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Podsumowanie 

 Obecnie w Chinach nie ma jednego, ogólnonarodowego systemu oceny wiarygodności 

społecznej, któremu w równym stopniu poddawani byliby wszyscy obywatele i podmioty 

gospodarcze. System taki nie istnieje ani w formie numerycznej (chociaż tak jest najczęściej 

przedstawiany w mediach), ani w żadnej innej scentralizowanej formie. Popularne  

w mediach porównania tego systemu do „orwellowskiej rzeczywistości” są zatem 

nieadekwatne.  

 Według deklaracji rządu w Pekinie scentralizowany system oceny wiarygodności społecznej 

ma powstać do 2020 r., ale wdrożenie go w tym terminie wydaje się mało prawdopodobne. 

Nieustannie trwają natomiast prace nad rozwojem pomniejszych systemów o określonych 

funkcjach, które w przyszłości mają zostać scentralizowane. Można wyodrębnić: 1) systemy 

oceniające jednostki przez prywatne podmioty; 2) systemy oceniające jednostki (w tym 

członków aparatu partyjno-rządowego) przez organy partyjno-rządowe; 3) systemy 

oceniające przedsiębiorstwa, tworzone jednocześnie przez podmioty prywatne oraz 

partyjno-rządowe. Dotychczas ten ostatni typ jest najbardziej zaawansowany w rozwoju  

i najbardziej scentralizowany.  

 Obecny brak ogólnonarodowego systemu nie oznacza jednak, że jego potencjał jako 

narzędzia inwigilacji i inżynierii społecznej powinien być lekceważony. Temat ten należy 

rozpatrywać w szerszym kontekście społeczno-politycznym, tym samym skupiając się na 

sednie problemu: autorytarnym charakterze ustroju ChRL, który warunkuje funkcje 

powstającego systemu, jego zasięg oraz potencjalnie niekontrolowane użycie jako 

narzędzia kontroli społecznej.  

 Interpretacja wpływu uwarunkowań chińskiego ustroju na rozwijany system zależy od 

przyjętej perspektywy: wewnętrznej lub zewnętrznej. Perspektywa wewnętrzna zakłada 

punkt widzenia Komunistycznej Partii Chin (KPCh), jej interesów i chińskiej kultury 

politycznej, natomiast perspektywa zewnętrzna opiera się na punkcie widzenia 

demokratycznych państw, głównie zachodnich. Te dwie perspektywy są w dużej mierze 

oparte na odmiennych założeniach normatywnych określających m.in. rolę jednostki  

w społeczeństwie, jej prawa i obowiązki czy zakres działalności społecznej uznawany za 

konstruktywny i pożądany. Przyjęta tu perspektywa warunkuje również ocenę powstającego 

w Chinach systemu oceny wiarygodności społecznej.  

 Tego typu próby inżynierii społecznej nie są nowością w Chinach – tworzenie 

zintegrowanego systemu oceny wiarygodności społecznej jest kontynuacją wcześniejszych 
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prób modelowania zachowań obywateli, tym razem przy użyciu najnowszych technologii. 

Powstawanie systemu nie świadczy więc o zmianie podejścia KPCh d0 kontroli społecznej, 

ale o globalnych zmianach technologicznych. Nowe rozwiązania mogą zostać użyte do 

zwiększenia potencjału danego państwa do nadzoru obywateli i podmiotów gospodarczych 

oraz do modelowania ich zachowań zgodnie z interesem władz – zarówno w ustrojach 

demokratycznych, jak i autorytarnych czy totalitarnych. Jednakże potencjał państwa 

autorytarnego – jakim są Chiny – do nieograniczonego zbierania i przetwarzania danych  

o obywatelach jest zdecydowanie większy i tym samym przedstawia większe zagrożenie dla 

jednostek, w szczególności tych, które działają niezgodnie z interesem grup rządzących.  

 Można wyszczególnić cztery podstawowe funkcje powstających systemów, tj. 1) 

gospodarczą (ocena wiarygodności kredytowej i lepsze egzekwowanie prawa przez 

podmioty na rynku); 2) polityczną (walka z korupcją, również jako narzędzie polityki 

frakcyjnej oraz zwiększenie potencjału inwigilacyjnego aparatu państwowo-partyjnego); 3) 

społeczną (budowanie zaufania społecznego w duchu norm wyznaczonych przez KPCh, 

usprawnianie zarządzania oraz kontroli) oraz 4) normatywną (promowanie ról społecznych 

zgodnych z interesem KPCh, inżyniera społeczna). 

 Wszystkie typy rozwijanych systemów korzystają w coraz większym stopniu  

z zaawansowanych technologii typu big data oraz sztucznej inteligencji, ale również  

z tradycyjnych metod zbierania danych (w niektórych przypadkach nawet manualnie). 

Wykorzystują zróżnicowane systemy nagród i kar o nierównym stopniu egzekwowania, aby 

wpływać w określony sposób na wybory obywateli i ich zachowania (zarówno 

konsumenckie, jak i obywatelskie czy prywatne). Z perspektywy KPCh systemy te mają 

pomagać w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów trapiących chińskie społeczeństwo, 

jak np. niski poziom zaufania społecznego (zarówno wobec państwa, jak i innych obywateli) 

czy brak ujednoliconego systemu oceny wiarygodności kredytowej. 

 Uczestnictwo w niektórych systemach jest dobrowolne (np. system oceny wiarygodności 

kredytowej Sesame Credit), a w innych obowiązkowe (np. scoring dla przedsiębiorstw, część 

systemów oceny wiarygodności społecznej jednostek).  

 Rozwój chińskiego systemu jest zakorzeniony w wizji zarządzania społecznego 

zapoczątkowanej pod rządami Hu Jintao (2002-2012) pod nazwą „małego państwa, dużego 

społeczeństwa” (chiń. 小政府, 大社会, xiao zhengfu, da shehui; ang. small government, big 

society). Zgodnie z tą wizją kierownictwo KPCh wyznacza określone cele i wprowadza je  

w życie przy użyciu aparatu partyjno-państwowego na poziomie lokalnym, który następnie 

pozwala określonym instytucjom pozarządowym (np. przedsiębiorcom czy organizacjom 
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pożytku publicznego) na tworzenie innowacyjnych rozwiązań w danej dziedzinie. 

Ostatecznym celem jest odciążenie aparatu partyjno-państwowego oraz wyodrębnienie 

najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania społecznego. Te rozwiązania mogą 

następnie zostać wdrożone na poziome ogólnokrajowym. Z punktu widzenia rządu 

centralnego system oceny wiarygodności społecznej jest więc formą innowacji, która ma 

usprawnić zarządzanie społeczne i realizować interesy KPCh.  

 W chińskim systemie politycznym KPCh pełni rolę nadrzędną wobec prawa (są to tzw. 

„rządy prawem”, a nie rządy prawa). Potencjalne implikacje bezpieczeństwa powstawania 

tych systemów są zatem nierozerwalnie związane z kwestią dominującej roli aparatu 

partyjno-państwowego i jego interesów. System oceny wiarygodności społecznej ma więc 

służyć konsolidacji władzy KPCh (m.in. poprzez zwiększenie świadomości sytuacyjnej  

i rozszerzenie dostępu do zagregowanych informacji), jednocześnie wpływając na 

samoregulację społeczeństwa. Od obywateli oczekuje się internalizacji wzorców zachowań 

promowanych przez KPCh (ze względu na strach przed karą, wygodę czy dążenie do 

potencjalnych nagród).  

 System ten wydaje się więc być jednocześnie pragmatyczny (utylitarny) i ideologicznie 

umotywowany (normatywny). Pragmatyczny, ponieważ rząd centralny zdaje sobie sprawę, 

że bez udziału instytucji lokalnych i pozarządowych nie jest go w stanie stworzyć,  

a ideologiczny, gdyż bazuje w dużej mierze na ustalonych przez KPCh normatywnych 

założeniach (częściowo nieupublicznionych) o przymiotach idealnych obywateli  

i przedsiębiorców. Tym samym system ten jest narzędziem inżynierii społecznej, którego 

potencjał kształtowania zachowań jednostek nie jest jeszcze mierzalny. 

 Z perspektywy rządu w Pekinie jednym z warunków sukcesu tego systemu jest jego 

akceptacja wśród ogółu społeczeństwa, która dotychczas wydaje się relatywnie wysoka (w 

szczególności wśród członków klasy średniej w dużych miastach). Uprzywilejowane grupy 

wydają się postrzegać powstający system jako narzędzie rozszerzające ich swobody 

osobiste, głównie w obszarze konsumpcji.   

 Należy również pamiętać, że wraz z rozwojem zasięgu tego systemu będzie dochodzić do 

marginalizacji pewnych grup społecznych. Będzie to miało miejsce z różnych powodów, jak 

np. dalsze wykluczenie cyfrowe części chińskiego społeczeństwa czy błędna ocena 

jednostek związana z tzw. „czynnikiem ludzkim” czy błędami technicznymi.  

 Jeśli chodzi o wpływ systemu/systemów na obcokrajowców przebywających na terenie Chin 

(w tym Polaków), obecnie system oceny wiarygodności przedsiębiorstw może bezpośrednio 

wpływać na ich sytuację. Jest on najbardziej zaawansowany i scentralizowany. Jednocześnie 
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wydaje się być najmniej kontrowersyjny, gdyż opiera się na istniejących od dawna 

regulacjach wyznaczających ramy prawne pracy przedsiębiorstw (również zagranicznych) na 

terenie ChRL. Teoretycznie nie dotyczy on subiektywnej oceny zachowań jednostek 

pracujących w danej firmie, ale przestrzegania określonych zapisów prawa (np. 

podatkowego). Będzie egzekwowany przy użyciu tzw. połączonego systemu kar, który 

zakłada, że współpracujące ze sobą instytucje będą nawzajem uznawać swoje czarne listy  

i karać jednostki na tych listach międzysektorowo (tj. sankcje będą nakładane nie tylko  

w bezpośrednim obszarze kompetencji danej jednostki, ale również w innych obszarach 

objętych umową międzyinstytucjonalną). Należy jednak monitorować jego rozwój, gdyż 

wraz z centralizacją i stopniowym wdrażaniem wysokich technologii na szerszą skalę, 

zagrożenia z nim związane mogą ewoluować (np. jego potencjał inwigilacyjny czy 

prewencyjny). 

 Obcokrajowcy mogą być również przedmiotami oceny systemów tworzonych przez 

podmioty prywatne (jak np. Sesame Credit). Ze względu na ich dobrowolny charakter oraz 

mechanizmy działania przypominające program lojalnościowy, a nie narzędzie 

bezpośredniej kontroli, nie wydają się one jednak stanowić bezpośredniego zagrożenia dla 

ich bezpieczeństwa.  

 W perspektywie długoterminowej należy również pamiętać o możliwości eksportu pewnych 

elementów tego systemu poza granice ChRL. Z punktu widzenia demokratycznych państw 

Zachodu przychylne postrzeganie chińskich rozwiązań w państwach niedemokratycznych 

mogłoby stanowić zagrożenie, jeśli wiązałoby się z rzeczywistym wdrażaniem lokalnych 

odpowiedników chińskich systemów oceny społecznej, w efekcie umacniając rządy 

autorytarne. Chociaż państwa demokratyczne wydają się być bardziej odporne na tego typu 

wpływy ze względu na inną specyfikę polityczno-prawną, nie da się wykluczyć, że  

w przyszłości pewne elementy tych systemów nie będą mieć również większego wpływu na 

sytuację w ustrojach demokratycznych (np. wraz ze wzrostem znaczenia chińskich 

systemów płatności mobilnych poza granicami kraju).  
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Wstęp 

„Orwellowska rzeczywistość1”, „dystopijny koszmar2”, „Black Mirror na sterydach3” – to 

zaledwie kilka określeń medialnych powstającego w Chinach systemu oceny wiarygodności 

społecznej (chiń. 社会信用体系, shehui xinyong tixi; ang. Social Credit System, SCS). 

Narracja tego rodzaju pojawiła się również w polskich mediach, gdzie system był opisywany 

jako m.in. „brutalna rzeczywistość”4, „Black Mirror w Chinach”5 czy „permanentna 

inwigilacja”6. Media przedstawiają wizję systemu, któremu podlegają w równym stopniu 

wszyscy obywatele, nieustannie obserwowani i oceniani w czasie rzeczywistym przez 

sztuczną inteligencję i algorytmy oraz karani na masową skalę. Narracja ta opiera się 

głównie na sensacyjnych treściach budzących skrajne emocje oraz na przedstawianiu 

rzeczywistości Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) jako całkowicie odmiennej od tej na 

Zachodzie.  

Powielanie stereotypowych relacji na temat powstającego systemu nie pomaga w lepszym 

zrozumieniu zagrożeń z nim związanych. Wręcz przeciwnie – odwraca to uwagę od 

kluczowych pojęć, które definiują jego naturę i potencjalny wpływ na chińskie 

                                                           
1
 Joe McDonald, China's Orwellian 'social credit' system blocked 17.5M people from buying airline tickets last year, 

National Post, 22.02.2019, https://nationalpost.com/news/china-bars-millions-from-travel-for-social-credit-
offences [dostęp: 19.09.2019].  
2
 Steven W. Mosher, China’s new ‘social credit system’ is a dystopian nightmare, New York Post, 18.05.2019,  

https://nypost.com/2019/05/18/chinas-new-social-credit-system-turns-orwells-1984-into-reality/  
[dostęp: 19.09.2019].  
3
 Porównanie nawiązuje do popularnego serialu „Black Mirror” („Czarne Lustro”), który przedstawia dystopijny 

świat, w którym nowoczesne technologie dominują wszystkie sfery ludzkiego życia. Jeden z odcinków traktuje  
o alternatywnej rzeczywistości, w której każda jednostka może być oceniona przez innych przy użyciu 
aplikacji. Rating stworzony w ten sposób ma następnie wpływ na funkcjonowanie danej osoby  
w społeczeństwie (wysoki ułatwia życie, niski utrudnia). Zachodnie wyobrażenia o chińskim systemie oceny 
wiarygodności społecznej powielane w mediach w dużej mierze bazują na niesłusznym porównaniu do tego 
odcinka „Czarnego Lustra”. Patrz: Bernard Marr, Chinese Social Credit Score: Utopian Big Data Bliss Or Black 
Mirror On Steroids?, Forbes, 21.01.2019, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/01/21/chinese-social-
credit-score-utopian-big-data-bliss-or-black-mirror-on-steroids/#6408cfd948b8 [dostęp: 19.09.2019].  
4
 Arkadiusz Stando, Chiński System Oceny Obywateli to brutalna rzeczywistość. Ukarano już 23 miliony osób, 

Wirtualna Polska, 5.03.2019, https://tech.wp.pl/chinski-system-oceny-obywateli-to-brutalna-rzeczywistosc-
ukarano-juz-23-miliony-osob-6355867146459265a [dostęp: 19.09.2019].  
5
 Grzegorz Ułan, Black Mirror w Chinach – ponad 23 mln obywateli z zakazem podróżowania za niski „rating”, 

Antyweb, 4.03.2019, https://antyweb.pl/black-mirror-w-chinach-ponad-23-mln-obywateli-z-zakazem-
podrozowania-za-niski-rating/ [dostęp: 19.09.2019].  
6
 Grzegorz Stech, Permanentna inwigilacja, czyli scoring po chińsku, Computer World, 14.01.2019, 

https://www.computerworld.pl/news/Permanentna-inwigilacja-czyli-scoring-po-chinsku,411813.html  
[dostęp: 19.09.2019].  
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społeczeństwo oraz na obcokrajowców przebywających na terenie Chin, w tym Polaków. 

Celem tego raportu jest zatem przeciwstawienie popularnych narracji medialnych 

rzeczywistemu stanowi rozwoju tego systemu i związanych z nim zagrożeń. Jednocześnie 

należy podkreślić, że demistyfikowanie sensacyjnych narracji na ten temat nie służy 

podważaniu potencjału rozwijanego w Chinach systemu jako narzędzia inwigilacji czy 

inżynierii społecznej. Chodzi tutaj raczej o zarysowanie szerszego kontekstu, w którym 

system ten powstaje. Sednem problemu jest autorytarny charakter ustroju ChRL. To on 

warunkuje funkcje polityczne i gospodarcze systemu oceny wiarygodności społecznej, jego 

zasięg oraz potencjalnie niekontrolowane użycie jako narzędzia kontroli społecznej. 

Implikacje dla środowiska międzynarodowego związane z rozwojem tego systemu wydają 

się rosnąć w perspektywie długoterminowej (przy założeniu, że prace nad nim będą 

kontynuowane). Zwiększenie świadomości sytuacyjnej oraz dostępu do zagregowanych 

informacji na temat jednostek i przedsiębiorstw powinno wpłynąć na potencjał prewencyjny 

pekińskich władz, tym samym konsolidując władzę Komunistycznej Partii Chin (KPCh).  

Z perspektywy narastających napięć na linii USA-Chiny oraz UE-Chiny wydaje się, że rozwój 

tego rodzaju systemu i potencjalny eksport jego elementów poza granice kraju będzie 

stanowić rosnące wyzwanie dla państw demokratycznych.  

Raport ten podzielony jest na następujące sekcje: 1) geneza powstania systemu oceny 

wiarygodności społecznej w Chinach a ustrój państwa chińskiego; 2) podstawy prawne  

i dokumenty opisujące powstający system/y; 3) poszczególne typy systemów, ich funkcje, 

przykłady wybranych programów pilotażowych oraz potencjalne zagrożenia z nimi 

związane oraz 4) implikacje na przyszłość. 

Powyższe rozróżnienie na system/y ma na celu podkreślenie, że chociaż ostatecznym celem 

chińskich władz jest stworzenie scentralizowanego, ogólnokrajowego systemu, to obecne 

przewidywania i oceny bazują na analizie fragmentarycznych i zróżnicowanych wersji 

pilotażowych, które nierzadko ze sobą konkurują i nie tworzą spójnej całości. Są one 

tworzone przez różne podmioty państwowe i prywatne, które nierzadko mają wielorakie 

interesy. Wnioski na temat potencjalnego charakteru scentralizowanego systemu, który ma 

powstać w przyszłości, są oparte na przedstawionych poniżej założeniach o charakterze 
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ustroju politycznego ChRL oraz chińskich doświadczeń związanych z zarządzaniem  

i inżynierią społeczną.  

 

1. Geneza idei systemu oceny wiarygodności społecznej a ustrój państwa chińskiego  
 

Jedną z kluczowych kwestii, o której należy pamiętać analizując genezę idei systemu oceny 

wiarygodności społecznej jest charakter ustroju politycznego obowiązującego w ChRL od 

1949 roku. Pomimo zmiany strategii funkcjonowania reżimu po śmierci Mao  

i gospodarczego otwarcia na świat, Chiny pozostają państwem autorytarnym, w którym 

władza skupiona jest w rękach KPCh. Utrzymanie władzy i legitymizacji jej rządów wśród 

ogółu społeczeństwa to jeden z priorytetów elit rządzących w Pekinie. Podtrzymywanie 

wzrostu gospodarczego stanowiło i dalej w dużej mierze stanowi podstawę legitymizacji 

chińskich władz. Jednakże z biegiem czasu złożoność wyzwań stojących przed KPCh zaczęła 

rosnąć. Z jednej strony dalszy rozwój gospodarczy zależy od umiejętności władz do 

modyfikacji modelu gospodarczego przez dekady opartego na eksporcie, m.in. przez 

zwiększenie konsumpcji wewnętrznej wśród chińskiej klasy średniej. Z drugiej strony  

w związku z rosnącymi przepływami ludzkimi (zarówno z, jak i do Chin) i pogłębionymi 

interakcjami ze światem zewnętrznym, rząd w Pekinie musi zwiększać wysiłki mające na 

celu kontrolę zachowań społecznych i politycznych, wykrywanie źródeł niepokojów czy 

kształtowanie pożądanych przez KPCh postaw wśród ogółu społeczeństwa. W tym 

kontekście nowe technologie zaczęły być postrzegane jako źródło innowacyjności, które 

potencjalnie może pomóc rządowi w Pekinie w usprawnianiu zarządzania społecznego  

i modelowaniu zachowań zgodnych z interesem KPCh. Chodzi tu o zachowania w wielu 

obszarach: począwszy od nawyków konsumenckich (zwiększanie konsumpcji wewnętrznej 

w celu podtrzymania rozwoju gospodarczego), przez indywidualne zachowania uznawane 

za pożądane w chińskiej kulturze i systemie społecznym zbudowanym na jej podstawie. Do 

tych ostatni należy np. obowiązek opieki nad starszymi rodzicami promowany jako cnota 

moralna i częściowo zwalniający rząd z obowiązku budowy systemu opieki społecznej  

w starzejącym się społeczeństwie. Można do nich jednak zaliczyć także piętnowanie 

zachowań uważanych za „niemoralne”, np. „zakłócanie porządku publicznego” – eufemizm 

na wszelkiego rodzaju protesty w przestrzeni publicznej). Wielopłaszczyznowe wpływanie 

na zachowania obywateli wpisuje się w odgórny cel wyznaczony przez KPCh pod rządami Xi 
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Jinpinga w dokumencie znanym jako „Zarys wdrożenia konstrukcji moralnej obywatela  

w Nowej Erze” z października 2019 roku7. Dokument ten przedstawia obraz „modelowego 

obywatela”, którego zachowania zarówno w kraju, jak i za granicą podyktowane są 

interesami władz w Pekinie i ich interpretacją postaw społecznych uważanych za „moralne” 

(jak np. samodyscyplina, wiara w słuszność rządów KPCh czy „obrona honoru” ChRL poza 

granicami kraju). Należy tu zatem podkreślić, że inżynieria społeczna nie jest nowością  

w Chinach, a różne jej formy były rozwijane w kraju od dawna. 

Za czasów Mao chińskie państwo było silnie scentralizowane, a przepływ informacji między 

władzami centralnymi a lokalnymi był ograniczony i podatny na manipulacje. Rozbudowany 

aparat biurokratyczny utrudniał efektywne zarządzanie, a władze centralne w Pekinie 

nierzadko nie zdawały sobie sprawy z rzeczywistych problemów na poziomie lokalnym. 

Zarządzanie społeczne opierało się na wdrażaniu odgórnych polityk na szeroką skalę,  

z małym uwzględnieniem specyfiki regionalnej czy potencjalnych efektów ubocznych (jak 

np. polityka jednego dziecka, która poskutkowała m.in. zniekształconym stosunkiem liczby 

dziewczynek w stosunku do chłopców ze względu na preferencję posiadania syna  

w chińskiej kulturze). Dominacja ideologii (tzw. kampanie polityczne Mao) przy 

jednoczesnym braku dostępu do wiarygodnych danych o stanie gospodarki i społeczeństwa 

nierzadko skutkowały kryzysami na wielką skalę (np. klęska głodu podczas Wielkiego Skoku 

Naprzód).  

Reformy zapoczątkowane po śmierci Mao niejako wymusiły zmiany w nieefektywnym 

systemie zarządzania społecznego. Odwrót od maoistowskiej ideologii na rzecz nowego 

prymatu wskaźników wzrostu gospodarczego doprowadził chińskie władze do decyzji  

o potrzebie kontrolowanej decentralizacji (gospodarczej, administracyjnej i fiskalnej). 

Odbyło się to zgodnie z założeniem, że decydenci na poziomie lokalnym lepiej rozumieją 

regionalne problemy i są lepiej przygotowani, żeby sobie z nimi radzić. Lokalne rządy 

zaczęły być odpowiedzialne za kierowanie swoimi rynkami i zwiększanie dochodów do 

budżetu. Począwszy od połowy lat 80. lokalni decydenci otrzymali zielone światło od władz 

centralnych na wprowadzanie własnych rozwiązań, również w dziedzinie polityki społecznej 

                                                           
7
 中共中央 国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》(Publikacja Komitetu Centralnego Komunistycznej 

Partii Chin: „Zarys wdrożenia konstrukcji moralnej obywatela w Nowej Erze”), Rada Państwa ChRL, 27.10.2019,  
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i zarządzania. W tym kontekście decentralizacja była niejako układem gwarantującym 

osiągnięcie interesów rządu centralnego (tj. zachowania stabilności rządów KPCh i rozwoju 

państwa) przez rozszerzanie uprawnień i kompetencji rządów lokalnych (które zaczęły być 

nagradzane za innowacyjne rozwiązania zapewniające wzrost gospodarczy). Początkowo 

innowacje były rozwijane głównie we wschodnich regionach, gdzie powstały pierwsze 

Specjalne Strefy Ekonomiczne (np. Shenzhen, Dongguan, Xiamen), a władze lokalne 

zaczęły pełnić rolę „politycznych przedsiębiorców”, wzbogacających się dzięki korzystaniu  

z rządowych zachęt pod postacią ulg podatkowych czy obietnic awansu w hierarchii 

partyjno-rządowej. 

W latach 2002-2012 pod rządami Hu Jintao decentralizacja zaczęła obejmować coraz więcej 

obszarów – nie tylko związanych z gospodarką, ale również polityką społeczną (jak np. 

opieka nad osobami starszymi), a rządy lokalne zaczęły zlecać różne zadania instytucjom 

pozarządowym (jak np. przedsiębiorstwa prywatne czy organizacje pożytku publicznego). 

Tego rodzaju sposób oddelegowywania prac i odciążania aparatu partyjno-rządowego  

w tamtym okresie znany jest pod nazwą „małego państwa, dużego społeczeństwa” (chiń. 

小政府, 大社会, xiao zhengfu, da shehui; ang. small government, big society). Chociaż  

z założenia nowy typ zarządzania społecznego miał okazać się bardziej efektywny,  

w rzeczywistości miał on również negatywne skutki uboczne, jak np. zwiększenie korupcji 

czy stawianie wyników ponad zasadami. Przez długi czas władze centralne głównie 

interesowało osiąganie określonych celów przez rządy lokalne, a kwestia, czy były one 

realizowane przy pełnym poszanowaniu reguł i procedur była drugorzędna. Do innych 

efektów ubocznych decentralizacji należało również umocnienie niektórych frakcji  

i lokalnych układów na pograniczu biznesu i polityki. Zasada „małego państwa, dużego 

społeczeństwa” była również jednym z kół napędowych szybkiego rozwoju sektora 

pozarządowego w Chinach, głównie pod postacią organizacji pozarządowych i tzw. 

„organizacji rządowych zorganizowanych przez rząd” (ang. government-organised non-

governmental organisations – GONGOs). Z tej perspektywy ich rola w chińskim 

społeczeństwie znacząco odbiega od roli organizacji pozarządowych w państwach 

demokratycznych – w ChRL ich rozwój jest niejako podyktowany interesami KPCh, która 

                                                                                                                                                                                     
http://www.gov.cn/zhengce/2019-10/27/content_5445556.htm [dostęp: 2.11.2019].  
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zleca im zadania, za które wcześniej odpowiedzialny był aparat partyjno-państwowy. 

Nierzadko funkcjonują one jak podmioty gospodarcze, które w zamian za oferowane usługi 

mogą liczyć na udogodnienia oferowane przez władze. To samo dotyczy prywatnych 

podmiotów w niektórych branżach (np. opieka zdrowotna, usługi finansowe), które 

wykorzystują rozwiązania partnerstwa publiczno-prywatnego ze względu na niezdolność 

rządu do spełniania pewnych zadań w pojedynkę. Tego rodzaju fragmentaryzacja 

usługodawców w zarządzaniu społecznym w ChRL jest kluczowa dla zrozumienia 

niemonolitycznej natury rozwijanego obecnie systemu oceny wiarygodności społecznej  

i jego instrumentalnej roli w kontrolowaniu rynku i społeczeństwa pod rządami KPCh.  

Pod rządami Xi Jinpinga (od 2013 r.) mamy do czynienia z częściową re-centralizacją – 

świadomość zagrożeń związanych ze zbyt dużą autonomią rządów lokalnych pod jego 

rządami jest wysoka, a kampania antykorupcyjna jest jednym z najważniejszych narzędzi do 

walki z potencjalnie destabilizującymi system układami na niższych poziomach władz. 

Liczba przypadków lokalnych innowacji wdrażanych na poziomie centralnym zmniejsza się 

z roku na rok. Nie oznacza to, że lokalnie innowacje nie są rozwijane. Władze lokalne dalej 

eksperymentują, ale na poziomie centralnym widać opór przed masowym wdrażaniem ich 

pomysłów. Paradoksalnie jednak nowatorskie rozwiązania są teraz coraz potrzebniejsze – 

wraz z rozwojem chińskiej gospodarki i społeczeństwa, ich złożoność rośnie. Stabilność 

systemu rządzonego przez KPCh w dużej mierze zależy od umiejętności partii do 

zarządzania tą złożonością. Rozwijany obecnie system oceny wiarygodności społecznej jest 

próbą odpowiedzi na to wyzwanie. Łączy on w sobie elementy „małego państwa, dużego 

społeczeństwa” (jak np. oddelegowywanie prac instytucjom lokalnym  

i pozarządowym) z długoterminową wizją centralizacji władzy forsowanej przez Xi Jinpinga 

(pod postacią ogólnokrajowego systemu, który ma powstać w przyszłości). System ten 

wydaje się więc być jednocześnie pragmatyczny i ideologicznie umotywowany. 

Pragmatyczny, ponieważ rząd centralny zdaje sobie sprawę, że bez udziału instytucji 

lokalnych i pozarządowych nie jest go w stanie stworzyć, a ideologiczny, gdyż bazuje  

w dużej mierze na normatywnych założeniach (częściowo nieupublicznionych) na temat 

przymiotów idealnych obywateli i przedsiębiorców ustalonych przez KPCh.  
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Należy podkreślić, że ocena wiarygodności jednostek na podstawie ich zachowań 

społecznych nie jest nowością w Chinach pod rządami KPCh. Od czasów Mao każdy chiński 

obywatel podlega tzw. systemowi dang’an (档案), w którym każdej jednostce przypisane są 

akta na temat jej edukacji, kariery, rodziny, działalności politycznej, osiągnięć osobistych 

czy samokrytyki8. Przez wiele dekad system ten stanowił jedyną szczegółową bazę danych 

na temat obywateli ChRL. Informacje te były używane przez władze różnego szczebla  

w podejmowania decyzji związanych m.in. z awansami politycznymi członków partii czy 

awansami jednostek w przedsiębiorstwach państwowych. Niejasno zdefiniowane kryteria  

i forma oceny w ramach tego systemu potęgowały strach jednostek i przymuszały do 

samokontroli, niejako pomagając aparatowi partyjno-rządowemu w utrzymywaniu 

stabilności społecznej opartej na interesie KPCh i dominacji ideologicznej maoizmu. Po 

objęciu władzy przez Deng Xiaopinga system dang’an ewoluował i zaczął skupiać się na 

ocenie jednostek jako podmiotów gospodarki rynkowej – po raz kolejny w zgodzie ze 

strategicznymi interesami rządu centralnego. Powstający obecnie system jest niejako 

cyfrową wersją wcześniejszych metod oceny, aczkolwiek nie w skali 1:1. Nowy system jest 

zdecydowanie bardziej pluralistyczny (jeśli chodzi o elementy składowe i sposób oceny) 

oraz opiera się coraz częściej nie na subiektywnej ocenie danego urzędnika/przełożonego 

(chociaż takie oceny dalej mają miejsce), ale na ocenie bazującej na big data i analizie 

danych pochodzących z internetu. Zmieniają się zatem narzędzia dostępne dla aparatu 

partyjno-rządowego w ocenie jednostek, a nie samo podejście KPCh do kontroli  

i zarządzania społecznego. 

 

2. Podstawy prawne oraz pierwsze próby wdrażania systemu 
 

Pierwsze oficjalne głosy świadczące o planach związanych ze stworzeniem systemu oceny 

wiarygodności społecznej w ChRL pochodzą już z 2002 r., kiedy podczas XVI Zjazdu KPCh 

Jiang Zemin ogłosił potrzebę „stworzenia systemu oceny wiarygodności społecznej 

zgodnego z nowoczesną gospodarką rynkową”9. Początkowo pomysł ten był przedstawiany 

                                                           
8
 Jie Yang, The Politics of the Dang'an: Spectralization, Spatialization, and Neoliberal Governmentality in China, 

Anthropological Quarterly, 84(2):507-533, marzec 2011, 
https://www.researchgate.net/publication/241891421_The_Politics_of_the_Dang'an_Spectralization_Spatiali
zation_and_Neoliberal_Governmentality_in_China [dostęp: 16.09.2019]. 
9
 Full Text of Jiang Zemin’s Report at the 16

th
 Party Congress, 
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jedynie w kategoriach rynkowych, tj. jako odpowiedź na nowe wyzwania związane  

z postępującą liberalizacją chińskiej gospodarki i z jej integracją z globalnymi strukturami. 

Na początku XXI wieku większość transakcji na chińskim rynku była wciąż przeprowadzana 

gotówkowo, a bardzo niski odsetek populacji miał udokumentowaną historię kredytową (w 

2012 r. jedynie 280 milionów obywateli ChRL posiadało raport kredytowy10). Hangzhou było 

pierwszym miastem, w którym wprowadzono system oceny wiarygodności kredytowej (w 

2005 r.). Następnie cała prowincja Zhejiang rozwinęła zakres oceny poza obszary związane 

bezpośrednio z gospodarką – jako osobną kategorię dodano np. „szczerość urzędników 

państwowych”11. W 2007 r. Rada Państwa ustanowiła międzyministerialną konferencję ds. 

stworzenia systemu oceny wiarygodności społecznej – jednym z jej pierwszych owoców był 

program pilotażowy przeprowadzony w 2010 r. w miejscowości Suining w prowincji Jiangsu. 

Okazał się on jednak kontrowersyjny ze względu na element oceny nie tylko wiarygodności 

kredytowej jednostek, ale również ich zachowań społecznych. W ramach tzw. „masowego 

programu oceny wiarygodności” (chiń. 大众信用, dazhong xinyong) każdy obywateli 

otrzymał pulę 1000 punktów, z której odejmowano określoną liczbę w związku z wykryciem 

niepożądanego zachowania12. W sumie wyodrębniono cztery kategorie obywateli (od A do 

D), z czego A odzwierciedlała najwyższą ocenę. Po raz pierwszy zaczęto wtedy oceniać 

zachowania tak różne jak przechodzenie przez jezdnie na czerwonym świetle czy 

niewywiązywanie się z obowiązków rodzinnych. W zależności od kategorii dana jednostka 

mogła liczyć np. na ułatwienia w dostępnie do pracy czy niżej oprocentowanych pożyczek 

(dla wysoko ocenionych) czy dodatkowe obostrzenia w dostępie do awansów, utrudniony 

proces wstępowania do KPCh czy na stanowiska publiczne (dla nisko ocenionych)13. 

Eksperyment ten wzbudził spore kontrowersje, a agencja prasowa Xinhua porównała go do 

tzw. „kart dobrego obywatela” wprowadzanych podczas japońskiej okupacji Chin przez 

najeźdźców14. Chociaż program został wycofany, część z jego elementów i ogólny zamysł 

                                                                                                                                                                                     
http://www.china.org.cn/english/2002/Nov/49107.htm [dostęp: 16.09.2019]. 
10

 Rogier Creemers, China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control, 9.05.2018, 
http://www.iberchina.org/files/2018/social_credit_china.pdf [dostęp: 16.09.2019].  
11

 Rogier Creemers, China’s Social Credit… 
12

 Marianne Von Blomberg, The Social Credit System and China’s Rule of Law, Mapping China Journal, Nr 2, 
2018, s.92, https://mappingchina.org/wp-content/uploads/2019/01/MCJ-No-2-2018-Blomberg.pdf [dostęp: 
16.09.2019]. 
13

 Marianne Von Blomberg, The Social Credit… 
14

 Marianne Von Blomberg, The Social Credit… 
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jest zauważalny w nowych programach pilotażowych powstających po 2014 r. Rok ten 

okazał się kluczowy z perspektywy długoterminowego tworzenia ogólnokrajowego 

systemu.  

W czerwcu 2014 r. Rada Państwa opublikowała „Zarys planu budowy systemu oceny 

wiarygodności społecznej na lata 2014-2020”, który stał się podstawowym dokumentem 

opisującym całokształt nowego systemu15. Dokument ten w głównej mierze odnosi się do 

oceny wiarygodności kredytowej, a nie indywidualnych zachowań społecznych jednostek. 

Wyszczególnia on szereg obszarów i branż, w których należy zwiększyć kontrolę w celu 

polepszenia ich wiarygodności kredytowej (m.in. w branży produkcyjnej, konstrukcyjnej, 

finansach, podatkach, zamówieniach publicznych, przetargach, transporcie, e-commerce, 

prawie, własności intelektualnej, ochronie środowiska, opiece zdrowotnej i społecznej oraz 

wielu innych). Do obszarów priorytetowych należy zwiększenie wiarygodności podmiotów 

rządowych (ich transparentność i przestrzeganie prawa), podmiotów rynkowych (w celu 

zwiększenia efektywności i zaufania konsumentów), podmiotów w branży opieki społecznej 

oraz egzekwowania prawa. Dokument wyznaczył również ramy czasowe ukończenia 

pierwszego etapu rozwoju systemu na lata 2014-2020. Jako główne zadania 

wyszczególniono: 1) stworzenie ram prawnych systemu; 2) stworzenie mechanizmów 

nadzoru nad systemem; 3) wspieranie rozwoju gospodarki opartej na usługach 

kredytowych; 4) ukończenie systemu nagród i kar16. Dodatkowo plan ten zakłada 

stworzenie infrastruktury informacyjnej, która miałaby koordynować przepływ i agregację 

danych w tworzonym systemie (np. baz danych na poziomie lokalnym i centralnym, 

połączonego systemu kar). Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform ChRL została 

mianowana organem odpowiedzialnym za stworzenie systemu. Co ciekawe, „Zarys planu 

budowy systemu oceny wiarygodności społecznej na lata 2014-2020” nie zawiera odniesień 

do big data i ilościowych metod zbierania danych, które od początku ogłoszenia planu 

powstania systemu były podawane na Zachodzie jako źródło jego innowacyjności oraz 

                                                           
15

 Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014-2020), China Copyright and Media, 
14.06.2014,  
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-
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potencjalnie „techno-autorytarnego” charakteru17. Dokument jest najobszerniejszym 

oficjalnym opisem powstającego systemu.  

W kolejnych latach instytucje rządowe na poziomie centralnym i lokalnym opublikowały 

szereg ustaleń precyzujących m.in. formy współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach 

tworzonego systemu czy sposoby przywracania dobrych ocen wiarygodności w przypadku 

poprawy zachowania ocenianych podmiotów. Jako że prace nad tego rodzaju dokumentami 

w różnych obszarach trwają, nie wiadomo jaka jest ich dokładna liczba i zakres – niektóre 

publikacje wyszczególniają ich dziesiątki18. W trakcie pisania tego tekstu (jesień 2019 r.) 

wiadomo już, że ogólnokrajowy system oceny obejmujący wszystkich obywateli, wszystkie 

podmioty gospodarcze oraz wszystkie instytucje rządowe nie powstanie w podanym 

początkowo terminie (do 2020 r.). Najszybciej zostanie wdrożony system oceny 

wiarygodności społecznej przedsiębiorstw (opisany w sekcji 3.3), którego pierwszy etap 

został ukończony i ogłoszony na początku września br. Pozostałe typy systemów 

(oceniające jednostki przez podmioty prywatne oraz oceniające jednostki przez podmioty 

partyjno-rządowe, opisane w sekcjach 3.1 i 3.2) pozostają dalej fragmentaryczne  

i zdecentralizowane. Poniżej przedstawione są poszczególne trzy typy systemów oraz 

przykładowe programy pilotażowe.  

 

3. Poszczególne typy systemów, ich funkcje oraz przykłady programów pilotażowych  
 

3.1. Systemy oceniające jednostki przez prywatne podmioty 

 

Pomimo postępującej liberalizacji gospodarczej i otwierania się chińskiego rynku na świat, 

w ChRL przez lata nie udało się stworzyć ogólnokrajowego systemu oceny wiarygodności 

kredytowej jednostek. Istniejący system opierał się na danych zbieranych przez tradycyjne 

instytucje finansowe i wykluczał dużą część populacji. W związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na pożyczki konsumpcyjne oraz ze zmianami technologicznymi (np. 

                                                           
17

 Rogier Creemers, China’s Social Credit… 
18

 Zobacz: 15 stron załączników w publikacji Fan Liang, Nadiya Kostyuk, Constructing a Data-Driven Society: 
China's Social Credit System as a State Surveillance Infrastructure, Policy and Internet 10(4), grudzień 2018, 
https://www.researchgate.net/publication/326817957_Constructing_a_Data-
Driven_Society_China's_Social_Credit_System_as_a_State_Surveillance_Infrastructure/link/5c40df14299bf12
be3cf63d5/download [dostęp: 23.09.2019].  
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szybki rozwój gospodarki bezgotówkowej dzięki aplikacjom mobilnym i internetowi), 

chiński bank centralny (Ludowy Bank Chin) zdecydował w 2015 r., iż pozwoli ośmiu 

prywatnym podmiotom (takim jak m.in. Alibaba i Tencent) na stworzenie pilotażowych 

programów oceny wiarygodności kredytowej jednostek. Pierwotnie władze założyły, że 

najlepszy z tych systemów w przyszłości będzie mógł stać się elementem 

scentralizowanego systemu oceny wiarygodności społecznej. W marcu 2018 r. okazało się, 

że żaden z nich nie zostanie wdrożony przez aparat państwa na większą skalę. Korzystanie  

z tych systemów jest dobrowolne.  

Do najpopularniejszych i najczęściej omawianych przykładów z tej grupy należy Sesame 

Credit (chiń. 芝麻信用, zhima xinyong) – system stworzony przez grupę Alibaba i jej spółkę 

zależną Ant Financial. Do spółki należy jeden z najpopularniejszych chińskich systemów 

płatności mobilnych – Zhifubao (chiń. 支付宝), znany po angielsku pod nazwą Alipay. 

Sesame Credit analizuje informacje o użytkownikach Alipay (dane osobowe, historię 

kredytową, zdolność do wykonywania zobowiązań umownych, sieci społecznościowe  

i zachowania konsumenckie) i przy użyciu niejawnych algorytmów ocenia jednostki pod 

względem ich wiarygodności19. Wynik przedstawiany jest w postaci numerycznej i ma 

zakres od 350 do 950: im wyższy wynik, tym lepsza wiarygodność użytkownika. Elementy 

brane pod uwagę podczas oceny jednostki przez Sesame Credit przypominają składowe 

najpopularniejszego amerykańskiego systemu oceny wiarygodności kredytowej, czyli FICO 

(Fair, Issac and Company)20. Od dłuższego czasu użytkownicy Sesame Credit z wysoką 

oceną mogą korzystać z różnego rodzaju udogodnień i zniżek u partnerów grupy Alibaba 

czy firm wchodzących w jej skład (np. ułatwienia wizowe, bezdepozytowa rejestracja  

w niektórych hotelach czy wypożyczanie rowerów). Chociaż system zbiera i analizuje 

informacje o zachowaniach konsumenckich użytkowników, przypomina on raczej program 

lojalnościowy (gdyż działa na rzecz zwielokrotnienia zysków grupy Alibaba) niż narzędzie 

kontroli społecznej.  

                                                           
19

 《芝麻信用》(Sesame Credit), oficjalna strona systemu oceny wiarygodności kredytowej Sesame Credit, 
https://www.xin.xin/#/detail/1-2-0 [dostęp: 19.09.2019].  
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 Cheang Ming, FICO with Chinese characteristics: Nice rewards, but punishing penalties, CNBC, 16.03.2017, 
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scores-that-go-beyond-fico.html [dostęp: 19.09.2019].  
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Systemy oceny tworzone przez podmioty prywatne w Chinach można w dużej mierze 

porównać do zachodnich systemów oceny wiarygodności tworzonych w ramach tzw. 

ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy). W miarę rozwoju nowych usług 

internetowych (jak np. e-commerce), powstała potrzeba stworzenia mechanizmów 

powalających na zwiększenie zaufania między konsumentami i usługodawcami. Platformy 

internetowe takie jak eBay, Uber czy Airbnb (w Polsce np. Allegro) stworzyły własne 

systemy oceny wiarygodności użytkowników, bazujące na subiektywnej ocenie 

użytkowników (zarówno usługodawców, jak i usługobiorców). Wysokie oceny ułatwiają np. 

zakup i sprzedaż produktów czy usług, a negatywne w niektórych przypadkach mogą 

wykluczyć z korzystania z danej platformy (np. kierowcy firmy Uber z bardzo niskimi 

ocenami mogą zostać zablokowani przez aplikację). Niektórzy obserwatorzy są zdania, że 

tego rodzaju oceny „cyfrowego kapitału społecznego” (czyli naszych relacji i zachowań  

w sieci) doprowadził do powstania tzw. „gospodarki reputacji”21. Innymi słowy –

subiektywna ocena wiarygodności jest traktowana jako forma kapitału, a dostęp i kontrola 

danych w danym systemie jest źródłem władzy. W tym kontekście kluczowy pozostaje 

charakter ustroju politycznego i prawnego, w którym rozwijane są takie systemy. Skala i 

obszar wpływ tego rodzaju systemów zależą nie tylko od możliwości technologicznych, ale 

również od ich stopnia transparentności (publiczne vs. utajnione mechanizmy działania) czy 

ich ostatecznego celu (zwielokrotnienie prywatnych zysków czy agregacja danych w celu 

zwiększenia kontroli społecznej i możliwości prewencyjnych). Ochrona danych osobowych 

w chińskim prawodawstwie jest dużo mniej rozwinięta w porównaniu z sytuacją na 

Zachodzie, a w szczególności w UE, wskazując na większe prawdopodobieństwo 

potencjalnych nadużyć.  

W przypadku systemów oceny wiarygodności społecznej tworzonych przez prywatne 

podmioty wydaje się, że ich głównym celem jest zwielokrotnienie zysków (zarówno na 

Zachodzie, jak i w Chinach). Jednakże zachodnie systemy od chińskich różni to, że te 

pierwsze dają dwustronną możliwość oceny, tj. zarówno usługodawców, jak  

i usługobiorców. Chińskie prywatne systemy oceny wiarygodności, a przynajmniej te 

najpopularniejsze (jak Sesame Credit), oceniają jednostki, ale nie pozwalają na ocenę 
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zwrotną. Dla części użytkowników oceny w tego rodzaju systemach są niejako 

wyznacznikiem statusu społecznego – jednostki z wysokimi ocenami mogą pochwalić się 

nimi w mediach społecznościowych oraz ocenić własny wynik z wynikami znajomych. 

Obecnie z Sesame Credit korzysta około 520 milionów użytkowników22. Stanowią oni 

znaczną część wszystkich użytkowników chińskiego Internetu (w 2018 r. w Chinach  

z Internetu korzystało w sumie ok. 802 milionów ludzi, czyli 57,7% populacji kraju23). Należy 

jednak podkreślić, że korzystanie z tego rodzaju systemów jest dobrowolne, można również 

korzystać z kilku konkurencyjnych systemów jednocześnie. Nierzadko prowadzi to do 

traktowania ich jak gier – wprowadzony element rywalizacji powoduje, że użytkownicy 

sprawdzają wpływ określonych zachowań na ich oceny w różnych systemach.  

Głównym problemem związanym z tym typem systemów oceny wiarygodności społecznej 

pozostaje wciąż niejasna kwestia dzielenia się danymi przez prywatne chińskie podmioty  

z rządem ChRL i KPCh. W 2018 r. Centralny Bank Chin zadecydował, że systemy 

konstruowane przez prywatne podmioty nie będą współtworzyć ogólnokrajowego systemu. 

Jednocześnie ogłosił plan stworzenia systemu Baihang (obecnie jedyny licencjonowany 

system oceny kredytowej w Chinach będący pod nadzorem Centralnego Banku Chin),  

a prywatni giganci branży e-commerce zostali jego udziałowcami. Ruch ten mógł być 

powodowany lękiem rządu centralnego przed oligopolem dwóch graczy (Alibaba  

i Tencent), którzy wspólnie mają dostęp do największej liczby danych na temat zachowań 

chińskich konsumentów24. Nieoficjalnie mówi się jednak, że wewnątrz tych firm istnieje 

opór przed dzieleniem się informacjami o użytkownikach z rządem centralnym25. Wiadomo 

jednak, że podmioty związane z tymi firmami współpracują z przedstawicielami władz  

w różnych dziedzinach, jak np. namierzanie przestępców. Jednakże informacje na temat 

liczby i częstotliwości rządowych próśb o dzielenie się informacjami o użytkownikach nie są 
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upubliczniane przez prywatne podmioty26. Od 2015 r. Alibaba oficjalnie współpracuje 

również z Najwyższym Sądem Ludowym ograniczając możliwość zakupu dóbr luksusowych 

na swoich platformach e-commerce użytkownikom znajdującym się na sądowych czarnych 

listach27. Wprowadzone w 2017 r. nowe prawo o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni  

z jednej strony stworzyło ramy prawne dla polepszenia ochrony danych osobowych  

w Internecie, ale z drugiej strony zwiększyło możliwości chińskich władz do ingerencji  

w działania podmiotów prywatnych w celu uzyskania dostępu do danych28. Widać, że  

w dłuższej perspektywie chiński rząd chce usprawnić przepływ informacji między 

podmiotami prywatnymi a organami państwa. Charakter ustroju politycznego w ChRL 

pozwala podejrzewać, że komunikacja tego rodzaju będzie odbywać się głownie w celu 

stabilizacji nadrzędnej roli KPCh w państwie („rządy prawem”, a nie „rządy prawa”). 

Najnowsze doniesienia o tym, że stali przedstawiciele rządu będą wysyłani do siedzib 

prywatnych firm (jak Alibaba czy Geely) jako „łącznicy z sektorem prywatnym” wydają się 

potwierdzać te założenia29. 

 

3.2 Systemy oceniające jednostki przez organy aparatu partyjno-rządowego  

 

Ten rodzaj systemu oceny wiarygodności społecznej jest najbardziej kontrowersyjny ze 

względu na jego silnie normatywny charakter. Jest on często postrzegany jako potencjalne 

narzędzie manipulacji czy przeinaczeń związanych z potencjalnie arbitralną oceną obszarów 

życia, które zwykle nie podlegają ocenie numerycznej (jak np. jakość relacji międzyludzkich, 

działania na rzecz pożytku publicznego). Niektóre programy pilotażowe próbują oceniać 

tego rodzaju wysoko subiektywne sfery życia, ale są one prowadzone eksperymentalnie na 

ograniczoną skalę. Nie powstał jeszcze scentralizowany system tego rodzaju. Obecnie za 
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zbieranie tego typu danych i tworzenie programów pilotażowych odpowiedzialne są rządy 

lokalne, głównie na poziomie miast. Również na tym poziomie zbieranie informacji  

o zachowaniach mieszkańców jest zdecentralizowane: organy administracyjne zajmują się 

wybranymi obszarami zgodnie z ich kompetencjami30. Poszczególne miasta korzystają  

z tych danych w różny sposób. Tak np. w mieście Suzhou system znany pod angielską 

nazwą Osmanthus Points ocenia jednostki w formie numerycznej w skali 0 do 200 punktów, 

a w miejscowości Suqian system Xichu Points zaczyna ocenę od 1000 punktów,  

a w zależności od oceny jednostkom przyporządkowywane są kategorie od AAA 

(najwyższa) do D (najniższa)31. Poza tego typu obowiązkowymi systemami opracowanymi 

przez administrację na szczeblu lokalnym, można również znaleźć przykłady dobrowolnych 

systemów wypracowywanych przez prywatne podmioty na zlecenie rządów lokalnych. Tak 

np. w Szanghaju rząd lokalny sfinansował zaprojektowanie aplikacji „Szczery Szanghaj”32, 

która ocenia zarówno jednostki, jak i przedsiębiorstwa w różnych branżach33. Korzystanie  

z niej jest nieobowiązkowe i bazuje na systemie zachęt oraz całkowitym braku kar. 

Jednostki z wysokimi ocenami mogą otrzymać np. zniżki czy dostęp do dodatkowych 

promocji u partnerów współpracujących z twórcami aplikacji. Tym samym system ten 

przypomina program lojalnościowy. Zgodnie z zamierzeniami aplikacja ma usprawnić 

działanie instytucji publicznych, zwiększyć wiarygodność lokalnego biznesu oraz 

konsumpcję indywidualną.  

Warto również zwrócić uwagę, że niektóre z rozwijanych systemów są bardzo „tradycyjne” 

w formie. Media informują m.in. o systemie rozwijanym w małej miejscowości Jiakuang 

Majia, gdzie jedna osoba jest odpowiedzialna za ocenę mieszkańców – jest to 

równoznaczne z ręcznym zapisywaniem „dobrych” i „złych” zachowań jednostek, 

podliczaniem zdobytych punktów i tworzeniem rankingów bez jakiejkolwiek pomocy 
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nowych technologii34. Podane przykłady wskazują, że np. mieszkaniec, który spędził osiem 

godzin naprawiając kosz na boisku do koszykówki otrzymał dwa dodatkowe punkty,  

a dwoje mieszkańców, którzy służyli w wojsku w Tybecie otrzymali po 10 dodatkowych 

punktów każdy35. Natomiast mieszkaniec, który oddał charytatywnie 3000 juanów (obecnie 

ok. 1650 zł) otrzymał dodatkowe 30 punktów. Widać tutaj arbitralny charakter systemu, 

które w niejasny sposób przyporządkowuje wartości numeryczne poszczególnym zachowań 

(jednorazową dotację uznano za trzy razy ważniejszą od służby wojskowej). Punkty są 

również rzekomo odejmowane za negatywne zachowania, jak np. śmiecenie czy niedbanie 

o starsze osoby w rodzinie. W przypadku Jiakuang Majia system oceny wiarygodności 

mieszkańców jest powiązany z lokalnym systemem opieki społecznej,  

a jednostki z wyższymi ocenami mogą liczyć np. na nagrody pieniężne czy honorowe 

miejsce jako modelowych obywateli na tablicy informacyjnej. Wydaje się, że system tego 

rodzaju może być wyjątkowo podatny na manipulacje (np. w związku z korupcją) czy zwykły 

ludzki błąd przy ustalaniu oceny. Takie programy pilotażowe są jednak niezbędne, jeśli 

władze centralne rzeczywiście chcą wprowadzić ogólnokrajowy system. W dalszym ciągu  

w Chinach duża część populacji jest wykluczona cyfrowo, a możliwość zbierania informacji  

o ich zachowaniach na podstawie nowych technologii jest ograniczona.  

Należy również zwrócić uwagę, że zróżnicowanie regionalne pod względem charakteru  

i możliwości inwigilacyjnych systemów tego rodzaju ma związek ze znaczeniem danych 

regionów w skali całego kraju. Programy pilotażowe mające na celu wszechstronną ocenę 

obywateli i wzrost zaufania społecznego, głownie przy użyciu zachęt, zaczęły być najpierw 

wdrażane w bogatych, wschodnich prowincjach i najważniejszych miastach posiadających 

największy potencjał innowacyjności. Z kolei regiony uznane przez władze centralne za 

niestabilne politycznie, jak Tybet i Xinjiang, skupiły się na rozwoju systemów o największym 

potencjale inwigilacyjnym. Kontrola zachowań społecznych i prewencja w regionach 

autonomicznych jest dużo bardziej zaawansowana, a jej metody bardziej inwazyjne (jak np. 

zbieranie próbek DNA czy konfiskowanie paszportów).  
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Aby zrozumieć istotę tej formy oceny wiarygodności i jej stosunkowo wysoki poziom 

akceptacji w ChRL, należy również wziąć pod uwagę rolę edukacji moralnej w chińskim 

życiu społeczno-politycznym. 

 

3.2.1 Edukacja moralna 

 

W chińskiej tradycji politycznej głęboko zakorzeniony jest związek moralności z władzą,  

a motyw kampanii promujących określone wartości i przymioty moralne przewija się 

niejednokrotnie w historii tego kraju. Tzw. Mandat Niebios, czyli źródło legitymizacji 

chińskich cesarzy wiązał się z ideą, iż władza jest nadawana jednostce ze względu na jej 

moralną wyższość, a jeśli władca przestanie działać w zgodzie z zasadami moralnymi, utraci 

legitymizację36. Władze miały więc autorytet moralny i przyzwolenie na promowanie 

pewnych zachowań społecznych zgodnych z obowiązującą hierarchią wartości. Wpajanie 

zasad moralnych związanych z m.in. filozofią konfucjańską przez wieki kształtowało 

chińskie rozumienie funkcjonowania społeczeństw, a edukacja stanowiła kluczowy element 

tego procesu. Edukacją na temat wartości społecznych zajmowali się przedstawiciele 

cesarstwa, a po ustanowieniu rządów komunistycznych tę tradycję przejął aparat partyjno-

państwowy. Za czasów Mao kampanie promujące „modelowych obywateli” instrumentalnie 

budowały obraz idealnych ról społecznych (np. Lei Feng – idealny rewolucjonista)  

w systemie, w który każda jednostka miała określoną rolę i miejsce przypisane zgodnie  

z danym systemem zarządzania społecznego (np. miejsce pracy w systemie danwei czy stałe 

miejsce zameldowania w systemie hukou). W ostatnich dekadach edukacja moralna przyjęła 

formę m.in. kampanii budowy „cywilizacji duchowej” (chiń. 精神文明, jingshen wenming), 

tożsamej z rozwojem kultury i etyki zgodnej z interesami KPCh37.  

Powstający system oceny wiarygodności społecznej zawiera silny komponent edukacyjno-

moralny – jedną z jego funkcji ma być tworzenie „kultury szczerości” oraz wspieranie 

„tradycyjnych cnót” (bez definiowania, czym dokładnie są te „cnoty” poza szeroko pojętą 

                                                           
36

 Dingxin Zhao, The mandate of heaven and performance legitimation in historical and contemporary China, 
American Behavioral Scientist 53.3 (2009), pp. 416-433.  
37

 Nicholas Dynon, “Four Civilizations" and the Evolution of Post-Mao Chinese Socialist Ideology, The China 
Journal, nr 60 (lipiec 2008), pp. 83-109. 



Raport Ośrodka Badań Azji | listopad 2019 

26 | Alicja Bachulska 

wiarygodnością)38. Narracja ta wpisuje się w chińską tradycję edukacji moralnej, a system 

oceny wiarygodności społecznej jest jej nowym narzędziem. Zgodnie z wizją społeczeństwa 

jako systemu naczyń połączonych, w którym każda jednostka ma określoną rolę i oddziałuje 

swoim zachowaniem na innych, system oceny wiarygodności społecznej ma pomagać  

w kształtowaniu pożądanych zachowań na każdym szczeblu władzy i w każdej grupie 

społecznej. Nowe technologie z założenia mają wprowadzić ten system w życie  

i zwielokrotnić jego wpływ na skalę nieporównywalną w historii. Podejście to wydaje się być 

czysto instrumentalne, należy jednak pamiętać, że próbuje ono również odpowiedzieć na 

realne problemy chińskiego społeczeństwa, jak np. bardzo niski poziom zaufania 

społecznego (zarówno wobec jednostek, jak i wobec instytucji). Szybki rozwój gospodarczy 

nie zawsze odbywał się w zgodzie z poszanowaniem praw, w szczególności konsumenckich 

czy pracowniczych. Liczne skandale żywnościowe i zdrowotne czy piramidy finansowe 

przez laty stały się źródłami niezadowolenia i niskiego poziomu zaufania społecznego. 

Pozytywistyczny i „obiektywny” język technologii i ocen z nią związanych tworzy wizję 

transparentności oraz poszerzonych swobód obywatelskich (m.in. w kontekście 

rozszerzania dostępu do kredytów dla grup poprzednio marginalizowanych, jak migranci 

wewnętrzni, rolnicy czy studenci). Wyniki sondaży przeprowadzonych przez naukowców  

z Niemiec wskazują, że nawet 80% chińskich internautów pozytywnie postrzega tworzony 

system, a im starsi, lepiej wykształceni i bogatsi respondenci, tym wyższy poziom ich 

akceptacji systemu39. Najniższy poziom akceptacji społecznej systemu odnotowano wśród 

ubogich respondentów z obszarów wiejskich. Może mieć to związek z faktem, że klasa 

średnia i wyższa, która ma dostęp do nowych technologii, rozumie je i korzysta z nich  

w codziennym życiu, jednocześnie lepiej rozumie powstający system i zakłada, że będzie  

w stanie korzystać z niego na swój pożytek.  
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 Planning Outline for… 
39

 Study: More than two thirds of Chinese take a positive view of social credit systems in their country, Freie 
Universität Berlin, 23.07.2018, https://www.fu-berlin.de/en/presse/informationen/fup/2018/fup_18_198-studie-
sozialkreditsystem-china/index.html [dostęp: 24.09.2019].  
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3.2.2 Czarne i czerwone listy  

 

Kolejnym przykładem systemu oceniającego jednostki przez organy partyjno-rządowe są 

czarne i czerwone listy, które obecnie są centralizowane i w niektórych dziedzinach 

funkcjonują na poziomie ogólnokrajowym. Czarne listy zawierają spisy obywateli, którzy 

popełnili określone wykroczenia i są za nie karani, natomiast czerwone wyszczególniają tych 

przejawiających modelowe zachowania. Jako takie były one tworzone od lat, ale obecnie 

dzięki nowym technologiom zyskują dużo większy zasięg i możliwości stygmatyzacji 

jednostek (np. w Internecie). Należy podkreślić, że obecnie listy te nie są tworzone za 

pomocą ocen w aplikacjach mobilnych czy w mediach społecznościowych, jak nierzadko 

prezentują ten proces zagraniczne media.  

Czarne listy początkowo bazowały wyłącznie na przypadkach łamania prawa czy 

ignorowania orzeczeń sądowych przez jednostki. Centralizacja mechanizmów wymierzania 

kar rozpoczęła się w 2013 r. wraz z orzeczeniem Najwyższego Sądu Ludowego w sprawie 

upublicznienia list osób, które zignorowały wiążące wyroki40. Obecnie dostępna jest strona 

internetowa, na której znaleźć można dane osób znajdujących się na poszczególnych 

czarnych listach41. Po 2014 r. zakres tematyczny czarnych list zaczął się rozszerzać – kolejne 

ministerstwa, instytucje i rządy lokalne zaczęły tworzyć własne czarne listy i metody 

wymierzania kar. Nierzadko listy te mają bardzo wąski charakter i spełniają jasno określoną 

rolę, jak np. namierzanie jednostek przechodzących na czerwonym świetle. Tak np. w 2017 

r. władze miasta Shenzhen zleciły start-upowi Intellifusion stworzenie systemu kamer  

z technologią rozpoznawania twarzy w celu namierzenia i napiętnowania przechodniów 

najczęściej łamiących przepisy drogowe42. Pokazuje to po raz kolejny, że poszczególne 

elementy systemu oceny wiarygodności społecznej są tworzone również przez podmioty 
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 Daithí Mac Síthigh, Mathias Siems, The Chinese social credit system: A model for other countries?, European 
University Institute Working Papers, Law 2019/01, Department of Law, 
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 《信用中国》(Credit China), www.creditchina.gov.cn [dostęp: 24.09.2019].  
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 Li Tao, Jaywalkers under surveillance in Shenzhen soon to be punished via text messages, South China 
Morning Post, 27.03.2018, https://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2138960/jaywalkers-under-
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prywatne oferujące wiedzę i umiejętności tym organom rządowym, które same nie są  

w stanie dostarczyć innowacyjnych rozwiązań w danej dziedzinie.  

Do najbardziej medialnych przykładów chińskich czarnych list należy mechanizm 

ograniczający możliwość korzystania z kolei szybkich prędkości i samolotów43. W mediach 

często pojawia się informacja, że w 2018 r. chińskie władze uniemożliwiły kupno biletów 

lotniczych i na koleje szybkich prędkości 23 milionom obywateli w związku z ich niskim 

wynikiem w systemie oceny wiarygodności społecznej44. Jest ona przeinaczeniem:  

w rzeczywistości zakaz ten nie zależał od ich oceny w systemie (który jako tako nie istnieje), 

ale z nakazami sądowymi związanymi z wykroczeniami i przestępstwami popełnionymi 

przez te osoby45. Do zachowań karalnych w tej formie należy m.in. używanie fałszywych 

dokumentów tożsamości, przewożenie towarów niebezpiecznych, celowe utrudnianie 

dostępu do miejsc odprawy, zakłócanie pracy załogi kolei czy linii lotniczych, wszczynanie 

bójek, palenie tytoniu czy kradzież w środkach transportu46. Umieszczenie jednostek na 

tego rodzaju czarnej liście jest formą kary, która ma na celu ograniczenie konsumpcji dóbr 

luksusowych, ponieważ podróżowanie koleją szybkich prędkości i samolotem jest w ChRL 

definiowane w ten sposób. Te same osoby mogą kupić bilety na regularne połączenia 

kolejowe i po uregulowaniu sytuacji prawnej ich nazwiska mogą w większości przypadków 

zostać usunięte z czarnej listy.  

Ważnym elementem usprawniającym karanie jednostek jest wprowadzany obecnie 

połączony system nagród i kar (chiń. 联合奖惩, lianhe jiangcheng). Jest on równoznaczny  

z tym, że popełnienie wykroczenia w jednej dziedzinie może wiązać się z karami w innych. 

System polega na rządowych umowach międzyinstytucjonalnych, które zakładają 

wzajemne honorowanie czarnych list tworzonych przez poszczególne instytucje47. Ten 
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element systemu wydaje się najbardziej „orwellowski” w związku  

z przykładami programów pilotażowych o silnie stygmatyzującym charakterze. Wiadomo 

np. o programach pilotażowych (m.in. w Zhengzhou), w ramach których dzwoni się do 

jednostkek zapisanych na czarnych listach z automatycznym komunikatem głosowym 

oznajmiającym, że dana osoba się na niej znajduje48. Takie rozwiązania to przykłady 

opisywanych wcześniej „innowacji” w zarządzaniu społecznym w ChRL. Samo ich tworzenie 

nie oznacza jednak automatycznie, że będą one wdrażane w skali całego kraju.  

Obecnie najszybciej rozwijane są czarne listy dotyczące przedsiębiorstw, a nie jednostek. 

Można je zaliczyć do trzeciego typu systemów, tj. oceniających wiarygodność społeczną 

przedsiębiorstw – obecnie najbardziej zaawansowanego i o największym potencjale do 

całościowego wdrożenia na skalę całego kraju.  

 

3.3 Systemy oceniające wiarygodność społeczną przedsiębiorstw   
 

3.3.1 Tworzenie stabilnego środowiska biznesowego przy utrzymaniu 
dominującej roli KPCh  
 
We wrześniu br. Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform ChRL ogłosiła, że zakończyła się 

pierwsza runda oceny wiarygodności przedsiębiorstw, w której wzięły udział ok. 33 miliony 

podmiotów rynkowych49. Tym samym wiadomo już, że obecnie system oceny 

wiarygodności społecznej przedsiębiorstw jest najbardziej zaawansowanym  

i scentralizowanym systemem tego rodzaju w ChRL. Składa się on z trzech elementów: 

głównej bazy danych, czarnych i czerwonych list sektorowych oraz systemu kar i nagród50. 

Testowa wersja funkcjonuje już pod nazwą Narodowego Systemu „Internet + Monitoring” 
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(chiń. 国家 ”互联网+监管” 系统, guojia hulianwang + jianguan xitong)51. System opiera się 

na bazie zagregowanych danych, czyli Krajowej Platformie Wymiany Informacji 

Kredytowych (chiń. 全国信用信息共享平台, quanguo xinyong xinxi gongxiang pingtai), 

która jest odpowiedzialna za zbieranie informacji kredytowych od instytucji krajowych oraz 

tych na poziomie prowincji i miast. Informacje te są zbierane zarówno od podmiotów 

rodzimych, jak i zagranicznych52. Oficjalnie zakazane jest zbieranie danych na temat religii, 

danych biometrycznych, historii zdrowia oraz grup krwi jednostek związanych z ocenianymi 

przedsiębiorstwami53. Przedsiębiorstwa będą oceniane według kategorii tematycznych (np. 

podatki, cła, jakość produktów i usług czy ochrona środowiska) oraz zgodności ich 

funkcjonowania z prawem (np. antymonopolowym czy własności intelektualnej).  

W zależności od charakteru działalności, przedsiębiorstwa (w tym zagraniczne) podlegają 

od kilkudziesięciu do kilkuset kategorii oceny. Organy rządowe zbierają dane na temat 

działalności firm na trzy sposoby: 1) bezpośredni transfer danych od przedsiębiorstw (np. 

podczas standardowych procedur biurokratycznych); 2) inspekcje rządowe; 3) zbieranie 

danych przy użyciu nowych technologii (monitorowanie w czasie rzeczywistym, dane od 

innych prywatnych podmiotów)54. Następnie podmioty są grupowane w cztery kategorie  

w zależności od ich oceny w ramach systemu, tj. 1) celująca (chiń.优, you); 2) dobra (chiń.良, 

liang); 3) średnia (chiń. 中, zhong) oraz 4) słaba (chiń. 差, cha)55. W zależności od 

przydzielonej kategorii firmy będą nagradzane lub karane. Obecnie nacisk kładziony jest na 

kary, do których należą m.in. dodatkowe szkolenia, kontrole, audyty, odmowa wydawania 

pozwoleń (np. na dzierżawę ziemi), ograniczanie dostępu do preferencyjnego traktowania 

oraz umieszczanie na sektorowych czarnych listach. W ekstremalnych przypadkach sankcje 

mogą obejmować nie tylko firmy, ale również osoby piastujące w nich wysokie stanowiska 

(jak np. przedstawiciele prawni)56. 
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 The Digital Hand: How China’s Corporate Social Credit System Conditions Market Actors, European Union 
Chamber of Commerce in China,  
https://www.europeanchamber.com.cn/en/press-
releases/3045/european_chamber_report_on_china_s_corporate_social_credit_system_a_wake_up_call_for_
european_business_in_china [dostęp: 18.09.2019].  
52

 Understanding China’s Social… 
53

 Understanding China’s Social… 
54

 The Digital Hand…  
55

 Understanding China’s Social… 
56

 The Digital Hand… 



Rozwój systemu oceny wiarygodności społecznej w ChRL… | 31 

System ten ma usprawnić działanie przedsiębiorstw i wymusić lepsze egzekwowanie prawa, 

zatem teoretycznie ma on poprawić środowisko biznesowe ChRL. W praktyce jednak okaże 

się, na ile wpłynie on na funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorstw. Będzie to zależne od 

szeregu czynników, jak np. poziom koordynacji między poszczególnymi instytucjami 

zbierającymi dane i wprowadzającymi sankcje w życie. Wiele podmiotów dalej nie zdaje 

sobie sprawy z tego, że system tego rodzaju jest rozwijany i że przedsiębiorstwa zaczynają 

być oceniane na masową skalę i według niejednorodnych kryteriów. Biorąc pod uwagę 

złożoność ocenianych działań i zachowań oraz różne sposoby kompilacji danych, należy 

również wziąć pod uwagę margines błędu i czynnik ludzki – organy administracji 

zaangażowane w proces oceny mogą mylić się w ocenie, co może mieć daleko idące 

konsekwencje dla firm. Może to z koleiposkutkować tzw. efektem kuli śnieżnej – niska 

ocena (również błędna) w jednym obszarze może automatycznie wpłynąć negatywnie na 

oceny w pokrewnych obszarach.  

 

3.3.2 Wpływ oceny wiarygodności społecznej przedsiębiorstw na zagraniczne 
podmioty na chińskim rynku 
 

Zagraniczne przedsiębiorstwa działające na terenie ChRL podlegają obostrzeniom 

niespotykanym w innych państwach oraz muszą dostosowywać swoje zachowanie do 

lokalnych norm – zarówno prawnych (np. przymusowy transfer technologii57), jak  

i wynikających z dominującej ideologii oraz systemu politycznego. Przestrzeganie tych 

zasad nie wpływa jedynie na zwiększenie zysku czy wygodę funkcjonowania – jest raczej 

„być albo nie być” zagranicznych podmiotów na chińskim rynku. W wielu przypadkach 

poddanie się restrykcyjnym zasadom jest warunkiem wstępnym wejścia na rynek ChRL.  

W chińskim systemie „niepokorne” firmy z zagranicy mogą zostać szybko ukarane, zarówno 

administracyjnie, jak i nieformalnie, np. przez akcje bojkotowe inspirowane przez rządowe 

media (zaskakująco skuteczne na podatnym, nacjonalistycznym gruncie). Lista 

zagranicznych firm, które na bieżąco zmieniają zasady funkcjonowania, a nawet PR, aby nie 

narazić się rządowi w Pekinie jest długa i widnieją na niej przedsiębiorstwa takie jak Apple, 
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Mercedes-Benz, Marriott, Versace, Coach, Asics, Givenchy, Cathay Pacific czy Delta 

Airlines58. W tym kontekście wprowadzenie systemu oceny wiarygodności społecznej 

przedsiębiorstw nie wydaje się być wielką zmianą – przedstawia ono raczej rozwój 

istniejącego już restrykcyjnego systemu. Niektórzy są zdania, że stopniowe odchodzenie od 

„twardych restrykcji” (jak np. ograniczanie dostępu do rynku dla zagranicznych podmiotów) 

na rzecz bardziej subtelnych form kontroli rynku (jak powstający system) jest dowodem 

pewności siebie chińskich władz, które są przeświadczone o zdolności do monitorowania 

zachowań przedsiębiorstw w szybko zmieniających się warunkach59. Podejście to zostanie 

jednak zweryfikowane w praktyce, kiedy system stanie się w pełni operacyjny.  

Zagraniczne podmioty muszą zrozumieć funkcjonowanie nowych regulacji i sposób 

formułowania ich ocen. Jako że cały system jest i będzie modyfikowany, oznacza to 

potrzebę nieustannego monitorowania sytuacji i komunikacji z przedstawicielami 

administracji i szeroko pojętego aparatu partyjno-państwowego w celu ustalenia jasnych 

kryteriów oceny w danej branży. Jak zaznaczają autorzy raportu Europejskiej Izby 

Handlowej w Chinach, zagraniczne przedsiębiorstwa muszą zrozumieć, jak system działa  

w ich określonej branży, ocenić własne przystosowanie do jego wymagań oraz ewentualnie 

zmodyfikować obszary działania z nimi niezgodne60. Przedsiębiorstwa, które już weszły na 

chiński rynek i uprzednio zgodziły się na modyfikację zasad funkcjonowania w zgodzie  

z chińskim systemem prawnym nie zdecydują się raczej na opuszczenie tego rynku 

wyłącznie z powodu wprowadzenia systemu oceny społecznej. W ustroju, w którym władze 

KPCh posiada monopol władzy i jest w stanie w dowolnym momencie pozbyć się danego 

podmiotu zagranicznego (jeśli uznają, że zachodzi taka potrzeba), system ten jest 

narzędziem usprawniającym zarządzanie aparatu państwowo-partyjnego, a nie 

                                                                                                                                                                                     
Egzekwowanie tego prawa będzie również w dużej mierze zależeć od woli politycznej rządu centralnego, który 
dysponuje narzędziami wywierania wpływu na przedsiębiorstwa.  
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zmieniającym środowisko i funkcjonowanie biznesu per se61. Chińska gospodarka była i jest 

regulowana, a nowe technologie pozwalają na testowanie nowych form kontroli. Tak jak 

niektóre firmy mogą zostać łatwo ukarane za zachowania niezgodne z interesem Pekinu, 

zagraniczne przedsiębiorstwa oferujące produkty czy usługi kluczowe z punktu widzenia 

rządu centralnego mogą również być faworyzowane w chińskim systemie. Kluczowe 

pozostaje postrzeganie danych firm przez Pekin z perspektywy jego strategicznych celów. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w przyszłości system oceny społecznej przedsiębiorstw 

będzie mógł być prawdopodobnie użyty „chirurgicznie” jako narzędzie usprawniające 

funkcjonowanie pewnych firm, a jednocześnie utrudniające pracę (lub wręcz wypychające  

z rynku) te działające na niekorzyść celów strategicznych rządu w Pekinie62. Obecnie jednak 

są to jedynie spekulacje oparte na obserwacji funkcjonowania chińskiego systemu 

polityczno-gospodarczego.  

 

4. Implikacje na przyszłość  
 

Stworzenie scentralizowanego systemu oceny wiarygodności społecznej zarówno 

jednostek, jak i przedsiębiorstw na pewno przesunie się w czasie. Chociaż obecnie nie 

należy obawiać się „orwellowskiej rzeczywistości”, to nieustające prace nad systemem, 

wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i postępująca koordynacja prac sugerują, że 

w niedalekiej przyszłości może on stanowić większe zagrożenie zarówno dla 

obcokrajowców na terenie Chin, jak i zagranicznych przedsiębiorstw na chińskim rynku. Co 

więcej, można spodziewać się eksportu chińskich rozwiązań tego rodzaju poza granice 

kraju, a lista państw zainteresowanych tego rodzaju współpracą może się wydłużać wraz  

z korozją wartości liberalnych na Zachodzie. Niepokój wzbudza również potencjalne 

rozszerzenie zakresu systemu oceny wiarygodności społecznej na ludność pochodzenia 
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chińskiego poza granicami kraju lub na terenach o niejasnej podmiotowości (jak np. 

Tajwan)63.  

Tworzony w Chinach system z jednej strony wpisuje się w globalny trend ku użyciu nowych 

technologii w zarządzaniu społecznym, ale z drugiej strony modyfikuje on pewnie 

rozwiązania zgodnie z lokalną specyfiką i uwarunkowaniami ustrojowymi. Biorąc pod 

uwagę postępujący trend ku centralizacji władzy pod rządami Xi Jinpinga, można założyć, 

że powstający system ma również na celu konsolidację władzy KPCh dzięki: 1) zwiększeniu 

świadomości sytuacyjnej, a w efekcie ulepszeniu kontroli nad kierunkiem rozwoju państwa; 

2) zwiększeniu dostępu do zagregowanych informacji, w przyszłości również w czasie 

rzeczywistym; 3) zwiększeniu potencjału prewencyjnego (np. wykrywanie potencjalnych 

źródeł kryzysów politycznych i gospodarczych). Jest on również narzędziem 

usprawniającym samoregulację społeczeństwa, które naturalizuje pewne standardy 

zachowań promowane przez władze (ze względu na strach przed karą, wygodę czy dążenie 

do potencjalnych nagród). Wszystkie te funkcje są kluczowe z perspektywy jednego  

z najważniejszych interesów KPCh – utrzymania władzy. 

Powstający system wpisuje się również w długoterminową strategię rozwoju 

technologicznego państwa. ChRL ma ambicje, aby osiągnąć status globalnego lidera 

nowych technologii w nadchodzących dekadach. Już obecnie chińskie podmioty przodują  

w rozwoju rozwiązań związanych m.in. z Internetem piątej generacji (5G), sztuczną 

inteligencją czy komputerami kwantowymi (ujętymi w strategii Made in China 2025). Jedna 

trzecia wszystkich światowych „jednorożców”, czyli prywatnych firm typu start-up  

o wartości rynkowej powyżej miliarda dolarów, znajduje się w Chinach64. KPCh i rząd 

centralny wspierają rozwój rodzimej branży IT, a inwestycje w tej dziedzinie mają związek  

z poszukiwaniem nowych źródeł wzrostu oraz z chęcią kształtowania globalnych 

standardów technologicznych na korzyść rządu w Pekinie. Z tej perspektywy system oceny 
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wiarygodności społecznej w Chinach jest elementem, który odzwierciedla zarówno globalne 

ambicje chińskich władz, jak i prywatnych przedsiębiorstw (które nierzadko reprezentują 

również interesy przedstawicieli władz współtworzących te firmy czy nadzorujących ich 

działania). 

Pomimo wyobrażeń o KPCh jako wszechwładnym monolicie, w rzeczywistości zdolność 

aparatu partyjno-rządowego do monitorowania coraz bardziej złożonych interakcji 

społecznych w czasie rzeczywistym pozostaje ograniczona. Stworzenie scentralizowanego 

systemu oceny wiarygodności społecznej wymaga innowacji w wielu dziedzinach i na wielu 

poziomach – nie chodzi tylko o możliwości technologiczne, ale również o umiejętność 

konceptualizacji parametrów oceny różnych zachowań, które rzadko podlegają ocenie  

w formie numerycznej. Jak zmierzyć poziom odpowiedzialności jednostki? Co jest kryterium 

bycia „dobrym obywatelem”? W chińskim systemie politycznym nie ma miejsca na 

całkowicie otwartą debatę na te tematy, a tworzone obecnie algorytmy nie są 

upublicznianie. Ciężko jest więc odpowiedzieć na pytania, czy i jak takie kategorie można 

ocenić i przedstawić w numerycznej postaci i na ile kategorie oceny będą mogły  

w przyszłości stać się narzędziem represji czy manipulacji. Obecnie jesteśmy wciąż daleko 

od „orwellowskiego koszmaru”, chociaż inwigilacyjny potencjał rozwijanego w Chinach 

systemy niewątpliwie rośnie wraz z rozwojem technologicznym i postępującą integracją 

różnych jego elementów w większą całość.  

Jeśli chodzi o wpływ systemu/systemów na obcokrajowców przebywających na terenie Chin 

(w tym Polaków), obecnie jedynie system oceny wiarygodności przedsiębiorstw może 

bezpośrednio wpływać na ich sytuację. Jest on bowiem najbardziej zaawansowany  

i scentralizowany. Obcokrajowcy mogą również być w mniejszym stopniu przedmiotami 

oceny systemów tworzonych przez podmioty prywatne (jak np. Sesame Credit). 

Potencjalna ocena w ramach tych systemów jest zależna od szeregu kwestii, jak np. 

obostrzenia ograniczające dostęp obcokrajowców do korzystania z systemu bankowego  

i płatności elektronicznych. Bez posiadania konta w chińskim banku obcokrajowcy nie mogą 

korzystać z popularnych chińskich aplikacji oferujących płatności mobilne, jak np. Alipay. 

Tym samym obcokrajowiec bez dostępu do chińskiego systemu bankowego nie może być 

oceniany w systemie Sesame Credit. Chociaż w listopadzie 2019 r. Alibaba i Tencent 
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(właściciele najpopularniejszych chińskich aplikacji obsługujących płatności mobilne) 

ogłosili, że obcokrajowcy będą mogli korzystać z ich usług, będzie to odbywać się na innych 

zasadach niż te obowiązujące obywateli ChRL65. Co więcej, ze względu na dobrowolny 

charakter udziału w tych systemach oraz ich mechanizmy działania przypominające 

program lojalnościowy, a nie narzędzie bezpośredniej kontroli, nie wydają się one obecnie 

stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa obcokrajowców przebywających na terenie ChRL. 
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English summary  

 Despite many media reports, there is currently no single, nationwide social credit system 

that would equally cover all Chinese citizens and market actors. Such an all-encompassing 

system does not exist neither in numerical, nor in any other centralised form.  

 According to the Chinese government, the all-inclusive system is expected to be created by 

2020. However, given its complexity, it seems unlikely to be implemented within this period. 

What is being developed now are smaller sub-systems, which are to be integrated into one 

in the future. These are as follows: 1) systems in which private entities assess individuals; 2) 

systems in which party-state institutions assess individuals (including members of the party-

state apparatus); 3) systems in which both private and party-state entities assess 

enterprises. Currently, the last type is the most advanced in its development. It is also the 

most centralised.  

 However, the current lack of a centralised system does not mean that its surveillance 

potential should be overlooked. Social Credit System should be analysed within a broader 

socio-political context, taking into account the key issue – the authoritarian nature of the 

PRC. The party-state and its apparatus precondition the nature of the Social Credit System 

that is being developed as well as its scope and potential to be used as a tool of social 

control.  

 This kind of attempts at social engineering are not a novelty in China – the creation of an 

integrated social credit system is a continuation of earlier attempts to model citizens' 

behaviour, this time using advanced technologies. The emergence of the system is not  

a sign of change in the Chinese Communist Party's approach to social control, but of global 

technological changes. New solutions can be applied to increase the ability of a given 

country to supervise its citizens as well as business entities and to model their behaviour in 

accordance with the interests of the authorities (in both democratic and authoritarian 

regimes). However, the ability of the latter type of political system – and China belongs to 

this category – to collect and process data on its citizens without any checks and balances is 

far greater and thus presents a bigger threat to individuals, in particular those who act 

against the interests of the authorities. 

 These systems seem to serve four basic functions, i.e. 1) an economic one (assessment of 

creditworthiness and improvement of law enforcement among market players); 2) a political 

one (fight against corruption, improvement of management); 3) a social one (building social 
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trust); and 4) a normative one (promoting social roles in line with the Chinese Communist 

Party's interests, social engineering). 

 All types of systems increasingly make use of advanced technologies (such as big data and 

artificial intelligence), but some of them still rely on traditional data collection methods (in 

some cases even manual). They apply various reward and punishment systems with uneven 

levels of enforcement to influence citizens' choices and behaviour in specific areas (e.g. 

consumer choices, social behaviour, private choices). These systems are theoretically 

intended to facilitate solving some of the pressing problems affecting Chinese society, such 

as low levels of public trust (both towards the state and other citizens). 

 Participation in some of these systems is voluntary (e.g. Sesame Credit), while it is 

compulsory in some others (e.g. scoring for enterprises, some systems assessing individuals 

at the local level). 

 The development of the Chinese social credit system has been rooted in a vision of social 

governance initiated during Hu Jintao’s rule (2002-2012) under the name of "small state, 

large society" (小政府, 大社会, xiao zhengfu, da shehui). According to this vision, the 

Chinese leadership sets specific goals and implements them using the party-state apparatus 

at the local level, which then allows specific non-governmental institutions (e.g. 

entrepreneurs or charity organisations) to create innovative solutions at the grassroots level. 

The ultimate goal is to move the burden of social management away from the party-state 

apparatus and to identify the best practices that can be implemented at the national level. 

Social credit system is therefore a form of innovation aiming to improve social governance 

and pursue the interests of the Chinese Communist Party. 

 In the PRC’s political system, the position of the Chinese Communist Party is superior to law 

(i.e. “rule by law” instead of “rule of law”). Therefore, potential security implications related 

to social credit system are inherently connected to the dominant position of the party-state 

apparatus and its interests. The main goal of the system’s development is to consolidate 

political power of the Chinese Communist Party (e.g. through improving situational 

awareness and access to aggregated data). Simultaneously, Chinese decisions makers seem 

to assume that people will internalise certain behaviours promoted by the party-state in 

order for the society to self-regulate in line with Beijing’s interests (due to fear, conformity 

or pursuit of individual incentives).  

 The system thus seems to be both pragmatic and ideologically motivated. It might be 

defined as pragmatic because the central government is aware that it is not able to manage 

the whole society without the participation of local and non-governmental institutions. It 
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could also be seen as ideologically driven, because it is based on norms and values 

characterising ideal citizens and entrepreneurs as defined by the Chinese Communist Party. 

 From Beijing’s perspective, the systems’ success will depend on how broadly they will be 

accepted by the society. So far, this acceptance seems to be relatively high, especially 

among the middle classes in large urban centres. 

 It should be remembered that with the further development of these systems certain groups 

may be further marginalised. If this happens, it will be for a variety of reasons, such as 

continuing digital exclusion of parts of the Chinese society, wrong assessment of individuals 

or technical glitches. 

 When it comes to the impact of the system/systems on foreigners residing in China, 

currently only the social credit system for enterprises can directly affect their situation, since 

it is the most advanced and centralised one among all others. At the same time, it seems to 

be the least controversial when it comes to norms and values, because it is based on long-

standing regulations setting the legal framework for the work of enterprises (including 

foreign ones) in China. Its main focus is not the assessment of the behaviour of individuals 

working in a given company, but its compliance with law. It will be enforced using the so-

called “joint punishment system”, which assumes that the cooperating party-state 

institutions will mutually recognise their blacklists and penalise individuals on these lists 

across sectors. Although currently the system does not present a serious threat to foreigners 

residing in China, its development should be monitored. With the ongoing centralisation 

and gradual implementation of advanced technologies on a wider scale, the threats 

associated with the system may evolve (e.g. its surveillance or preventive potential). 

 To a lesser extent, foreigners can also be scored through systems developed by private 

entities (such as Sesame Credit). However, because of the voluntary nature of these systems 

as well as their functions similar to loyalty programmes, they seem not to present a direct 

threat to non-Chinese residents.  

 In a long-term perspective, it should be remembered that certain elements of these systems 

may be exported outside PRC. If the imported solutions were to be based on the Chinese 

model of the social credit systems, this would be a threat from the perspective of liberal 

Western democracies, as it would strengthen authoritarian regimes. While democratic 

states seem to be less vulnerable to such influences due to the political and legal solutions 

they follow, it cannot be ruled out that certain elements of the social credit systems may 

start affecting even them. 




