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ЧИ  ОБУМ ОВЛЕНИЙ ІСТОРИЧНО ПЕРЕХІД 
КИТАЮ ДО РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА?

(ДО ПРОБЛЕМИ ТРАДИЦІЙНИХ ЗАСАД 
ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ)

Розвиток китайської цивілізації, складовою якої є матеріальна куль
тура, відбувається на основі самовідтворення і нині є результатом 
впливу, з деякими особливостями, історичних факторів. Безумовно, 
що й економічний механізм несе “наслідки минулого”, що водночас 

сприяють вирішенню поточних проблем і гальмують процеси модернізації 
та економічної реформи. Очевидно, що цей досвід у нашому європоцен- 
тристському суспільстві без урахування витоків “китайської специфіки” 
сприйматиметься на офіційному та побутовому рівнях як “економічне ди
во”. Тож незмінними будуть спроби використати його характерні ознаки 
для співставлення з підсумками наших суспільних та економічних пере
творень, а то й для прямого копіювання1.

Своєрідність історичних умов впливає на сучасну економічну систе
му. Ілюстрацією цьому є запропонована Ден Сяопіном концепція ураху
вання національно-історичної специфіки при розробці перспективних 
завдань2. На цій засаді й буде здійснюватися систематична реформа існуючої 
економічної системи.

Неабиякою подією сучасного Китаю є перехід від економічної 
системи до господарства з виразними ринковими рисами. Це дозволяє 
Китаю виходити з найважливіших показників на рівень середньорозви- 
нутих країн (на 3—10 місце у світі), що може вважатися відновленням 
“історичної справедливості”. Адже навіть за пізнього середньовіччя Китай 
загалом не був відсталою порівняно з тогочасним Заходом державою. 
Значне економічне піднесення, наприклад, можна спостерігати в Китаї 
з V—IV ст. до н.е. по І ст. н.е., коли широко застосовувалися залізні зна
ряддя праці й перші двигуни, провадилося будівництво іригаційних сис
тем, революційні новації в залізоробній промисловості й будівельному 
комплексі. Розвиток виробничих сил прискорився у VII—XIII ст. (попри 
нерівномірність у часовому й територіальному вимірі). Натоді кардиналь
них змін зазнали рослинництво й переробні галузі (шовковницгво, бавов
ництво, чаєвницгво, зернове господарство) поруч із швидким запровад
женням нових культур. Ремісництво зазнавало значного розгалуження та 
спеціалізації [Song shi ji ben то]. Схоже відбувалось у середньовічній Європі 

Остаточний сплеск розвитку виробничих сил в доцінський період 
спостерігався в останній третині XVI ст. і характеризувався вдосконален
ням землеробських знарядь, іригаційного обладнання, різновидів ткаць
ких верстатів, матеріальної бази морського й річкового транспорту [Song 
Yuan Ming jingji shi gao].

Та вирішальним для виробничих сил можна вважати розвиток 
технології і техніки землеробства й ремісництва (технологія зернового 
господарства в Китаї та Європі того часу мало відрізнялася) [Кульпин 
1990, 134\.

Прискорений економічний розвиток Китаю на початку сучасної 
реформи видно з того, що понад 90% загальної вартості промислової 
продукції виробляється традиційними галузями виробництва [Wang
© Величко В., 1993
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Маохіп 1986. January 2]. З погляду західних експертів, на початку реформ 
(кінець 1970-х років) Китай переходив до комплексного механізованого ви
робництва, тоді як промислово розвинені країни виходили на комплексну 
автоматизацію. Очевидно, що попри наявність відсталого сектору економіки 
традиційними будуть і зусилля країни щодо вирішення численних проблем.

Рушійною силою розвитку економіки Китаю є зміни у відносинах 
власності. Постає проблема оптимальної моделі співвідношення тради
ційного з сучасним. В КНР нове ставлення до відносин власності має 
п’ятнадцятирічну історію. В деякій мірі воно базується на практичному 
застосуванні традиційних явищ (зокрема, поновленні одноосібних та при
ватних господарств), а також створенні систематичних моделей типу 
“розподіл двох прав” (Hang quan fen zhi) для сектору загальнонародної 
власності (quart min suoyou zhi) (Ян Сюецзюнь, Чан Сефан 1992, 83\.

Простежимо тонку, політизовану і в Китаї і в Україні форму при
ватного сектору в економіці та його історичні корені

1. Р О З В И Т О К  ЗЕ М Е Л Ь Н О Ї В Л АС Н ОС ТІ

Якщо аналізувати це питання з погляду “азіатського засобу вироб
ництва” (з його державно-адміністративної домінанти), то вже на початку 
формування ми побачимо ознаки як співіснування державної та приват
ної власності, так і постійну конкуренцію між ними. Вже в чжоуському 
Китаї — особливо з VIII—V ст. до н.е. виникла приватна власність, спершу 
як привілей правлячих кіл та спадкоємної аристократії, за які. точилася 
постійна боротьба. Конфуціанська хроніка “Chong Qiu” відтворює 
підвалини формування приватної власності [Chong Qiu 1955. XXVII].

Друга половина І тис. до н.е. започаткувала зростання приватної 
власності за рахунок власників не з аристократичного прошарку. З’яви
лись іпотека, лихварство, наймана праця, приватновласна аренда. Стало 
можливим визначити регіони масштабного прискорення розвитку приват
ного сектору (це периферійні до центральних царств Ці, Лу та Цзінь 
царства Чу, Цзінь, У та ін.). Ідеологічною побудовою нових форм госпо
дарства став легізм в особі тих його “апостолів”, які закликали рішуче 
відійти від минулого і сприяли новим відносинам власності. Закономірно, 
що вчення легістів виникло і сформувалося саме в “окраїнних” царствах 
чжоуського Китаю [Васильєв 1977, 27\.

На думку деяких дослідників (Л.Васильєв), боротьба з приватними 
власниками чжоуської доби стала важливим завданням держави і кінець 
кінцем сприяла упорядкуванню державши інститутів (права, системи звань і 
рангів), удосконаленню адміністративно-територіального поділу країни.

Одночасно держава гарантувала існування і розквіт приватного 
сектору, хоча тимчасові кризи відбувались і тут. Протистояння й боротьба 
між суб’єктами державної та приватної власності тривали до початку XX  ст., 
у дещо зміненому вигляді вони існують і досі.

Вірогідно, це і є втіленням славнозвісного принципу qingzhong (доел.: 
“легке й тяжке”), з IV -  V ст. до н.е. наріжного каменю давньокитайської 
економічної теорії.

Доведено, що стрімкий розвиток приватної власності (передусім на 
основний засіб виробництва — землю) спостерігався й за доби Чжаньго — 
Цінь-Хань (V ст. до н.е. — III ст. н.е.) [Историческая ... 1971, 72\. В.Ілю- 
шечкін вважає, що з III ст. н.е. до перших десятиліть III ст. н.е. Китай мав
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розвинену систему приватної власності, зокрема на землю [Илюшечкин 
1977, 34\.

Дослідник Л.Думан вбачає реформи Ван Мана (початок І ст. н.е.) 
спрямованими на боротьбу з “повною приватною власністю феодалів на 
землю, що відчужується”. Ця власність мала неабияке значення для 
суспільних відносин [Думан 1957, 56].

Спроба імператора Айді обмежити приватне землеволодіння трид
цятьма цінами через протидію аристократичної родової верхівки була 
відкладена, а тоді й “зовсім скасована” (Qian Hanshu].

Невдалими (зосібна через опір власників землі) виявилися спроби 
Ван Мана оголосити приватні землі “царськими” (wang tiari). Через три 
роки після відповідного указу Ван Ман мусив його відмінити, оголо
сивши, що всі wang tian “можуть продаватися й купуватися без обме
ження законом” [Qian Hanshu].

Історія трьох царств Вей, У та Шу періоду “San guo” (“Трицарство”) в 
III ст. засвідчує приватну власність на землю (з можливістю продажу, 
купівлі, дарування без спеціального дозволу). Навіть офіційна династійна 
історія наводить численні факти вільного продажу землі [San guo zhi].

Землевласниками на умовах купівлі-продажу ставали й селяни. В 
регіонах, де широко велися державні іригаційні роботи й розширювалися 
площі під зернові, земля надавалася безкоштовно [Jin shu].

Від розпаду Трицарства (III ст.) й до V ст. існувала “антитеза” 
приватній власності на землю -  державна система обмеженого надільного 
землекористування {than tian)3. Л.Думан вважає, що ця система мала об
межувати як селянське землекористування, так і велике приватне земле
володіння [Думан 1979, 93]. Існувала вона і в наступні роки (Північних та 
Південних династій, Суй та Тан). На думку сучасних дослідників, 
обмеження крупного та дрібного землеволодіння та землекористування 
не було дійовим. Є документи про купівлю-продаж землі саме в цей час, 
розміри їх моґли перевищувати zhan tian.

З 280 р. в китайській імперії Західна Цзінь було започатковано “систе
му рівних полів” (fun tian zhi), яку успадкоємили інші держави Північного 
Китаю: Північна Вей, Північна Ці, Північний Чжоу, а також об’єднані імпе
рії Тан і Сун. Система, яка начебто встановлювала верховну владу держави 
на землях певних категорій селян (baixing), ш ла приватновласницьку суть. 
Як зазначає А-Тюрин, селяни не позбавлялись юридичних прав власності й 
користувалися, зокрема, правом наслідування землі; ганські ж едикти дозво
ляли провадити купівлю-продаж (fun tian) [Wenxian tongkao].

Системи надільного землекористування проіснували до кінця 
VIII ст., після чого більшість zhan tian перейшла у приватну власність се
лян і іюміщиків.

Питання купівлі-продажу землі дослідив Є.Кичанов. За кодексом 
династії Тан “Tang Ііі shu уі” (“Карний кодекс Тан з коментарями й 
роз’ясненнями”), складеним у 627 — 629 рр., при купівлі-продажу землі 
обов’язковим було укладення угоди (купчої) з певними юридичними про
цедурами (наявність свідків, поручительства тощо). Укладення купчої 
передбачало передачу права власності. Угода реєструвалася державним 
органом і оподатковувалася близько 4—6% [Кычанов 1986, 219).

Надалі (X—XI ст.) держава поширила власність на землю за рахунок 
примусової купівлі або й конфіскації приватної землі. Це підтримувало 
фонди державної власності, які забезпечували, з одного боку, економічні 
інтереси держави, а з другого -  сплату данини завойовникам та монголам.
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У XI ст. зусиллями тогочасних мислителів (Лі Гоу, Оуян Сю, Су Ші) 
було створено програмну базу такої політики. Лі Гоу в праці “Політика 
збагачення держави” (“Fu guo се”) 1035 р. висував проект переустрою земле
володіння. І хоча Лі Гоу вважав інтереси держави над усе [Zhijiang 1і 
xiansheng Wenji], він зовсім не заперечував приватне землеволодіння, 
виступаючи лише проти загального “поглинання” землі4.

Спроби розвинути й практично реалізувати проекти типу “fii guo се” 
пов’язані з реформами Ван Аньші (1043-1076 рр.). Створивши своєрідний 
національний банк (zhizhitiao Іі si), Ван Аньші провадив активну моне
тарну політику, регулюючи позичковий процент, ціни, жалування дер
жавних чиновників, податки й видатки скарбниці. Один із документів 
(zhizhitiao Іі si) свідчить про вирівнювання податків (jun shui); згодом він 
набув сили указу [Xu zizhi tongjian changbian].

Суть реформи полягала не в збільшенні фонду державних земель, а 
в упорядкуванні збору податків з приватних землевласників. На відміну 
від проекту Лі Гоу, реформа Ван Аньші визнавала й навіть юридично 
оформлювала “поглинання земель”, якщо приватизовані державні землі 
ставали постійним джерелом shui, тобто податкових прибутків. Робилася 
спроба обміняти землі, створити відповідні реєстри — fang te та shuang te й 
започаткувати оформлення місцевою владою документів на землю (qi) та 
повітових списків її власників [Xu zizhi tongjian changbian]. Ця реформа 
надавала пільги власникам гірших земель (гірських, піщаних тощо). 
Є.Кичанов, виходячи з кодексу династії Сун (960 — 1279) -  “Song xing tong” 
(“Зібрання карних законів династії Сун”), відзначає, що існували “неухильна 
реєстрація кожної угоди купівлі-продажу землі” й процедура реєстрації, 
бо влада була зацікавлена в надходженні до скарбниці поземельного 
податку [Кычанов 1986, 220\.

За Юанської доби (XIII—XIV ст.) відбулася регіональна поляризація 
державної і приватної власності на землю. Після монгольської навали 
Північний Китай став володінням монгольських феодалів. У Південному 
Китаї залишалися приватні володіння.

Чжу Юаньчжан, перший імператор Мінської династії (1368- 
1644 рр.), останньої перед Цінами, ще в ході переможного повстання 
проти монгольського панування (1356 р.) створив відомство управління 
полями (ying tian si), чим започаткував облік і реєстрацію земель, систему 
земельного оподаткування і надання землі селянам. Однак спершу мінсь
кий уряд визначив дві категорії власності на землю: державну (guan tian) 
та приватну (min tian) [Xu Wenxian tongkao]. Дихотомія “державне — при
ватне” з’являється в усіх актах аграрної політики Мінів. Майже одночасно 
відновлена система державного землеволодіння і землекористування, рестав
рація (на Півночі) або легалізація (на Півдні) приватної власності на землю 
[Xu Wenxian tongkao]. Можна визначити основні напрямки приватизації в 
ранньомінський період [Свистунова 1966, 64 — 71\:

1. Юридичне визнання приватної власності на землю:
— китайських феодалів, які співробітничали з мінським урядом;
— “сильних домів” (you li zhi jia) на землі в районі бойових дій, 

якщо попередні власники ці землі полишили;
— селян, які обробляли землі феодалів, залишені під час війни.
2. Надання земель у приватне володіння родичам мінського імпе

ратора, представникам нової мінської знаті, вищим військовим чиновникам.
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3.Надання земель у тимчасове володіння чиновникам замість жалу
вання.

Щоб освоїти цілинні землі, обробка яких припинилася через зако
лоти й війни, мінський уряд переселяв безземельних і малоземельних се
лян b  Півдня на Північ. У літописі про царювання Чжу Юаньчжана мо
виться: “Всі ... залишені землі населенню також дозволяється обробляти 
й перетворювати на власність із звільненням цих господарств на 3 роки 
від трудової повинності” [Свистунова 1966, 141].

Уряд Чжу Юаньчжана на початку правління обмежував велике 
землеволодіння (експропріація окремих великих землеволодінь, примусо
ве кількісне скорочення орендарів значних землевласників і надання зем
лі “на годування” нововладним чиновникам). У “Мінській історії” (“Ming 
shi”) викладено указ 1392 року про повернення до казни частини воло
дінь, колись подарованих імператором вищим сановникам [Ming shi].

Ці обмеження були, певно ж, звичайним свавіллям мінського уряду. 
Юридичних перепон розширювати приватну земельну власність не існу
вало5. За указом 1368 року, “сильні доми” могли збільшити земельну вла
сність за рахунок цілинних і кинутих земель у Північному (провінція Хебей), 
Східному (провінція Шаньдун) та Центральному (провінція Хенань) Китаї.

Як на Г.Смоліна, законодавче обгрунтування права кожного оброб
ляти стільки нічийної землі, скільки зможе (за умови сплати податків), 
відповідало інтересам насамперед феодальної та селянської верхівки 
[Смолин 1974, 103].

Одночасно за доби Чжу Юаньчжана великого значення надавалося 
приватній власності селянських господарств. Залежно від соціально-еко
номічного становища країни дрібноселянським господарствам відміняла
ся податкова заборгованість, знижувалися податки, надавалася допомога 
в разі стихійного лиха. У зводі законів Мінської імперії “Da Ming Ііі” (ва
ріант, упорядкований 1367-1379 рр. на основі Танського законодавства) 
міститься перелік законодавчих актів з охорони майна й землі селян від 
злочинних зазіхань [Da Ming Ш].

Якщо не враховувати тип приватного господарства (великого, фео
дального чи дрібного, селянського), якому надавався пріоритет, можна 
зазначити, що Мінська держава за доби Чжу Юаньчжана сприяла приват
ній земельній власності як одному із засобів тогочасного виробництва.

Політика наступних мінських імператорів щодо власності на землю 
і майнових прав загалом лишалася незмінною. Так само діяли майнові 
реєстри земель і колишні норми оподаткування.

Масових спроб стримувати зростання великої феодальної власності 
згадані писемні джерела не відзначають. Тривала передача землі у влас
ність здатним її обробляти. Природно, що це призводило до зростання 
великої приватної власності на землю. Кодекс “Da Ming Ііі” (продовже
ний) дозволив розширювати приватну земельну власність.

О.Бокщанин, спираючися на літопис “Ming Taizong shi lu”, наводить 
численні приклади легалізації розширення приватної власності на землю, 
здобутого “сильними домами” прямим загарбанням [Бокщанин 1976, 198].

Отже, тенденція до розширення великої і дрібної земельної власності 
існувала в Мінському Китаї аж до падіння династії на початку XVII сг.

Ця побіжно простежена еволюція приватного землеволодіння проіс
нувала, попри соціальні й політичні ката клізми, до XX сг.
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2. Р О З В И Т О К  П РИ В А Т Н О Ї ВЛ АСН ОСТІ В Т О РГІВ Л І Й  Р Е М ІС Н И Ц Т В І

Простежимо розвиток приватної власності в торгівлі й ремісництві, 
які з давніх-давен і до кінця Мінської династії пройшли шлях від первіс
них форм до мануфактурного виробництва.

Очевидно, з чжоуського Китаю ремісництво й торгівля розділилися 
на дві сфери — державну й власну. В одній з перших пісень “Shi jing” йдеться 
про ремісництво в китайської людності, яке було натуральним. Можливо, 
що чжоусці мали дрібну приватну торгівлю. Ці ж пісні “Shi jing” свідчать 
про торговельно-обмінні операції з шовком, зібіжжям і, мабуть, виробами 
із бронзи. В інших джерелах мовиться навіть про корпорації з торгівлі й 
обміну6 (за Л. Васильєвим), в чжоуський час створені та керовані держав
ними чиновниками. “Duo yu” розповідає про поділ території царства Ці з 
VII ст. до н.е. на зони для ремісників (gong) та торговців (shang), коли 
з’явились і перші осередки ремісництва (chengzhou).

Водночас, поза сумнівом, існувала система виробництва, взаємо- 
обміну та розподілу продуктів. Вона була централізованою, можливо, в її 
межах торгівля і ремісництво розвивалися під захистом держави. Що ж до 
торгівлі, то політика держави тут остаточно склалася, очевидно, за ди
настії Хань. Але натоді, за Г.Сафаровим, в імперії Хань з’явилося чимало 
мандрівних купців, які підтримували й географічний розподіл праці між 
уділами. І хоча купецтво зазнавало адміністративно-політичних, а згодом 
і податкових обмежень, проте були спроби полегшити їх або скасувати. В 
трактаті китайського мислителя Сюнь-цзи (Xunzi) “Fu guo” (“Збагачення 
держави”) саме за становлення державної регульованої торгівлі доводить
ся необхідність зниження до повного скасування поборів на митницях та 
ринках (Xunzi. Fu guoj. Попри традиційні (з появою товарно-грошових 
відносин, ринку та приватно-підприємницької діяльності) замахи держа
ви на приватній сектор знаходяться ремісники, торговці, інші підприємці 
(серед них і з.цивільного або військового чиновництва), які здобували 
майнові надлишки й спрямовували їх в обіг.

Ознаки цього спостерігались і надалі. “Цзінь шу” (“Jin shu”) свід
чить, що у II ст. н.е. сам імператор Хуань-ді (Huan di) “направляв в обіг 
свої гроші, вдаючись до посередництва дрібних чиновників з Хуанмень” 
[Цзинь шу ... 1980]. В.Малявін слушно зазначив, що двір останніх ханьсь- 
ких імператорів мало чим відрізнявся від приватного дому [Малявин 1983, 
189[. Джерело свідчить, що натоді держава контролювала торгові доми, акти
ви яких нараховували сотні мільйонів монет [Малявин 1983, ЗД.

Доповідь державного діяча і вченого III ст. Ду Юя (Du Yu) містить 
скаргу на військових і цивільних, чиновництво і простолюд — усі дбають 
лише про власну користь [Малявин 1983, 44\.

■ Занедбання ремісництва й торгівлі у післяханьські часи посилило 
натуралізацію господарства, як і основу приватного неаірарного сектору. 
Лише з VIII ст. збільшився обсяг торгівлі, ремісництва, посилився процес 
урбанізації [Очерки ... 1959, 184\. За Танської доби знов активізується 
приватно-підприємницька діяльність чиновництва та політиків у торгівлі 
й лихварстві [Shi huo]. У китайських містах ремісництво й торгівля 
починають переважати сільське господарство. Протекціоністська політика 
суйських і танських імператорів сприяла відродженню ремесел. Держав
ний сектор ремісництва (особливо шовкоткацтво) і приватний існували 
поруч. Приватні підприємства належали, зокрема, представникам торго
вих домів [Wang Fangzhong 1959, 42\. Навіть у гірничодобувній галузі не
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тільки дозволяли, а й заохочували видобування корисних копалин при
ватними підприємствами.

З VII ст. у ремісництві починається використання найманої праці й 
формування у містах спеціалізованих кварталів (tuari) та рядів (hang). На 
території "ганських міст створилася система професійно-територіального 
розміщення підприємств торговців і ремісників. З’явилася можливість 
виникнення торгово-ремісничих корпорацій, які б займалися ціновою по
літикою і конкурентною боротьбою. Існував державний контроль (через 
ринкові управління), ефективність якого потребує визначення. Як і 
раніше, торгові доми утримувалися членами Танської імператорської ди
настії та знатними сім’ями [Ермаченко 1959, 9\. Вони панували над ши
рокомасштабною оптовою торгівлею.

Розвиткові приватного підприємництва сприяло й розширення со
ціальної бази імператорської влади. За доби Тан до влади прийшли са
новники неаристократичного походження, які й собі прагнули зміцнити 
матеріальну базу. Очевидно, завдяки цьому зрощення купецьких кіл і 
чиновництва посилилось. Для купців ці зв’язки дозволяли уникнути опо
даткування, отримати державне замовлення, використати державний 
транспорт для торговельних операцій.

З постанням централізованої імперії Сун значення великого торго
вого капіталу меншає. Через загарбання північних районів чжурчженями 
оптова торгівля зосереджується в південній місцевості, де ринків більша
ло за рахунок торгівлі в повітових містах — чженях (then), а також монас
тирях. Створення нової системи торгівлі обумовило формування купець
ких об’єднань. Сунська держава намагалась обмежити приватну торгівлю, а 
законодавство містило численні заборони підприємницької діяльності [Zhang 
Boquan 1957, 30\. Проте такі заборони, як на Е.Стужіну, свідчать про 
розширення приватної торгівлі й неспроможність уряду зупинити її [Сту- 
жина 1979, 21Д.

Купецькі об’єднання поступово монополізували ринок, визначаючи 
галузеві й регіональні ціни. У торгівлі склалися три верстви: державні 
установи, багаті купці-професіонали та дрібні торговці Купцями стає 
численне чиновництво. Аби їх підтримати, імператорська влада видала 
законодавчі акти, за якими вони звільнялися від торгового мита [Лапина 
1970, 88\.

Наприкінці доби Сун купці-професіонали складали найбагатшу 
частку населення, яка своїми прибутками розширювала торгівлю [Qingyuan 
tiaofa shilei].

Комерційна діяльність чиновництва й духовенства за умов спеціаль
них пільг іноді підривала фінансову основу держави. Тому надалі прий
мались акти, які стримували безмитну торгівлю або й обмежували саме 
право урядовців одноосібно провадити торгівлю [Qingyuan tiaofa shilei], З 
XII ст. почала обкладатися митом й монастирська торгівля [Song shi]. 
Внаслідок склалася досить суперечлива картина приватної торгівлі при 
Сунах. Держава заохочувала приватну торгівлю, але до певних, вигідних 
їй меж. Наочно існував механізм перерозподілу між приватною торгівлею 
та казною задля максималізації державних прибутків [Song shi].

За Сунської доби поширилася наймана праця. На підприємствах за- 
лізообробної, гірничодобувної, суднобудівельної, поліграфічної і особливо 
шовкоткацької промисловості частково застосовували вільнонайману пра
цю (zhao gu). Термін zhao gu аналізується і досить широко вживається в
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сунській літературі [Штейн 1959, 43\. Очевидно, це певна ознака поступу 
приватної власності.

Підприємництво Юанського періоду продовжує своє існування поза 
державним сектором. Про це свідчить стягнення торгового, а за державної 
монополії — соляного, спиртового та інших податків з недержавних вироб
ників і купців. У 1230 й 1236 роках податкова система реформується на 
китайський взірець (реформи Єлюй Чуцая). На цьому тлі виділяється 
приватнопідприємницька діяльність монгольської знаті, що, як і китай
ська, прагнула збагатитися за рахунок ханської казни [Мункуев 1965, 6JJ.

За Мінської династії тривав поділ ремісництва на державне й 
приватне, які вважалися другорядними галузями. Тому приватна підприєм
ницька діяльність не підтримувалася, а то й зазнавала тиску. З усього 
різновиду податків першорядне значення мав зерновий податок, фіскальне 
значення торгівлі, очевидно, падало.

Незважаючи на пріоритет державного сектору, приватне вироб
ництво існувало в багатьох галузях. Законним був приватний сектор у за
лізоробній промисловості (і в кольоровій металургії) [Ming shi]. З початку 
XV ст. приватний видобуток солі переважав на Півдні країни. Чималий 
приватний сектор існував у текстильній промисловості, його розвиток ухва
лив імператорський двір [Ming Taizong shi lu[. He обмежувалось у приватно
му секторі також виробництво порцеляни. Таке саме (від часткового об
меження до повної відсутності) становище існувало і в інших галузях. Але 
загалом упродовж Мінської доби держава контролювала розвиток приват
ного підприємництва, що виступало додатком до казенної мануфактури й 
натурального господарства. Зрештою приватне ремісництво радикально 
вплинуло на виробництво та виробничі відносини [Стужина 1974, 194\.

Схожа політика здійснювалася Мінським урядом і щодо торгівлі 
Теоретично приватна торгівля зазнавала від влади дискримінаційного 
тиску. Офіційна “Мінська історія” (“Ming shi”) стверджує, що держава 
бере торгові податки аби ущемити вільних торгових людей. На місцях 
торгові податки самочинно збільшувались.

На практиці держава вбачала необхідність і доцільність приватної 
торгівлі. Є свідчення, що імператорська влада захищала торговців.

Ставилося питання про право власності на торговий капітал, за
суджувалася комерційна діяльність чиновництва. Для окремих його верств 
заборонялося провадити торгову, лихварську, промислово-підприємницьку 
діяльність. Однак аристократичні кола, сановники, військові займалися ко
мерцією. Всілякі заборони цього і спроби ущемити фінансові інтереси 
чиновництва незрідка зазнавали поразки. Попри обмеження зовнішньої 
торгівлі — так звані “Морські заборони” Мінського уряду (1371, 1401, 1402, 
1404 рр.) зовнішньоторговельною діяльністю і далі займалося купецтво не 
лише на приморських, а й на сухопутних напрямах (північно-східному, 
північно-західному, південно-західному).

Перехід від майнових відносин, що донедавна існували в Китаї мак
симально етатизованими, до переважно ринкової структури — одна із 
складових економічної реформи. Співвідношення державного й приватного 
секторів протягом реформи змінювалося від цілковитої заборони до част
кової легалізації. На сьогодні, коли приватний сектор узаконено, роздер
жавлення економіки, становлення (за класифікацією китайських еконо
містів) індивідуальної (ge ії) та приватної (si ying) власності запровад
жується із численними проблемами й перешкодами, які виникають через
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відставання політичної реформи від економічної, а також через надто 
повільне усвідомлення об’єктивності приватної власності [Карлусов 1992, ЗД.

Так, індивідуальне господарство як складову структури власності 
визнали через 3—4 роки від початку реформи, тобто з прийняттям 1982 
року відповідних змін у Конституції. Ще чотири роки, приблизно 1983— 
1986, готувалося узаконення приватної власності, поки 1987 року XIII 
з’їзд КПК офіційно “допустив” існування приватного господарства.

Нині китайські економісти й політики розділились: одні доводять, 
що приватний сектор неминучий і його значення як капілярних судин 
економіки (weixue guan) годі применшувати [Xu Xiangyi, Zhong Gengshen, 
Chen Zhijun 1989, 12[. Інші вважають, що офіційний статус цього сектора 
повинен бути набагато нижчим від державного й колективного. Це 
кустарне виробництво, роздрібна торгівля, дрібний бізнес. Цей сектор 
начебто повинен принципово різнитися від колишнього приватного гос
подарства [У Цзинлянь 1990, 70\.

Проблема приватизації суспільного сектора існує також на Тайвані. 
Попри давню перевагу тут приватного сектора, лише наприкінці 80-х 
створено законодавчу базу й організаційні передумови для приватизації 
більшості державних підприємств. Визначаються конкретні об’єкти прива
тизації та умови її здійснення. Політики вважають, що процес прива
тизації на Тайвані незворотний [Siew 1992, 63—65]. Та очевидно й те, що 
певні сили на острові виступають за державний сектор.

Ці погляди відбивають протистояння за принципом qingzhong двох 
антиподів -  відживаючої командно-адміністративної системи, базованої 
на приматі загальнонародної, або державної, власності, й ринкової сис
теми, ознакою якої є приватний сектор економіки.

Отже, залишається невирішеною проблема відносин власності й пе
реходу до ринкового господарства, що сягає корінням у давню історію 
Китаю.

Щоказовим є масовий інтерес до досвіду створення спеціальних 
економічних зон у Китаї за умов їх започаткування в Україні.

2Одним із них є реалізація концепції xiao hang “досягнення рівня 
середнього достатку”, авторство якої приписується Конфуцію, а вису
вання її на рівень програмного положення національної економічної 
політики — Ден Сяопіну [Deng Xiaoping... 1983[.

3Zhantian можна перекласти як “володіти полем” або “поле у 
володінні”.

4Це, очевидно, означало обмеження концентрації приватних земель, 
їх розмірів і збільшення за рахунок цього кількості власників землі

Запровадження указу 1372 року обмежувало лише кількість 
орендарів на приватних землях.

6Можна, очевидно, говорити про початок бартерного обміну.
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