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KLĄTWA CHIŃSKICH 
MILIARDERÓW 

W tym roku pomimo kryzysu padt rekord 
— liczba chińskich miliarderów wzrosła z 251 do 315, 

po raz pierwszy w historii przekraczając 300. 
Pojawiło się 115 zupełnie nowych nazwisk. 

Statystycznie dla dziewiętnastu z nich wejście 
na listę najbogatszych Chińczyków to wejście na drogę, która. 

zaprowadzi ich za kraty. A przynajmniej na salę sądową. 

AGATA KOŁODZIEJ 

D ekadę temu w Chinach kontynentalnych, a więc 
nie licząc Hongkongu, Makau i Tajwanu, nie 
było żadnego dolarowego miliardera. Trzy lata 

później w 2006 roku 15 Chińczyków pomnożyło swój 
majątek, tak że zaczął być Uczony w miliardach dolarów. 
Od tamtej pory chińskie fortuny rosły w błyskawicznym 
tempie. Dopiero rok 2012 okazał się pod tym względem 
kryzysowy, bo lista chińskich miliarderów przygoto
wywana przez prestiżowy magazyn „Hurun Report" 
skróciła się o 20 nazwisk, do 251 pozycji. Ale w tym 
roku znów eksplodowała, po raz pierwszy w historii 
przekraczając liczbę 300. Widnieje na niej 315 nazwisk, 
czyli o 64 więcej niż w 2012 roku. 

Majątek Chińczyków, którzy znajdują się na Uście ty
siąca najbogatszych, w tym roku wyniósł średnio 1,04 
miliarda dolarów. W ciągu ostatnich pięciu lat dokonał 
się olbrzymi skok, bo średnia ta wzrosła w tym czasie 
ponaddwukrotnie - z 440 mln dolarów. To oznacza 
nie tylko puchnące od juanów chińskie konta. To też 
splendor, sława i chwała. Przynajmniej teoretycznie, bo 

w Państwie Środka to jednocześnie przekleństwo. Chiń
scy biznesmeni doskonale to wiedzą, dlatego wiado
mość, że zostali uwzględnieni na liście najbogatszych, 
to dla nich zła wiadomość. 

Zarzuty zamiast gratulacji 
Jak wyliczył Ołivier Riu, ekspert ds. finansów i księ

gowości z China Europe International Business School, 
wartość rynkowa firm należących do najbogatszych 
Chińczyków znacząco spada w ciągu trzech lat od chwili, 
gdy biznesmeni ci zostali uwzględnieni w rankingu. 

Pojawienie się na Uście „Hurun Report" to jednak nie 
tylko uszczuplenie portfela, ale często również kłopoty 
z prawem. Chiny to wyjątkowy kraj, który łączy poli
tyczny komunizm z gospodarczym wolnym rynkiem. 
Oznacza to w praktyce, że wielki biznes ściśle łączy się 
z poUtyką. Magnaci finansowi są obserwowani nie tylko 
przez opinię publiczną, ale i baczmej niż w innych kra
jach przyglądają im się władze. A wyeksponowanie ich 
nazwiska na prestiżowej z pozoru liście najbogatszych 
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może spowodować, że ta kontrola będzie wnikliwsza. 
Jednym z głośnych ostatnio przykładów jest Charles 
Xue - chińsko-amerykański miliarder, inwestor, a przy 
okazji zapalony bloger, jeden z najbardziej popularnych 
w kraju. Jego wpisy w serwisie Sina Weibo, czyli chiń
skiej wersji Twittera, na temat proponowanych w kraju 
reform śledziło 12 milionów internautów. Ostatni wpis 
umieścił w piątek 23 sierpnia o godzinie 17:41. Kilka go
dzin później został aresztowany. Postawiono mu zarzuty 
propagowania prostytucji. 

Co ciekawe, w połowie września biznesman wystąpił 
w China Central Television (CCTV). „Moja nieodpo
wiedzialność w rozpowszechnianiu nieodpowiednich 
informacji w Internecie wynikała ze złego nastroju" -
powiedział przed kamerami, mając na sobie kajdanki 
i więzienny uniform, jak informowała wówczas agencja 

oznacza to oczywiście, że trafiając na listę najbogatszych, 
ktoś kogoś zaczyna wrabiać. Po prostu władze baczniej 
przyglądają się miliarderom ze świecznika. Obecność na 
liście miliarderów z pewnością nie ułatwia życia. 

Ekspert China Europe International Business School 
wyliczył, że aż 17 procent miliarderów, których nazwi
sko znalazło się na liście „Hurun Report", miało potem 
kłopoty z wymiarem sprawiedliwości - postawiono im 
zarzuty, prowadzono wobec nich dochodzenia lub za
trzymano. To dużo większy odsetek niż wśród bogaczy, 
którzy nigdy w zestawieniu „Hurun Report" się nie zna
leźli - wśród nich kłopoty z prawem miało 7 procent. 

Skoro w tym roku na liście tysiąca najbogatszych 
Chińczyków pojawiło się 115 nowych nazwisk, sta
tystycznie dziewiętnastu z nich czekają spore kłopoty 
z prawem, a może i więzienie. 

Wartość rynkowa firm należących do najbogatszych Chińczyków 
znacząco spada w ciągu trzech lat, od chwili gdy biznesmeni ci zostali 

uwzględnieni w rankingu „Hurun Report". 

AFP Korząc się publicznie, do którego zapewne został 
zmuszony przez władze, dodał również, że jego postawa 
była egoistyczna i zaczął zachowywać się jak cesarz. 

Pod obserwacją 
Charlesa Xue nie ma w tym roku na liście „Hurun 

Report". Maje za to Xu Ming, zajmujący 676. pozycję 
w tegorocznym zestawieniu, z majątkiem wielkości 490 
milionów dolarów. Niedawno zeznawał jako kluczowy 
świadek w największej chińskiej aferze korupcyjnej 
ostatnich lat, o czym również donosiła francuska agen
cja. Xu przyznał się do wręczenia 21 milionów juanów 
(około 12 milionów złotych) łapówki byłemu szefowi 
partii komunistycznej w okręgu Chongqing Bo Xilaio-
wi. Do łapówki tej zaliczała się również willa w Cannes, 
którą otrzymała żona Bo, skazana zresztą na śmierć 
w zawieszeniu za zabójstwo brytyjskiego biznesmena. 

Spośród dziesięciu najbogatszych mieszkańców stoli
cy Syczuanu w 2012 roku trzech zostało zatrzymanych 
pod zarzutem korupcji. Dwóch innych zdążyło się już 
w tym czasie zameldować w zakładzie karnym. Nie 

Od razu do pierwszej setki 
Spośród 115 nowych nazwisk na liście tysiąca naj

bogatszych Chińczyków aż pięciu z nich trafiło od 
razu do „Top 100". Najbardziej spektakularne wejście 
należy przypisać czterdziestopięcioletniemu Wango-
wi Wen Yin, właścicielowi firmy Amer zajmującej 
się produkcją kabli i elektroniką. Pojawił się na liście 
z majątkiem w wysokości 4,9 miliarda dolarów i od 
razu zajął 19. miejsce wśród tysiąca najbogatszych. 

Jako nowa twarz na liście pojawił się również Cai 
Kui (z rodziną) na 47. miejscu i z majątkiem o war
tości 2,9 miliarda dolarów. Fortunę przyniosła mu 
firma Longfor Properties działająca na rynku nie
ruchomości. Na 83. miejscu znalazł się z kolei król 
energii odnawialnej - Li Hejun ze spółką Hanergy, 
którego fortuna wyceniona została na 2,1 miliarda 
dolarów. 

Ostatni nowi miliarderzy, którzy załapali się do 
pierwszej setki, wskoczyli równocześnie na 98. miej
sce na liście. To legendarne małżeństwo Xiao Jianhua 
i Zhou Hongwen, którym bogactwo, wyceniane na 
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1,95 miliarda dolarów, przyniosły inwestycje finanso
we w ramach spółki Tomorrow Holding. Również na 
98. pozycji znalazł się Xie Zhikun z firmą Zhongzhi. 
Również z branży finansowej. 

Nie zapeszając, ta piątka powinna mieć się na bacz
ności. 

P i e n i ą d z e lubią ciszę 
W państwie komunistycznym, w którym kluczem 

do sukcesu są dobre układy, trudno uniknąć korupcji, 
dlatego wielu biznesmenów ma coś na sumieniu i nie 
są zachwyceni, gdy oficjalnie znajdą się na liście naj
bogatszych. Jednak w innych krajach wielu bogaczy 
również stara się unikać takich zaszczytów. 

Niedawno w wywiadzie dla Biznes.pl Leszek Gier
szewski, prezes i właściciel firmy Drutex, która jest 
liderem w produkcji stolarki okienno-drzwiowej, po
wiedział, że od jakiegoś czasu zwodzi dziennikarzy 
„Wprost", by nie znaleźć się na liście 100 najbogat
szych Polaków tego tygodnika. „Po co mi to?" - pytał 

retorycznie. Jednocześnie sam pozycjonuje się okoli
cach 20. miejsca w tym zestawieniu. 

Bardzo skutecznie ukrywał się ze swoim majątkiem 
przed mediami również Jeffrey Picower, amerykański 
inwestor zamieszany w aferę Bernarda Madoffa. To on 
okazał się największym beneficjentem oszustwa Madof
fa, które było swoistym połączeniem piramidy finanso
wej i pralni brudnych pieniędzy. Na liście 400 najbo
gatszych Amerykanów magazynu „Forbes" znalazł się 
tylko raz: w 2009 roku, czyli tuż po ujawnieniu przekrę
tów Madoffa. Wówczas jego majątek został wyceniony 
oficjalnie przez magazyn na miliard dolarów, co dało 
mu 371. pozycję w rankingu, jednak prawdopodobnie 
w rzeczywistości był o wiele miliardów większy. Pico
wer nie znalazł się już więcej na liście najbogatszych, 
bo zmarł 25 października 2009 roku. Został znaleziony 
na dnie basenu w swoim domu w Palm Beach. Sekcja 
zwłok wykazała, że doznał rozległego zawału serca, co 
doprowadziło do przypadkowego utonięcia. Gdyby nie 
to, prawdopodobnie dziś siedziałby w więzieniu. & 
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