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Obrady chińskiego parlamentu w cieniu 

przedłużającej się pandemii COVID-19 

 

W dniach 5-11 marca br. w Pekinie odbyły się tzw. „dwie sesje”, czyli obrady 

Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL, odpowiednik 

chińskiego parlamentu) oraz Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej 

(CLPKK, podmiot pomocniczy). Tegoroczne obrady były wyjątkowe z dwóch powodów: 

odbyły się w rok od wybuchu pandemii COVID-19, w trakcie spowodowanego nią 

globalnego kryzysu oraz w setną rocznicę powstania KPCh. Na pierwszy plan wysunęły 

się kwestie długoterminowego rozwoju pod postacią czternastego Planu Pięcioletniego 

oraz reforma prawa wyborczego w Hongkongu. Pekin potwierdził, że nowym motorem 

wzrostu chińskiej gospodarki będą innowacje. Chociaż tempo wzrostu będzie niższe, 

chiński rząd deklaruje skupienie się na jakości, badaniach i budowaniu nowych przewag 

konkurencyjnych (m.in. w obszarze sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych 

czy technologii 5G). Podjęto również szereg decyzji mających na celu poprawę 

warunków życia w Chinach, w szczególności w obliczu starzenia się chińskiego 

społeczeństwa (m.in. wydłużenie wieku emerytalnego, reforma publicznej służby 

zdrowia i systemu hukou ograniczającego mobilność i przywileje ludności  

z obszarów wiejskich). ChRL podjęła decyzję o przyjęciu strategii „podwójnego obiegu”, 

tzn. skupi się na wzmacnianiu rynku wewnętrznego („wewnętrzny obieg”) i selektywnej 
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współpracy z podmiotami zagranicznymi w obszarach odpowiadających interesom 

chińskiego przywództwa („zewnętrzny obieg”).  

W wymiarze międzynarodowym jedną z ważniejszych decyzji podjętych podczas 

tegorocznego OZPL była zmiana prawa wyborczego w Hongkongu. Szereg zmian 

strukturalnych wpływających na proces wyborczy i legislacyjny ograniczy reprezentację 

ugrupowań prodemokratycznych w Hongkongu, tym samym pogłębiając uzależnienie 

tego specjalnego regionu administracyjnego od decyzji podejmowanych w Pekinie.  

Reforma systemu wyborczego ma sprawić, że Hongkong będzie rządzony „w 

większości przez patriotów”, czyli jednostki działające w zgodzie z interesem KPCh. 

Chiński rząd najwyraźniej nie przejmuje się negatywnym odbiorem tego rodzaju decyzji 

poza granicami kraju i malejącym zaufaniem do ChRL w przestrzeni międzynarodowej. 

Asertywna retoryka chińskich władz zdominowała akcenty wskazujące na gotowość 

Pekinu do resetu w relacjach z Waszyngtonem, które były jedynie wątkiem pobocznym 

podczas tegorocznych „dwóch sesji”. 

 

Początek marca upłynął w Pekinie pod znakiem obrad chińskiego parlamentu, czyli tzw. 

lianghui – „dwóch sesji”. Pod tą nazwą kryją się posiedzenia dwóch podmiotów  

– Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) oraz Chińskiej 

Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (CLPKK). W ich strukturach w sumie 

zasiada ok. 5000 delegatów reprezentujących Komunistyczną Partią Chin (KPCh), osiem 

pomniejszych partii politycznych, technokratów, biznes, kulturę i naukę oraz mniejszości 

etniczne. OZPL pełni funkcję parlamentu zdominowanego przez członków KPCh, którzy 

stanowią ok. 70% wszystkich delegatów, natomiast CLPKK to ciało pomocniczo-

konsultacyjne, bez rzeczywistej mocy decyzyjnej.  

Tegoroczne obrady były wyjątkowe z dwóch powodów: odbyły się w rok od wybuchu 

pandemii COVID-19, w trakcie spowodowanego nią globalnego kryzysu oraz w setną 
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rocznicę powstania KPCh. Partia musi udowodnić, że jest w stanie utrzymać wzrost 

gospodarczy, zrównoważyć jego negatywne skutki oraz utrzymać ideologiczne 

przywództwo i legitymację. Tym razem trzy kwestie wysunęły się na pierwszy plan: 

zatwierdzenie czternastego Planu Pięcioletniego (2021-2025), przedstawienie długofalowej 

strategii post-pandemicznego rozwoju oraz reforma prawa wyborczego w Hongkongu.  

 

Nowy Plan Pięcioletni i długoterminowa strategia rozwoju ChRL 

 

Zwyczajowo obrady OZPL rozpoczynają się od przedstawienia raportu z prac rządu za 

ubiegły rok oraz ogłoszenia wytycznych rozwojowych na najbliższe miesiące1. Chociaż  

w 2020 r. Pekin uznał, że nie przedstawi oficjalnej prognozy wzrostu PKB (w związku  

z wybuchem pandemii i oficjalną retoryką o skupianiu się na jakościowym rozwoju), tym 

razem kierownictwo zadeklarowało, że w 2021 r. chińska gospodarka urośnie o „więcej niż 

6%”2. Cel ten wydaje się łatwo osiągalny ze względu na efekt niskiej bazy z ub.r., kiedy 

wzrost PKB wyniósł ok. 2,3% oraz pozytywne prognozy rozwoju chińskiej gospodarki dzięki 

stabilnej sytuacji epidemicznej w kraju3. Rząd w Pekinie zadeklarował, że skupi się na 

utrzymaniu zrównoważonego wzrostu i stymulowaniu koniunktury wewnętrznej. Premier Li 

Keqiang zapowiedział, że w 2021 r. powstanie 11 mln nowych miejsc pracy w miastach; 

inflacja CPI wyniesie ok. 3%; bezrobocie w miastach pozostanie na poziomie ok. 5,5%,  

a stosunek między długiem publicznym a PKB nie przekroczy 3,2%4.  

2021 r. stanowi początek nowego pięcioletniego cyklu polityczno-gospodarczego rozwoju 

ChRL, opisanego w czternastym Planie Pięcioletnim. Jego roboczą wersję upubliczniono  
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w październiku ub.r. podczas obrad Piątego Plenum XIX Komitetu Centralnego KPCh,  

a obecnie została ona zatwierdzona przez OZPL. Według najnowszej „pięciolatki” kołem 

zamachowym chińskiej gospodarki będą innowacje służące jakościowemu rozwojowi  

w oparciu o cyfryzację, modernizację przemysłu i wzmacnianie rynku wewnętrznego. 

Najwięcej środków zostanie przeznaczone na rozwój sztucznej inteligencji, technologii 5G, 

półprzewodników i komputerów kwantowych. Wydatki rządu centralnego na badania 

podstawowe mają rokrocznie wzrastać o 10,6%, a na badania i rozwój o 7%. Dla firm 

zajmujących się tego typu działalnością wprowadzone zostaną dodatkowe ulgi podatkowe, 

a banki mają ułatwić dostęp do pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw 

inwestujących w innowacje. Przepływ danych w państwowym cyfrowym ekosystemie ma 

zostać usprawniony przy jednoczesnym zaostrzeniu przepisów antymonopolowych, 

skierowanych w szczególności przeciwko chińskim gigantom technologicznym jak Alibaba 

czy Tencent.  Chińskie władze zadeklarowały również, że cyfryzacja chińskiej gospodarki ma 

ułatwić wyrównywanie szans między rozwiniętymi obszarami miejskimi a interiorem. To 

właśnie rewitalizacja obszarów wiejskich jest kolejnym priorytetowym obszarem reform 

chińskich władz. Chociaż premier Li ogłosił, że w ub.r. Pekin odniósł całkowite zwycięstwo  

w walce z ubóstwem (tj. wyciągnięto z tego stanu ponad 5,5 miliona ludzi w samym 2020 r.), 

w dalszym ciągu setki milionów obywateli Chin żyją w biedzie. W tym kontekście chińskie 

władze ogłosiły plany dalszej integracji obszarów wiejskich z miejskimi oraz nowy plan 

urbanizacji. Zakłada on m.in. reformę systemu meldunkowego (tzw. hukou) 

ograniczającego dotychczasową mobilność i przywileje migrantów wewnętrznych.  

W przyszłości otrzymanie pozwolenia na stały pobyt w miastach i związanych z nim praw 

socjalnych będzie łatwiejsze, a do 2025 r. ok. 65% chińskiej populacji ma na stałe mieszkać 
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w obszarach zurbanizowanych. Dostęp do edukacji, także dla ludności z obszarów wiejskich, 

powinien zostać zwiększony.  

Zaproponowano również szereg rozwiązań problemów społecznych, które w coraz 

większym stopniu wpływają na sytuację wewnętrzną w Chinach. Chodzi tu głównie  

o sytuację demograficzną: chińskie społeczeństwo szybko starzeje się, a próby 

stymulowania urodzeń przez m.in. likwidację polityki jednego dziecka nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów. Z tych względów podczas tegorocznego OZPL zapowiedziano 

niepopularny postulat stopniowego wydłużania wieku emerytalnego, który obecnie  

w Chinach jest bardzo niski w porównaniu z np. krajami europejskimi i wynosi 60 lat dla 

mężczyzn i 55/50 dla kobiet. Ogłoszono również szereg rozwiązań, które w długofalowej 

perspektywie mają wydłużyć średnią długość (o rok w najbliższe pięć lat) i jakość życia 

Chińczyków. Chodzi m.in. o objęcie 95% populacji podstawowym ubezpieczeniem 

emerytalnym, reformę publicznych szpitali, polepszenie dostępności lekarzy specjalistów, 

rozwój tradycyjnej chińskiej medycyny oraz inwestycje w inteligentne miasta przyjazne 

seniorom. Rząd ma również zwiększyć subsydia na poczet podstawowej opieki zdrowotnej 

dla bezrobotnych i mieszkańców obszarów wiejskich. Skupiono się także na ochronie 

środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom rozwoju gospodarczego. 

Pekin po raz kolejny zadeklarował, że do 2030 r. osiągnie szczyt emisji dwutlenku węgla,  

a do 2060 r. neutralność węglową. W najbliższym czasie ma powstać plan działania na rzecz 

osiągnięcia tych celów, m.in. przez rozwój odnawialnych źródeł energii i energetyki 

jądrowej oraz zalesianie terenów półpustynnych.  

Kierunek nakreślony w nowym Planie Pięcioletnim potwierdza, że Chiny w długoterminowej 

perspektywie będą rozwijać się w oparciu o tzw. strategię „podwójnego obiegu”. Pod tą 
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nazwą kryje się zmiana paradygmatu ekonomicznego z nastawionego na eksport  

i przyciąganie inwestycji zagranicznych na stopniowe uniezależnianie się od zewnętrznych 

łańcuchów dostaw i know-how5. Chiny mają zwiększyć rodzimą produkcję i konsumpcję 

(„wewnętrzny obieg”) i współpracować z zagranicą w obszarach, w których same nie 

osiągnęły jeszcze samowystarczalności i przewagi konkurencyjnej („zewnętrzny obieg”). 

Strategia ta wynika zarówno ze zmieniających się potrzeb wewnętrznych chińskiej 

gospodarki, jak i niepewnej sytuacji międzynarodowej i starań państw zachodnich (głównie 

USA), aby rozłączyć się gospodarczo z Chinami i ograniczyć zależność od tamtejszego 

rynku. Starzejące się chińskie społeczeństwo i rozwijająca się gospodarka potrzebują 

nowych motorów wzrostu, a rząd w Pekinie musi je zabezpieczyć na wypadek postępującej 

deglobalizacji.  

Postępującą wsobność Chin i rosnące poczucie zagrożenia odzwierciedla również nowy 

budżet obronny Pekinu. Wydatki na zbrojenia mają w tym roku wzrosnąć o 6,8% i wynieść 

równowartość 208 miliardów USD (o 0,2% procent więcej niż w ub.r.). Chińska Armia 

Ludowo-Wyzwoleńcza (ChALW) przechodzi intensywny proces modernizacji, który ma 

zakończyć się w 2035 r. Docelowo do połowy tego stulecia chińskie siły zbrojne mają stać się 

wojskiem „światowej klasy”6. Podczas spotkania z pracownikami sił zbrojnych 9 marca br. 

przewodniczący ChRL Xi Jinping podkreślił, że obecna sytuacja bezpieczeństwa Chin jest 

niestabilna7. Deklaracje tego rodzaju mają szczególną wagę w kontekście wydarzeń 

ostatnich lat, jak chińsko-indyjskie starcia w dolinie rzeki Galwan czy eskalacja napięć na 

Morzu Południowochińskim i w Cieśnienie Tajwańskiej. Chińscy eksperci zaznaczają, że 

obecna sytuacja wymaga współpracy z USA w zakresie zarządzania kryzysowego  

i minimalizowania ryzyka potencjalnego konfliktu zbrojnego8.  
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Reforma systemu wyborczego w Hongkongu i wymiar międzynarodowy  

 

Podczas ubiegłorocznego posiedzenia OZPL ogłoszono kontrowersyjny plan wprowadzenia 

w Hongkongu tzw. prawa o bezpieczeństwie narodowym. W praktyce nowe prawodawstwo 

zdelegalizowało wszelkie formy prodemokratycznej działalności oraz doprowadziło do 

erozji autonomii tego specjalnego regionu administracyjnego. W tym roku Pekin posunął się 

o krok dalej zmieniając system wyborczy w Hongkongu: 11 marca br. OZPL przegłosowało 

tzw. „Decyzję o Ulepszeniu Systemu Wyborczego Specjalnego Regionu Administracyjnego 

Hongkong” (2895 głosów za, jedno wstrzymanie się od głosu)9. Nowe regulacje zwiększają 

kompetencje i wielkość Komitetu Wyborczego (który m.in. wybiera szefa administracji 

Hongkongu) oraz zmieniają sposób wybierania jego członków. Część dodatkowych miejsc  

w Komitecie zostanie prawdopodobnie obsadzona jednostkami przychylnymi Pekinowi,  

a szereg zmian strukturalnych wpływających na proces wyborczy i legislacyjny ograniczy 

reprezentację ugrupowań prodemokratycznych. Doprowadzi to do dalszej erozji pluralizmu 

politycznego w Hongkongu.  

Oficjalne wyjaśnienie uzasadnia zmiany koniecznością walki z „antychińskimi siłami” 

destabilizującymi sytuację w Hongkongu i wykorzystującymi luki prawne w lokalnym 

systemie polityczno-prawnym do przejęcia władzy10. Reforma systemu wyborczego ma 

sprawić, że Hongkong będzie rządzony „w większości przez patriotów”, czyli jednostki 

działające w zgodzie z interesem KPCh11. Ograniczanie autonomii Hongkongu jest 

postrzegane przez wiele państw jako przejaw łamania prawa międzynarodowego. Kwestia 
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Tajwanu została również poruszona podczas OZPL w podobnym duchu jak sytuacja  

w Hongkongu: Pekin podkreślił, że podejmie wszelki środki w walce z „tajwańskim 

separatyzmem”12. Deklaracje tego typu budzą coraz większe obawy, że chiński rząd może 

posunąć się do działań ofensywnych w swojej strategii „zjednoczenia Tajwanu z macierzą”. 

Pekin postrzega wyspę jako zbuntowaną prowincję, chociaż od dekad funkcjonuje ona jako 

de facto odrębne państwo i prężnie rozwijająca się demokracja. Agresywna retoryka  

w odniesieniu do innych podmiotów w Azji nie pozostaje też bez wpływu na wizerunek 

ChRL poza granicami kraju.  

W wymiarze międzynarodowym tegoroczne OZPL skupiło się na asertywnym przekazie 

podkreślającym ambicje Pekinu jako państwa starającego się przewodniczyć globalnym 

wysiłkom przeciwpandemicznym. Wątek gotowości chińskiego rządu do resetu w relacjach 

ze Stanami Zjednoczonymi został również poruszony, a minister spraw zagranicznych ChRL 

Wang Yi wymienił potencjalne obszary konwergencji, jak np. odbudowa globalnej 

gospodarki czy przeciwdziałanie zmianom klimatu13. Strona chińska odrzuciła również 

oskarżenia o prowadzenie „dyplomacji szczepionkowej”. KPCh buduje przekaz  

o szczepionkach jako dobrze publicznym i oficjalnie sprzeciwia się tzw. „szczepionkowemu 

nacjonalizmowi”, chociaż w praktyce Chiny sprzedały swoje preparaty 43 państwom  

i podarowały 69 innym14. Pomimo wzrostu sceptycyzmu wobec Pekinu i międzynarodowej 

krytyki związanej z m.in. pogarszającą się sytuacją praw człowieka w Chinach, chińskie 

władze zadeklarowały chęć pogłębiania bilateralnej i multilateralnej współpracy 

międzynarodowej, m.in. przez przyspieszenie prac nad porozumieniem o wolnym handlu 

między Chinami, Japonią i Koreą Południową czy promocję chińsko-unijnej wszechstronnej 

umowy inwestycyjnej (CAI). Rząd w Pekinie podkreślił również swoją gotowość, aby 
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przystąpić do CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership), czyli umowy handlowej powstałej na bazie TPP (Trans-Pacific Partnership) po 

wycofaniu się z niej USA15.  

Pomimo zapewnień o gotowości do obrony multilateralnych form współpracy i dalszego 

otwierania na świat, atrakcyjność chińskiego środowiska biznesowego dla zagranicznych 

inwestorów jest kwestionowana. Podczas tegorocznego OZPL premier Li Keqiang 

podkreślił, że Pekin zapewni „ochronę uzasadnionych interesów zagranicznych 

przedsiębiorstw w Chinach”16. Definicja „uzasadnionych interesów” pozostaje jednak 

niejasna, a upolitycznianie relacji gospodarczych z podmiotami z państw trzecich nie jest  

w ChRL nowością. Dodatkowo Narodowa Komisja Rozwoju i Reform ChRL zapowiedziała 

również, że w oparciu o nowe regulacje17 w niedalekiej przyszłości rozpocznie przegląd 

inwestycji zagranicznych pod kątem ich zgodności z bezpieczeństwa narodowym18. Może to 

odstraszyć część inwestorów w strategicznych branżach. Chociaż na papierze chińska 

gospodarka wydaje się otwierać, malejące zaufanie do chińskiego środowiska biznesowego 

i reguł nim rządzących może wpłynąć negatywnie na współpracę międzynarodową. 

Strategia „podwójnego obrotu” sugeruje również, że Chiny będą selektywnie wybierać 

zagranicznych inwestorów w oparciu o własne cele strategiczne i odpowiadające im branże, 

jak np. zaawansowana produkcja przemysłowa, wysokie technologie czy ochrona 

środowiska.  

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 



10 | Alicja Bachulska 

                                                           
1 政府工作报告——2021年3月5日在第十三届全国人民代表大会第四次会议上, REPORT ON THE WORK OF 

THE GOVERNMENT, Delivered at the Fourth Session of the 13th National People’s Congress of the People’s 
Republic of China on March 5, 2021, https://mp.weixin.qq.com/s/hvCiPAuE6qsv61kKDcJtug [dostęp: 
15.03.2021].  
2 China targets GDP growth of over 6% in 2021, the State Council, the People’s Republic of China, 5.03.2021, 
http://english.www.gov.cn/premier/news/202103/05/content_WS6041b3c0c6d0719374afa151.html [dostęp: 
15.03.2021].  
3 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że chińskie PKB wzrośnie w 2021 r. o 
ok. 7,8%. Por. Strengthening the recovery: The need for speed, OECD Economic Outlook, Interim Report March 
2021, https://www.oecd.org/economic-outlook/march-2021/ [dostęp: 15.03.2021].  
4 Main targets in 2021 Government Work Report, the State Council, the People’s Republic of China, 5.03.2021, 
http://english.www.gov.cn/policies/infographics/202103/05/content_WS6041c470c6d0719374afa18a.html 
[dostęp: 15.03.2021].  
5 Guide to China's dual circulation economy, CGTN, 31.10.2020, https://news.cgtn.com/news/2020-10-25/Guide-
to-China-s-dual-circulation-economy-US8jtau4h2/index.html [dostęp: 16.03.2021]. 
6 Zhao Lei, PLA to be world-class force by 2050, China Daily, 27.10.2017, 
https://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/27/content_33756453.htm [dostęp: 17.03.2021].  
7 Focus: Xi calls for good start in strengthening military, national defense in 2021-2025, Xinhua, 9.03.2021, 
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/09/c_139797879.htm [dostęp: 17.03.2021].  
8 'Wei in Two Sessions': Zhou Bo on China's defense budget, CGTN, 12.03.2021, 
https://news.cgtn.com/news/2021-03-12/-Wei-in-Two-Sessions-Zhou-Bo-on-China-s-defense-budget-
Yz8defsUIE/index.html [dostęp: 17.03.2021].  
9 Decision of the National People’s Congress on Improving the Electoral System of the Hong Kong Special 

Administrative Region全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定, NPC Observer, 

11.03.2021, https://npcobserver.com/legislation/npc-hong-kong-electoral-reform-decision/ [dostęp: 
17.03.2021].  
10 Full Text: Explanations on the Draft Decision of the National People's Congress on Improving the Electoral 
System of the Hong Kong Special Administrative Region, Xinhua, 5.03.2021, 
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/05/c_139788111.htm [dostęp: 17.03.2021].  
11 Full Text: Explanations… 
12 China to resolutely deter 'Taiwan independence' separatist activities, China Daily, 5.03.2021, 
https://www.chinadaily.com.cn/a/202103/05/WS604188f4a31024ad0baacf3b.html [dostęp: 17.03.2021].  
13 State Councilor and Foreign Minister Wang Yi Meets the Press, Ministry of Foreign Affairs of the People’s 
Republic of China, 8.03.2021, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1859138.shtml [dostęp: 
17.03.2021].  
14 State Councilor and… 
15 Highlights of Government Work Report, China Daily, 5.03.2021, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/202103/05/WS60418424a31024ad0baaceb9_5.html [dostęp: 16.03.2021].  
16 Highlights of Government Work Report, China Daily, 5.03.2021, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/202103/05/WS60418424a31024ad0baaceb9_2.html [dostęp: 17.03.2021].  
17 Nanda Lau, Gavin Guo, Angela Zhao, Weili Zhong, China strengthens national security review of foreign 
investments, Lexology, 10.03.2021, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=72cbde91-8549-47ab-
9184-baa0220e35e3 [dostęp: 17.03.2021].  
18 Philippe Maze-Sencier, China’s 2021 Two Sessions, Hill+Knowlton Strategies, 9.03.2021, 
https://www.hkstrategies.com/en/chinas-2021-two-sessions/ [dostęp: 17.03.2021].  



                  Asia Research Centre Commentary 

                  Centre for Security Studies 

                  War Studies University 

                             March 18, 2021 

 

 

China’s 2021 National People’s Congress in the shadow of 

protracted COVID-19 pandemic 

 

Alicja Bachulska 

 

Beijing’s annual parliamentary meetings of the National People’s Congress (NPC) and the 

Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), also known as the “two 

sessions”, took place in Beijing on March 5-11, 2021. This year's meetings stood out for at 

least two reasons: they took place during the global crisis caused by the outbreak of the 

COVID-19 pandemic, and on the centenary of the Chinese Communist Party (CCP). The 

14th Five-Year Plan and the reform of Hong Kong’s electoral system both came to the 

forefront of the debate. The government in Beijing reconfirmed its earlier declarations that 

innovations will become the new engine of China’s development. Although the growth rate 

will be lower, the country’s economic output will be better in terms of quality. More funding 

will be granted to R&D (research and development) in order to build new competitive 

advantages, for example in AI (artificial intelligence), quantum computing and 5G 

technologies.  

Moreover, this year’s two sessions also revolved around social problems unfolding in China. 

A number of decisions have been made to improve living standards in the country, 

particularly in the context of the rapid aging of the Chinese population. Those include, 

among others, extending the retirement age, reforming the public health services and the 

household registration system (hukou). China has also reaffirmed its adoption of the “dual 

circulation” economic strategy, which means that it will focus on strengthening its domestic 
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market (“internal circulation”) and selectively cooperate with foreign entities in areas 

corresponding with the core interests of the Chinese leadership (“external circulation”).  

As far as international repercussions of the NPC’s discussions are concerned, one of the 

most important decisions made during this year’s two sessions was to reform Hong Kong’s 

electoral system. A series of structural changes affecting the legislative process will limit the 

representation of pro-democracy groups in Hong Kong, thereby increasing its dependence 

on decisions made in Beijing. The reform is supposed to ensure that this special 

administrative region will be ruled “mostly by patriots”, that is, by individuals acting in line 

with the CCP’s core interests. The government in Beijing seems not to care about the 

negative reception of such decision abroad. Its assertive rhetoric and domestic focus have 

dominated this year’s two sessions, while international cooperation and possible reset in 

relations with Washington stayed on the sidelines of the event. 


