysłu przyjaznego 
środowisku ekologicznemu

 – Produkty i usługi przyjazne środowisku
 – Technologia i urządzenia służące ochronie środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The 13th Five-year Plan for Economic and Social 
Development of The People’s Republic of China (2016–2020), ogłoszony 7 grudnia 2016 roku, 
s. 119–141, http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/201612/P020161207645766966662.pdf [dostęp: 
31.01.2019].
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natomiast od czwartego do ósmego o nowych z lat 1980–1989. Środki 
dziewiąty i dziesiąty zaliczane są do najnowszej generacji przepisów. Mó-
wiąc ogólnie, we wdrażaniu przepisów ochrony środowiska w Chinach 
stosuje się jeden lub kilka spośród następujących instrumentów96:
1) Ocena oddziaływania na środowisko projektu budowlanego (OOŚ): 

w przypadku projektów budowlanych przeprowadza się OOŚ przed 
rozpoczęciem ich budowy. W 2003 roku środek ten został rozszerzony 
o planowanie OOŚ.

2) „Trzy jednoczesne inwestycje”: instalacje do zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń w projekcie budowlanym muszą być projektowane, bu-
dowane i uruchamiane wraz z główną częścią projektu.

3) Opłaty za zanieczyszczenie: podczas odprowadzania zanieczyszczeń 
przekraczających normy zrzutów, za nadmierne rozładowanie uiszcza-
na jest opłata. Od 2003 roku opłaty za zanieczyszczenie są pobierane 
w przypadku wszystkich zrzutów i nie ograniczają się, jak poprzednio, 
tylko do nadmiernych zrzutów.

4) Kompleksowa ocena ilościowa środowiska miejskiego: system ważo-
nej oceny ze wskaźnikami obejmującymi wszystkie aspekty ochrony 
środowiska, której wyniki w odniesieniu do badanych około stu miast 
są publikowane corocznie.

5) Pozwolenie na zrzut zanieczyszczeń: jednostki zanieczyszczające 
(np. przedsiębiorstwa) odprowadzają zanieczyszczenia zgodnie z od-
powiednimi zezwoleniami. Certyfikaty zezwoleń na zrzut zanieczysz-
czeń są wydawane przez Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ).

6) Naprawa szkody w wyznaczonym czasie: instytucje administracyjne 
wydają decyzje, stosownie do których przedsiębiorstwa uznane za win-
ne intensywnego zanieczyszczenia są zobowiązane do jego likwidacji 
w określonym terminie.

7) Centralizacja kontroli zanieczyszczeń: inwestycje, które służą na tym 
samym obszarze ochronie środowiska, są wspólnie planowane, projek-
towane i obsługiwane jako inwestycje uzupełniające.

8) Czystsza produkcja: przedsiębiorstwa będą monitorować zużycie zaso-
bów i wytwarzanie odpadów w trakcie produkcji oraz przeprowadzać 
audyty czystszej produkcji i składać sprawozdania odpowiednim służ-
bom administracyjnym samorządu lokalnego.

96 Yana Jin / Henrik Andersson / Shiqiu Zhang, Air Pollution Control Policies in China…, 
op.cit., s. 8–9.
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9) System odpowiedzialności za ochronę środowiska: samorządy lokalne 
na poziomie powiatu lub wyżej są odpowiedzialne za ochronę środo-
wiska w ramach swojej jurysdykcji, a osoby odpowiedzialne są pod-
dawane ocenie w tym zakresie w ramach oceny kadrowej.

10) Całkowita kontrola emisji gazów cieplarnianych: początkowo stoso-
wana w ograniczonym czasie i na ograniczonym obszarze. Polega 
na przydziale określonych kwot emisji władzom lokalnym i przedsię-
biorcom. Początkowo były to obszary kontroli występowania kwaś-
nych deszczy i nadmiernych emisji SO2, następnie system stał się 
środkiem ogólnokrajowym97.
Ostatnim z omawianych instrumentów ochrony środowiska w Chi-

nach są działania specjalne podejmowane poza Planem Pięcioletnim. 
Mowa tutaj o specjalnych środkach, które stanowią reakcję na wszelkie-
go rodzaju sytuacje kryzysowe związane ze środowiskiem naturalnym 
(np. katastrofy ekologiczne). Znajdują one zastosowanie wtedy, gdy stan 
środowiska ulega pogorszeniu, w wyniku czego następuje drastyczny 
spadek się jakości życia obywateli. Specjalne działania mogą tymczaso-
wo złagodzić nieskuteczność „zwykłych” instrumentów polityki ochro-
ny środowiska wynikających z obowiązujących przepisów. Zazwyczaj są 
to lokalne, krótkoterminowe środki administracyjne, podejmowane bez 
względu na koszty finansowe. Czasami, po ustąpieniu sytuacji kryzyso-
wej, część tych środków jest przyjmowana na szczeblu regionalnym lub 
krajowym, a nawet jest włączana do późniejszych Planów Pięcioletnich. 
Jako przykłady działań specjalnych mogą posłużyć: inspekcja ochrony 
środowiska, która ma zwrócić uwagę lokalnych władz na ochronę śro-
dowiska, projekt „Niebieskie Niebo” w Pekinie podczas przygotowań 
do Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku bądź Plan Działania w związku 
z ówczesnym zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM2,598.

97 Na temat systemu handlu emisjami zob. Hal Harvey / Hu Min, The China Carbon Market Just 
Launched, and it’s the World’s Largest. Here’s How it Can Succeed, „Forbesˮ 19 December 
2017, https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2017/12/19/the-china-carbon-market-
just-launched-and-its-the-worlds-largest-heres-how-it-can-succeed/#1682b3047ce6 [dostęp: 
30.03.2019].

 98 Oran R. Young / Dan Guttman / Ye Qi / Kris Bachus / David Belis / Hongguang Cheng / 
Alvin Lin / Jeremy Schreifels / Sarah Van Eynde / Yahua Wang / Liang Wu / Yilong Yan / An 
Yu / Durwood Zaelke / Bing Zhang / Shiqiu Zhang / Xiaofan Zhao / Xufeng Zhu, Institution-
alized Governance Processes…, op.cit., s. 166–167.
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5. Ochrona środowiska naturalnego w Chinach: 
w stronę nowoczesnej polityki ekologicznej?

Nie powinno współcześnie zaskakiwać, że urzeczywistnianie racji stanu 
państwa, terminu o wprawdzie renesansowym, ale mimo to jednak dość 
staromodnym kroju politycznym, rozumiane jest obecnie inaczej. Przy-
oblekanie zawartości tego pojęcia w nowe szaty interpretacyjne wyglą-
da bowiem współcześnie tak, że ustanawianiu przez państwo własnego 
interesu jako nadrzędnego towarzyszy – albo towarzyszyć przynajmniej 
powinna – świadomość występowania infrastruktury krytycznej (critical 
national infrastructure), czyli zasobów mających podstawowe znaczenie 
dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki danego państwa. Według 
art. 2 Dyrektywy Rady 2008/114/WE, traktowanej tutaj jako wyjściowa, 
przez infrastrukturę krytyczną rozumie się: 

(…) składnik, system lub część infrastruktury zlokalizowane na terytorium państw 
członkowskich, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych 
funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego 
lub społecznego ludności oraz których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny 
wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku utracenia tych funkcji99.

Ten wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa państwa jako wy-
kładni funkcji racji stanu został najwyraźniej dostrzeżony także w Chi-
nach, skoro w ustawie o bezpieczeństwie narodowym z 1 lipca 2015 roku 
znajdujemy uwypuklenie znaczenia następujących składników/systemów: 
politycznego, militarnego, gospodarczego, społecznego, finansowego, 
żywnościowego, technologicznego, informacyjnego, kulturowego, ener-
getycznego i ekologicznego100. Umieszczenie w tym zestawieniu ekolo-
gii na ostatnim miejscu nie zmienia wymowy faktu, że od poszanowania 
stanu środowiska naturalnego i jego zasobów zależy pomyślna przyszłość 
państwa. Stąd też jego bezpieczeństwo ekologiczne, stanowiąc nowy wy-
miar, jest równocześnie istotnym składnikiem modelu zrównoważonego 
rozwoju, polegającego na sprzężeniu celów społeczno-gospodarczych 
właśnie z ekologicznymi. Tak widzi to Światowa Komisja ds. Środowiska 
i Rozwoju ONZ, skoro w jej raporcie z 1987 roku możemy przeczytać, 

 99 Dyrektywa Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 roku w sprawie rozpoznawania i wyzna-
czania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony, Dz.Urz. UE L 345/75 z 23 grudnia 2008 roku.

100 Łukasz Gacek, „Cywilizacja ekologiczna” we współczesnych Chinach…, op.cit., s. 66.
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że zrównoważony rozwój stanowi prawo do zaspokajania potrzeb obecnej 
generacji, bez ograniczania potrzeb rozwojowych przyszłych pokoleń101.

Nie da się tego powiedzieć o obecnym etapie rozwoju w Państwie 
Środka. Nie powtarzając tutaj danych przedstawionych powyżej, warto 
jedynie, dla lepszego i zarazem całościowego zobrazowania skali proble-
mu ochrony środowiska w tym kraju, odwołać się do przygotowywanego 
od 2002 roku wspólnie przez Yale Center for Environmental Law & Policy 
(Yale University) oraz Center for International Earth Science Information 
Network (Columbia University) rankingu Environmental Performance In-
dex (EPI). Według niego, Chiny zajęły w roku 2018 na 180 przebadanych 
państw 120 pozycję102, gdy jeszcze w roku 2008, a więc dziesięć lat wcześ-
niej, zajmowały w tym rankingu 105 miejsce. Co gorsza, w podanym okre-
sie referencyjnym nastąpiło zarazem obniżenie sumarycznej oceny według 
ustalonych tamże 24 kryteriów z 65,1 na 50,74 punktów, gdzie 0 stanowi 
dolną (minimalną), a 100 górną (maksymalną) granicę możliwej do osiąg-
nięcia liczby punktów103.

Trudno przywołane dane zinterpretować inaczej niż jako dobitne 
poświadczenie faktu, że wstąpienie na drogę działań chroniących śro-
dowisko naturalne w Chinach wprawdzie następuje, ale że jest to dopiero 
sam początek zmian. To z kolei dokumentuje w pośredni sposób taka 
statystyczna obserwacja, że zanieczyszczenie środowiska staje się naj-
widoczniej przedmiotem troski również obywateli, skoro w sprawozda-
niu Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (Chinese Academy of Social 
Sciences) zatytułowanym The Annual Report on China’s Rule of Law 
No 12 (2014) znajdujemy informację, że w latach 2000–2013 naliczono 
w Państwie Środka 871 „masowych protestów” (z udziałem co najmniej 
100 osób), w których brało udział łącznie około 2,2 miliona osób. Tyle 
tylko, że powodem rzeczonych protestów nie były wyłącznie kwestie za-
nieczyszczania środowiska. Równie wiele mówiące jest to, że z badań 
opinii publicznej wynika, iż pomimo deklarowanego przez większość re-
spondentów zaniepokojenia stanem środowiska, ta sama znakomita więk-
szość nie jest skłonna do zmiany swoich postaw na proekologiczne104. 

101 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Fu-
ture z 20 marca 1987 roku, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [dostęp: 
30.03.2019].

102 2018 Environmental Performance Index, https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi-
2018policymakerssummaryv01.pdf [dostęp: 30.03.2019].

103 Ibidem, s. 10.
104 Łukasz Gacek, „Cywilizacja ekologiczna” we współczesnych Chinach…, op.cit., s. 79–80.
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Tymczasem szacowane straty wynikające z zanieczyszczenia środo-
wiska naturalnego w Państwie Środka są bardzo zróżnicowane i w zależ-
ności od okresu oraz instytucji dokonującej estymacji wahają się w prze-
dziale od 2,3% do 10% PKB105. W liczbach bezwzględnych to suma 
ogromna i dlatego nie dziwi, że zaburzony stan środowiska naturalnego 
w Chinach jest postrzegany tam nie tylko jako zaledwie odzwierciedlenie 
negatywnego wpływu na ekosystem forsowanego od lat rozwoju gospo-
darczego za wszelką cenę, ale że zaczyna również stanowić poważne za-
grożenie dla jego dalszego dynamicznego przebiegu. Rozwój chińskiej 
gospodarki z pominięciem ochrony środowiska naturalnego oraz poszano-
wania bioróżnorodności doprowadził bowiem do bardzo poważnych kon-
sekwencji. Z jednej strony dał on co prawda Państwu Środka przewagę 
ekonomiczną w postaci zmniejszenia kosztów inwestycyjnych w porów-
naniu ze standardami przyjętymi w Europie, z drugiej natomiast lekcewa-
żenie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym przyniosło nie tylko 
zyski w postaci wzrostu dobrobytu, ale też koszty, gdyż zmniejsza ono 
przyszłym pokoleniom szanse rozwoju i wywiera wpływ na drastyczne 
pogorszenie jakości życia mieszkańców Chin.

Dane szacunkowe Banku Światowego z 2007 roku według tabeli 16 
nie pozostawiają wątpliwości, że z punktu widzenia ekonomicznego naj-
bardziej doniosłym problemem ochrony środowiska w Chinach jest za-
nieczyszczenie powietrza, którego koszty szacowane są na niespełna 3% 
PKB. Posługując się tym samym kryterium, wypadnie zwrócić uwagę 
na koszty związane z niedostatkiem wody sięgające kwoty około 147 mi-
liardów RMB i odpowiadające za około 1,1% PKB. Wrażenie robi tak-
że skala spadków plonów w wyniku opadów kwaśnych deszczy, liczona 
dla całego kraju kwotami wyrażanymi w milionach ton. Brak oficjalnych 
danych nie pozwala ocenić skali kosztów zanieczyszczeń środowiska na-
turalnego. Dostępne raporty rządowe nie zawierają wyżej przywołanych 
danych106. Stanowi to jeszcze jedno wyzwanie związane z kształtowaniem 
polityki ochrony środowiska, zwłaszcza jeśli zestawić je przykładowo 
z modelami praktykowanej w tym względzie polityki otwartości informa-
cyjnej w państwach Unii Europejskiej.

Istotnym wyzwaniem chińskiej polityki ekologicznej jest także jakość 
danych monitoringu środowiska. Wagę tego zagadnienia podkreśla fakt, 

105 Maciej Walkowski, Chińska strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego, op.cit., s. 248–
252; Łukasz Gacek, Zielona energia w Chinach, op.cit., s. 82–83; Alex Wang, Chinese State 
Capitalism and the Environment, op.cit., s. 7.

106 The 2017 Report on the State of the Ecology and Environment in China, op.cit., s. 8–54. Ta
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Tymczasem szacowane straty wynikające z zanieczyszczenia środo-
wiska naturalnego w Państwie Środka są bardzo zróżnicowane i w zależ-
ności od okresu oraz instytucji dokonującej estymacji wahają się w prze-
dziale od 2,3% do 10% PKB105. W liczbach bezwzględnych to suma 
ogromna i dlatego nie dziwi, że zaburzony stan środowiska naturalnego 
w Chinach jest postrzegany tam nie tylko jako zaledwie odzwierciedlenie 
negatywnego wpływu na ekosystem forsowanego od lat rozwoju gospo-
darczego za wszelką cenę, ale że zaczyna również stanowić poważne za-
grożenie dla jego dalszego dynamicznego przebiegu. Rozwój chińskiej 
gospodarki z pominięciem ochrony środowiska naturalnego oraz poszano-
wania bioróżnorodności doprowadził bowiem do bardzo poważnych kon-
sekwencji. Z jednej strony dał on co prawda Państwu Środka przewagę 
ekonomiczną w postaci zmniejszenia kosztów inwestycyjnych w porów-
naniu ze standardami przyjętymi w Europie, z drugiej natomiast lekcewa-
żenie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym przyniosło nie tylko 
zyski w postaci wzrostu dobrobytu, ale też koszty, gdyż zmniejsza ono 
przyszłym pokoleniom szanse rozwoju i wywiera wpływ na drastyczne 
pogorszenie jakości życia mieszkańców Chin.

Dane szacunkowe Banku Światowego z 2007 roku według tabeli 16 
nie pozostawiają wątpliwości, że z punktu widzenia ekonomicznego naj-
bardziej doniosłym problemem ochrony środowiska w Chinach jest za-
nieczyszczenie powietrza, którego koszty szacowane są na niespełna 3% 
PKB. Posługując się tym samym kryterium, wypadnie zwrócić uwagę 
na koszty związane z niedostatkiem wody sięgające kwoty około 147 mi-
liardów RMB i odpowiadające za około 1,1% PKB. Wrażenie robi tak-
że skala spadków plonów w wyniku opadów kwaśnych deszczy, liczona 
dla całego kraju kwotami wyrażanymi w milionach ton. Brak oficjalnych 
danych nie pozwala ocenić skali kosztów zanieczyszczeń środowiska na-
turalnego. Dostępne raporty rządowe nie zawierają wyżej przywołanych 
danych106. Stanowi to jeszcze jedno wyzwanie związane z kształtowaniem 
polityki ochrony środowiska, zwłaszcza jeśli zestawić je przykładowo 
z modelami praktykowanej w tym względzie polityki otwartości informa-
cyjnej w państwach Unii Europejskiej.

Istotnym wyzwaniem chińskiej polityki ekologicznej jest także jakość 
danych monitoringu środowiska. Wagę tego zagadnienia podkreśla fakt, 

105 Maciej Walkowski, Chińska strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego, op.cit., s. 248–
252; Łukasz Gacek, Zielona energia w Chinach, op.cit., s. 82–83; Alex Wang, Chinese State 
Capitalism and the Environment, op.cit., s. 7.

106 The 2017 Report on the State of the Ecology and Environment in China, op.cit., s. 8–54. Ta
be

la
 1

6.
 K

os
zt

y 
za

ni
ec

zy
sz

cz
eń

 śr
od

ow
is

ka
 n

at
ur

al
ne

go
 w

 C
hi

na
ch

 w
ed

łu
g 

es
ty

m
ac

ji 
B

an
ku

 Ś
w

ia
to

w
eg

o 
(2

00
7)

Ka
te

go
ria

 ko
sz

tu
Dz

ied
zin

a
Ob

cią
że

ni
e fi

zy
cz

ne
Ob

cią
że

ni
e 

ek
on

om
icz

ne
 

(n
isk

ie)
[1

]
Ud

zia
ł P

KB
Ob

cią
że

ni
e 

ek
on

om
icz

ne
 

(w
ys

ok
ie)

[2
]

Ud
zia

ł P
KB

Ko
sz

ty 
zd

ro
wo

tne
śm

ier
tel

no
ść

 ze
 w

zg
lęd

u n
a z

an
ie-

cz
ys

zc
ze

nie
 po

wi
etr

za
39

4 0
00

 pr
ze

dw
cz

es
ny

ch
 zg

on
ów

[13
5 0

00
 – 

62
8 0

00
][2]

 
11

1
[35

,8–
17

9]
0,8

2%
39

4 
[13

6–
64

1]
2,9

%

ch
or

ob
y z

e w
zg

lęd
u n

a z
an

iec
zy

sz
-

cz
en

ie 
po

wi
etr

za
, c

ho
ro

by
 ze

 w
zg

lęd
u 

na
 za

nie
cz

ys
zc

ze
nie

 w
od

y

30
5 0

00
 pr

ze
wl

ek
łyc

h p
rzy

pa
dk

ów
 

za
pa

len
ia 

os
krz

eli
 

[26
6 0

00
–3

42
 00

0]

46
,4 

[39
,0–

53
,2]

0,3
4%

12
6  

[10
8–

14
2]

0,9
3%

śm
ier

tel
no

ść
 ze

 w
zg

lęd
u n

a z
an

ie-
cz

ys
zc

ze
nie

 w
od

y
14

 00
0 ś

mi
er

tel
ny

ch
 bi

eg
un

ek
52

 00
0 ś

mi
er

ci 
na

 ra
ka

9,7
0,0

7%
66

,2
0,4

9%

Ko
sz

ty 
nie

zd
ro

wo
tne

 zw
iąz

a-
ne

 z 
za

nie
cz

ys
zc

ze
nie

m 
wo

dy
nie

do
sta

tek
 w

od
y

74
 m

ld 
m3  w

yc
ze

rp
an

ia 
i z

an
iec

zy
sz

-
cz

en
ia 

wo
dy

14
7

[95
–1

99
]

1,1
%

14
7

[95
–1

99
]

1,1
%

sp
ad

ek
 pl

on
ów

 ze
 w

zg
lęd

u n
a n

aw
ad

-
nia

nie
 uż

ytk
ów

 ro
lny

ch
 sk

aż
on

ą w
od

ą
ps

ze
nic

a –
 4 

46
3 t

on
y, 

ryż
 – 

7 3
39

 to
n, 

ku
ku

ryd
za

 – 
62

 50
5 t

on
, w

ar
zy

wa
 – 

56
0 7

71
 to

n

6,7
0,0

5%
6,7

0,0
5%

sp
ad

ek
 po

łow
ów

 ry
b

1 2
74

 w
yp

ad
ki 

zw
iąz

an
e z

 za
nie

cz
ys

z-
cz

en
iem

 ry
bo

łów
stw

a
4,3

0,0
3%

4,3
0,0

3%

Ko
sz

ty 
nie

zd
ro

wo
tne

 zw
ią-

za
ne

 z 
za

nie
cz

ys
zc

ze
nie

m 
po

wi
etr

za

sp
ad

ek
 pl

on
ów

 ze
 w

zg
lęd

u n
a w

ys
tęp

o-
wa

nie
 kw

aś
ny

ch
 de

sz
cz

y 
ryż

 – 
15

,4 
ml

n t
on

, p
sz

en
ica

 – 
16

,3 
ml

n 
ton

, r
ze

pa
k –

 3,
6 m

ln 
ton

, b
aw

ełn
a –

 
0,6

 m
ln 

ton
, s

oja
 – 

3,6
 m

ln 
ton

, w
ar

zy
-

wa
 – 

20
3 m

ln 
ton

30
0,2

2%
30

0,2
2%

zn
isz

cz
en

ia 
ma

ter
ial

ne
 ze

 w
zg

lęd
u 

na
 gw

ałt
ow

ne
 zj

aw
isk

a a
tm

os
fer

yc
zn

e
13

,6 
ml

d m
2

6,7
0,0

5%
6,7

0,0
5%

Ra
ze

m
36

1,8
2,6

8%
78

0,9
5,7

8%

[1
]  W

ar
to

śc
i w

 m
ili

ar
da

ch
 R

M
B

.
[2

]  P
un

kt
y 

ko
ńc

ow
e 

o 
pr

ze
dz

ia
le

 p
ew

no
śc

i 9
5%

 p
oj

aw
ia

ją
 si

ę 
w

 n
aw

ia
sa

ch
.

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
: T

he
 W

or
ld

 B
an

k,
 C

os
t o

f P
ol

lu
tio

n 
in

 C
hi

na
. E

co
no

m
ic

 E
st

im
at

es
 o

f P
hy

si
ca

l D
am

ag
e,

 W
as

hi
ng

to
n 

20
07

, s
. X

I–
X

X
X

; h
ttp

://
si

te
re

-
so

ur
ce

s.w
or

ld
ba

nk
.o

rg
/E

X
TU

N
IT

FE
SS

D
/R

es
ou

rc
es

/1
63

37
87

-1
19

60
98

35
15

43
/C

oP
C

_p
re

se
nt

at
io

n.
pd

f [
do

st
ęp

: 3
0.

03
.2

01
9]

.



242 Jan Wiktor Tkaczyński / Marek Świstak

iż dane te stanowią punkt wyjścia do podejmowana decyzji związanych 
z zarządzaniem środowiskiem. Stąd dokładność odpowiednich danych na-
leży uznać za kluczową. Tymczasem wiarygodność chińskich danych śro-
dowiskowych jest kwestionowana przez obserwatorów krajowych i za-
granicznych. Pomijając wpływ czynników politycznych na dokładność 
chińskich danych monitoringu środowiska, najczęściej zwraca się uwagę 
na czynniki natury technicznej i metodologicznej gromadzenia danych 
(różne metody pozyskiwania i analizy danych w poszczególnych sta-
cjach pomiarowych)107. Wypadnie przy tym zwrócić uwagę na dwa po-
wody obaw co do rzetelności danych. Wskazuje się bowiem, że oficjalne 
dane monitoringu często wydają się nie doceniać kwestii środowiskowych 
w porównaniu z tymi pochodzącymi z innych źródeł. To raz, a dwa – od-
rzucanie krytyki albo traktowanie jej jako próby zdyskredytowania Chin 
lub ich przywództwa nie ma uzasadnienia, ponieważ krytyka ta pochodzi 
nie tylko z zagranicy, ale coraz częściej ze strony krajowych naukowców 
zatrudnionych przez stosowne agencje państwowe i instytuty badawcze108.

Jeśli chodzi o czynniki natury pozatechnicznej, to należy zwrócić uwa-
gę na działanie poszczególnych aktorów polityki ekologicznej, jak również 
oddziaływanie poszczególnych instrumentów. Z badań wynika, że biuro-
kratyczny system zachęt, sprzeczne cele poszczególnych podmiotów, ideo-
logizacja kwestii ekologicznych stanowią potencjalne źródła stronniczości 
w procesach monitorowania środowiska w Chinach109. Jedynie dla przykła-
du można przywołać fakt, iż postępy w karierze chińskich urzędników w du-
żej mierze uzależnione są od wskazanego wyżej systemu oceny kadrowej. 
Związek między odpowiednio „dobrymi wskaźnikami” a szansą na awans 
stanowi obszar wrażliwy dla chińskich urzędników, ponieważ może on mieć 
decydujący wpływ na ich status ekonomiczny, społeczny, a nawet politycz-
ny. Cai Yongshun uważa, że pogoń za osobistymi celami ze strony lokalnych 
urzędników jest czynnikiem prowadzącym do manipulacji statystykami110. 
Co ważne, jakość danych nie odnosi się wyłącznie do kwestii środowisko-
wych. W 2013 roku Komisja ds. Przeglądu Gospodarki i Bezpieczeństwa 

107 Liu Qin, Clear as Mud: How Poor Data is Thwarting China’s Water Clean-up, „China Dia-
logue” 18 May 2016, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8922-Clear-as-
mud-how-poor-data-is-thwarting-China-s-water-clean-up [dostęp: 30.03.2019].

108 Zob. Keith Bradsher, China Asks Other Nations not to Release its Air Data, „New York 
Timesˮ 5 June 2012, https://www.nytimes.com/2012/06/06/world/asia/china-asks-embas-
sies-to-stop-measuring-air-pollution.html?_r=0 [dostęp: 30.03.2019].
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of Institutional, Political and Ideological Factors, „Sustainbilityˮ 9 (2017), s. 1–18.

110 Cai Yongshun, Between State and Peasant: Local Cadres and Statistical Reporting in Rural 
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USA–Chiny ostrzegła przed manipulacjami i nieścisłościami w chińskim 
systemie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej gospodarki111.

Obecne kierownictwo państwa dostrzegło tę kwestię, wdrażając nowe 
środki w celu wzmocnienia koordynacji administracyjnej i nadzoru rządu 
centralnego nad władzami lokalnymi. Nie zmienia to jednak faktu, iż ocena 
rzetelności chińskich raportów wynikających z monitorowania środowiska 
pozostaje nadal dużym wyzwaniem dla korzystającego. Pomimo ciągłych 
wysiłków podejmowanych przez rząd chiński w celu wzmocnienia zarzą-
dzania środowiskiem, niedokładności w danych z monitoringu środowiska 
są nadal obecne. Adekwatną odpowiedź mogłoby stanowić promowanie 
pełnego udziału społeczeństwa w dostępie do informacji na temat jakości 
środowiska, co jest standardem europejskim. Bezsprzeczne jest bowiem 
to, że brak szerokiego udziału społeczeństwa nie zwiększa przejrzystości 
wspomnianego działania, zagrażając tym samym dążeniom Pekinu do do-
kładności danych o stanie środowiska naturalnego112.

Dostęp społeczeństwa do informacji w rzeczonym zakresie, stanowiąc 
element ochrony środowiska naturalnego, da się wyłożyć jako jawność 
działań publicznych przez wstęp na posiedzenia organów administracji 
czy też udział w tworzeniu prawa113. Jednak z perspektywy obywatela, 
który doświadcza skutków zanieczyszczenia ekosystemu, istotna jest moż-
liwość dochodzenia nie tylko swoich praw, lecz także praw w interesie 
publicznym przed sądami za pośrednictwem organizacji pozarządowych. 
I tak, od 2015 roku organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środo-
wiska oraz prokuratorzy złożyli ponad sto pozwów, które wskazują na to, 
że interes publiczny zyskał podstawy prawne w Państwie Środka. Zno-
welizowana ustawa o ochronie środowiska daje organizacjom ekologicz-
nym możliwość pozywania w interesie publicznym zanieczyszczających 
korporacji. Prawie dziesięć organizacji pozarządowych zajmujących się 
ochroną środowiska wniosło w 2015 roku 48 pozwów i stało się inspi-
rującym przykładem uczestnictwa publicznego w ochronie środowiska. 
Taką aktywnością legitymują się największe organizacje proekologiczne 
w Chinach, jak Friends of Nature, Green Development Foundation czy 

111 Iacob N. Koch-Weser, The Reliability of China’s Economic Data: An Analysis of National 
Output, U.S.–China Economic and Security Review Commission Staff Research Project; 
U.S.–China Economic and Security Review Commission: Washington 2013, s. 6–44.

112 Daniele Brombal, Accuracy of Environmental Monitoring in China…, op.cit., s. 1, 13.
113 Chińska ustawa o ochronie środowiska z 28 grudnia 1989 roku w art. 53 przewiduje uczest-

nictwo obywateli, osób prawnych oraz innych organizacji w prawie do uzyskania informa-
cji o środowisku, partycypację w nadzorowaniu działań związanych z ochroną środowiska. 
Zob. Environmental Protection Law of the People’s Republic of China, op.cit.
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China Biodiversity Conservation. Podobnie jak w innych krajach, główną 
przeszkodą ich działania jest niedostateczna ilość środków finansowych 
niezbędnych do realizacji stosownych działań114.

Podsumowując, należy stwierdzić, że polityka ekologiczna Chin nadal 
podlega transformacji. Niektóre z przyjętych rozwiązań należy ocenić po-
zytywnie. Przykładowo, Chiny – co zaskakuje w kraju o autorytarnym cha-
rakterze – ustanowiły w ostatnich latach wiele środków dostosowawczych 
w zakresie ujawniania informacji na temat środowiska. Dostrzeżono bowiem 
w prawie do ujawniania informacji szereg nowych możliwości wpływania 
na kształt ochrony środowiska115. Mimo że poziom zanieczyszczenia środo-
wiska jest nadal bardzo wysoki, to wypadnie zaznaczyć, iż Chiny osiągnęły 
pewne sukcesy116, do których można zaliczyć, przykładowo: redukcję emisji 
dwutlenku siarki, poprawę bezpieczeństwa produkcji żywności czy zmniej-
szenie energochłonności. Rezultaty wymienionych działań są jednak mniej 
widoczne, jeśli przypomnieć, iż szybki proces industrializacji i urbanizacji 
w Państwie Środka spowodował poważne szkody ekologiczne.

Do listy problemów należy z pewnością dopisać jakość powietrza, 
wody i gleby oraz niedobory wody w niektórych częściach kraju. W przy-
padku tak scentralizowanego państwa, jakim są Chiny, można wskazać, 
że skuteczność w zakresie ochrony środowiska pozostaje nadal zależna 
od zdolności polityków do określania priorytetów i umiejętności ich wdra-
żania zarówno w wymiarze centralnym, jak i lokalnym. Ogląd praktyki 
wdrażania omawianej polityki pokazuje bowiem, że nie wszystkie zachęty 
na poziomie wykonawczym służą w rezultacie podniesieniu jakości ochro-
ny środowiska. Zarazem należy mieć stale na uwadze, że wprawdzie sta-
bilność i równowaga są cechami wyróżniającymi styl rządzenia chińskiej 
merytokracji, lecz mimo to na czoło bieżącej polityki wysuwa się jednak 
zapewnienie ciągłości rozwoju gospodarczego państwa. To natomiast 
oznacza tylko jedno – że tak uprawiana polityka będzie skuteczną barierą 
w zakresie poszerzania zakresu ochrony środowiska. Przyznawanie kosz-
tem środowiska większej wartości celom gospodarczym nie jest jednak 
doświadczeniem tylko chińskiej polityki ekologicznej.

114 Idris Khan Mehran / Yen-Chiang Chang, Environmental Challenges and Current Practices 
in China: A Thorough Analysis, „Sustainabilityˮ 10 (2018), s. 12.

115 Alex Wang, Explaining Environmental Information Disclosure in China, „Ecology Law 
Quarterlyˮ 4 (2018), s. 865–923.

116 Oran R. Young / Dan Guttman / Ye Qi / Kris Bachus / David Belis / Hongguang Cheng / 
Alvin Lin / Jeremy Schreifels / Sarah Van Eynde / Yahua Wang / Liang Wu / Yilong Yan / An 
Yu / Durwood Zaelke / Bing Zhang / Shiqiu Zhang / Xiaofan Zhao / Xufeng Zhu, Institution-
alized Governance Processes…, op.cit., s. 169.
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