


Dlaczego Chiny nie mają inflacji? 

Wstęp

Na całym świecie gospodarka kapitalistyczna jest w powikłaniach. Zwykli ludzie i 
ich rodziny są nawiedzani codziennie przez inflację. Sposób pozbycia się tego 
zagrożenia stał się najczęściej dyskutowanym problemem w wielu częściach świata. 
To wszystko jest w kontraście do sytuacji w Chińskiej Republice Ludowej. Przez 
ćwierć wieku od założenia, dzięki ciągłemu rozwojowi chińskiej gospodarki 
socjalistycznej opartej na polityce niepodległości i samodzielności, a także dzięki 
zaangażowaniu mas, środki do życia stale się poprawiają. Niezwykłą cechą pod tym 
względem jest stabilność Renminbi [RMB] (waluta ludowa) - chińskiego juana.

Jak Chiny przezwyciężyły skutki niekontrolowanej inflacji, która miała miejsce w 
przeddzień wyzwolenia? Dlaczego jej waluta jest odporna na kryzysy monetarne, 
które niszczyły świat kapitalistyczny przez te wszystkie lata? Jak stabilność RMB 
wpływa na codzienne życie ludzi? Odpowiedzi są podane w tej broszurze, na 
podstawie ankiety przeprowadzonej przez pisarza, który odwiedził wiele rodzin, 
sprawdził rynki i przeprowadził wywiady z ministerstwami odpowiedzialnymi za 
finanse, bankowość i handel.

Fakty te zostały przedstawione w nadziei, że mogą pomóc zagranicznemu 
czytelnikowi lepiej zrozumieć system finansowy i monetarny Nowych Chin, politykę 
gospodarczą i życie narodu.
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Ludzie są wolni od zmartwień o inflację

PIENIĄDZE są niezbędnym środkiem w codziennym życiu. Dzięki temu 
uzyskujemy jedzenie, odzież i tak dalej. Dotyczy to każdego kraju w erze gospodarek
monetarnych. Dlatego wzrosty i spadki wartości pieniądza dotyczą wszystkich. 
Jednak ludzie, z którymi rozmawiałem podczas tej ankiety, nie zastanawiali się nad 
możliwymi zmianami wartości RMB. Wiele gospodyń domowych nawet nie wie, co 
oznacza „inflacja”.

Dlaczego? W biurze statystycznym gminy pekińskiej zwróciłem uwagę na tabelę.



Siła nabywcza RMB w Pekinie
(1965 = 100)

1966 1968 1970 r 1973

Na towary 100,22 100,52 101,32 101,57

Na usługi 102,23 102,52 102,52 103,20

Liczby te mówią nam, że 100 juanów według ich wartości z 1965 r. mogłoby kupić 
towary o wartości 101,57 juanów w 1973 r .; a w usługach (czynsz, woda, prąd, bilet 
autobusowy itp.) mogłoby kupić za 103,20 juanów. Tak więc wartość juana jest nie 
tylko stabilna, ale wykazuje niewielką tendencję wzrostową.

Obszar pekiński jest reprezentatywna dla całego kraju. Chiński juan pozostaje dziś 
stabilny pomimo inflacji szalejącej w całym kapitalistycznym świecie.

Stabilny poziom cen; Poprawa warunków życia

Poziom cen jest ważnym wskaźnikiem gospodarki narodowej. Odzwierciedla siłę 
nabywczą pieniądza i służy jako miernik źródeł utrzymania ludzi. Poniżej znajduje 
się budżet rodzinny pracownika w Chinach.

Budżet rodziny Chang

„Widzisz, jedzenie, odzież i inne niezbędne artykuły kosztowały tyle samo przez te 
wszystkie lata”, powiedział mi 36-letni pracownik włókienniczy Chang Pao-chih, 
kiedy rozmawialiśmy o tym, na co wydaje. „Moja rodzina nie ma wysokiego 
standardu życia, ale nasze dochody pokrywają nasze potrzeby i nie martwimy się, że 
nasze pieniądze będą warte mniej”. Jego słowa wyraźnie pokazują stabilność cen w 
Chinach, co z kolei przyczynia się do bezpiecznego życia jej ludu.

Chang jest kierownikiem zespołu produkcyjnego w państwowym warsztacie 
włókienniczym nr 2 w Pekinie. Jego żona Chang Shu-hua, również 36 lat, zajmuje się
tam maszyną do nawijania nici. Ich łączny dochód miesięczny wynosi 154 juanów. 
Mają dwoje dzieci, jedno w szkole podstawowej, drugie w przedszkolu. Changowie 
jedzą śniadanie i obiad w domu, a lunch w fabrycznej stołówce, która znajduje się w 
pobliżu ich domu. Są raczej typową rodziną w Chinach.

Aby zrozumieć wpływ poziomu cen na życie ludzi, zestawiłem tabelę budżetu 
rodzinnego Changów.

Budżet rodzinny - średnia miesięczna
(w juanach)

Pozycja 1965 1970 r 1974



Ziarno 23,60 25,45 25,45

Mięso, Warzywa itp. 22,50 30,00 30,00

Jedzenie na mieście 12,00 12,00 12,00

Cukier, owoce i napoje orzeźwiające 10,00 10,00 9,50

Odzież 16,75 21,35 21,35

Czynsz 0,84 0,84 0,84

Woda 0,30 0,30 0,30

Elektryczność 1,05 1,05 1,05

Gaz 1,60 1,60 1,60

Opłata za przejazd autobusem, znaczki 0,96 0,96 0,96

Rekreacja 1.20 1.20 1.20

Fryzjer, łaźnia 0,50 0,50 0,50

Przedszkole 3,50 3,50 3,50

Wydatki dodatkowe 5,00 5,00 5,00

Całkowity 99,80 113,75 113,25

Oprócz wydatków na żywność i odzież, które wzrosły w ciągu tych dziesięciu lat z 
powodu narodzin i wzrostu dzieci, wszystkie pozostałe kwoty pozostały takie same. 
Dzięki temu rodzina może odłożyć w banku ponad 40 juanów miesięcznie. Za te 
pieniądze Changowie kupili radio, telewizor, dwa zegarki i meble. Ich dom jest 
odpowiednio wyposażony.

W niedziele wszyscy jedzą w domu, a artykuły spożywcze kosztują około 2 juanów. 
Co dostają za te pieniądze? Według cen detalicznych w Pekinie od 1965 r. do 
listopada 1974 r. za 2 juany można było kupić:

W 1965 r.

Wieprzowina 0,25 kilograma
Jajka 0.25 "
Ryby 1,00 "
Tofu 0,50 "
Kapusty 0,50 "

W 1974 r.

Wieprzowina 0,25 kilograma
Jajka 0.25 "
Ryby 1,00 "



Tofu 0,50 "
Kapusty 0,50 "
Ziemniaki 0,50 "
Zielone cebule 0,50 "

Innymi słowy, ich koszyk żywności był nieco cięższy w 1974 r. za tę samą kwotę, co 
odzwierciedla stabilność cen.

Artykuły spożywcze kosztują tyle samo

W sklepach i na rynkach w Pekinie cenniki wymalowane na tablicach atramentem 
czerwonym, niebieskim lub białym lata temu pozostają niezmienione. Przy kasach 
często można usłyszeć dziecko wysyłane do sklepu wołające:

 - Poproszę kilogram soli.

 - Poproszę pół kilo sosu sojowego.

Dziecko jest przyzwyczajone do cen, kładzie wymaganą gotówkę i wychodzi z 
zakupów bez obawy o błąd.

Większość cen w sklepach spożywczych w Pekinie od lat pozostaje taka sama. A 
niektóre trochę poszły w dół. Pokazuje to badanie przeprowadzone w listopadzie 
1974 r. w porównaniu z 1970 r. i 1965 r.

Ceny detaliczne, Pekinie
(za kilogram, w juan)

Pozycja 1965 1970 r 1974

Wieprzowina 2,00 1,80 1,80

Baranina 1.42 1.42 1.42

Wołowina 1,50 1,50 1,50

Kurczak 2,00 2,00 2,00

Ryby 0,86 0,80 0,80

Jajka 2.08 1,80 1,80

Tofu 0,16 0,16 0,16

Kapusty 0,058 0,05 0,05

Ziemniaki 0,24 0,24 0,20

Zielone cebule 0,20 0,20 0,18

Pekin jest bogato zaopatrzony w warzywa o każdej porze roku. Duże rynki w 
Tungtan, Hsitan i Chaoyangmen oferują ponad 100 rodzajów przez większą część 



roku, a ponad 50 nawet zimą. Mieszkańcy pochodzący z południa mogą znaleźć 
warzywa charakterystyczne dla ich regionów, ale teraz uprawiane w komunach 
ludowych na obrzeżach Pekinu, podobnie jak niektóre obce gatunki, w tym ketmie z 
Afryki, sałatę siewną z Europy i Ameryki,  senne z Azji Południowo-Wschodniej i 
rzepak pochodzący z Japonii.

Średnie dzienne spożycie świeżych warzyw na osobę w Pekinie wynosi 0,5 
kilograma, czyli dwukrotnie więcej niż w okresie bezpośrednio po wyzwoleniu. 
Sezonowe korekty dokonywane są w cenach warzyw, ale średnia w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat utrzymywała się na poziomie około 0,08 juana za kilogram. Pomidory i 
kapusta pekińska, w sezonie, są ułożone w stosy w ogromne stosy wzdłuż ulic i 
sprzedawane po 0,10 juana za 2-3 kilogramy.

Wszystkie rodzaje produktów fasolowych w ciastach, pasach, drobinach, miazgach i 
wielu innych formach, bardzo lubiane przez konsumentów z Pekinu, sprzedawane są 
po cenach niezmienionych od 1956 r.

Ceny innych codziennych potrzeb są stabilne, niewiele obniżone

Jak widzieliśmy z budżetu rodziny Chang, ceny zboża i paliwa w 1974 r. były nadal 
takie same jak w 1965 r. Ponadto były stabilne od lat wyzwolenia. Próbki towarów, 
które można kupić za 15 juanów w 1952 r. na rynkach Pekinu, patrz schemat 
[bezpośrednio poniżej].



Teraz, 23 lata później, za tę samą kwotę można uzyskać wszystkie te rzeczy w tych 
samych ilościach plus 2,5 kg mąki.

System państwowych zakupów i sprzedaży zboża został ustanowiony w 1953 r. od 
tego czasu, aby zwiększyć dochody chłopów, państwo kilkakrotnie podniosło ceny 
skupu zboża, utrzymując ceny detaliczne w miastach na mniej więcej tym samym 
poziomie poziom. Konsumenci w Chinach są również odporni na obecną tendencję 
wzrostową cen zbóż na rynku światowym. Średnie ceny detaliczne podstawowych 
zbóż w Chinach wynoszą obecnie na przykład: mąka pszenna - 0,36 juana za 
kilogram; ryż - 0,286 juanów za kilogram. Są one praktycznie takie same, jak cena 
zakupu zapłacona przez państwo producentom. Wszystkie koszty magazynowania i 
transportu oraz straty w trakcie obsługi przez działy handlowe są pokrywane z dotacji
państwowych, która wynosi około 2,5 miliona juanów na każde 50 milionów 
kilogramów.

W przypadku odzieży dostępne są coraz bardziej różnorodne materiały bawełniane, a 
sprzedaż artykułów wełnianych, jedwabnych i syntetycznych szybko rośnie. 
Materiały takie jak drelich, bawełniana gabardyna i perkal (drukowany i zwykły 
biały) nie różnią się ceną. Na przykład cena 1chih (1/3 metra) zwykłego białego 
perkalu w Pekinie, Tientsin i Szanghaju wyniosła 0,28 juana - równowartość ceny 
paczki zwykłych papierosów.

Artykuły gospodarstwa domowego i artykuły papiernicze poprawiły jakość i ilość 
sprzedaży - przy cenach stabilnych, a w niektórych przypadkach obniżonych. 
Poniższa tabela podaje niektóre takie ceny w Pekinie:

Pozycja Specyfikacja Jednostka
1965 1970 r 1974

(W juanie)

Baza emaliowana 32 cm. 1 1,80 1,80 1.66

Aluminiowe
pudełka na lunch

12 x 20 cm. 1 1,36 1,32 1,32

Termosy
5 funtów, bambusowa
skorupa

1 2,51 2.10 2.10

Kubki emaliowane 9 cm. 1 0,96 0,83 0,83

Budziki 1 15,80 8.00 8.00

Mydło do prania "Latarnia morska" 1 0,25 0,25 0,22

Pasta do zębów „Beihai” 1 0,42 0,42 0,42

Pióra wieczne "Złota Gwiazda" 1 1,25 1,25 0,90

Atrament 57 cm3 1 butelka 0,18 0,18 0,18

Papier do pisania 50 arkuszy, cienkie 1 blok 0,15 0,15 0,15



Trwałe produkty podążają tym samym trendem pod względem jakości i ceny. Należą 
do nich zegarki na rękę, radia, rowery, maszyny do szycia, aparaty fotograficzne itp. 
„Poczekaj kilka miesięcy, na rynku mogą być tańsze i lepsze” - często mówią ludzie. 
Mogą mówić o radiach różnych marek, które co roku pojawiają się w ulepszonych, 
ale tańszych modelach. Dla nich ceny detaliczne zostały obniżone średnio o 40 
procent od 1965 do 1974 roku. Najbardziej drastyczne są obniżki cen leków. Dziś w 
Chinach ich koszt jest tylko jedną piątą tego co w 1950 r. za to, co kiedyś kosztowało 
50 centów, płaci się dziś tylko 10 centów.

Tańsze towary przemysłowe dla rolnictwa

Przed wyzwoleniem imperializm i reakcja w kraju  bezwzględnie wykorzystywały 
chińskich chłopów, kupując tanie produkty i sprzedając im swoje po wysokich 
cenach. Rząd ludowy natomiast uważa właściwy stosunek między cenami produktów
rolnych, a cenami produktów przemysłowych za istotną kwestię polityczną 
wpływającą na sojusz między robotnikami a chłopami. Aby zmienić sytuację 
pozostałą po starym społeczeństwie, wielokrotnie podnosił ceny płacone chłopom, 
aby zwiększyć ich dochody i przyspieszyć rozwój rolnictwa. Ceny skupu zbóż, 
nasion oleistych, świń, bydła i wełny zostały skorygowane w górę, podczas gdy ich 
ceny detaliczne w miastach pozostają stałe. Państwo dotuje swoje zakłady handlowe, 
aby nadrobić różnicę. Dla warzyw, mięsa i jaj dostarczanych mieszkańcom miast, 
dotacje rządowe sięgają kilku tysięcy milionów juanów rocznie. Weźmy za przykład 
Pekin. Jego cztery miliony mieszkańców (z wyłączeniem mieszkańców obszarów 
wiejskich) jest subsydiowanych w konsumpcji produktów rolnych w wysokości 5 
juanów na osobę rocznie.

Tymczasem państwo kilkakrotnie znacznie obniżyło ceny, po których sprzedaje 
towarów przemysłowych dla rolnictwa, takie jak nawozy, środki owadobójcze, 
maszyny i narzędzia rolnicze, olej napędowy, nafta itp. Od 1950 r. ich ceny obniżyły 
się od 1 / 3 do 2/3, w przeciwieństwie do 100-procentowego wzrostu krajowej ceny 
zakupu produktów rolnych w tym samym okresie.

Środki te zmniejszyły różnicę o 45 procent. Oznacza to, że daną ilość produktów 
rolnych można teraz wymienić na produkty przemysłowe. Poniżej znajduje się tabela 
ilustrująca ten trend. Dane dotyczą Abganara (Silinhota) z Autonomicznego Regionu 
Mongolii Wewnętrznej.

Produkty wiejskie
Odpowiednik

towarów przemysłowych

Rok

1950 r 1965 1972 1974

Koń pociągowy
Zwykły biały materiał
(w metrach)

84 480 505 514

Wół
Mąka
(w kg)

165 195 253 253



Owca
Kostka sprasowanej 
herbaty
(kawałki)

1.9 4.0 4.6 4.6

Wełna (50 kg)
Cukier
(w kg)

31,7 50,5 71 77

Regionalne i sezonowe różnice cen były sposobem, w jaki reakcyjne klasy rządzące i 
spekulanci wykorzystywali lud pracujący, osiągając nadmierny zysk, kupując po 
zaniżonych cenach i sprzedając po zawyżonych cenach. Od czasu wyzwolenia 
państwowe departamenty handlowe stopniowo zmniejszały regionalne różnice 
cenowe i eliminowały nieracjonalne sezonowe zmiany cen głównych produktów 
rolnych, zwłaszcza w odległych regionach przygranicznych i autonomiach 
mniejszości narodowych. Ceny nawozów, środków owadobójczych, leków itp. są 
jednakowe w całym kraju - w dawnych Chinach było to coś nie do pomyślenia.

Tanie czynsze i  dobra użytkowe

Czynsz płacony przez Changów wynosi 0,84 juana miesięcznie. Powiedzieli mi, że 
nie zmieniło się to przez piętnaście lat, odkąd się wprowadzili.

Ich dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 24 metrów kwadratowych ma centralne 
ogrzewanie, gaz i korzysta z kuchni i toalety. W większym pokoju głównym 
wyposażeniem jest podwójne łóżko, komoda, szafa i biurko, także służy jako salon. 
Ponieważ budynek mieszkalny został wybudowany przez fabrykę dla jego 
pracowników, czynsz jest praktycznie bezpłatny. To mniej niż jeden procent łącznego
dochodu Changów, więc są bardzo zadowoleni.

Bardziej powszechnym czynszem jest czynsz pobierany za mieszkania budowane 
przez rząd, które są wynajmowane bezpośrednio najemcom. W dzielnicy mieszkalnej 
Yuehtan w zachodniej części Pekinu odwiedziłem czteroosobową rodzinę 
(pracownica sąsiedniej fabryki, jej mąż i dwie córki jeszcze w szkole), która mieszka 
w dwupokojowym mieszkaniu z rządowego projektu. Jednostka o powierzchni 33 
metrów kwadratowych ma kuchnię, toaletę i dwie wbudowane szafy. Rodzina płaci 
miesięczny czynsz w wysokości 5,6 juana, czyli 4,6% ich dochodów. Mieszkanie jest
centralnie ogrzewane, wyposażone w urządzenia gazowe i ozdobione balkonem.

Dlaczego czynsze są tak niskie? Mieszkańcy, którzy wspominają cierpienie z powodu
wygórowanych czynszów przed wyzwoleniem, podkreślają wyższość systemu 
socjalistycznego jako wyjaśnienie. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów i 
dalszego zrozumienia przeprowadziłem wywiad z towarzyszem Ti Tsungiem z 
pekińskiego Biura Mieszkaniowego. Powiedział, że całkowita liczba mieszkań 
dostępnych dla mieszkańców Pekinu w momencie wyzwolenia wyniosła około 13 
milionów metrów kwadratowych. Od tego czasu wybudowano ponad 22 miliony 
metrów kwadratowych. Dlatego coraz więcej osób mieszka w nowych budynkach, a 
czynsze są niskie.



W starych, rządowych domach czynsz wynosi średnio 0,20 juana za metr 
kwadratowy; w domach wielopiętrowych wynosi nieco poniżej 0,30 juana. Jak już 
wspomniano, agencje rządowe i fabryki pobierają jeszcze niższe opłaty za 
pomieszczenia mieszkalne zajmowane przez ich pracowników. Podsumowując, dla 
pięcioosobowej rodziny mieszkającej w dwupokojowym mieszkaniu o powierzchni 
30 metrów kwadratowych w Pekinie czynsz wynosi około 5 juanów za miesiąc, czyli 
3-5 procent średniego połączonego dochodu męża i żony.

Podobnie jak czynsze, opłaty za dobra użytkowe pozostały niskie. W przypadku 
wody spadły one o 33,3% w okresie 1965–74, a obecnie wynoszą 0,12 juana za tonę 
(1,016 litrów). Energia elektryczna dla gospodarstw domowych przez cały czas była 
rozliczana w wysokości 0,148 juanów za kilowatogodzinę.

Wraz z rozwojem chińskiego przemysłu naftowego wiele gospodarstw domowych w 
Pekinie przeszło na wykorzystanie gazu do gotowania. Cena gazu w butlach (15 
kilogramów za butelkę) spadła o 25% od 1965 do 1974 roku.

Taryfy na autobusy miejskie i trolejbusy oraz na koleje pozostają takie same od lat. 
Ceny biletów lotniczych drastycznie spadły do liczby mniej więcej takiej samej jak w
przypadku miejsc sypialnych klasy A, co przyciąga znacznie więcej osób do podróży 
lotniczych.

Bez zmian opłat za usługi

W budżecie rodzinnym Changów nakłady na rekreację, fryzjerów i łaźnie pozostały 
prawie takie same od lat i stanowią niewielki ułamek całości. Oprócz niezmiennych 
opłat w kinach, teatrach, zakładach fryzjerskich i łaźniach, pracownice i pracownicy 
korzystają z wielu dodatkowych korzyści w tym zakresie.

Bilet na pierwszy film w Pekinie kosztuje najwyżej 0,30 juana, a na pozostałe filmy 
od 0,25 juana do minimum 0,10 juana. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym - 
podstawowym i średnim - płacą 0,05 juana za każdy film fabularny lub 
dokumentalny. Wstęp do teatru kosztuje 0,30-0,50 juana. Fabryki, przedsiębiorstwa i 
agencje rządowe czasami wydają bezpłatne bilety swoim robotnikom i urzędnikom. 
Wstęp do większych parków wynosi 0,05 juana; do Zakazanego Miasta i Muzeum 
Historii Rewolucyjnej kosztuje 0,10 juana. Tak jest od czasu wyzwolenia.

Wiele organizacji zapewnia swoim pracownikom bezpłatne zakłady fryzjerskie i 
łaźnie, a członkowie rodziny płacą połowę stawki. Wszystkie fabryki i 
przedsiębiorstwa wydają darmowe kupony na takie usługi w ramach swoich 
zbiorowych przepisów socjalnych. Mieszkańcy bez tych świadczeń płacą 
maksymalnie 0,40 juana (dla mężczyzn) lub 0,50 juana (dla kobiet) w salonie 
fryzjerskim, a od 0,15 do 0,26 juana za kąpiel. Te wskaźniki również nie uległy 
zmianie od czasu wyzwolenia.

Koszty medyczne w rodzinnym budżecie Changów są niskie. Jest tak, ponieważ 
dorośli, jako pracownicy, korzystają z pełnej bezpłatnej opieki zdrowotnej, podczas 



gdy dwoje dzieci otrzymuje ją za pół ceny. Rzadko chorują, a kiedy trzeba leki to są 
bardzo tanie.

Wreszcie, koszty nauki i usług przedszkolnych. Za swoje starsze dziecko w szkole 
podstawowej Changowie płacą 2,50 juana za semestr szkolny (pół roku). Obejmuje to
różne wydatki, a czesne samo w sobie jest bezpłatne we wszystkich szkołach do 
poziomu szkoły wyższej. Uczelnie nie pobierają żadnych opłat dodatkowych i 
przyjmują swoich studentów za darmo. Tak więc w Chinach obciążenie finansowe 
rodziców związane z edukacją ich dzieci jest bardzo niewielkie. Młodsze dziecko 
Changa jedzie do przyzakładowego centrum opieki dziennej, które kosztuje 3,50 
juana miesięcznie. W Pekinie jako całości, opłata na całotygodniowe żłobki wynosi 
9,00 juanów, lub co najwyżej 10,00 juanów za dziecko miesięcznie. Te stawki 
również pozostały takie same od lat, co jest kolejnym punktem odniesienia dla 
stabilności RMB.

Banki oszczędnościowe zamiast lombardów

Odwiedziliśmy lokalne biuro banku przy ulicy Hufangchiao przed Chienmen, starą 
bramą miasta Pekin. Jest w małym, prostym budynku. Na drzwiach jest tabliczka 
„Urząd Dzielnicy Hufangchiao, Ludowy Bank Chin, Obszar Hsuanwu, Pekin”. Choć 
jest to biuro okręgowe, to mieści się w banku oddziału i nie jest małą jednostką. Nie 
ma tu jednak żadnych ostentacyjnych ozdób, które demonstrowały siłę pieniądza w 
bankach przed wyzwoleniem. Wchodzi się bezpośrednio do pokoju z rzędami długich
stołów, gdzie robi się interesy. W godzinach pracy zwykli ludzie przychodzą i 
odchodzą w dużych ilościach.

„W ostatnich latach coraz więcej osób - robotników, pracowników rządowych, 
nauczycieli, gospodyń domowych, studentów itd. - wpłaciło pieniądze do naszego 
banku” - powiedział towarzysz Li Yueh-hsin odpowiedzialny za dział oszczędności. 
„Stabilność juana przyciąga coraz szersze grono ludzi do przechowywania 
oszczędności przez długie okresy, wspierając budownictwo socjalistyczne”. Tylko w 
1974 r. w tym urzędzie otwarto 5600 nowych rachunków, a łączne depozyty 
oszczędnościowe wzrosły o 40 procent w porównaniu z 1965 r. z tych rachunków 80 
procent to depozyty terminowe.

W starym społeczeństwie Chin ludzie pracujący nie mieli nic wspólnego z bankami, 
podczas gdy wielkie znaki lombardowe były powszechne w miastach. Wewnątrz 
czarnych, lakierowanych bram tych sklepów znajdował się kontuar wyższy niż głowa
mężczyzny, za którym siedzieli zimnokrwiści, chciwi lichwiarze. Niezliczone osoby 
zostały rozebrane do ostatka przez te rekiny biznesu.

Teraz lombardy zniknęły z Chin. Na ich miejscu znajdują się oddziały i kasy 
oszczędnościowe Chińskiego Banku Ludowego. W samym Pekinie jest ich ponad 
300. W pierwszych dziewięciu miesiącach 1974 r. w liczbach zaokrąglonych otwarto 
164 000 nowych rachunków oszczędnościowych w Pekinie, 98 000 w Tientsin i 350 
000 w Szanghaju.



Fankua Lane, dzielnica Chapei w Szanghaju, była znanym rejonem slumsów, w 
którym przed wyzwoleniem mieszkało 3800 rodzin bez środków do życia. 
Handlowali z lombardami i byli dręczeni przez lichwę. Oszczędności były wśród 
nich niespotykane. Ale w następstwie szybkiego postępu budownictwa 
socjalistycznego teren ten ogromnie się zmienił. W 1963 r. na ulicach postawiono 
wiele pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Ogromna liczba ludzi 
zajmuje się budownictwem socjalistycznym, a ich standard życia wzrósł. W 
przeciwieństwie do przeszłości 80 procent tych rodzin ma teraz oszczędności 
bankowe.

„W starym społeczeństwie pożyczałem od lombardów; teraz mam konto bankowe – 
komentował były rikszarz z głębokim uczuciem, kiedy dokonał pierwszego depozytu.
„W przeszłości uciekałem z kuponem lombardowym; teraz mam certyfikat konta 
oszczędnościowego. Tylko dwa kawałki papieru, ale co za różnica dla nas, ludzi 
pracy! ”

W całym kraju ilość depozytów oszczędnościowych wzrosła bez zakłóceń. Liczba z 
1974 r. była dwukrotnie większa niż w 1965 r. i 10 razy większa niż w 1952 r. W 
1974 r. odnotowano także największy wzrost wielkości depozytów. Na szczególną 
uwagę zasługuje stosunek depozytów terminowych, który wzrósł do 80 procent. 
Świadczy to o rosnącym prestiżu i stabilnej wartości juana, a także o bezpiecznym 
życiu ludzi.

Prestiż Renminbi rośnie na świecie

Bank Chin, specjalizujący się w transakcjach walutowych, ma swoją siedzibę na 
południe od placu Tiananmen. Przed wyzwoleniem obszar ten był częścią „Dzielnicy 
Poselskiej”, w której Chińczykom zabraniano pobytu. Następnie kilka banków 
działających w Pekinie miało swoje biura w okolicy.

„Wartość RMB w stosunku do walut obcych była stabilna” - powiedział pisarz 
towarzysz Chen Chuan-keng, odpowiedzialny za departament zagranicznej wymiany 
Banku Chin. „Nigdy nie był przeszacowywany, w górę ani w dół. Ale w ostatnich 
latach, gdy kryzysy gospodarcze pogarszają się w krajach kapitalistycznych, a 
kryzysy monetarne powracają w krótkich odstępach czasu, kursy walut między 
głównymi walutami w kapitalistycznym świecie, takimi jak dolar amerykański i funt 
szterling, wahały się stale, do tego stopnia, że rządy te zostały zmuszone do 
porzucenia stałych oficjalnych stawek i pozwolić im „unosić się” wraz z popytem i 
podażą na rynku pieniężnym. Aby uniknąć skutków takich wahań, kurs wymiany 
RMB został zmieniony, aby zagwarantować jego rzeczywistą wartość w transakcjach 
międzynarodowych. ”

Poniżej znajduje się lista kursów wymiany walut dla RMB na kilka lat.

Obca waluta Średnie
stawki sprzedaży i zakupu (w juanach)

Procent
wzrostu



lub spadku
Koniec

grudnia 1971 r
Koniec

kwietnia 1975 r

100  marek 
zachodnioniemieckich

70,36 75,27 + 6,98

100 franków francuskich 44,30 43,21 - 2,46

10 000 lirów włoskich 38,99 28,32 -27,37

100 franków szwajcarskich 59,05 69,74 +18.10

100 funtów brytyjskich 590,80 420,58 -28,81

100 dolarów amerykańskich 226,73 179,13 -20,99

100 000 jenów japońskich 736,16 608,18 -17,38

„Widać, porównując kursy walut w tej tabeli” - kontynuował towarzysz Chen - 
„między dwiema datami frank francuski, lira, funt, dolar i jen spadły w stosunku do 
juana RMB, podczas gdy marka i szwajcarski Frank poszły w górę. Liczby te 
odzwierciedlają niestabilność wartości różnych walut obcych, zgodnie z którą 
dokonano korekt. ”

„Dlaczego marka zachodnioniemiecka i frank szwajcarski wzrosły pod względem 
RMB?” - Zapytałem.

„Wynika to z uznania ich wartości. Wartość RMB nie zmieniła się. ”

„Czy dostosowanie w górę jest szkodliwe dla Chin?”

„Nie czyni to żadnego problemu. Korekty w górę lub w dół dokonywane są zgodnie z
zasadą równości i wzajemnych korzyści. ”

Stabilność RMB przyniosła mu coraz większy prestiż. Międzynarodowe płatności 
Chin były rozliczane w walucie obcej. Teraz, gdy waluty krajów kapitalistycznych 
nie mają stabilnej wartości, handlowcy z wielu krajów i regionów chętnie wybierają 
RMB do rozliczeń z Chinami. Od 1968 r. RMB odgrywa rolę w ustalaniu cen i 
rozliczeniach na rynku międzynarodowym i jest wykorzystywany do takich celów 
przez 85 krajów i regionów w handlu z Chinami. Ten rozwój jest kolejną oznaką 
długoterminowej stabilności RMB.

Przeprowadzenie tej ankiety pomogło mi lepiej zrozumieć, dlaczego w Chinach nie 
ma inflacji. Wynika to z faktu, że budownictwo gospodarcze kraju stale postępuje we 
właściwym kierunku, i choć poziom życia nie jest jeszcze wysoki, koszty utrzymania 
są stabilne. Kiedy pracownik wsiada na rower i zabiera zapłatę do domu, nigdy nie 
musi się martwić dewaluacją pieniędzy, która psuje życie rodziny. A gospodyni 
przygotowująca obiad nie musi martwić się o jutrzejsze ceny artykułów 
spożywczych. Zamiast tego ludzie myślą o tym, jak lepiej pracować w swojej pracy 
lub o tym, jak się uczyć, aby zbudować Chiny silniejszym i lepiej prosperującym 
kraju socjalistycznym. Tylko starsi rodzice, ucząc swoje dzieci historii Chin, mogą 
osobiście przypomnieć koszmar inflacji z czasów własnej młodości.
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Jak wyeliminowano konsekwencje inflacji

NAJBARDZIEJ Chińczykom, w średnim wieku, to wzmianka o inflacji przywołuje 
wspomnienia traumatycznych przeżyć sprzed wyzwolenia. Rząd Kuomintangu, 
politycznie zepsuty i zrujnowany ekonomicznie, przyjął politykę nieograniczonej 
emisji walut, aby uzupełnić deficyty i sfinansować przestępczą wojnę z ludem. Zalew
nowych walut „legalnego środka płatniczego” - „fabi”, „celne jednostki złota”, „złote
certyfikaty”, „srebrne certyfikaty” - zalały rynek, ustalając ceny galopujące jak 
tupanie bydła, dzięki czemu wzrosły kilkakrotnie, a nawet kilkadziesiąt razy, od 
świtu do zmierzchu.

Najgorsza inflacja w historii świata

Otwierając gazety opublikowane w czasach Kuomintangu, uderzają przerażające 
nagłówki, takie jak:

„Ceny rosną poza kontrolą; Ludzie przerażeni ”

"W górę! W górę! W górę! Cena ryżu przechodzi milion juanów ”

„ Szaleństwo cen bawełny; Cena węgla wciąż rośnie ”

W przeddzień wyzwolenia Szanghaju w maju 1949 r. sytuacja była najgorsza, o czym
świadczy cennik w publikacji Shanghai Quotations:

Ceny detaliczne, Szanghaj, 22 maja 1949 r.
(W milionach juanów)

Ryż 0,5 kilograma 1,92

Zwykły biały materiał 1 chih (1/3 metra) 1,56

Wieprzowina 0,5 kilograma 30,00

Jajko 1 2,50

Ryba (mikun) 0,5 kilograma 10,00

Zielone warzywa 0,5 kilograma 1,50

Jeszcze bardziej szokujące, cena naleśnika i smażonego ciasta, zestawy śniadaniowe 
ludzi pracy, wystrzeliły w tym dniu milion juanów. Artykuł skomentował: „Naleśnik i
twist kosztował milion. Jedyne, co biedni mogą zrobić, to jeszcze bardziej zacieśnić 
pasy i zrezygnować ”.



Starszy mężczyzna, wściekły z powodu gwałtownie rosnących cen, odliczył ziarno 
po ziarnie, 0,5 kilograma ryżu, który kupił, i obliczył, że każde kosztował go 100 
juanów. Potem wymyślił rymowankę:

„Sto juanów za ziarno ryżu, 150 tysięcy za cal tkaniny; Czang Kaj-szek, szkoda dla 
ciebie; twoją jedyną drogą jest piekło! ”

Na następnej stronie znajduje się zestawienie oparte na tabeli wystawionej w tym 
czasie.

W ciągu dwunastu lat od 1937 r., kiedy rozpoczęła się wojna przeciwko japońskiej 
agresji, do maja 1949 r. łączna liczba banknotów wydanych przez rząd Kuomintang 
wzrosła ponad 140 000 000 000 razy. Pod koniec tego okresu towary zakupione w 
1937 r. za jednego juana kosztowały około 8 500 000 000 000 juanów. Rekord 
świata!

Legalny środek płatniczy Kuomintangu stracił w ten sposób całą wartość w oczach 
ludzi, którzy upuszczali go jak rozżarzony węgiel za każdym razem, gdy trafiał w ich
ręce, zamieniając go natychmiast w towary lub obcą walutę. Panika zaczęła się od 
Szanghaju, szybko rozprzestrzeniając się po Chinach. „Ludzie kupują wszystko, na 
co mogą położyć ręce”, zgodnie z jednym źródłem. „Wydają pieniądze, gdy tylko 
przyjdą, zanim ich wartość spadnie. Pierwszymi przedmiotami zakupowej paniki są 
produkty spożywcze. ” Chociaż istniał tak zwany „legalny środek płatniczy”, złote i 
srebrne monety, sztabki i waluty obce otwarcie krążyły na szalejącym czarnym 
rynku. W rzeczywistości w wielu miejscach ludzie odrzucali „legalny środek 
płatniczy”, a płace były uzależnione od ceny ryżu lub waluty obcej. Na wsi transakcje
na ziemie, domy lub inne towary były negocjowane w odniesieniu do ryżu lub 



bawełny lub w drodze wymiany; „Legalny środek płatniczy” był wykorzystywany 
jedynie do drobnych zmian i nie był już miarą wartości ani środkiem wymiany.

Inflacja w dowolnym miejscu jest sposobem na bezlitosne, a jednocześnie ukryte 
wykorzystywanie ludzi pracy; jest to najgorszy rodzaj przymusowej pożyczki 
rządowej lub podatku nałożonego na ludzi. Dewaluacja waluty o połowę oznaczałaby
podwojenie poziomu cen, co oznacza, że pieniądze w rękach każdej osoby tracą 
połowę jej siły nabywczej, a druga połowa jest odbierana przez rząd, który wydaje 
banknoty. To jest cięcie, od którego nawet żebracy nie mogą uciec. To dzięki takim 
wymuszeniom reakcyjny rząd Kuomintang splądrował bogactwo narodu chińskiego 
w wysokości 15 000 milionów srebrnych dolarów w ciągu 12 lat przed 
wyzwoleniem.

Bankowcy i kupcy również skorzystali na burzy inflacyjnej. Pracowali w zmowie, 
gromadząc towary i osiągając bezsensowne zyski poprzez sprzedaż po 
wygórowanych cenach.

Osoby zarabiające, takie jak pracownicy fabryki, nauczyciele i fachowcy bezradnie 
patrzyli, jak ich skromne dochody gwałtownie maleją, dopóki nie znikną niczym 
śnieg na słońcu. Ich cierpienia były nie do opisania.

Wiele tamtych historii, choć brzmią dziś absurdalnie dla naszych uszu, były jednak 
gorzkimi faktami. Jedna z nich opowiada o pracowniku włókienniczym w Tsingtao w
1948 r., który, podobnie jak inni zarabiający, usiłował zdobyć coś, co zachowałoby 
wartość jego pieniędzy. Zaraz po otrzymaniu zapłaty stanął w kolejce, aby kupić 
srebrne dolary za papierowego juana. Gdy odczekał na swoją kolej, cena już wzrosła 
o 20 procent. Wrócił więc do domu z nadzieją na lepszą ofertę następnego dnia, ale 
okazało się, że cena potroiła się z dnia na dzień. Inna historia dotyczy profesorów 
Uniwersytetu Tsinghua, mieszkających na obrzeżach Pekinu i ich odpowiedników na 
Uniwersytecie Pekińskim w mieście. W tym czasie podróż z Tsinghua do miasta na 
zakupy zajmowała kilka godzin, więc profesorowie podmiejscy znacznie tracili w 
porównaniu ze swoimi braćmi w mieście, ponieważ ceny znacznie wzrosłyby w 
drodze. Tak więc nawet między profesorami o tej samej skali wynagrodzeń istniała 
znaczna rozbieżność, jeśli pracowali w placówkach w odległości kilku kilometrów od
siebie. A w Szanghaju, wkrótce po wydaniu „złotych certyfikatów” od Kuomintangu 
w 1948 r., 61 nauczycieli zwróciło się do prasy: „Jesteśmy zdesperowani! 
Niedożywienie, wyczerpanie, brak opieki medycznej, niezdolność do wspierania 
naszych rodzin oraz przypadki szaleństwa spowodowane ubóstwem i chorobami są 
powszechne w naszym życiu. ”. Sygnatariuszami byli profesorowie uniwersyteccy. 
Jeśli profesorowie mogą tak cierpieć, możemy łatwo wyobrazić sobie trudną sytuację
robotników i zwykłych pracowników. 



Długo wyczekiwany sen się spełnia

Wraz z powstaniem Republiki Ludowej stabilizacja wciąż zmieniających się cen i 
eliminacja skutków inflacji były jednymi z pilnych zadań stojących przed 
Komunistyczną Partią Chin i nowym rządem ludowym.

Chińczycy, którzy tak dobrze znali gorzki smak inflacji, pragnęli, aby nowy rząd 
rozwiązał problem, którego nie było nadziei na rozwiązanie w starym 
społeczeństwie. „Musimy zakończyć inflację” - wzywały miliony Chińczyków. Ale 
imperialiści za granicą i reakcjoniści w domu z radością liczyli na niezdolność 
Nowych Chin do walki z tym starym złem. Spodziewali się, że pogrążą się one 
bezpowrotnie w bagnie inflacji i gwałtownego wzrostu cen.

Czy nowo narodzony rząd ludowy mógłby zrealizować to, o czym ludzie od dawna 
marzyli i zadać cios przeciw oszczerstwom i atakom? To był w rzeczy samej 
kluczowy test.

Wzmocnienie proletariackiej dyktatury
i uderzenie w spekulantów

Po wyzwoleniu Szanghaju handlarze srebrnymi dolarami wciąż wędrowali po 
ulicach, krzycząc, brzęcąc monetami: „Hej, oto złoto za srebro! Srebro za zielone! 
Ktoś?"

Grabież i sabotaż reakcjonistów Kuomintangu przed ich ucieczką praktycznie 
sparaliżował przemysł w Szanghaju, a towary były bardzo nieliczne. Cały ładunek 
bawełny kontrolowany przez rząd ludowy w momencie wyzwolenia wystarczyłby 
tylko na miesięczny zapas do lokalnych fabryk włókienniczych; węgiel był tylko na 
tydzień, a zapasy ryżu wyniosły zaledwie 4,5 miliona kilogramów, w porównaniu z 
minimalnym zapotrzebowaniem 55 milionów kilogramów miesięcznie. Na tym tle 
zdradzieccy spekulanci i pozostali reakcjoniści nagle rozpoczęli szalony bieg na 
złoto, srebra i obce waluty, ponownie podnosząc ceny.

Pierwszą metodą Rządu Ludowego było silne uderzenie w spekulantów, zakazanie 
handlu złotymi i srebrnymi monetami, i walutami obcymi oraz uczynienie z RMB 
jedynego środka wymiany. Gazety Szanghaju przez wiele dni nosiły nagłówki, 
wyrażając silne poparcie ludzi: „Wymieść handlarzy srebrem!”, „Uderz mocno w 
złośliwych spekulantów!”. Ludzie paradujący z napisem: „Wspieraj RMB!”. 
Zbojkotowani przez masy handlarze monetami musieli odejść.

Ale wielcy operatorzy w budynku giełdy nadal próbowali manipulować cenami i 
wzbudzać wstrząsy w gospodarce. To centrum spekulacji byłych biurokratycznych 
kapitalistów Szanghaju miało ponad 300 pośredników w różnych firmach 
zajmujących się papierami wartościowymi, złotem, srebrem lub towarami. W każdym
pokoju znajdowała się bateria prywatnych telefonów do poufnej komunikacji. 
Manipulowani przez tych graczy, którzy ignorowali powtarzające się ostrzeżenia 
Rządu Ludowego, ceny złota i srebra rosły, podnosząc wszystkie inne ceny. Tak więc 
10 czerwca 1949 r. giełdę - centrum przestępczości w Szanghaju - nakazano 



zamknąć, a 238 wiodących spekulantów zostało aresztowanych i oskarżonych. 1800 
handlarzy złotymi i srebrnymi monetami zostało zwolnionych na miejscu po tym, jak 
nakazano im prowadzić bardziej uczciwe życie. Ostatecznie, to centrum spekulacji w 
Szanghaju zostało zmiecione.

Spekulacje toczyły się także w zakresie codziennych potrzeb, takich jak ziarno, 
przędza bawełniana i tekstylia. W Pekinie pewien Wang Chen-ting, nazwany 
„Tygrysem zbożowym”, nielegalnie  handlował. Pewnego razu zdefraudował z 
państwowych sklepów 230 worków mąki, za które trzy razy dziennie podnosił cenę 
przy ponownej sprzedaży. Na żądanie ludu rząd aresztował 16 spekulantów 
zbożowych z Wangiem na czele i skonfiskował ich zapasy na sprzedaż konsumentom
po ustalonej cenie. Akt ten zyskał ogólne uznanie i poklask.

Kolejnym i ważniejszym środkiem przeciwko inflacji było utrzymywanie 
wystarczająco dużych zapasów towarów, takich jak zboże, przędza bawełniana, 
tekstylia, węgiel, sól, zapasy dla przemysłu itp. w rękach państwowych 
departamentów handlowych, aby zagwarantować normalne dostawy na rynek i 
uniemożliwić manipulowanie nimi przez spekulantów. W tym celu rząd ludowy 
opracował krajowy plan dystrybucji takich zapasów. Ryż z Syczuanu w zachodnich 
Chinach, soja z północno-wschodnich prowincji, bawełna z Shensi na północnym 
zachodzie, węgiel z kopalni Kailuan na północy wpłynął do dużych miast, takich jak 
Pekin, Szanghaj i Tientsin.

Niecałe dwa tygodnie po wyzwoleniu Szanghaju nowy państwowy handel był już 
tam aktywny. Wprowadzał na rynek hurtowy artykuły podstawowe, takie jak ryż, 
przędzę i tkaniny, a poprzez setki sklepów detalicznych sprzedawał je bezpośrednio 
konsumentom po stałych cenach. Nie doceniając możliwości państwowych 
departamentów handlowych, niektórzy spekulanci gromadzili zboże, które kupili na 
rynku hurtowym, sądząc, że mogą wyczerpać rezerwy rządu, a następnie podnieść 
ceny dla własnego zysku. Ale państwo kontynuowało sprzedaż, nie nakładając 
żadnych ograniczeń, więc w końcu sami spekulanci byli tak przeładowani zapasami, 
że musieli błagać państwowe departamenty handlowe o ich odkupienie. Ceny zbóż 
zostały więc ustabilizowane.

Ustanowienie jednolitego i niezależnego systemu walutowego

28 maja 1949 r., dzień po wyzwoleniu Szanghaju, ogłoszono w całym mieście 
proklamację: „We wszystkich wyzwolonych obszarach, od dziś, Renminbi 
emitowane przez Chiński Bank Ludowy będzie jedynym prawnym środkiem 
płatniczym. Będzie to jedyny środek płatniczy dla wszystkich płatności 
podatkowych, transakcji prywatnych i publicznych oraz notowań cenowych ... Odtąd 
stosowanie certyfikatów złota Kuomintang, złota, srebra lub walut obcych do 
księgowości i rozliczeń jest zabronione...”

Reakcyjny rząd Kuomintangu zalał obszary pod jego kontrolą za pomocą „fabi”, 
„złotych certyfikatów” i „srebrnych certyfikatów”, a ponadto istniała ogromna liczba 
lokalnych walut emitowanych przez właścicieli i watażków, a także banknotów i 



papierów wartościowych emitowanych przez prywatne banki komercyjne. Co więcej,
były dolary amerykańskie i funty brytyjskie oraz banknoty emitowane przez 
imperialistyczne banki w Chinach. Krążyła także duża liczba starych chińskich 
srebrnych monet. Ta zbieranina pieniędzy była silnym stymulatorem spekulacji, 
zakłócając rynki i podnosząc ceny. Służyła jako narzędzie dla klas wyzyskujących, 
aby wycisnąć ludzi pracujących do sucha.

W naszych wyzwolonych obszarach w tym czasie istniała również różnorodność 
walut. Została ona odziedziczona po długim okresie, w którym każdy z tych 
obszarów - otoczony wrogiem i oddzielony od siebie - wydawał własne banknoty 
(waluty regionu przygranicznego) za pośrednictwem własnych banków.

Gdy tylko wielkie miasto (takie jak Szanghaj) zostało wyzwolone, Rząd Ludowy 
przystąpił do wymiany wszystkich walut Kuomintangu na RMB, zakazał obrotu 
wszystkimi złotymi i srebrnymi monetami i walutami obcymi, ogłosił, że RMB jest 
jedynym prawnym środkiem płatniczym i zabronił zabierania go za granicę.

W tym samym czasie Ludowy Bank Chin zaczął wymieniać wszystkie lokalne 
waluty, które wcześniej krążyły w różnych wyzwolonych obszarach. Do listopada 
1951 r. całe Chiny zostały oczyszczone z odziedziczonych po przeszłości 
nieporozumień monetarnych i ustanowiono walutę ogólnokrajową. Jedynym 
wyjątkiem był lokalna waluta tybetańska, która ostatecznie została zniesiona w 1959 
r. po stłumieniu buntu reakcyjnych elementów wyższych warstw w Tybecie.

Scentralizowana i ujednolicona emisja walut zapewniła niezbędny warunek dla 
jednolitego rynku krajowego, na którym można zaplanować podaż pieniądza i 
ustabilizować jego wartość.

Co ważniejsze, Rząd Ludowy zaczął samodzielnie ustalać kursy wymiany RMB w 
stosunku do walut obcych i ustanowił system kontroli wymiany walut. Pod 
reakcyjnymi rządami Kuomintang imperialistyczne mocarstwa nie tylko 
kontrolowały życie chińskiej gospodarki, ale także „zabezpieczały jej finanse i 
bankowość”. Kiedy Chiny były na srebrnym standardzie, kursy wymiany dla jej 
srebrnego juana zależały całkowicie od rynków srebra w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych. Srebrna moneta wypływała z Chin w ogromnych ilościach, 
powodując niedobór pieniędzy, a w konsekwencji deflację, która mocno uderzyła w 
krajowy przemysł i handel. W 1935 r., za namową brytyjskich i amerykańskich 
imperialistów, reakcyjny rząd Kuomintangu porzucił srebrny standard i przeszedł na 
papierowy standard, ustanawiając „fabi”, narzucony ludziom przez rząd dekretem 
prawny środek płatniczy, którego nie można było zamienić na srebrną monetę. 
Deponowali całe złoto i srebro, które zrabowali ludziom w bankach w Londynie i 
Nowym Jorku, przypisując „fabi” funtowi brytyjskiemu, a później dolarowi 
amerykańskiemu, poleganie na tych walutach obcych w celu ustabilizowania „fabi”, 
ostatecznie przekształciło je w zwykły dodatek do dolara amerykańskiego. Kontrola 
walutowa Chin całkowicie wpadła więc w ręce imperialistycznych mocarstw i ich 
banków w Chinach. W rzeczywistości Brytyjczycy, Amerykanie i inni imperialiści 
zamienili kraj w wysypisko śmieci, na które mogliby przenieść ciężar własnych 
kryzysów gospodarczych. W latach 1935–37 ceny chińskie wzrosły w wyniku wahań 



w USA i Wielkiej Brytanii. Kiedy wskaźnik cen w Wielkiej Brytanii wzrósł o 22 
procent, w Chinach ich wskaźnik został przekroczony - wyniósł 34 procent. 

W przeddzień narodzin Nowych Chin wyzwolone obszary szybko się rozszerzyły i 
stopniowo połączyły w jedno. W oczekiwaniu na zwycięstwo w wojnie o 
wyzwolenie, założono Ludowy Bank Chin w grudniu 1948 r. i wydał on RMB jako 
krajową walutę dla rozwoju gospodarki i wspierania frontu. Wraz z powstaniem 
Republiki Ludowej kraj został oczyszczony z imperialistycznych sił finansowych. 
Rząd ustanowił własny system kursów walutowych i system kontroli, a wszystkie 
transakcje zostały scentralizowane w rękach państwa. Wszystkie otrzymane waluty 
obce miały zostać sprzedane bankowi państwowemu, a wszystkie zakupy i sprzedaże 
musiały być obsługiwane przez niego lub jego agencje; prywatne transakcje zostały 
zakazane. Zunifikowane kursy walut zostały ustalone i ogłoszone przez bank 
państwowy i nie były związane z żadną obcą walutą, a Chiny nie stały się członkiem 
żadnego imperialistycznego bloku walutowego. W ten sposób kraj zapewnił 
całkowitą niezależność, wolny od wszelkiej imperialistycznej kontroli, w zarządzaniu
swoją walutą. Środki te pomogły zabezpieczyć suwerenność Chin, uczyniły je 
odpornymi na wpływy kryzysu gospodarczego w kapitalistycznym świecie, 
ustabilizowały ich pieniądz i zapewniły warunki do samowystarczalnego 
budownictwa socjalistycznego.

Zunifikowana polityka fiskalna

Brak równowagi w finansach rządowych przyczynił się do wahań cen natychmiast po
powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej. Wojna o wyzwolenie była wciąż w toku. 
Kilka milionów żołnierzy zbliżało się do południowych i południowo-zachodnich 
regionów, aby dokończyć wyzwolenie kraju. Wydatki na wojsko były więc nadal 
ogromne. W międzyczasie, wraz z szybkim dołączaniem nowo wyzwolonych 
obszarów, wzrosły nakłady administracyjne Rządu Ludowego, ale bez 
równoczesnego wzrostu dochodów - ponieważ produkcja przemysłowa i rolna 
jeszcze się nie poprawiła. Nadal była więc nadwyżka pieniędzy.

Partia Komunistyczna i Rząd Ludowy, starając się ustabilizować ceny, zrobiły 
wszystko, co możliwe, aby podnieść produkcję i działać pragmatycznie. 
Zdecydowano, aby nigdy nie uciekać się do wydawania banknotów jako rozwiązania 
problemów fiskalnych.

Najważniejszym z podjętych działań była unifikacja administracji podatkowej i 
gospodarczej w całym kraju. Zaraz po utworzeniu Centralnego Rządu Ludowego w 
1949 r. większą częścią dochodów rządowych, rezerw gotówkowych i zapasów 
zarządzały rządy prowincji i powiatów, przy czym rząd centralny kierował wyłącznie
wydatkami. Narodowi brakowało jednolitego systemu fiskalnego, w związku z czym 
agencje ds. dochodów i wypłat nie działały w koordynacji. Po wdrożeniu 
ujednoliconej polityki wszystkie główne rodzaje dochodów państwowych trafiały do 
skarbu państwa. Obejmowały one zyski przedsiębiorstw państwowych, płatności 
podatków od firm prywatnych oraz podatek rzeczowy z sektora rolnego. W ten 



sposób wyeliminowano marnotrawstwo funduszy wynikające z decentralizacji. Rząd 
podjął także inne środki. Usprawnił swoje agencje i uregulował wielkość ich 
personelu, co jest skutecznym sposobem na ograniczenie wydatków. Wymusił 
bardziej rygorystyczną kontrolę środków pieniężnych, wymagając od wszystkich 
agencji państwowych, organizacji, szkół, fabryk i przedsiębiorstw zdeponowania 
środków w banku, pozostawiając jedynie niewielką kwotę na wydatki operacyjne. 
Tutaj celem było przyspieszenie odzyskania części waluty z obiegu. Tymczasem rząd
zapewnił dużą podaż towarów, poprawiając funkcjonowanie zakładów handlowych i 
wprowadzając zapasy do dystrybucji zgodnie z ogólnym planem państwowym. 
Dzięki tym wszystkim działaniom sytuacja gospodarcza w Chinach szybko zmieniła 
się na lepsze, a budżet państwa został zrównoważony już w przyszłym roku. 

Zniknęła inflacja, która trwała przez dwanaście lat przed wyzwoleniem, a ludzie 
cieszyli się z realizacji ich upragnionego marzenia. Wszystko to osiągnięto w ciągu 
pół roku, od listopada 1949 r. do marca 1950 r. następnie pozornie nienasycona „siła 
nabywcza” na rynku spekulacyjnym zniknęła, a ceny zamiast rosnąć, zaczęły spadać. 
Ludzie ze zdumieniem mówili, że to cud we współczesnej historii gospodarczej Chin.

3

Jaki jest „sekret” długoterminowej stabilności Renminbi?

PO triumfie nad inflacją w 1950 r. Renminbi przeszedł inne kluczowe próby: wojnę 
przeciwko amerykańskiej agresji i pomocy Korei (1950–53), trzy lata poważnych 
klęsk żywiołowych (1959–61) oraz ciągłe zakłócenia i sabotaż przez wrogów 
klasowych z wewnątrz i zewnątrz. Dość często na wojnie lub w kłopotach 
gospodarczych rząd opiera się w dużej mierze na pieniądzach papierowych, co 
powoduje deprecjację waluty. Tak nie jest w przypadku Nowych Chin, ani Renminbi,
który przetrwał wszystkie ataki, zachował swoją wartość i zyskał rosnący światowy 
prestiż.

Nowym Chinom trudno było osiągnąć wyczyn zakończenia 12-letniej inflacji, a 
jeszcze trudniejszym zadaniem było utrzymanie stabilnej waluty przez znacznie 
dłuższy okres. Jak one to zrobiły? Czynników jest wiele. Omówimy tutaj tylko kilka 
podstawowych.

System socjalistyczny jest gwarancją

Jak wiadomo, stabilność siły nabywczej pieniądza jest ściśle związana z podażą 
towarów. Kiedy pieniądz jest w nadmiarze w stosunku do towarów na rynku, jego 
wartość musi spaść; gdy pieniądz w obiegu i podaż towarów są w równowadze, 
pieniądz ma tendencję do utrzymywania stałej wartości.



W kapitalizmie środki produkcji są własnością indywidualnych kapitalistów, a 
produkcja jest anarchiczna. Z jednej strony kwestia waluty nie podlega planowaniu. Z
drugiej strony podaż dóbr jest kontrolowana przez kapitalistów, którzy dążą do 
maksymalnego zysku, i dlatego próbują wszelkich środków, aby utrzymać 
monopolistyczne ceny na wysokim poziomie, woląc w razie potrzeby zniszczyć 
zapasy dóbr, niż sprzedawać je ludziom pracującym w niskie, stabilnej cenie. Dlatego
inflacja jest nieuleczalną chorobą społeczeństwa kapitalistycznego.

Przeciwnie jest w Chinach, są one krajem socjalistycznym pod dyktaturą proletariatu 
W zwycięskiej rewolucji Chińczycy pod przewodnictwem przewodniczącego Mao i 
Chińskiej Partii Komunistycznej obalili imperializm, feudalizm i biurokratyczny 
kapitalizm - „trzy wielkie góry”, które były dla nich wielkimi ciężarami. Wszystkie 
fabryki, przedsiębiorstwa i banki będące własnością kapitalistów zostały 
znacjonalizowane. Potem nastąpiła socjalistyczna transformacja rolnictwa, rzemiosła 
i kapitalistycznego przemysłu i handlu, przekształcając je z prywatnych w 
socjalistyczne przedsiębiorstwa podlegające własności państwowej lub zbiorowej. W 
ten sposób państwo stało się dominujące w życiu gospodarczym narodu. 
Socjalistyczna własność publiczna zajęła miejsce własności kapitalistycznej-
prywatnej, a ekonomiczne podstawy wyzysku człowieka przez człowieka zostały 
zniesione.

Budowa systemu socjalistycznego umożliwia Chinom produkcję, obieg i dystrybucję 
towarów, a także emisję walut, w ramach jednolitego planu państwowego. Produkcja 
nie ma już na celu osiągania zysków ani ograniczania się do tego, co przynosi zyski. 
Zamiast tego służy budownictwu socjalistycznemu i zaspokaja potrzeby ludzi. Ilość 
towarów, które mają zostać wyprodukowane przez fabryki, ilość wystawiona na 
sprzedaż w sklepach, wielkość emisji waluty - wszystko to ustalane są przez roczne 
plany państwowe i utrzymywane w ogólnej równowadze. Państwo w ten sposób z 
jednej strony reguluje podaż pieniądza, a z drugiej planuje podaż i wycenę towarów. 
Osiągnięcie tej równowagi stabilizuje walutę i znosi inflację u samego źródła.

Klucz: rosnąca gospodarka socjalistyczna

Stabilna waluta musi być poparta dużą podażą towarów. To ostatnie w Chinach 
zależy od rozwoju gospodarki socjalistycznej. To znaczy, że rosnąca ilość towarów 
jest udostępniana dzięki rosnącej wydajności przemysłu socjalistycznego i rolnictwa. 
Tylko w ten sposób można zagwarantować stabilność waluty.

Renminbi jest wspierany przez pewną ilość złota i rezerw walutowych w Chinach, ale
jego siła opiera się głównie na dużej ilości dóbr w rękach państwa. Dlatego 
kluczowym czynnikiem jest ciągły rozwój przemysłu i rolnictwa - ekspansja 
gospodarki socjalistycznej.

Promując produkcję towarów przemysłowych, takich jak stal, węgiel, ropa naftowa 
itp., Chiny dokładają wszelkich starań, aby zwiększyć podaż dóbr konsumpcyjnych, 
takich jak tkaniny, olej jadalny, cukier itp., i utrzymywać równowagę produkcji 



takich towarów z ogólnym popytem społeczeństwa, utrzymując w ten sposób 
równowagę między ilością pieniądza w obiegu a podażą dóbr konsumpcyjnych na 
rynku. Poprzez sprzedaż tych towarów państwo odzyskuje pieniądze wypłacone na 
produkty rolne i płace. Tymczasem, ponieważ dobra konsumpcyjne są wytwarzane 
głównie przez sektory rolnictwa i przemysłu lekkiego, a towary przemysłowe przez 
sektor przemysłu ciężkiego, należy zachować odpowiednią proporcję również w tych 
sektorach.

Rolnictwo jest fundamentem chińskiej gospodarki i filarem jej waluty, ponieważ 
większość surowców do podstawowych dóbr konsumpcyjnych (artykuły spożywcze, 
odzież, artykuły codziennego użytku) i dla przemysłu lekkiego pochodzi z sektora 
rolnego. Przy kwitnącym rolnictwie na rynku jest większa ilość ziarna, a surowce dla 
przemysłu lekkiego są bardziej obfite. Wszystko to zapewnia wystarczającą podaż 
towarów w celu zabezpieczenia waluty i osiągnięcia równowagi między ilością 
pieniędzy, a ilością towarów w obiegu.

Od momentu powstania republiki ludowej Chiny postępowały zgodnie z polityką 
polegającą na traktowaniu rolnictwa jako fundamentu, a przemysłu jako 
wiodącego czynnika oraz rozwoju gospodarki i zapewnianiu dostaw. Ich 
ekonomia stale rośnie. Ilość ziarna wzrosła 2,4 razy, z 110 000 000 ton we wczesnych
latach po wyzwoleniu do 250 000 000 ton dzisiaj. Ogromnie wzrosły również uprawy
przemysłowe - bawełna, olej roślinny, cukier, konopie, tytoń, herbata itp. W związku 
z szybkim wzrostem produkcji rolnej również przemysł rozwija się uderzająco. Stare 
Chiny prawie nie miały przemysłu ciężkiego, o którym można mówić, z wyjątkiem 
przemysłu lekkiego o charakterze kolonialnym lub półkolonialnym w prowincjach 
przybrzeżnych. Od czasu wyzwolenia Chiny rozwinęły i rozszerzyły swój przemysł 
metalurgiczny, naftowy, węglowy, maszynowy, chemiczny, budowlany i inne, a także
dalej rozwijały swój lekki przemysł. Od początku rewolucji kulturalnej rozwój 
przemysłu był szczególnie wyraźny, a w 1974 r. wartość ich produkcji brutto była 2,9
razy większa niż w 1964 r. W porównaniu z latami bezpośrednio po wyzwoleniu 
podaż wszystkich rodzajów towarów konsumpcyjnych, takich jak mięso, ryby, drób, 
warzywa, owoce i inne produkty rolne, oraz towary przemysłowe, takie jak tkaniny, 
papier, cukier, papierosy, lekarstwa, rowery, maszyny do szycia, radia i tak dalej, 
kilkakrotnie wzrosła, a dla niektórych przedmiotów dziesięciokrotnie lub więcej. 
Wielkość sprzedaży detalicznej kraju w 1973 r. była ponad 7 razy większa niż w 
pierwszych dniach po wyzwoleniu. Stan zapasów pod koniec czerwca 1974 r. był 
dwukrotnie większy niż w tym samym miesiącu w 1965 r. Tak więc wzrost ilości 
pieniądza w obiegu jest wspierany przez jednoczesny wzrost podaży towarów na 
rynku, zapewniając w ten sposób długoterminową stabilność Renminbi.

 Obieg pieniędzy jest planowany

Aby osiągnąć równowagę między siłą nabywczą społeczeństwa a podażą towarów, 
kwestia waluty jest poddana scentralizowanej, ujednoliconej kontroli państwa. 
Renminbi jest wydawany tylko przez bank państwowy; żaden region, jednostka lub 



osoba nie może wydawać waluty. Aby uzyskać lepszą kontrolę nad przepływem 
pieniędzy, wszystkie agencje rządowe, organizacje, fabryki i przedsiębiorstwa są 
zobowiązane do zdeponowania gotówki w banku, pozostawiając tylko określoną 
kwotę w kasie. Duże transakcje między nimi są rozliczane przez bank; wykorzystanie
gotówki w takich transakcjach jest niedozwolone. Żadne banknoty i papiery 
wartościowe nie mogą krążyć, więc spekulacja giełdowa, powszechna w krajach 
kapitalistycznych, nie istnieje w Chinach.

Bank państwowy reguluje podaż pieniądza zgodnie z planem, aby zapewnić jego 
normalny obieg.

Wydatki kontrolowane przez państwo i obliczane, można podzielić na cztery główne 
kategorie: (1) wynagrodzenia; (2) płatności za produkty rolne; (3) wydatki 
administracyjne i socjalne agencji rządowych, organów społecznych, przedsiębiorstw
itp .; (4) dotacje i pożyczki państwowe dla komun ludowych, fundusze pomocy 
społecznej i tak dalej. Wszystkie te pieniądze ostatecznie stają się społeczną siłą 
nabywczą.

Materiały i surowce potrzebne fabrykom państwowym i innym przedsiębiorstwom do
produkcji lub budowy kapitału są przydzielane przez państwo w ramach 
ujednoliconego planu, a płatności za takie transakcje są zazwyczaj rozliczane za 
pośrednictwem banku bez użycia gotówki.

Waluta powracająca do państwa jest również obliczana. Odzyskiwana jest za 
pośrednictwem trzech głównych kanałów: (1) dochód ze sprzedaży towarów przez 
przedsiębiorstwa państwowe; (2) wpływy z usług publicznych i mediów, takich jak 
opłaty za przejazdy koleją i autobusem, wstęp do kina, opłaty za wodę i energię 
elektryczną itp .; (3) prywatne depozyty i pożyczki rolne spłacone państwu.

Państwo kontroluje przepływ pieniędzy na rynek i jego odzyskiwanie oraz dysponuje 
odpowiednimi danymi liczbowymi. W związku z tym może wykorzystać planowanie 
w celu zachowania równowagi między pieniędzmi w obiegu (siła nabywcza 
społeczeństwa) a ilością dostępnych towarów. Na przykład każdego roku, zanim 
państwo zdecyduje o liczbie nowych pracowników i urzędników, dokonuje się 
oszacowania dodatkowych wydatków na płace. Po dodaniu do istniejących 
wydatków na wynagrodzenie państwo dba o to, aby dostępna była odpowiednia 
podaż dóbr, tak aby dodatkowe pieniądze w obiegu były odzyskiwane poprzez 
sprzedaż towarów.

Podobnie, aby odzyskać pieniądze wydane na zakup produktów ze wsi lub na 
pożyczki rolne, państwo zapewnia obszarom wiejskim odpowiednio wytworzone 
dobra konsumpcyjne i towary przemysłowe dla rolnictwa.

Dokonuje się korekt z tytułu chwilowych zakłóceń równowagi między podażą a 
zwrotem pieniędzy. Środkami służącymi temu celowi są: (1) W przypadku 
przejściowej nadwyżki pieniędzy, państwowe agencje handlowe wprowadzają na 
rynek więcej towarów ze swoich zapasów, aby przyspieszyć przepływ pieniędzy. (2) 
Jeżeli ilość towarów na rynku wymaga większej ilości pieniędzy, bank państwowy 
rozszerza swoje kredyty i wprowadza do obiegu więcej pieniędzy. W przeciwnym 



przypadku bank ogranicza pożyczki i odzyskuje część pieniędzy z obiegu. (3) 
Polityka budżetowa państwa jest kolejną dźwignią. Reguluje środki pożyczkowe 
banku, tak aby ten ostatni mógł zwiększyć lub skrócić swoje operacje kredytowe w 
celu dostosowania podaży pieniądza.

Oczywiście ciągle pojawiają się nieprzewidziane sytuacje. Równowaga jest 
względna, a brak równowagi jest absolutny. Kiedy w niektórych departamentach 
pojawia się przejściowa nierównowaga, państwo natychmiast dostosowuje swoje 
plany w celu osiągnięcia nowej równowagi.

Ujednolicone zarządzanie cenami

W Chinach zarządzanie cenami sprawowane jest przez władze lokalne na różnych 
poziomach pod jednolitym kierownictwem rządu centralnego.

W społeczeństwie kapitalistycznym skala cen i zysków determinuje zarówno 
produkcję, jak i konsumpcję. „Produkcja wartości dodatkowej jest bezwzględnym 
prawem tego rodzaju produkcji”, jak ujawnił Karol Marks w „Kapitale”. Zysk jest 
tym, czego szukają kapitaliści; gdy podaż towarów nie odpowiada popytowi, 
podnoszą ceny i odwrotnie. Dlatego wahania cen są nieuniknione, a produkcja jest 
zawsze ślepa. W tej sytuacji pieniądze nie mogą być stabilne.

W socjalistycznych Chinach konieczne jest zachowanie równowagi między podażą 
towarów a popytem, aby osiągnąć stabilność cen. Ale wzrost lub spadek cen nie 
prowadzi do ślepej ekspansji lub spadku produkcji. W tym przypadku produkcja 
podlega planowi i ustalonym proporcjom.

Jak już wspomniano, w Chinach, z publiczną własnością środków produkcji, towary 
przemysłowe i rolnicze są wytwarzane przez socjalistyczne przedsiębiorstwa będące 
własnością całego ludu lub te, które są zbiorowo własnością ludu pracującego, w tym
komun ludowych. Celem produkcji nie jest już prywatne wzbogacenie, lecz rozwój 
gospodarki socjalistycznej i zaspokojenie potrzeb ludzi. Produkcja nie jest ślepa, ale 
prowadzona zgodnie z planem państwowym. Państwo kontroluje większość 
produktów, ponieważ jest właścicielem wszystkich produktów wytwarzanych przez 
przedsiębiorstwa państwowe i kupuje wszystkie zbywalne produkty rolne od komun 
ludowych po ujednoliconych, rozsądnych cenach, które ustala. Tak więc towary na 
wszystkich etapach, od produkcji do dystrybucji, podlegają zunifikowanemu 
planowaniu.

W przypadku towarów istotnych dla interesu narodowego i źródła utrzymania 
ludności, takich jak stal, węgiel, ropa naftowa, zboże, wyroby bawełniane itp., 
Odpowiednie organy administracyjne rządu centralnego ustalają ceny na każdym 
etapie - zamówienia, przewozu lub sprzedaży detalicznej.

Ceny zwykłych produktów są ustalane lokalnie i regulowane zgodnie z zasadami 
wydanymi przez rząd centralny, niektóre na poziomie prowincji, gminy lub regionu 
autonomicznego, a inne na poziomie prefektury lub powiatu.



W przypadku towarów łatwo psujących się, takich jak warzywa i owoce, 
zainteresowane organy centralne lub regionalne ustaliły jedynie ogólny poziom cen 
dla zamówień i sprzedaży, zakres sezonowych różnic cen, zakres różnic cen w 
oparciu o jakość oraz ogólne zasady zarządzania cenami. Jeśli chodzi o faktyczne 
ustalanie cen, o różnicach sezonowych decyduje się na szczeblu gminy, a różnice w 
jakości dokonywane są przez sklepy oddolnie.

W ten sposób w Chinach położono kres ślepocie produkcji i wahaniom cen 
rynkowych.

Kiedy, jak to czasami bywa, podaż i popyt na niektóre codzienne potrzeby zmienia 
się, państwo nigdy nie podnosi cen, ponieważ byłoby to sprzeczne z interesem ludzi 
pracy. Zamiast tego polega na racjonowaniu przy jednoczesnym zwiększeniu podaży 
danych towarów w celu jak najszybszego przywrócenia równowagi.

W przypadku towarów nieistotnych, w przypadku przejściowej nierównowagi 
między podażą i popytem podejmowane są również ustalenia dotyczące zwiększenia 
ich produkcji, ale czasami ceny rosną.

Jednak nawet gdy ceny tych towarów są zwiększone to ceny innych towarów są 
obniżane. Powodem jest to, że ponieważ całkowita ilość towarów wprowadzanych na
rynek jest utrzymywana w równowadze z całkowitą siłą nabywczą w danym 
momencie, niedostatecznej podaży niektórych towarów towarzyszy nadwyżka 
niektórych innych. W tym przypadku dwustronne korekty cen, w górę iw dół, są 
łączone w celu utrzymania stabilnego ogólnego poziomu cen i stabilności wartości 
waluty.

Niezłomna polityka równowagi fiskalnej

Równowaga fiskalna jest konsekwentną polityką  budownictwa socjalistycznego w 
Chinach, w przeciwieństwie do sytuacji w reakcyjnym rządzie Kuomintanga, który 
polega na prasie drukarskiej, by pokryć swoje deficyty.

Naród chiński został wyciśnięty do sucha przez połączenie imperializmu, feudalizmu 
i biurokratycznego kapitalizmu. Od połowy XIX wieku imperialiści często najeżdżali
i plądrowali Chiny. W wojnie chińsko-japońskiej w 1894 r. i inwazji zbrojnej sił 
sprzymierzonych ośmiu mocarstw w samym 1900 r. okradli je z 20 000 ton srebra, 
które Chiny zostały zmuszone zapłacić jako odszkodowanie. A w ciągu 22 lat od 
1927 do 1949 r. „Cztery duże rodziny” klasy biurokratów, którzy byli sługusami 
imperializmu - rodziny Czang, Soong, Kung i Chen - wyłudziły od Chińczyków 
sumę odpowiadającą więcej niż 15 000 ton złota. Co więcej, przed rokiem 1949, 
feudałowie wyciągali od chłopów ponad 35 milionów ton ziarna rocznie za dzierżawę
ziemi. Wszystko to plus ogólna korupcja i marnotrawstwo, ekstrawaganckie życie 
reakcyjnych władców Kuomintang sparaliżowało gospodarkę narodową i przyniosło 
stale rosnące deficyty budżetowe, które w 1936 r. wzrosły do 74 razy w porównaniu z
liczbą z 1927 r. W latach 1937–1947 wydatki na deficyt wynosiły średnio 70% lub 
więcej całkowitego budżetu. Zostało to pokryte wyłącznie pieniądzem papierowym, 



co spowodowało szybką deprecjację waluty i gwałtowny wzrost cen. Celem tych 
reakcjonistów, wraz z ciągłym tuczeniem klasy kapitalistów, było wyciśnięcie jeszcze
większego bogactwa z ludu pracującego, aby wesprzeć jego wielką machinę 
wojskową do walki z narodem i utrwalić ich reakcyjne rządy.

Narodziny Chińskiej Republiki Ludowej, niezależne, czy politycznie, czy 
gospodarczo, zapoczątkowały nową erę finansów publicznych, charakteryzującą się 
równowagą dochodów i wydatków. Przewodniczący Mao zwrócił wówczas uwagę: 
„Bilans dochodów i wydatków ... powinien również zostać skonsolidowany”. 
Podkreślił trzy ogniwa w osiągnięciu tego: wzrost produkcji, praktyczną ekonomię i 
duże rezerwy. Wcześniej powiedział: „Zwiększenie naszych dochodów poprzez 
rozwój ekonomii jest podstawową zasadą naszej polityki finansowej”. Zasada ta 
uznaje wzrost produkcji za jeden z kluczy do zapewnienia zrównoważonego budżetu.
Przez ponad ćwierć wieku Chiny polegały na własnej sile, aby energicznie rozwijać 
produkcję przemysłową i rolniczą oraz by zapewniać duże kwoty na budowę 
kapitału. Dochody fiskalne są teraz kilkanaście razy wyższe niż we wczesnych latach 
po wyzwoleniu. Przychody przedsiębiorstw państwowych stanowiły wówczas tylko 
34,1% całości. Obecnie wynoszą około 90 procent, właśnie w wyniku wdrożenia tej 
zasady.

Gromadząc fundusze na finansowanie rozwijającej się gospodarki, Nowe Chiny 
nigdy nie nakładały dodatkowych obciążeń na ludzi. Nie ma podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Dla mieszkańców miast obowiązują jedynie opłaty licencyjne za 
rowery i motocykle oraz podatek od mieszkań prywatnych, oba bardzo niskie. Na 
obszarach wiejskich kwota podatku rolnego jest stała i nie rośnie wraz ze wzrostem 
produkcji. Obecnie wynosi on średnio 5 procent całkowitej produkcji rolnej w 
porównaniu z 12 procentami w 1952 roku i stanowi bardzo małą część całkowitych 
dochodów państwa.

Ćwiczenie oszczędności jest jedną z podstawowych zasad gospodarki socjalistycznej 
i kolejnym kluczowym czynnikiem w zapewnieniu równowagi budżetowej. Na tej 
zasadzie wydatki są utrzymywane w równowadze z dochodami w rocznym budżecie; 
deficyty są surowo zabronione. Wykonując budżet, promuje się praktykę 
oszczędności i eliminacji zbędności, aby uzyskać lepsze wyniki przy mniejszych 
funduszach. W tym duchu robotnicy i urzędnicy Taching Oilfield co roku zwiększają 
produkcję i obniżają koszty. Całkowity wkład Tachinga do skarbu państwa w ciągu 
ostatnich 13 lat stanowi 10-krotność inwestycji państwa w to przedsiębiorstwo.

Większość wydatków rządowych przeznaczona jest na rozwój gospodarki 
socjalistycznej, kulturę i edukacje. Wysoko na liście priorytetów gospodarczych 
znajduje się wielkoskalowa konstrukcja kapitału potrzebna do ekspansji produkcji 
przemysłowej i rolniczej. Obecne roczne inwestycje państwa w samą budowę 
kapitału stanowią wielokrotność całkowitych rocznych dochodów fiskalnych Chin 
we wczesnym okresie po wyzwoleniu. W ciągu dziesięciu lat od 1964 do 1974 r. 
ukończono ponad 1100 dużych i średnich przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw jest 
bardzo skrupulatnych w projektowaniu i budowie swoich zakładów oraz oszczędnych
w wydatkach. Na przykład elektrownia w Minhang w Szanghaju została ukończona 



w mniej niż dziesięć miesięcy od deski kreślarskiej do faktycznej eksploatacji, 
skrócenie pierwotnie planowanego czasu o pół roku i oszczędność ponad 10 
milionów juanów w inwestycjach. Osiągnięto cel założenia przedsiębiorstwa od 
początku do końca w ciągu roku.

Aby przeznaczyć więcej środków na budownictwo, wszystkie nieproduktywne 
nakłady są ściśle kontrolowane przez państwo. Na przykład kontrolowana jest 
budowa budynków biurowych, hal montażowych, hosteli itp. Podobnie są 
dokonywane zamówienia  przez agencje rządowe, przedsiębiorstwa i jednostki 
wojskowe.

W rocznym końcowym rachunku dochodów i wydatków występuje na ogół niewielka
nadwyżka. Na początku 1965 r. kraj spłacił wszystkie zadłużenie zagraniczne, rok 
przed terminem, a do końca 1968 r. rząd spłacił ostatnie obligacje publiczne. Dziś 
Chiny prezentują spektakl, niezwykły na świecie, kraj bez zadłużenia wewnętrznego i
zewnętrznego.

Kolejnym kluczowym czynnikiem równoważącym budżet Chin z roku na rok jest jej 
rezerwa budżetowa. Składa się głównie z następujących elementów: (1) Pewna część 
budżetu przeznaczona na fundusz awaryjny. Na przykład w 1955 r. stanowiło to 
3,42% całkowitych wydatków budżetowych; w 1956 r. było to 2,57 procent, co stało 
się przybliżonym standardem w późniejszych latach. (2) Nadwyżka budżetowa w 
większości lat. (3) Zapas towarów w rękach państwa, który w rzeczywistości jest 
inną formą rezerwy. Zasoby te są stale powiększane przez ciągłe umacnianie 
gospodarki i finansów kraju.

W wyjątkowych okolicznościach, takich jak rok klęsk żywiołowych, dokonuje się 
dostosowań, aby zapewnić zrównoważony budżet poprzez większe wysiłki w 
zakresie produkcji i wykorzystanie rezerw fiskalnych.

Są to sposoby utrzymywania ilości pieniądza w obiegu w granicach poziomu 
produkcji i towarów będących w obiegu na rynku. Państwo nie musi uciekać się do 
emisji pieniądza papierowego w celu uzupełnienia deficytów. Stąd też stabilna 
wartości waluty.

Bilans kredytowy

Chiński Bank Ludowy jest jedynym źródłem pożyczek w Chinach. Głównie 
zapewnia krótkoterminowe kredyty dla zakładów przemysłowych i handlowych lub 
dla rozwoju gospodarki zbiorowej komun ludowych. Środki banku, z którego 
udzielane są pożyczki, pochodzą z trzech źródeł: (1) depozyty fabryk, 
przedsiębiorstw, agencji rządowych, organizacji i jednostek będących własnością 
zbiorową; (2) osobiste depozyty oszczędnościowe w mieście i na wsi; oraz (3) własne
akumulacje banku.

Wysokość udzielonych pożyczek zależy od potrzeby wynikającej ze wzrostu 
produkcji i ekspansji rynku. Gdy potrzeba pożyczek jest większa niż te, które bank 



może zaspokoić, państwowe organy finansowe mogą wprowadzić nowe środki w 
celu wypełnienia luki.

Zgodnie z chińskim systemem socjalistycznym wszystkie pożyczki, rozliczenia i 
większe płatności gotówkowe między różnymi przedsiębiorstwami muszą 
przechodzić przez bank państwowy, a między tymi jednostkami nie mogą być 
udzielane żadne pożyczki, sprzedaż lub kupno „na kreskę”. Bank państwowy udziela 
jedynie krótkoterminowych pożyczek potrzebnych do produkcji i obrotu towarami. 
Pożyczkobiorcom nie wolno wykorzystywać pieniędzy na budowę kapitału ani na 
zakup takiego sprzętu, który długo wiązałby fundusze. W ten sposób, dzięki 
depozytom i pożyczkom, bank państwowy kontroluje podaż pieniądza, utrzymując go
w przybliżeniu w równowadze z wielkością przepływu towarów i zapewniając 
stabilną walutę.

Różnicowe ceny dla rynków krajowych i zagranicznych

Długoterminowa stabilność Renminbi i jej zdolność kredytowa na rynkach 
światowych wynikają również z sukcesu Chin w równoważeniu handlu 
zagranicznego i płatności międzynarodowych.

Handel zagraniczny Chin był uprzednio zmonopolizowany przez imperialistyczne 
potęgi i ich lokajów, biurokrację-burżuazję. Imperialiści cieszyli się przywilejami 
opartymi na nierównych traktatach, przez które zmusili Chiny do otwarcia „portów 
handlowych”, a także kontrolowali chińskie służby celne, zakłady zajmujące się 
ubezpieczeniami, nawigacją, nabrzeżem, magazynowaniem itp. Splądrowali Chiny 
kupując produkty rolne po absurdalnie niskich cenach i sprzedając im towary 
przemysłowe po wyjątkowo wysokich cenach. W wyniku tak nierównego handlu 
osiągali nadmierne zyski, powodując chroniczną niekorzystną nierównowagę w 
chińskich płatnościach międzynarodowych i handlu zagranicznym, która została 
praktycznie zredukowana do pompy wysysającej Chińczykom ich krew.

W Nowych Chinach handel zagraniczny jest kontrolowany przez państwo. Cały 
import i eksport podlega państwowemu planowi, a wszystkie transakcje, od 
codziennej działalności do rozliczeń, są obsługiwane przez agencje handlu 
zagranicznego.

Realizując politykę niepodległości i samodzielności, Chiny planują import i eksport 
w oparciu o potrzeby gospodarki narodowej i to, co jest obecnie możliwe. Ściśle 
przestrzegana jest zasada zachowania równowagi w handlu zagranicznym i 
płatnościach międzynarodowych. Na zawsze minął czas, kiedy kraj został zalany 
obcymi towarami, a Chińczycy cierpieli z powodu bezwzględnego wyzysku, ze 
strony imperialistycznych potęg, przez nierówny handel. Nie ma już śladu po dawnej 
sytuacji, w której ogromne niekorzystne salda handlowe wyczerpały Chiny z ich 
rezerw złota i dewiz, a kraj był obciążony zadłużeniem zagranicznym, co z kolei 
spowodowało katastrofalną deprecjację waluty i spiralę wzrostu cen krajowych .



Przeważająca większość wytwarzanych towarów wykorzystywanych w Chinach jest 
obecnie produkowana w kraju, a ich rynek wewnętrzny jest ogromny. Stosunki 
handlowe z ponad 150 krajami i regionami na całym świecie są prowadzone zgodnie 
z zasadą równości i obopólnych korzyści, przy czym każdy partner nadrabia to, czego
brakuje drugiemu - zasadę, która wzmocniła przyjaźń między Nowymi Chinami a 
innymi mieszkańcami Ziemi. Ale główny nacisk kładziony jest na kraj. Produkcja 
domowa dostarcza większość towarów, a sprzedaż odbywa się głównie na rzecz  
własnego ludu, zwłaszcza mas chłopskich. Na tym rynku krajowym ceny pozostają 
odporne na wahania rynku światowego.

Ponadto Chiny stosują zróżnicowane ceny dla rynków krajowych i zagranicznych. 
Import sprzedawany na rynku krajowym jest wyceniany tak samo jak podobne 
produkty domowe tego samego gatunku, bez względu na wahania rynku światowego.
Jeśli chodzi o towary na eksport, wszystkie są kupowane na poziomie ceny krajowej, 
niezależnie od wahań cen tych towarów na rynku światowym. Są one jednak 
sprzedawane za granicą po międzynarodowej cenie rynkowej, zgodnie z ich 
wahaniami. W ten sposób ceny krajowe w Chinach są zasadniczo niezależne od 
rynku światowego, strzegąc stabilności waluty.

* * *

W Chinach ludzie są teraz tak przyzwyczajeni do stabilnej waluty, że uważają ją za 
pewnik. Ktokolwiek zapyta o powód, usłyszy odpowiedź: „Cóż, to dlatego, że 
jesteśmy krajem socjalistycznym”. To prawda. System socjalistyczny wraz z 
planowaniem gospodarczym jest kamieniem węgielnym, na którym opiera się 
stabilność RMB. Jest to warunek powodzenia wszystkich opisanych powyżej 
środków. Można to nazwać prawdziwym „sekretem” długoterminowej stabilności 
chińskiej waluty.

Tłumaczono z: http://www.massline.org/PolitEcon/China/Inflation-pamphlet.htm 
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