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Chiny to państwo, które podlega szybkim zmianom. Szczególne szybkie tempo zmian dotyczy
sfery gospodarki i trwa już od ponad trzech dekad. W tym czasie Chiny stały się drugą potęgą
gospodarczą na świecie. 

3 Dlaczego tak się dzieje?  3 Jakie są priorytety rozwoju tego państwa? 

Na takie i inne pytania Czytelnik może znaleźć odpowiedzi w tej książce. Traktuje ona o ekono-
micznych aspektach tego państwa z perspektywy kultury i instytucji, co stanowi pewną świeżość
w literaturze polskiej. Te dwa elementy ulegają zmianie bardzo wolno i dlatego mogą stanowić
o trwalszych fundamentach wzrostu gospodarczego.

Czy długoterminowym celem ChRL jest ekonomiczna dominacja na świecie, która oddziałuje na
wszelkie inne wpływy? W pracy Autor przedstawia m.in.:

3 analizę definicji i znaczenia kultury dla teorii ekonomicznych, analizę wartości kulturowych
i ich wpływ na ogólnie rozumiany postęp, zależność tych wartości z tzw. wartościami azjatycki-
mi, analizę atrybutów jednostek społeczeństw kolektywnych oraz wyróżniki kultury chińskiej;

3 rozwój ekonomiczny Chin, patrząc na te kwestie przez pryzmat tzw. konsensusu pekińskiego,
który może być alternatywą dla krytykowanego i poprawianego konsensusu waszyngtoń-
skiego, czyli zachodniego zestawu zaleceń dla wzrostu gospodarczego;

3 politykę, strategię i rolę chińskich narodowych czempionów, które są wykonawcami polityki
Pekinu;

3 charakterystykę kapitalizmu państwowego, opis polityki merkantylizmu i analizę działań,
zmierzających do eliminacji wąskich gardeł w gospodarce Chin;

3 problematykę innowacji i nowoczesnych technologii, głęboko tkwiąca w ich kulturze skłon-
ność do imitacji oraz niezdolność do innowacji są wypierane przez odpowiednią politykę pań-
stwa i idące za nią olbrzymie środki finansowe;

3  analizę definicji instytucji i ich wybranych rodzajów, które przyczyniają się do wzrostu gospo-
darczego tego państwa, ale też mogą ten wzrost hamować.
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