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Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych
Unii Europejskiej z Federacj¹ Rosyjsk¹
i Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹ w warunkach globalizacji

Wprowadzenie
Unia Europejska, oprócz powa¿nych szans rozwojowych polegaj¹cych na bli¿szej
wspó³pracy gospodarczej z Federacj¹ Rosyjsk¹ i Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹ w sferze
handlu, zagranicznych inwestycji bezpoœrednich, kooperacji technologicznej powinna
poszukiwaæ swych przewag konkurencyjnych, charakterystycznych dla pierwszego
etapu produkcji towaru czy us³ugi, czyli etapu wymagaj¹cego najwiêkszych nak³adów
wiedzy i kapita³u (B+R). Ponadto warto zauwa¿yæ, ¿e (B+R) w sektorze publicznym s¹
mniej efektywne ni¿ w sektorze prywatnym1.
W d³u¿szej perspektywie, aby gospodarka europejska skutecznie i trwale wpisa³a
siê w procesy globalizacyjne i aby d³ugookresowo by³a konkurencyjna wobec, Rosji
i Chin musi przede wszystkim staæ siê gospodark¹ innowacyjn¹. Wa¿ne jest te¿, aby instrumenty polityki redystrybucyjnej takie jak, subsydia, kontyngenty, taryfy celne,
wsparcie cen by³y silnie skorelowane z instrumentami polityki publicznej2. Chiny
w sferze produkcji przemys³owej (niestety w du¿ym stopniu za spraw¹ nielegalnego
i tolerowanego kopiowania technologii), a Rosja w sektorze paliwowym staj¹ siê coraz
bardziej innowacyjne, zagra¿aj¹c silnej dot¹d pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej w œwiecie. St¹d te¿ absolutnie priorytetowe wydaje siê byæ obligatoryjne, a nie
dobrowolne jak do tej pory wdra¿anie strategicznych programów rozwojowych typu
„Agenda 2020”3. Niezbêdny w tej sprawie jest zatem tak¿e consensus polityczny oraz
zgoda dotycz¹ca ram finansowych UE na lata 2014–2020.
Celem opracowania by³o przedstawienie tendencji rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Federacj¹ Rosyjsk¹ i Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹ w warunkach globalizacji. Celami szczegó³owymi by³o natomiast zwrócenie uwagi na interesy
Federacji Rosyjskiej oraz na dynamiczny rozwój wspó³pracy gospodarczej UE
z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹.

1

Zob. G. C. Rausser, J. Swinnen, P. Zusman, Political Power and Economic Policy. Theory,
Analysis and Empirical Applications, Cambridge University Press, New York 2011, s. 222.
2
Ibidem, s. 208.
3
Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu, COM 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
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1. Federacja Rosyjska
Najwa¿niejszym problemem dla Unii Europejskiej w warunkach wzrostu konkurencyjnoœci globalnej w aspekcie polityki wschodniej pozostaje jej redefinicja wobec
Rosji. Dotyczy to poszanowania demokracji w samej Rosji, równego traktowania poszczególnych pañstw unijnych przez Rosjê oraz ograniczenia agresji w stosunku do poszczególnych s¹siadów Rosji, którzy czêsto s¹ równie¿ s¹siadami UE. Stosunki gospodarcze
UE z Rosj¹, poza silnie upolitycznion¹ sfer¹ energetyki4, rozwijaj¹ siê dynamicznie co
szczególnie zosta³o rozwiniête w okresie pierwszej prezydentury W. Putina5. Warto
podkreœliæ, i¿ w latach 2004–2008 rozmiary handlu zagranicznego miêdzy partnerami
wzros³y ponad dwukrotnie6. Rosja jest obecnie trzecim, co do wa¿noœci kontrahentem
UE, natomiast UE dla Rosji partnerem najwa¿niejszym7.
Podstawow¹ kwesti¹ w aktualnych stosunkach miêdzy dwoma podmiotami gospodarczymi jest energia. Federacja Rosyjska posiada szóste co do wielkoœci na œwiecie
(po krajach Bliskiego Wschodu) i najwiêksze w Europie, z³o¿a ropy naftowej oraz najwiêksze w skali globalnej zasoby gazu8. Unii Europejskiej zale¿y na bezpoœrednim dostêpie do tych z³ó¿, natomiast Rosji na dostêpie do europejskiego rynku detalicznego
energii, który w porównaniu z dostawami surowców daje o wiele wiêksz¹ mar¿ê i zyski. Strony wszak¿e nie s¹ w stanie dojœæ w tej mierze do porozumienia.
Innym, nie mniej wa¿nym aspektem w obszarze energetyki, jest kwestia bezpieczeñstwa energetycznego. Stopieñ uzale¿nienia UE od dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji znacznie wzrós³ po rozszerzeniach z lat 2004 i 2007. Na prze³omie lat
2005/2006 i 2008/2009 mia³y miejsce rosyjsko-ukraiñskie konflikty gazowe, w wyniku których po raz pierwszy w d³ugiej historii pañstwa UE zosta³y odciête od dostaw
tego surowca. Obowi¹zuj¹cy do dziœ pu³ap zagro¿enia utraty co najmniej 20% dostaw
dla ca³ej UE przez osiem tygodni, wyklucza aktywizacjê bardzo skromnego mechanizmu solidarnoœciowego na poziomie wspólnotowym nawet w sytuacji odciêcia od zaopatrzenia w gaz wszystkich jej nowych pañstw cz³onkowskich.
Warto zaznaczyæ, ¿e pañstwa „starej” Unii Europejskiej odmiennie postrzegaj¹ problem dywersyfikacji Ÿróde³ dostaw surowców. Wiêkszoœæ „starych” cz³onków UE,
a zw³aszcza Niemcy i Francja, zainteresowanych jest zacieœnieniem wspó³pracy z dostawcami rosyjskimi. Zmniejszaj¹ w ten sposób udzia³ w rynku dostaw z Bliskiego
Wschodu i Afryki Pó³nocnej uznawanych, za regiony politycznie niestabilne. Tymczasem nowe pañstwa cz³onkowskie UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej, w tym Polska,
chcia³yby zmniejszyæ uzale¿nienie od dostaw surowców energetycznych z Rosji i dla-

4

Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, T. R. Szymczyñski, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoœci Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
211, s. 138–163.
5
Ibidem, s. 105–109 oraz S. Gardocki, Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2009, s. 201–310.
6
Zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, T. R. Szymczyñski, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoœci Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC)..., op. cit., s. 124.
7
Ibidem, s. 126.
8
Ibidem, s. 139.
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tego poszukuj¹ nowych Ÿróde³ zaopatrzenia. Rosja potrafi wykorzystaæ te sprzeczne interesy, czego przyk³adem jest realizacja projektu gazoci¹gu pó³nocnego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dzisiejsze zadania i cele polityki rosyjskiej w stosunku do
Unii Europejskiej, szczególnie w kwestiach energetycznych, gdzie interesy polityczne
opieraj¹ siê na realnych interesach ekonomicznych, uwidaczniaj¹ przede wszystkim
mocarstwowe ambicje Rosji wzoruj¹cej siê na dobrze znanych dzia³aniach z okresów
wczeœniejszych. Czêsto widaæ wyraŸnie, i¿ jedynym partnerem dla Rosji, podobnie jak
dla Zwi¹zku Radzieckiego, z którym nale¿y siê liczyæ, s¹ nadal Stany Zjednoczone
Ameryki. Pozycja USA w œwiecie ulega równoczeœnie stopniowemu os³abieniu. Pojawiaj¹ siê te¿ efektowne plany stworzenia formalnego rosyjskiego imperium, które ma
zast¹piæ dotychczasowy Pax Americana. Ma ono rozwijaæ siê wzd³u¿ linii gazo- i naftoci¹gów: przez Bu³gariê i Grecjê do W³och, przez Rumuniê, S³owacjê, Wêgry, Czechy
ku Austrii, Niemcom i dalej na zachód. Polska tak¿e mieœci siê w tych planach, chocia¿
na jednym z dalszych etapów. Sprzyja temu posiadanie przez Rosjê technologii nuklearnej, a tak¿e okreœlonych nowoczesnych mo¿liwoœci w zakresie nauki i techniki.
W rezultacie, w nadchodz¹cych dekadach, Rosja mo¿e byæ tak¿e przyczyn¹ nowych
wyzwañ dla UE w sferze globalnego przesy³u energii9.
Warto zaznaczyæ, ¿e Rosja mo¿e tak¿e odwróciæ dotychczasowe otwarcie Eurazji
na bezpieczeñstwo globalne i transatlantyckie, a tak¿e na integracjê polityczn¹ i ekonomiczn¹ we wspó³czesnym œwiecie. W Eurazji10 coraz bardziej uwidaczniaj¹ siê bowiem
si³y wypowiadaj¹ce siê przeciwko liberalizacji i demokratyzacji bêd¹cych przedmiotem amerykañskiej i europejskiej polityki zagranicznej. Rosja wyraŸniej ni¿ w okresie
wczeœniejszym podkreœla swoje interesy narodowe, g³ównie w stosunku do regionalnych i globalnych potêg ekonomicznych takich jak Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Staje siê równoczeœnie coraz mniej wiarygodna w zakresie zintegrowanej
i dynamicznie rozwijaj¹cej siê gospodarki, z powodu zwiêkszania znaczenia i kontroli
pañstwa, zamiast istotnej roli rynku i wzrostu gospodarczego, które powinny mieæ dominuj¹ce znaczenie w jej stosunkach handlowych z zagranic¹11.
Oprócz tego, co nale¿y tak¿e podkreœliæ, Rosja wyklucza zagranicznych inwestorów z sektora energetycznego, ograniczaj¹c siê do bilateralnych negocjacji dotycz¹cych wysokoœci cen energetycznych lub wprowadzaj¹c restrykcje w stosunku do
organizacji pozarz¹dowych (NGOs)12. W rezultacie takich kroków strategie zachodnie
9

Por., C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications, in: Global Powers in the
21 Century. Strategies and Relations, eds. A. T. J. Lennon, A. Kozlowski, A Washington Quarterly
Reader, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press, 55 Hayward Street, Cambridge, MA 02142, 2008, s. 219.
10
W kontekœcie Eurazji mo¿na wskazaæ Shanghai Cooperation Organisation (SCO), przy pomocy której tworzy siê „Przestrzeñ Euroazjatyck¹” – „Eurasian Space” w celu osi¹gniêcia odpowiedniego stopnia niezale¿noœci ekonomicznej tej czêœci œwiata.
11
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 219.
12
Zob. Z. W. Puœlecki, Non-Governmental Organizations and the Liberalization of Global Trade
Policy Under GATT/WTO, in: The United States and Europe: Policy Imperative in a Globalizing
World, ed. Howard M. Hensel, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England–Burlington, USA
2002, s. 183–204; J. Goodman, Non-State Actors: Multinational Corporations and International
Non-Governmental Organisations, in: R. Devetak, A. Burke, J. George, An Introduction to International Relation, Cambridge University Press, New York 2012, s. 310–321.
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coraz silniej powinny uwzglêdniaæ w swoich dzia³aniach zabezpieczanie interesów
transatlantyckich13.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e z punktu widzenia Rosji trzeba tak postêpowaæ z Europ¹, aby
nie dopuœciæ do wzrostu jej si³y konkurencyjnej i znaczenia w œwiecie. W konsekwencji wszelkie dzia³ania wspólnotowe Europy, w tym przede wszystkim solidarnoœæ europejska nie s³u¿¹ polityce Rosji. Wskazuje siê równoczeœnie na potrzebê wzrostu
konkurencyjnoœci Unii Europejskiej i wyczerpywanie siê jej gotowoœci do dalszej ekspansji na Wschód. Wed³ug obecnych ocen rosyjskich oœrodków opiniotwórczych aktualnie problemy rozwojowe prze¿ywa ca³y Zachód, a w jego ramach Stany Zjednoczone
i ich perspektywy globalnej dominacji oraz Europa jako ideowy i polityczny oœrodek
przyci¹gania, a Rosja wkracza na scenê œwiatow¹, aby nareszcie wprowadziæ na niej
w³aœciwy porz¹dek z jej dominacj¹. Bêd¹ca pod wp³ywem globalizacji strategia rozwojowa Rosji dwudziestego pierwszego wieku i autorytarna natura systemu polityczno-ekonomicznego, s¹ kluczem do wyjaœnienia jej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa14. S¹ to
równoczeœnie przyczyny, które powoduj¹, i¿ wspó³czesna strategia rozwojowa Rosji
jest transnarodowa15.
W kontekœcie rozwa¿anych zagadnieñ warto podkreœliæ, ¿e rosyjski system polityczny nie jest ani systemem totalitarnym, ani demokratycznym16. Jest to system autorytarny bazuj¹cy na centralizacji, kontroli i regu³ach sprawowanych przez elitê w³adzy17,
która nie liczy siê ze spo³eczeñstwem. Jest to system specyficzny okreœlony przez Celeste A. Wallandera jako „patronalny”18. W rozumieniu tego Autora „patronalny” oznacza, ¿e najwa¿niejszymi stosunkami w tym systemie s¹ relacje miêdzy patronem
i klientem. Stosunki patron–klient uzale¿nione s¹ od œrodków finansowych, a przyczyn¹ bogacenia siê lub inaczej wzrostu zamo¿noœci nie jest produkcyjna dzia³alnoœæ
gospodarcza, lecz manipulacje polityczne powoduj¹ce zmiany gospodarcze19. Warto
równie¿ zaznaczyæ, ¿e autorytaryzm patronalny jest ca³kowicie sprzeczny z tarnsparentnoœci¹, regu³ami prawnymi i kompetencjami politycznymi20. Jest on równoczeœnie
œciœle zwi¹zany z centraln¹ rol¹ pañstwa w gospodarce21. W funkcjonowaniu takiego
systemu politycznego pañstwo kontroluje gospodarkê, jednak¿e ta kontrola, w istniej¹cych warunkach, nie mo¿e byæ dokonywana w sposób transparentny22.
W rozwa¿anych zagadnieniach pojawia siê pytanie – jak Rosja godzi interesy miêdzynarodowe w kontekœcie globalizacji z wewnêtrznym autorytaryzmem patronalnym?
Odpowiedzi¹ na tak postawione pytanie jest przeniesienie rosyjskiego autorytaryzmu

13

Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 219.
Zob. G. C. Rausser, J. Swinnen, P. Zusman, Political Power and Economic Policy..., op. cit.,
s. 382.
15
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications...., op. cit., s. 220.
16
Por. ibidem, s. 227.
17
Por. G. C. Rausser, J. Swinnen, P. Zusman, Political Power and Economic Policy..., op. cit.,
s. 350–352.
18
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 227.
19
Por. ibidem, s. 228.
20
Por. ibidem, s. 228.
21
Por. S. Gardocki, Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej..., op. cit., s. 166–180.
22
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 228.
14
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patronalnego na poziom zglobalizowanego œwiata23. Rosja mo¿e bowiem prowadziæ
handel zagraniczny i inwestycje bezpoœrednie w ramach przyjêtego otwarcia poprzez
selektywne transnarodowe powi¹zania rosyjskich elit24 w zglobalizowanej gospodarce
miêdzynarodowej, przenosz¹c równoczeœnie relacje zale¿noœci patron–klient na poziom transnarodowy25. Globalizacja26 natomiast nie oddzia³uje na rosyjskie interesy
narodowe, lecz na interesy rosyjskich liderów politycznych27.
Transparentnoœæ jest bardzo wa¿nym warunkiem w kontaktach energetycznych Rosji z Uni¹ Europejsk¹ i innymi pañstwami zachodnimi28. Ten sam mechanizm powinien
byæ tak¿e przeniesiony na relacje transnarodowe patron–klient podobnie jak widoczna
powinna byæ kontrola przedsiêwziêæ handlowych podczas generowania i dystrybucji
bogactwa narodowego29. Nale¿a³oby tak¿e oczekiwaæ od Rosjan wysi³ku w kierunku
tworzenia szczególnych transnarodowych stosunków handlowych z przyjaŸnie nastawionymi do nich liderami Zachodu. Firmy zachodnie w praktykach biznesowych oczekuj¹ od Rosjan standardów zachodnich w ich globalnej dzia³alnoœci inwestycyjnej,
a tak¿e aby tego rodzaju praktyki by³y równie¿ prowadzone w ramach wewnêtrznego
autorytaryzmu patronalnego Rosji30.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e ponadnarodowe rosyjskie oddzia³ywanie nie jest czêœci¹
sk³adow¹ integracji. Jest ono w³¹czone do gospodarki miêdzynarodowej ale tylko do
takiego stopnia do jakiego mo¿e byæ zarz¹dzane z Moskwy w toku wspó³pracy ze skorumpowanymi elitami z krajów partnerów. Bazuje na formie polityczno-ekonomicznego zarz¹dzania, wysoce uzale¿nionego od kontaktów personalnych31. By³o to trudne do
osi¹gniêcia w skali miêdzynarodowej w przesz³oœci, lecz w œwiecie zglobalizowanym
takie powi¹zania transnarodowe s¹ ³atwe do zbudowania a nawet staj¹ siê norm¹. Nietransparentnoœæ stosunków handlowych i politycznych we wspó³czesnym œwiecie jest
bardzo istotna i prowadzi do podzia³u uzyskiwanych korzyœci32.
Warto zaznaczyæ, ¿e otwartoœæ polityczna i ekonomiczna oraz kontrola mog¹ prowadziæ do konkurencyjnoœci i odpowiedzialnoœci. Atrybuty te mog¹ równoczeœnie
przynosiæ zyski. S¹ one przy tym efektem produkcji, innowacji i odpowiedzialnoœci
biznesu oraz liderów politycznych. Nie powinny byæ jednak udzia³em obecnych liderów politycznych Rosji33.

23

Zob. J. Jreisat, Globalism and Comparative Public Administration, CRC Press, Taylor&Francis Group, Boca Raton–London–New York 2012, s. 15–20.
24
Por. G. C. Rausser, J. Swinnen, P. Zusman, Political Power and Economic Policy..., op. cit.,
s. 350–352.
25
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 230.
26
Zob. J. Jreisat, Globalism and Comparative Public Administration..., op. cit., s. 15–20.
27
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 230.
28
Zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, T. R. Szymczyñski, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoœci Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC)..., op. cit., s. 143–163.
29
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 231.
30
Por. ibidem, s. 231.
31
Por. G. C. Rausser, J. Swinnen, P. Zusman, Political Power and Economic Policy..., op. cit.,
s. 350–352.
32
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 232.
33
Por. ibidem, s. 232.
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Wzrastaj¹ce miêdzynarodowe oddzia³ywanie Rosji mo¿e prowadziæ, do os³abienia
suwerennoœci i bezpieczeñstwa krajów Europy i Eurazji. Tego rodzaju dzia³aniom Rosji mo¿e przeszkodziæ polityka integracyjna34. Je¿eli Rosja bêdzie przyjmowana
w œwiecie jako si³a postimperialna, bêdzie gotowa do odgrywania takiej roli w zglobalizowanej gospodarce35. Bêdzie ona korzystaæ z inwestycji oraz konkurencji rynkowej
i politycznej. W takich warunkach partnerzy Rosji we wzajemnych kontaktach z tym
krajem powinni szeroko uwzglêdniaæ rosyjskie interesy spo³eczne tak, aby system polityczny tego kraju stawa³ siê coraz bardziej godny zaufania i odpowiada³ potrzebom
spo³eczeñstwa, podobnie jak system polityczny Zachodu36.
W dekadzie lat 2011–2020 XXI wieku i póŸniej, Rosja je¿eli chce braæ udzia³
w zglobalizowanych powi¹zaniach ekonomicznych37 w ramach regu³ przyjêtych przez
spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹, nie powinna utrzymywaæ kontroli pañstwowej nad
wzrostem poszczególnych dzia³ów gospodarki narodowej. System rosyjski nie powinien przy tym generowaæ odpowiednich zysków nie bêd¹c takim uczestnikiem gospodarki miêdzynarodowej jak kraje transparentnej gospodarki rynkowej. Rosja nie mo¿e
tak¿e dobrze funkcjonowaæ w relacjach miêdzynarodowych utrzymuj¹c wewnêtrzny
autorytaryzm patronalny38.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e system transparentny jako taki mo¿e byæ jedynie efektywny
w relacjach transatlantyckich we wspó³pracy miêdzy efektywn¹ Uni¹ Europejsk¹ i strategicznymi Stanami Zjednoczonymi. Sukcesy rosyjskich liderów politycznych39 w ich
stosunkach bilateralnych z Uni¹ Europejsk¹ pokazuj¹ wszak¿e jak wa¿ne, we wzajemnym zbli¿aniu siê, s¹ regu³y i efektywnoœæ systemu miêdzynarodowego budowanego
w okresie minionych 60-ciu lat. Obiektywnym interesem wspólnoty transatlantyckiej
jest zatem, aby Zachód, dla bezpiecznej i prosperuj¹cej Rosji, by³ idealistyczny i równoczeœnie realistyczny w nadziei, ¿e w zintegrowanej i nowoczesnej Rosji nie bêd¹ widoczne przejawy transimperializmu40.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e trudno jest nawet hipotetycznie przewidywaæ, jak czyni¹ to
niektórzy specjaliœci amerykañscy na przyk³ad Yesilada, Efird i Noordijk, uwzglêdniaj¹c wprawdzie pewne zastrze¿enia o ma³ym prawdopodobieñstwie takiego faktu, ¿e
w perspektywie 2030 roku powstanie super Unia Europejska, obejmuj¹ca tak¿e Rosjê41. Jest to tak ma³o realne, i¿ wymienionym Autorom trudno jest wyobraziæ sobie
w przysz³oœci tak¹ strukturê. Je¿eli wskazuj¹ oni Uniê Europejsk¹ 29 pañstw, czyli po
ostatnim rozszerzeniu w 2007 r. o Bu³gariê i Rumuniê i przewidywanym przez nich

34

Por. ibidem, s. 233.
Zob. J. Jreisat, Globalism and Comparative Public Administration..., op. cit., s. 16.
36
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 233.
37
Zob. J. Jreisat, Globalism and Comparative Public Administration..., op. cit., s. 15–20.
38
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 234.
39
G. C. Rausser, J. Swinnen, P. Zusman, Political Power and Economic Policy..., op. cit.,
s. 348–363.
40
Por. C. A. Wallander, Russian Transimperialism and Its Implications..., op. cit., s. 234.
41
Por. B. Yesilada, B. Efird, P. Noordijk, Competition among Giants: A Look at How Future Enlargement of the European Union Could Affect Global Power Transition, „International Studies
Review”, A Journal of the International Studies Association, Vol. 8, No. 4, December 2006, s. 615.
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rozszerzeniu w 2013–2020 r. o Chorwacjê i Turcjê to hipotetycznego rozszerzenia
w 2030 r. nie okreœlaj¹ ju¿ nawet liczb¹ pañstw, lecz podaj¹ UE 29 + Rosjê42.
Przewidywane s¹ zatem raczej mo¿liwoœci œciœlejszej ni¿ dotychczas wspó³pracy
UE z Rosj¹, ale trudno jest wskazywaæ na perspektywiczne cz³onkostwo Rosji w Unii
Europejskiej. Jest to tym bardziej trudne do okreœlenia, i¿ sama Rosja nie zmierza
w tym kierunku. Gdyby tak by³o musia³aby siê podporz¹dkowaæ organom ponadnarodowym UE, co dla niej, bior¹c pod uwagê mocarstwowe ambicje, by³oby trudne do
przyjêcia. Wariant taki by³by wszak¿e mo¿liwy w przypadku podporz¹dkowania Unii
Europejskiej Rosji, co równie¿ jest ma³o prawdopodobne, lub gdyby dosz³o do powstania nowej bardziej luŸnej struktury integracyjnej nieposiadaj¹cej organów ponadnarodowych grupuj¹cej Uniê Europejsk¹, kraje EFTA i Rosjê na wzór na przyk³ad
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub integracji poziomej typu Wspó³pracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (Asian Pacific Economic Cooperation – APEC) funkcjonuj¹cej na zasadzie integracji na szczeblu przedsiêbiorstw, w której Rosja równie¿
ju¿ obecnie uczestniczy. Poza wymienionymi pañstwami, to jest Chorwacj¹ i Turcj¹,
wiêksze szanse na cz³onkostwo w Unii Europejskiej ni¿ Rosja z obszaru postradzieckiego mia³yby natomiast takie pañstwa jak Ukraina, Mo³dawia i Bia³oruœ, które objête
s¹ ju¿ Europejsk¹ Polityk¹ S¹siedztwa. Inaczej nale¿y stwierdziæ, ¿e Rosja poprzez
powi¹zania gospodarcze mo¿e byæ partnerem jednolitego rynku wewnêtrznego, ale nie
jednolitej przestrzeni politycznej Unii Europejskiej43.

2. Chiñska Republika Ludowa
Stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej w warunkach wzrostu jej konkurencyjnoœci globalnej z Chinami w pierwszej dekadzie XXI wieku uleg³y znacznemu rozwojowi,
co wynika ze wspólnych interesów. Od 2006 roku wraz z podpisaniem Porozumienia
o Partnerstwie i Wspó³pracy miêdzy Chinami a Uni¹ Europejsk¹ (China-EU Partnership and Cooperation Agreement PCA) prowadzone s¹ dialogi sektorowe w 24 dziedzinach
pocz¹wszy od nauki i techniki44 przez ochronê œrodowiska45 do kwestii spo³ecznych46.
42

Por. ibidem, s. 615.
Por. J. Rifkin, The Third Industrial Revolution. How Lateral Power is Transforming Energy,
the Economy, and the World, Palgrave Macmillan, New York 2011, s. 170.
44
Zob. J. Bussel, Excplaining Cross-National Variation in Government Adoption of New Technologies, „International Studies Quarterly” Journal of the International Studies Association, Vol. 55,
No. 1, March 2011, s. 267–280.
45
Zob. R. S. Axelrod, N. J. Vig, M. A. Schreurs, The European Union as an Environmental
Governance System, in: The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, eds. R. S. Axelrod,
D. L. Downie, N. J. Vig, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
2005; A. M. Freeman III, Economics, Incentives, and Environmental Policy, in: Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, eds. N. J.Vig, M. E. Kraft, CQ Press, a Division of
Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C. 2003; M. Faure, J. Lefevre, Compliance with Global
Environmental Policy, in: The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, eds. R. S. Axelrod,
D. L. Downie, N. J. Vig, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C.
2005.
46
Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjnoœci Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, s. 134–148.
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Najwa¿niejsze znaczenie w rozwoju wzajemnych stosunków ekonomicznych w warunkach wzrostu konkurencyjnoœci ma handel zagraniczny. Chiny w 2009 r. znalaz³y
siê na drugiej pozycji wœród najwiêkszych partnerów handlowych Unii Europejskiej47.
Od 2006 roku kraj ten dla Unii Europejskiej stanowi jeden z najwiêkszych, po Stanach
Zjednoczonych, Rosji i Szwajcarii, rynek eksportowy, a tak¿e sta³ siê pañstwem przoduj¹cym w dostarczaniu swoich towarów i us³ug na rynek europejski. Warto podkreœliæ, ¿e import Unii Europejskiej z Chin w badanym okresie by³ trzykrotnie wy¿szy od
eksportu48. W latach 1999–2008 wielkoœæ importu wzros³a niemal piêciokrotnie, a wartoœæ eksportu w tym czasie zwiêkszy³a siê ponad czterokrotnie49.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Chiny zajê³y drugie miejsce wœród najwiêkszych partnerów
handlowych Unii Europejskiej, przede wszystkim z powodu wysokiego wzrostu unijnego importu z Chin, co doprowadzi³o do powstania ogromnego deficytu bilansu
handlowego50. W 2008 roku osi¹gn¹³ on rekordow¹ wartoœæ w wysokoœci 169,505 mld
euro51. Chiny w 2011 r. by³y najwa¿niejszym partnerem UE, z którego nap³ywa³y towary zagraniczne.
Dynamika wymiany handlowej Unii Europejskiej z Chinami jest znacznie wy¿sza
od dynamiki handlu zagranicznego Unii Europejskiej ogó³em52. Wymiana handlowa
pomiêdzy UE a Chinami rozwija siê w bardzo szybkim tempie, które mo¿na zaliczyæ
do najwy¿szych na œwiecie. Nale¿y zatem stwierdziæ ¿e handel zagraniczny UE z Chinami istotnie oddzia³uje na rozwój handlu miêdzynarodowego53.
Obok handlu zagranicznego wa¿ne znaczenie we wzajemnych stosunkach Unii Europejskiej i Chin mia³y bezpoœrednie inwestycje zagraniczne. Najwiêkszymi inwestorami w Chinach wœród cz³onków Unii Europejskiej by³y takie pañstwa jak: Wielka
Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania. Chiñskie inwestycje w Unii Europejskiej nie
maj¹ jednak tak du¿ego znaczenia jak inwestycje Unii Europejskiej w Chinach54.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w wyniku kryzysu gospodarczego lat 2008–2010 w krótkim
okresie od 2008 roku stosunki handlowe i gospodarcze Chin oraz Unii Europejskiej
charakteryzowa³y siê zmniejszeniem wzajemnej wymiany handlowej i poziomu inwestycji. W pierwszej po³owie 2009 roku wymiana handlowa Chin z Uni¹ Europejsk¹
zmniejszy³a siê o 20,9%, eksport zmniejszy³ siê o 24% a import o 13,1% w porównaniu
z tym samym okresem w roku 200855. Z powy¿szych danych wynika, ¿e eksport bardziej zmniejszy³ siê od importu. Liczba bezpoœrednich inwestycji zagranicznych UE
w Chinach w 2009 r. spad³a o 22,8% w porównaniu ze stanem z roku 2008. Kryzys gospodarczy wp³yn¹³ tak¿e na nasilenie siê sporów w handlu dwustronnym, które wynikaj¹ g³ównie ze wzrostu liczby wszczynanych postêpowañ antydumpingowych Unii
47
Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, T. R. Szymczyñski, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoœci Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC)..., op. cit., s. 230.
48
Ibidem, s. 230.
49
Ibidem, s. 232.
50
Ibidem, s. 230.
51
Ibidem, s. 232.
52
Ibidem, s. 234.
53
Ibidem, s. 235.
54
Szerzej zob. ibidem, s. 243–249.
55
Dane Ministerstwa Handlu Chin dla tego roku.
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Europejskiej wobec Chin. Trzeba zaznaczyæ, ¿e w roku 2008 UE wszczê³a 6 nowych
postêpowañ antydumpingowych przeciwko Chinom.
Kryzys gospodarczy przyczyni³ siê równie¿ do powstania planów pobudzenia gospodarek obu stron, które prowadz¹ do zacieœnienia wzajemnych stosunków56. Pañstwa
cz³onkowskie Unii Europejskiej zmagaj¹ siê z licznymi problemami gospodarczymi
dotycz¹cymi miêdzy innymi niewystarczaj¹cej iloœci innowacji technologicznych57,
nieelastycznymi systemami zatrudnienia (problemy z przekwalifikowaniem siê pracowników), nadmiernymi obci¹¿eniami pomocy spo³ecznej58, deficytami bud¿etowymi,
wysokimi stopami bezrobocia. Pañstwo chiñskie tak¿e staje wobec w³asnych problemów
gospodarczych, które nie przyczyniaj¹ siê do wzrostu gospodarczego. S¹ to przede
wszystkim takie kwestie jak nadmierne zanieczyszczenie œrodowiska i wyczerpuj¹ce siê
Ÿród³a energii. Chiny posiadaj¹ s³abo rozwiniêty system edukacji oraz programów przeznaczonych na badania i rozwój. W pañstwie tym konieczne s¹ zatem dzia³ania maj¹ce
na celu transformacjê gospodarcz¹ od gospodarki nastawionej na eksport do gospodarki
zorientowanej na pobudzanie popytu wewnêtrznego, rozwój którego mo¿e opóŸniaæ wysoka sk³onnoœæ Chiñczyków do oszczêdzania. Modernizacja struktury przemys³owej
Chin, przyspieszenie industrializacji i procesów urbanizacyjnych ma wszak¿e przyczyniæ siê do wzrostu popytu krajowego i rozszerzenia rynku wewnêtrznego.
W perspektywie œrednio- i d³ugoterminowej obecny kryzys finansowy i gospodarczy
stwarza równie¿ mo¿liwoœci rozwoju stosunków Unii Europejskiej z Chinami w zakresie
handlu i wspó³pracy gospodarczej. Powsta³y bowiem doskona³e warunki dla dalszego
rozwoju Chin i Unii Europejskiej w sferze wspó³pracy handlowej i gospodarczej z uwagi
na obustronne aktywne reagowanie na kryzys. Wyrazem tego jest fakt, ¿e strony wyrazi³y
sprzeciw wobec protekcjonizmu i poparcie dla szerszego otwarcia rynków podczas
szczytu Unia Europejska–Chiny, który odby³ siê w maju w 2009 roku w Pradze.
Warto tak¿e pokreœliæ, ¿e wzrost selektywnego protekcjonizmu handlowego w stosunkach bilateralnych bêd¹cego konsekwencj¹ okresowego os³abienia wzrostu gospodarczego w d³ugim okresie mo¿e doprowadziæ do wzrostu konkurencyjnoœci miêdzy
Chinami a Uni¹ Europejsk¹. Chiñskie przedsiêbiorstwa mog¹ staæ siê bowiem dla Unii
Europejskiej bardziej konkurencyjne, je¿eli nie nast¹pi w Europie prze³om w zakresie
modernizacji przemys³owej. W takich okolicznoœciach nale¿y ostro¿nie podchodziæ do
wzrostu ochrony rynków wewnêtrznych59.
Warto podkreœliæ, ¿e silna gospodarka Chin60 le¿y w ekonomicznym interesie Europy. Na otwartoœci, wynikaj¹cej z cz³onkostwa Chin w WTO61, korzystaj¹ przy tym obie

56

Zob. M. Terhalle, Reciprocal Socialization: Rising Powers and the West, „International Studies
Perspectives”, A Journal of the International Studies Association, Vol. 12, No. 4, November 2011, s. 34.
57
Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjnoœci..., op. cit. Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, Innovation and Competitiveness, in: European
Innovation. Theory and Practice, eds. J. Babiak, T. Baczko, Warsaw–Brussels 2011, s. 23–42.
58
Ekonomista niemiecki Herbert Giersch okreœli³ ten stan „euroskleroz¹”.
59
Zob. „EU China Observer” 2009, Issue 5.
60
Szerzej zob. Wu Xiaobo, Chiny. Narodziny potêgi: 1979–2008. Jak zmieni³o siê spojrzenie na
biznes, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2010.
61
Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, The International Trade Liberalisation Under WTO and a Global
Economy, in: Business Interaction in a Global Economy, eds. M. Koz³owski, A. Kacprzyk, Copyrights
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strony. Rosn¹cy w si³ê chiñski handel oznacza jednak równie¿ rosn¹ce oczekiwania62.
Chiny musz¹ wype³niæ swoje zobowi¹zania wobec WTO63 i przestrzegaæ zasady uczciwego handlu. Europa natomiast musi pogodziæ siê z zaostrzon¹ konkurencj¹ ze strony
Chin64.
Dynamiczny rozwój Chin, który mia³ zwiastowaæ powstanie globalnego wolnego
rynku mo¿e jednak zapocz¹tkowaæ now¹ epokê merkantylizmu65, poniewa¿ takie potêgi przemys³owe jak ten kraj, nie chc¹c polegaæ na wolnym rynku w dziedzinie zakupu
noœników energii i zbytu towarów, samodzielnie negocjuj¹ z eksporterami surowców
energetycznych warunki kontraktów handlowych. Generalnie jednak Chiny coraz bardziej zagra¿aj¹ konkurencyjnie Unii Europejskiej i to nie tylko na obszarze funkcjonowania ugrupowania integracyjnego, g³ównie poprzez nap³yw tanich towarów chiñskich,
ale tak¿e w tradycyjnych obszarach europejskich wp³ywów ekonomicznych na œwiecie jak na przyk³ad w Afryce66. Chiñskie wyzwania konkurencyjne s¹ wiêc niezwykle
aktualne i znacz¹ce dla perspektywicznej konkurencyjnoœci Unii Europejskiej we
wspó³czesnych uwarunkowaniach rozwoju gospodarki œwiatowej. Pojawiaj¹ siê tak¿e
mo¿liwoœci konfliktu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Chinami67.
Takie pañstwa jak Chiny wywieraj¹ce coraz wiêkszy konkurencyjny wp³yw na
rozwój wspó³czesnego œwiata wyraŸnie opowiadaj¹ siê za utrzymaniem systemu miêdzynarodowego opartego na pañstwach narodowych, który by³ niejednokrotnie kwestionowany w USA i w Europie. W³aœnie Stany Zjednoczone zaprojektowa³y w latach
czterdziestych minionego wieku, oparty na pañstwach narodowych, system ONZ
z Miêdzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF), Miêdzynarodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju (IBRD) zwany Bankiem Œwiatowym i Uk³adem Ogólnym
w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), którego zasady zosta³y z czasem w³¹czone
do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). W rezultacie zmian w gospodarce œwiatowej w latach dziewiêædziesi¹tych œwiat nie sta³ siê jednobiegunowy, jak to mo¿na by³o
fa³szywie wczeœniej przyj¹æ, lecz ju¿ od lat siedemdziesi¹tych stawa³ siê w istocie
by Congress of Political Economists, USA, Wilkes-Beijing 2006; B. M. Hoekman, M. M. Kostecki,
The political economy of the world trading system; the WTO and beyond, Oxford University Press,
Oxford 2001.
62
Zob. R. Rosecrance, Power and International Relations: The Rise of China and Its Effects, „International Studies Perspectives”, A Journal of the International Studies Association, Vol. 7, No. 1,
February 2006, s. 33.
63
Zob. Z. W. Puœlecki, The International Trade Liberalisation Under WTO and a Global Economy, in: Business Interaction in a Global Economy, eds. M. Koz³owski, A. Kacprzyk, Copyrights by
Congress of Political Economists, USA, Wilkes-Beijing 2006.
64
Stosunki UE-Chiny: nowa strategia Komisji, IP/06/1454, Bruksela, 24 paŸdziernika 2006, za:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/index.htm.
65
Szerzej, Z. W. Puœlecki, Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, „Journal of Global Change and Governance”, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University,
New Jersey, USA, Vol. I, No. 4, Autumn 2008.
66
Zob. J. Yang, China and the Developing World, „International Studies Review”, A Journal of
the International Studies Association, USA, Vol. 13, No. 3, September 2011.
67
Por. B. Yesilada, B. Efird, P. Noordijk, Competition among Giants: A Look at How Future Enlargement of the European Union Could Affect Global Power Transition, „International Studies
Review”, A Journal of the International Studies Association, USA, Vol. 8, No. 4, December 2006,
s. 620.
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œwiatem wielobiegunowym, a rywalizacja pañstw uprzemys³owionych w tym Unii Europejskiej o surowce energetyczne i rynki zbytu sprzyja merkantylizmowi i ekonomicznemu regionalizmowi68.
Obecny wielobiegunowy œwiat, nie oznacza jednak, ¿e nie istniej¹ w nim wspólne
wyzwania. W nowym stuleciu wyraŸnie uwidacznia siê potrzeba wypracowania nowej
formu³y globalnego zarz¹dzania69. Coraz bardziej uwidacznia siê fakt, ¿e tradycyjne
partnerstwo transatlantyckie miêdzy Europ¹ a Stanami Zjednoczonymi ju¿ nie wystarcza. Jest jednak równie¿ jasne, ¿e amerykañsko-chiñski model G-2 tak¿e nie jest idealnym rozwi¹zaniem. Trzeba zatem podj¹æ starania, aby wyjœæ poza dwustronne stosunki
i sojusze.
W kontekœcie porównawczym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w drugiej dekadzie XXI wieku
maleje zarówno potêga Europy, jak i Stanów Zjednoczonych oraz pozosta³ych pañstw
Zachodu. Równoczeœnie przewiduje siê, ¿e do roku 2025 kraje OECD wyprodukuj¹ jedynie 40% œwiatowego bogactwa, w porównaniu z 55% w roku 2000. Udzia³ Azji natomiast wzroœnie do 38%, czyli do poziomu w zasadzie równego poziomowi grupy
OECD. Jednak wzrost jej potêgi ³¹czy siê tak¿e z przyjêciem nowych obowi¹zków. £ad
œwiatowy nie odzwierciedla bowiem jedynie stosunków miêdzynarodowych, ale ukazuje równie¿ to, jak pañstwa radz¹ sobie z wyzwaniami, które przed nimi stoj¹.
Podkreœliæ trzeba, i¿ z uwagi na mo¿liwoœæ konfliktu wspó³praca UE z Chinami jest
konieczna – i to nie tylko wzajemna wspó³praca, ale tak¿e wspó³dzia³anie z innymi
partnerami œwiatowymi. Zamiast jawiæ siê jako zagro¿enie, dzia³ania te powinny byæ
przy tym widziane jako szansa. UE jest œwiadoma trudnych problemów, jakie siê dzisiaj pojawiaj¹ w jej rozwoju, a s¹ nimi niestabilnoœæ gospodarcza, zale¿noœæ energetyczna, zmiany klimatu70, migracje, terroryzm. Je¿eli pragnie siê skutecznie i w sposób
skoordynowany z³agodziæ nieuniknione wstrz¹sy zwi¹zane z kryzysem potrzebne s¹
zatem wspólne dzia³ania na wszystkich frontach. Zajmuj¹c siê tymi kwestiami, nale¿y
równie¿ znaleŸæ nowe sposoby zaanga¿owania pañstw takich jak Rosja, Indie i inne regionalne potêgi. Pañstwa te jako strony zaanga¿owane w œwiatowym zarz¹dzaniu powinny mieæ przy tym tak¿e poczucie odpowiedzialnoœci.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e na pocz¹tku 2012 r. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega³, i¿ Chinom mo¿e groziæ niebezpieczeñstwo je¿eli dotknie je globalny
kryzys, Stwierdzenie to jest tym bardziej istotne, ¿e w styczniu 2012 r. po raz pierwszy
od 2009 r. zarówno import, jak i eksport tego kraju przesta³y wykazywaæ wzrost. Eksport
zmniejszy³ siê nieznacznie, bo o 0,5 proc, ale i tak by³ to najgorszy wynik dla Chin od
2009 r. W rezultacie takich wskaŸników mo¿na zauwa¿yæ, i¿ gospodarkê chiñsk¹ dogania kryzys globalny, przed którym w³adze chiñskie dotychczas skutecznie siê broni³y.
68

Szerzej, Z. W. Puœlecki, Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy..., op.

cit.
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Zob. J. Jreisat, Globalism and Comparative Public Administration..., op. cit., s. 1–31.
L. C. Hempel, Climat Policy on the Installment Plan, in: Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, eds. N. J. Vig, M. E. Kraft, CQ Press, a Division of Congressional
Quarterly Inc. Washington, D.C. 2003; F. Grunding, Pattern of International Cooperation and the
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Szczególnie niepokoj¹ce by³o zmniejszenie siê chiñskiego importu, który w styczniu 2012 r. spad³ o 15 proc. W efekcie nadwy¿ka handlowa Chin wzros³a w styczniu
2012 r. do poziomu najwy¿szego od po³owy 2011 r., siêgaj¹c 27,3 mld dol. Nale¿y przy
tym zauwa¿yæ, ¿e import ten by³by jeszcze ni¿szy gdyby nie dro¿ej¹ca ropa naftowa71.
Ponadto Chiñska Federacja Logistyki i Zakupów na pocz¹tku lutego 2012 r. poda³a, ¿e
indeks koniunktury w bran¿ach importowych chiñskiej gospodarki w styczniu 2012 r.
zmniejszy³ siê do 46,9 pkt (z 49,3 pkt), co wskazywa³o na to, i¿ popyt w Chinach mala³.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w 2008 r. podczas pierwszych oznak kryzysu finansowego
w USA i w Europie, rz¹d w Pekinie wprowadzi³ gigantyczny pakiet stymulacyjny, co
pozwoli³o utrzymaæ inwestycje w infrastrukturê na poziomie z poprzednich lat72. Efekty rz¹dowego wsparcia dla gospodarki chiñskiej widoczne by³y jeszcze w 2011 r.
W tym roku Chiny odnotowa³y bowiem wzrost PKB w wysokoœci 9,2 proc. Jednak¿e
ju¿ w czwartym kwartale 2011 r. da³ siê zauwa¿yæ spadek wzrostu PKB do wysokoœci
8,9 proc. W tym czasie MFW prognozowa³ na 2012 r. obni¿enie tempa wzrostu PKB
w Pañstwie Œrodka do poziomu 9,0 proc. Jest to wprawdzie poziom, którego i tak œwiat
zazdroœci³by Chinom. W 2012 r. MFW obserwuj¹c sytuacjê w Europie skorygowa³ jednak swoje szacunki wzrostu PKB Chin do poziomu 8,5 proc. W 2012 r. przedstawiciel
MFW w Chinach ostrzeg³ tak¿e, ¿e pogr¹¿ona w kryzysie Europa mo¿e w tym roku
poci¹gn¹æ Chiny w dó³ i kosztowaæ je to mo¿e nawet 4 punkty wzrostu73. Radzi³ równie¿
w³adzom chiñskim, aby w 2012 r. zaczê³y przygotowywaæ drugi pakiet stymulacyjny.
Warto zatem zaznaczyæ, ¿e œwiat przestaje ju¿ mimowolnie napêdzaæ gospodarkê
chiñsk¹. Prawd¹ jest, ¿e w ostatnich latach globalne koncerny przenosi³y siê do tanich
Chin, które sta³y siê równoczeœnie istotn¹ baz¹ eksportow¹ wspó³czesnego œwiata. Jednak¿e kryzys zad³u¿eniowy w krajach wysoko rozwiniêtych sprawia, ¿e popyt na b¹dŸ
co b¹dŸ stosunkowo tanie towary chiñskie mimo wszystko zmniejsza siê. Wed³ug oficjalnych danych ju¿ na pocz¹tku 2012 r. obroty handlowe Chin z Uni¹ Europejsk¹
spad³y o 7 proc.
W 2012 r. by³o jeszcze zbyt wczeœnie, aby wskazywaæ na za³amanie, ale je¿eli UE
wejdzie w recesjê, to mo¿na by³o przewidywaæ, i¿ Chiny to wyraŸnie odczuj¹. W takiej
sytuacji Chiny zmuszone s¹ do wyraŸnej obserwacji nader skomplikowanych europejskich problemów walutowych, chocia¿by dlatego, ¿e w euro znajduje siê jedna czwarta
chiñskich rezerw walutowych. Równoczeœnie, najwiêkszym ryzykiem dla Chin bêdzie
s³abszy popyt zwi¹zany z kryzysem niektórych pañstw strefy euro na przyk³ad Grecji.
Trzeba przy tym odnotowaæ, ¿e przedstawiciele w³adz chiñskich maj¹ stosunkowo
³atwiejsz¹ drog¹ do pokonania ewentualnego kryzysu, poniewa¿ steruj¹ kursem
w³asnej waluty. W Stanach Zjednoczonych otwarcie podkreœla siê przy tym, ¿e Chiny
manipuluj¹ w³asn¹ walut¹, która wed³ug w³adz amerykañskich jest niedoszacowana
o jedn¹ trzeci¹. Taka sytuacja pozwala Chinom promowaæ w³asny eksport do USA
i Unii Europejskiej.
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W ten sposób oceni³ tê sytuacjê minister handlu Chin Chen Deming w 2012 r.
Zob. tak¿e M. Broszkiewicz, Alternative Investment in China – a Solution for Investment at
a Time of the Modern Financial Crisis, „Ekonomia Economics” Publishing House of Wroc³aw
University of Economics, Wroc³aw 2012, nr 3(20), s. 71–82.
73
Mia³o to miejsce w czasie seminarium naukowego w Pekinie na pocz¹tku 2012 r.
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Chiny nie zamierzaj¹ równie¿ wykorzystywaæ obecnego kryzysu, po to aby wykupiæ Europê. W Chinach twierdzi siê ponadto, ¿e kraj ten bêdzie inwestowa³ jedynie tam
gdzie to przynosi odpowiednie efekty74, czego nie mo¿na powiedzieæ o Europie. Takie
opinie pojawi³y siê w Chinach bezpoœrednio przed szczytem unijno-chiñskim w 2012 r.75,
podczas którego by³y poruszone takie delikatne kwestie jak na przyk³ad odmowa
uczestnictwa Chin w europejskim systemie handlu emisjami ETS przez chiñskie linie
lotnicze i ograniczenia dla chiñskich przedsiêbiorstw na terenie UE. Z³agodzenie unijnego stanowiska w tych sprawach mog³oby przybli¿yæ finansowe wsparcie Chin dla
Europy w wysokoœci 100 mld euro, za które Chiñczycy wykupiliby europejskie obligacje w celu dofinansowania funduszy ratunkowych. Europa musi zatem braæ pod uwagê
stanowisko Chin w kwestii pomocy finansowej76, która z punktu widzenia Pañstwa
Œrodka nie mo¿e byæ bezinteresowna77. Chiny wskazywa³y równoczeœnie, ¿e takie
dzia³anie, pozwoli odzyskaæ równowagê finansow¹ UE co jest korzystne tak¿e dla
Chin.
Warto tak¿e zaznaczyæ, o czym bez w¹tpienia zdaj¹ sobie sprawê obie strony, i¿
gospodarki UE i Chin s¹ tak bardzo ze sob¹ wzajemnie powi¹zane, i¿ zmiana stopy
wzrostu jednego z tych strategicznych partnerów ma bezpoœredni istotny wp³yw na
drugiego. W³adze Chin wiedz¹ o tym doskonale i wcale tego nie ukrywaj¹, ¿e pomog¹
Europie, aby pomóc samym sobie, co da³o siê zauwa¿yæ w czasie szczytu UE–Chiny
w Pekinie w 2012 r. Eskalacja kryzysu zad³u¿enia mo¿e bowiem – jak ostrzeg³ MFW,
doprowadziæ do ograniczenia w 2012 r. chiñskiego wzrostu gospodarczego z 8 do
4 proc. Liderzy UE zabiegaj¹ równoczeœnie u w³adz w Pekinie o u³atwienie dostêpu do
chiñskiego rynku dla firm europejskich. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, i¿
w 2012 r. odnotowano dalszy spadek, szczególnie europejskich bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w Chinach. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e w 2012 r. inwestycje te
generalnie zmala³y w Chinach o 0,3 proc. do 10 mld dolarów w tym najbardziej z Europy o 42,49 proc. do 452 mln, ale równoczeœnie wzros³y z USA o 29,5 proc. do 342 mln
i z Azji-Pacyfiku o 0,77 proc. do 8,59 mld dolarów USA. W 2011 r. ich poziom wynosi³
12,2 mld dol. USA. Zjawiska te œwiadcz¹ zatem o tym, i¿ zabiegi liderów UE s¹ w pe³ni
uzasadnione. Jest to o tyle istotne, ¿e obecnie Chiny nie potrzebuj¹ kredytów, poniewa¿
maj¹ najwiêksze na œwiecie rezerwy dewizowe. Ponadto Chiny nie s¹ ju¿ tylko odbiorc¹ zagranicznych inwestycji bezpoœrednich, ale coraz wiêcej inwestycji same lokuj¹ za granic¹78.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e ju¿ w 2008 r. Chiny by³y szóstym Ÿród³em zagranicznych inwestycji bezpoœrednich na œwiecie, a ich inwestycje osi¹gnê³y 48 mld dol. Rosja nato74
W ten sposób wypowiedzia³ siê na pocz¹tku lutego 2012 r. doradca prezesa chiñskiego banku
centralnego Xia Bin.
75
Szczyt Chiny–Unia Europejska rozpocz¹³ siê 14 lutego 2012 r. w Pekinie.
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W po³owie lutego 2012 r. rezerwy finansowe Chin oceniano na poziomie 3,2 biliona dolarów.
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Stanowisko takie w lutym 2012 r. zaprezentowa³ Yuan Gangming z Chiñskiego Instytutu Nauk
Spo³ecznych.
78
Zob. D. E. Staszczak, Znaczenie globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego dla zmian
œwiatowego systemu ekonomiczno-spo³ecznego, w: J. Soko³owski, M. Rêkas, G. Wêgrzyn, Ekonomia,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Research Papers of Wroc³aw University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Wroc³aw 2012, s. 503.
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miast zajê³a siódme miejsce, a jej inwestycje w tym czasie wynios³y 46 mld dol.79
G³ównym odbiorc¹ zagranicznych inwestycji bezpoœrednich natomiast nadal pozostaj¹
Stany Zjednoczone Ameryki jednak w 2009 r. Chiny zajê³y drugie miejsce, awansuj¹c
z miejsca trzeciego, które zajmowa³y w 2008 r.80 Œwiadczy to o wzroœcie znaczenia si³y
gospodarczej Chiñskiej Republiki Ludowej we wspó³czesnym œwiecie.

Zakoñczenie
Uogólniaj¹c warto zaznaczyæ, ¿e je¿eli w bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci liderzy
polityczni Rosji podjêliby decyzjê o integracji politycznej i ekonomicznej tego kraju,
z innym wiêkszym podmiotem miêdzynarodowym ni¿ Rosja, to móg³by to byæ tylko
jeden kandydat, a mianowicie Unia Europejska81. Ta organizacja integracyjna musi
wiêc w swojej d³ugoletniej perspektywie uwzglêdniaæ stosunki z Rosj¹. Nie trzeba tak¿e nikogo przekonywaæ o tym, ¿e dla UE Rosja jest jej bezpoœrednim, granicznym
s¹siadem. W zasadzie, co jest tak¿e istotne, w³aœnie Rosja, a nie Afryka czy Bliski Wschód,
stanowi dla Europy si³ê, o charakterze strategicznym. Europejska Rosja mo¿e przy tym
przemieszczaæ projekt Unii Europejskiej pod wzglêdem kulturowym, geograficznym
i historycznym a¿ do Oceanu Spokojnego i wzmacniaæ globalny jej wizerunek oraz
przyczyniaæ siê, dziêki swoim bogactwom naturalnym i materialnym, do wzrostu si³y
tej organizacji integracyjnej82.
W ujêciu perspektywicznym nale¿y podkreœliæ, ¿e najwiêksz¹ nadziejê na pokojowy rozwój miêdzynarodowy daje wspó³praca najwa¿niejszych aktorów wspó³czesnej
sceny œwiatowej w tym USA, UE i Chin pod kontrol¹ USA. Istotnym krokiem w tym
kierunku by³oby w³¹czenie Chin do Grupy G-8 i w rezultacie powstanie Grupy G-9.
Obecnie Chiny umiejscawiane s¹ w grupie najbardziej rozwiniêtych krajów rozwijaj¹cych siê, czyli BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Równoczeœnie nadal najsilniejsze pañstwa z tej grupy, czyli Chiny i Rosjê traktuje siê jako silnych aktorów
regionalnych83. Z tej grupy krajów tylko Rosja znajduje siê w grupie pañstw maj¹cych
najwiêkszy wp³yw na rozwój wspó³czesnej gospodarki œwiatowej to jest w grupie G-8.
W³¹czenie do niej Chin, poprzez ró¿nego rodzaju konsultacje i wspólne podejmowanie
decyzji w najwa¿niejszych sprawach dotycz¹cych procesów rozwojowych, mog³oby
prowadziæ do ³agodzenia pojawiaj¹cych siê problemów, wzrostu wzajemnej wspó³pracy
i w konsekwencji przyczyniaæ siê do stabilnego oraz bezpiecznego rozwoju wspó³czesnego œwiata.
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Ibidem, s. 503.
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Summary
The tendencies of economic relations development of the European Union with the
Russian Federation and the People’s Republic of China in the conditions of globalisation
The main aim of the article was the presentation of the tendencies of economic relations development of the European Union with the Russian Federation and the People’s Republic of
China in the conditions of globalisation. The success of the Russian political leaders in their bilateral relations with the European Union show how important, in the mutual is approaching, are
the rules and effectiveness of the international system built up in the past sixty years. An objective interest of the transatlantic community is therefore to the west, for safe and prosperous Russia, was idealistic and at the same time realistic. At the same time as it is also important, that
Russia and not Africa whether the Middle East, is for Europe force, with the strategic nature. In
the long term, to the european economy effectively and permanently follow in globalisation processes and that term was competitive with, Russia and China must first become innovative economy. In terms of prospective it should be emphasised that the best hope for the peaceful
development of the international cooperation offers the most important actors contemporary on
the world stage.

