Pekin
przedstawia
swoje
ambicje, przyznaje się do
wyzwań ekonomicznych podczas
kluczowego
posiedzenia
plenarnego

Komunistyczna
ponad 7 000
spotkania
podkreśliła
zasugerowała

Partia Chin ( KPCh ) wydała biuletyn zawierający
słów po zakończeniu swojego najważniejszego
politycznego
w
roku,
w
którym
„podstawową” rolę przywódcy Xi Jinpinga i
ogrom problemów gospodarczych Chin.

Jako piąta sesja plenarna, najwyżsi urzędnicy partii zebrali
się, aby nakreślić rozwój gospodarczy kraju, opracowując plan
pięcioletni i nowy plan piętnastoletni o nazwie Wizja 2035.
W biuletynie wydanym 29 października stwierdzono, że Xi był
„rdzeniem partii” i „przejmuje ster”, odnotowując jednocześnie
wyzwania gospodarcze, jak stoją przed nimi.
„Z pewnością będziemy w stanie pokonać różne trudności i
przeszkody, które pojawiają się na drodze przed nami, i z
pewnością będziemy w stanie wejść w nową erę ‘socjalizmu z
chińskimi cechami’” – stwierdza biuletyn.
Chińscy eksperci twierdzą, że jest to partia przyznająca się
do złego stanu gospodarki kraju.

Biuletyn ujawnił również, że w spotkaniu uczestniczyło 198
członków i 166 zastępców członków elitarnego Komitetu
Centralnego KPCh – co oznacza, że czterech członków i dwóch
zastępców członków nie pojawiło się. Chociaż Pekin nie
przedstawił wyjaśnienia swojej nieobecności, niektórzy
obserwatorzy spekulują, że skoro urzędnicy bardzo rzadko
opuszczają kluczowe spotkania, mogli zostać zwolnieni ze
swoich stanowisk.

Wcześniejsze osiągnięcia?
Według biuletynu partia
ostatnich pięciu lat.
wprowadzona przez Xi w
zapobieganie poważnym

stoczyła „trzy główne bitwy” w ciągu
Koncepcja została po raz pierwszy
październiku 2017 r., mając na celu
zagrożeniom finansowym, łagodzenie

ubóstwa i ograniczanie zanieczyszczenia.
Ale w ostatnich latach przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, takie
jak branża pożyczek peer-to-peer (P2P), przeżywały boom i
upadały, podczas gdy najwięksi deweloperzy w kraju mają
ogromne zadłużenie. We wrześniu media państwowe podały, że 76
największych deweloperów będzie musiało spłacić 2500 bilionów
juanów (367 bilionów dolarów) w ciągu następnych 12 miesięcy,
w tym 177 bilionów juanów (25,69 bilionów dolarów) odsetek.
Tymczasem KPCh nie przedstawiła konkretnych planów redukcji
emisji dwutlenku węgla. W biuletynie odnotowano, że kraj ma
nadzieję na rozwój bardziej ekologicznych technologii i że
„emisja dwutlenku węgla spadnie po osiągnięciu szczytu” w
ciągu najbliższych 15 lat.

Wyzwania
W biuletynie przyznano również, że w Chinach obecnie brakuje
„kluczowych technologii i zdolności innowacyjnych”; że
produktywność rolnictwa wymaga poprawy; że „środowisko
międzynarodowe” stało się trudniejsze; i że gospodarcza
dysproporcja między miastem a wsią pozostaje wyraźna.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, Partia podkreśliła potrzebę
uzyskania „samowystarczalności” technologicznej i zwiększenia
popytu krajowego – poprzez unowocześnienie fabryk, tak aby
mogły wytwarzać towary z najwyższej półki.
Wiceminister Tajwańskiej Rady ds. Kontynentalnych, Chiu Chuicheng powiedział podczas codziennej konferencji prasowej w
Tajpej 29 października, że odzwierciedla to dążenie
chińskiego
reżimu
do
przezwyciężenia restrykcji eksportowych Stanów Zjednoczonych
z powodu rosnących napięć handlowych. Pokazał również, że
„stopa bezrobocia w Chinach jest poważna, a społeczeństwo ma
czynniki niestabilne” – powiedział.
Powiedział, że Pekinowi trudno będzie zwiększyć konsumpcję ze
względu na stopę bezrobocia i gospodarcze skutki pandemii
COVID-19.

Ambicje
W biuletynie Pekin zapowiedział również, że będzie nadal
rozwijał swoją Inicjatywę “Jeden pas i jedna droga”, projekt
polityki zagranicznej mający na celu inwestowanie w projekty
infrastrukturalne na całym świecie i budowanie wpływów
politycznych. Inicjatywa została skrytykowana przez
amerykańskich urzędników i ekspertów za zadłużanie krajów
rozwijających się.
„[Chiny] będą aktywnie uczestniczyć w reformie globalnego
systemu zarządzania gospodarczego” – głosi biuletyn.
KPCh stwierdziła również, że postęp w technologii wojskowej
będzie równie ważny jak rozwój gospodarczy. Planują więcej
zainwestować w rozwój broni i wywiadu.
„Musimy przyspieszyć modernizację obrony narodowej i wojsk” –
czytamy w biuletynie.

Nie było żadnych szczegółów na temat planu Vision 2035, ale
komentatorzy spraw chińskich wcześniej analizowali, że
wskazuje on na zamiar Xi do stania na czele partii do co
najmniej do roku 2035.
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