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Główne tezy
• W ostatniej dekadzie Polska osiągnęła niespotykany wcześniej
poziom relacji politycznych z Chinami. Motywacje do zacieśniania stosunków miały charakter czysto gospodarczy. Nie pomogło
to jednak ani w otwarciu chińskiego rynku na import znad Wisły,
ani w sprowadzeniu dużych chińskich inwestycji.
• Format „17+1” oraz Inicjatywa Pasa i Szlaku dotychczas nie przyniosły oczekiwanych rezultatów gospodarczych. Uczestnictwo
w tych mechanizmach pozwala jednak na podtrzymanie dialogu
politycznego na wysokim szczeblu.
• Sceptycyzm w ocenie wzrostu znaczenia Chin na arenie międzynarodowej powinien budzić fakt, iż promowana przez Pekin
wizja porządku międzynarodowego opiera się na uzgodnieniach
między najsilniejszymi państwami. Poparcie dla chińskich działań
może doprowadzić do podważenia korzystnego dla Polski porządku liberalnego. Choć ulega on głębokim przeobrażeniom, istniejące wciąż międzynarodowe instytucje oparte na prawie i ustalonych regułach istotnie demokratyzują relacje międzynarodowe.
• Dodatkowo niepokój Warszawy musi budzić bliskie partnerstwo Pekinu z Moskwą i przyzwolenie na jej agresywną politykę,
m.in. wobec Ukrainy i Białorusi. Chiny odgrywają więc rolę wspierającego rewizjonistyczną politykę Rosji i tym samym osłabiają
presję państw Zachodu wobec Moskwy.
• Konflikt Stanów Zjednoczonych i Chin nie jest epizodem prezydentury Donalda Trumpa, ale wynika z głębszych przyczyn, u podstaw których leżą zarówno chęć prymatu na świecie, jak i różnice
ideologiczne pomiędzy obydwoma państwami. Polsce bliżej jest
do stanowiska USA, ale nie oznacza to wsparcia bezwarunkowego. Polska powinna wspierać tylko te działania, które umacniają
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liberalny porządek międzynarodowy i jego przebudowę w kierunkach korzystnych dla Polski.
• Frustracja wobec niespełnionych obietnic dalszego otwierania
gospodarczego złożonych UE przez Chiny przekroczyła masę krytyczną i doprowadziła do dramatycznego pogorszenia wizerunku
Pekinu w Europie. Żadne państwo członkowskie nie jest w stanie
w pojedynkę wymusić jakichkolwiek zmian na Chinach, a wiele
z nich dostrzega te same problemy. Może to doprowadzić do wypracowania wspólnej polityki wobec Pekinu, której Polska powinna być orędownikiem.
• Niebezpieczną strategią dla Warszawy może być balansowanie
pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem – rozgrywanie różnic pomiędzy tymi państwami w celu osiągnięcia doraźnych korzyści. W ten
sposób może zostać zantagonizowany kluczowy gwarant bezpieczeństwa Polski. Dotychczasowe relacje z Chinami wskazują,
że potencjalne korzyści wynikające z takiego działania będą dalece niewspółmierne do poniesionych kosztów.
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Wstęp
W ciągu ostatnich kilkunastu lat relacje pomiędzy Polską a Chinami
osiągnęły skalę niespotykaną nawet podczas największego zbliżenia w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tym samym
czasie relatywna pozycja Pekinu na arenie międzynarodowej rosła
skokowo w wyniku kolejnych turbulencji, w które wpadały państwa zachodnie – wielkiego kryzysu finansowego, kryzysu zadłużenia w strefie euro i chaotycznej odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19. Coraz częściej wśród ekspertów od
tematyki chińskiej kuluarowo dyskutowana była fundamentalna
kwestia pozycji Polski w potencjalnym sinocentrycznym świecie.
Celem niniejszego raportu jest próba systemowej analizy relacji
polsko-chińskich zarówno pod kątem dotychczasowych bilateralnych osiągnięć, jak i perspektywy burzliwych napięć, których
można spodziewać się w relacjach międzynarodowych w najbliższych latach. Raport usiłuje odpowiedzieć na pytanie, jaką postawę powinna przyjąć Polska w narastającym konflikcie pomiędzy
liberalnym porządkiem międzynarodowym opartym o międzynarodowe prawo, multilateralne instytucje oraz przewodnią rolę Stanów Zjednoczonych a rzucającym mu wyzwanie hierarchicznym
porządkiem tworzonym przez Chiny. Raport polemizuje w tym
zakresie z coraz popularniejszymi według obserwacji autora tezami o potrzebie jeszcze bliższego zaangażowania w relacje z Chinami lub rozgrywania przez Polskę konfliktu amerykańsko-chińskiego na swoją korzyść.
Raport można podzielić na cztery części. W pierwszej zaprezentowano krótki rys historyczny relacji polsko-chińskich, który pozwala na osadzenie ich w dłuższej perspektywie czasowej. W drugiej
przedstawiono wyzwania wynikające ze stanu bilateralnych relacji
pomiędzy Polską a Chinami. Do najważniejszych z nich zaliczo-
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no kwestie handlu, inwestycji, funkcjonowania formatu „17+1”
oraz udziału w Inicjatywie Pasa i Szlaku. W trzeciej części relacje
osadzono w kontekście zmieniającego się porządku międzynarodowego. Wyodrębniono jego trzy najważniejsze aspekty determinujące stosunki pomiędzy Pekinem a Warszawą: kształt promowanego przez Chiny porządku międzynarodowego, rywalizację
amerykańsko-chińską oraz ewolucję stanowiska UE w sprawie
współpracy z Chinami. Czwarta część zawiera wnioski i rekomendacje płynące z analizy.
Autor dziękuje uczestnikom seminarium zorganizowanego przez
Klub Jagielloński w październiku 2020 roku, którzy mieli okazję zapoznać się i zrecenzować wstępne tezy analizy. Ich uwagi były bardzo pomocne przy opracowywaniu ostatecznego kształtu raportu.
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Zarys polsko-chińskich relacji politycznych
Kontakty polityczne między Polską a Chinami nie mają szczególnie
długiej historii. Ich początek można datować na dwudziestolecie
międzywojenne, gdy odrodziła się polska państwowość po ponad
wieku zaborów. W głównym interesie Polski była wtedy ochrona
praw mniejszości polskiej w Harbinie, która osiedliła się w tym
mieście w trakcie budowy kolei wschodniochińskiej przez Imperium Rosyjskie. Nadal jednak Chiny były partnerem odległym. Rozwój relacji utrudniała niestabilna sytuacja polityczna na Dalekim
Wschodzie – wojna domowa w Chinach i ich konflikt z Japonią.
Sytuacja uległa zmianie po wygraniu wojny domowej przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh). Proklamowana 1 października
1949 roku przez Mao Zedonga Chińska Republika Ludowa (ChRL)
gorliwie poszukiwała partnerów, którzy pomogliby w odbudowie gospodarki po dekadach konfliktów zbrojnych. Głównym
sprzymierzeńcem Chin został Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (ZSRR) wraz z jego państwami satelickimi. Otworzyło się okno możliwości wykorzystane przez Polskę, która była
jednym z pierwszych państw dyplomatycznie uznających nowy
chiński reżim.
Polsko-chińska współpraca polityczna, gospodarcza i kulturalna rozwijała się w latach 50. XX wieku w sposób niesamowicie
dynamiczny. W obu kierunkach zaczęli podróżować dygnitarze.
Polskę odwiedził m.in. premier Zhou Enlai, marszałek Peng Dehuai (głównodowodzący chińskich „ochotników” w trakcie wojny
koreańskiej) i wiceprzewodniczący ChRL Zhu De. W drugą stronę
udali się chociażby I sekretarz Komitetu Centralnego (KC) Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej Bolesław Bierut oraz jego następca – Edward Ochab. Pierwszą spółką z kapitałem zagranicznym
założoną w ChRL był Chipolbrok – działające do dziś polsko-chiń-
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skie towarzystwo okrętowe, którego udziałowcem są rządy obu
państw. Rozpoczęły się kontakty kulturalne, m.in. w formie wymiany studenckiej oraz organizowania tras koncertowych zespołów
taneczno-muzycznych.
Najważniejszym epizodem tamtego okresu był najprawdopodobniej sprzeciw Chin wobec potencjalnej interwencji ZSRR
w odpowiedzi na wydarzenia październikowe w 1956 roku
w Polsce. Pekin stanął wtedy na stanowisku, że poszczególne państwa obozu socjalistycznego mają prawo do suwerennego układania sobie stosunków z Moskwą1. Działania Mao Zedonga nie
wynikały jednak z jakiejkolwiek sympatii wobec Polaków. Przede
wszystkim chciał on zaznaczyć pozycję Chin w obozie socjalistycznym. Dodatkowo po śmierci Józefa Stalina przewodniczący KPCh
uważał siebie za ideowego przywódcę ruchu komunistycznego.
Na jego zachowanie mogły też wpływać doświadczenia z wizyty
w Moskwie na przełomie 1949 i 1950 roku. Władze ZSRR utrudniały mu wtedy kontakt z przedstawicielami innych państw bloku
wschodniego, niejako pokazując, że wszystkie relacje powinny się
odbywać za pośrednictwem ZSRR. W 1956 roku przywódca Chin
miał możliwość udowodnić, że Związek Radziecki nie może sam
o wszystkim decydować.
Nie uchroniło to jednak relacji bilateralnych Polski i Chin przed degradacją wynikającą z rosnących napięć pomiędzy ChRL a ZSRR,
które stopniowo narastały, a swój szczyt osiągnęły na przełomie
lat 60. i 70. XX wieku. Nie oznaczały one jednak całkowitego zerwania stosunków pomiędzy Warszawą a Pekinem. Przez cały czas
ważnym elementem współpracy była działalność spółki Chipolbrok. Dodatkowo Warszawa była istotnym kanałem dla kontaktów
amerykańsko-chińskich. Nieuznające się dyplomatycznie państwa

1
Szerzej zob. W.J. Dziak i J. Rowiński, Polska – Chiny 1956. Zbiór dokumentów, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa 2016.
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w latach 1958-1970 prowadziły regularny dialog, którego miejscem był Pałac Myślewicki w Łazienkach, gdzie znajdowały się
wtedy apartamenty gościnne Urzędu Rady Ministrów.
Próbę odbudowania bliższych relacji gospodarczych oba państwa podjęły w latach 80. Sprzyjała im odwilż radziecko-chińska.
Polsce szczególnie zależało na partnerstwie z powodu zapaści
gospodarczej, jaką przechodziła w tamtym czasie. Chiny z kolei
doświadczały dynamicznego wzrostu po rozpoczęciu tzw. okresu
reform i otwarcia. Nieśmiałe podchody zakończyły się praktycznie
4 czerwca 1989 roku. W tym samym dniu, w którym odbyły się
w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory – często utożsamiane
z upadkiem komunizmu – doszło do masakry na placu Tian’anmen,
która utrwaliła rządy Komunistycznej Partii Chin. W tym dniu Polska i Chiny obrały zupełnie inne kierunki przemian gospodarczych
i politycznych.
Przez następnych piętnaście lat oba państwa nie były zainteresowane budowaniem szczególnie bliskich relacji. W Polsce nastąpiło przewartościowanie polityki zagranicznej – z dotychczasowej orientacji na Moskwę zwróciła się ona w kierunku Zachodu
i instytucji euroatlantyckich. Sprawą priorytetową było odzyskanie suwerenności, którą symbolizowało m.in. wycofanie wojsk
radzieckich skoszarowanych na terenie kraju. Następnie ułożenie
dobrosąsiedzkich relacji z nowymi państwami graniczącymi z Polską po włączeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Republiki Federalnej Niemiec oraz rozpadzie ZSRR i Czechosłowacji.
Kolejnymi ważnymi etapami było przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego (1999) i Unii Europejskiej (2004). Zdecydowana
większość potencjału dyplomatycznego była skierowana na realizację tych celów.
Dla Chin lata 90. XX wieku również były dyplomatycznie burzliwym okresem. W pierwszej kolejności musiały postarać się
o odnowienie kontaktów z państwami zachodnimi, które w reakcji na wydarzenia z 1989 roku wprowadziły sankcje gospodarcze
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i zawiesiły dialog polityczny. Już w następnym roku Chinom udało
się uzyskać klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu ze
Stanami Zjednoczonymi, a sankcje europejskie zaczęły być stopniowo znoszone. Poprawne relacje gospodarcze z Zachodem
doprowadziły ostatecznie do przystąpienia Chin do Światowej
Organizacji Handlu (WTO) w 2001 roku. Następnym krokiem było
rozwijanie relacji dyplomatycznych z państwami powstałymi po
rozpadzie ZSRR. Władze Chin były zaniepokojone w szczególności możliwością wzrostu niestabilności w Azji Środkowej, co było
motorem do podpisania Porozumienia Szanghajskiego, a następnie utworzenia Szanghajskiej Organizacji Współpracy.
Należy przypomnieć, że w 1989 roku Polska i Chiny były po prostu biednymi państwami. Produkt krajowy brutto (PKB) per capita
wynosił ok. 1750 USD w Polsce i około 400 USD w Chinach2. Priorytetem dla obu państw był dynamiczny rozwój gospodarczy, który można było osiągnąć przede wszystkim poprzez współpracę
z państwami rozwiniętymi, co w tamtym czasie było niemal tożsame z Zachodem. Sprawiało to, że Polska i Chiny konkurowały ze
sobą o rynki zbytu oraz inwestycje zagraniczne. Nie widziały za to
dużej potrzeby rozwijania relacji bilateralnych. Pośrednio świadczyć o tym może znikomość wizyt politycznych na szczeblu głów
państw i szefów rządów. Przez całe piętnaście lat można odnotować tylko dwie takowe – premiera Waldemara Pawlaka (1994)
i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (1997). Żaden z chińskich przywódców nie odwiedził w tym czasie Polski.
Jeszcze z początkiem 2004 roku mogło się wydawać, że Warszawa i Pekin nie będą zainteresowane bliższym partnerstwem.
Sytuacja międzynarodowa jednak ulega ciągłej transformacji,
a poszczególne państwa próbują zaadaptować się do nowych

World Economic Outlook Databases, 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
weo-database/2020/October.

2
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uwarunkowań. Nie inaczej było w tym przypadku. Z perspektywy Chin Polska stała się o wiele bardziej atrakcyjnym partnerem,
gdy przesądzono o jej akcesji do Unii Europejskiej (UE). Polska
właściwie „z dnia na dzień” stała się państwem mającym wpływ
na politykę bloku handlowego, który według danych Eurostatu
w 2004 roku importował z Chin towary o wartości 129 mld euro3.
Polska zainteresowała się zbliżeniem z ChRL kilka lat później, czego powody również były gospodarcze. Pozycja Pekinu na arenie
międzynarodowej rosła już trzecią dekadę, co było pokłosiem
dynamicznego rozwoju. Powszechny był wzrost znaczenia Chin
w polityce zagranicznej poszczególnych państw – bez względu
na ich położenie geograficzne oraz poziom rozwoju gospodarczego. Z perspektywy Polski symbolicznym przełomem były lata
2007-2008. Gdy w 2007 roku wybuchł światowy kryzys finansowy, a państwa zachodnie wpadły w recesję, oczywistym stała się
potrzeba poszukiwania nowych rynków. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że Polska według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2008 roku aż 78% swojego eksportu kierowała do
państw Unii Europejskiej4. Chiny z kryzysu wyszły obronną ręką
i według oficjalnych danych utrzymały wysoki wzrost gospodarczy.
Dodatkowo oczy całego świata skierowały się na Pekin z powodu
organizowanych w 2008 roku igrzysk olimpijskich. Wiele osób
zorientowało się wtedy, że Chiny to już nie tylko centrum taniej
produkcji, ale także państwo posiadające nowoczesne lotniska,
drogi, szybką kolej oraz możliwości organizacyjne przygotowania
największego globalnego spektaklu sportowego. W sposób diametralny zmieniło to obraz Chin, a także rozbudziło na nowo mit
dostępności nieprzebranego rynku składającego się już nie tylko

3

International trade in goods, Eurostat 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Handel Zagraniczny, Główny Urząd Statystyczny 2020, http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx.
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z biednych chłopów i robotników, ale także szybko rosnącej klasy
średniej – mit, który wtedy dotarł z całą siłą do Polski.
Szereg bilateralnych wizyt w latach 2008-2011 doprowadził do
znacznego zbliżenia politycznego pomiędzy Polską a Chinami.
Pekin odwiedził m.in. premier Donald Tusk (2008), minister obrony narodowej Bogdan Klich (2009) i marszałek Sejmu Grzegorz
Schetyna (2010). Ten ostatni wziął udział w ceremonii zamknięcia wystawy Expo 2010 w Szanghaju, gdzie był jednym z nielicznych mówców. W Polsce z kolei gościli przewodniczący Ludowej
Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin Jia Qinglin (2010),
sekretarz Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej KC KPCh
He Guoqiang (2011) oraz minister spraw zagranicznych Yang Jiechi
(2011). Kluczowa była jednak wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Chinach w grudniu 2011 roku. W jej trakcie doszło
do podpisania deklaracji o strategicznym partnerstwie pomiędzy
Polską a Chinami.
W następnych latach nastąpił wysyp mechanizmów dwustronnych konsultacji. Funkcjonowały one z różną częstotliwością.
W 2012 roku Polska i Chiny zainicjowały dialog strategiczny na
szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Pierwsze spotkanie
w ramach dialogu odbyło się w Warszawie. Kolejne odbywały się
co rok lub co dwa lata; ostatnie (szóste) spotkanie w tym formacie miało miejsce w 2019 roku. Również w 2012 roku utworzono
Polsko-Chiński Komitet Międzyrządowy, w którym pod auspicjami szefów MSZ udział brali przedstawiciele kilkunastu resortów
z obu stron. Komitet spotkał się jednak ponownie tylko raz –
w 2019 roku. W 2013 zainaugurowano Forum Regionalne Polska-Chiny. Pierwsza edycja imprezy zgromadziła około 600 przedstawicieli z obu stron, którzy mieli pogłębiać współpracę na poziomie
lokalnym. Kolejne spotkania odbywały się w odstępach rocznych,
jednak już po czterech edycjach zawieszono ten mechanizm. Intensywnie rozwijał się dialog wojskowy – dwustronne wizyty szefów
MON odbywały się każdego roku, co zaowocowało utworzeniem
w 2014 roku polsko-chińskiego dialogu polityczno-obronnego.
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Polska przystąpiła do szeregu chińskich inicjatyw międzynarodowych. Pierwszą z nich była Współpraca Państw Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) oraz Chin, tzw. format 16+1. Została ona
zainicjowana w 2012 roku w Warszawie, a jej głównym mechanizmem stały się coroczne szczyty szefów rządów. Początkowo
w tym przedsięwzięciu brały udział Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Węgry oraz Chiny, stąd nazwa formatu „16+1”. W 2019 roku do
tej grupy dołączyła Grecja i od tamtego czasu inicjatywa jest znana jako „17+1”. Poza szczytami szefów rządów współpraca obejmuje dziesiątki różnego rodzaju mechanizmów konsultacji, które
dotyczą takich kwestii, jak współpraca finansowa, edukacja, nauka
i technologie, ochrona zdrowia, rolnictwo, ochrona przyrody, wymiana międzyludzka, turystyka i wiele innych.
Politykę zbliżenia z Chinami prowadzoną przez rząd Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kontynuowała Zjednoczona Prawica. To podczas jej rządów Polska formalnie
dołączyła do najbardziej znanego chińskiego przedsięwzięcia
– Inicjatywy Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative, BRI, nazywanej wcześniej One Belt, One Road, a często potocznie po
prostu „Nowym Jedwabnym Szlakiem”). Doszło do tego podczas
wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na szczycie „16+1” w Suzhou
w 2015 roku, gdzie podpisano stosowne memorandum. Kilka
miesięcy później parlament jednogłośnie ratyfikował przystąpienie Polski do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych
(ang. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) – zainicjowanego
przez Chiny międzynarodowego banku inwestycyjnego. Udział w
obu chińskich przedsięwzięciach podzielił świat zachodni. Stany
Zjednoczone w sposób zdecydowany krytykowały BRI oraz AIIB.
Z kolei część państw UE przystąpiła do AIIB, ale unikała formalnego zaangażowania w BRI (m.in. Francja i Niemcy).
W 2016 roku Polskę odwiedził przewodniczący ChRL Xi Jinping.
Była to rewizyta wobec wcześniejszej podróży prezydenta An-
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drzeja Dudy do Chin. Dość nietypowo nastąpiła ona już kilka miesięcy później, co symbolicznie wskazywało na bliskość relacji politycznych pomiędzy Polską a Chinami. Podpisano wtedy deklarację
o wszechstronnym strategicznym partnerstwie, która miała być
podstawą do podniesienia relacji bilateralnych na jeszcze wyższy
poziom. W następnym roku premier Beata Szydło wzięła udział
w I Forum Pasa i Szlaku w Pekinie, gdzie była jedną z 29 głów
państw lub szefów rządów stojących na czele delegacji5.
W tym okresie Chiny zaczęły być postrzegane jako kluczowy dla
Polski partner spoza świata zachodniego. Imponujący wzrost ChRL
oraz jej rosnące zainteresowanie regionem Europy Środkowo-Wschodniej doprowadziły do tego, że coraz więcej osób widziało w Chinach przyszłego hegemona, z którym należy utrzymywać
dobre relacje mogące przynieść Polsce w przyszłości wymierne
korzyści. Duże nadzieje upatrywano w Inicjatywie Pasa i Szlaku,
w szczególności w połączeniach kolejowych biegnących z Chin do
Europy. Powstała wtedy narracja Polski jako „bramy do Europy”,
która z racji swojego położenia może zyskiwać na pośrednictwie
w handlu. Według prognoz niektórych analityków BRI może skończyć pięćsetletnią historię dominacji mocarstw morskich6. Innymi
słowy, rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku może być równie doniosłym dla przyszłości świata procesem, jakim były europejskie
odkrycia i idący w ślad za nimi kolonializm.
W tej nowej rzeczywistości Polska miała przełamać swój status europejskich półperyferii i stać się jednym z kluczowych państw dla
eurazjatyckiego ładu. Pekin mógłby wspierać duże projekty infrastrukturalne planowane w Polsce – budowę centralnego portu ko-

Belt and Road Attendees List, 2017, http://thediplomat.com/2017/05/belt-and-road-attendees-list/, 8.11.2020.

5

6

J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Jacek Bartosiak, Warszawa 2016, s. 352.
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munikacyjnego oraz dojeżdżających do niego kolei dużych prędkości, a nawet projekt elektrowni atomowej. Skrajnym przykładem
opcji prochińskiej było postulowanie wejścia w bliski sojusz z Pekinem. Miałby on być bardziej korzystny niż współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Jeden z polityków reprezentujących mniejszościowe ugrupowanie zaproponował nawet budowę „Fortu Xi”
w kontrze do zaproponowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę
„Fortu Trump”7.
Bliżej głównego nurtu polityki była narracja o Chinach jako wielkiej szansie dla polskiej gospodarki, niejako jej drugim – obok
członkostwa w UE – motorze rozwoju. Była ona bardziej skupiona na zagadnieniach czysto ekonomicznych i pomijała kwestię
transformacyjnej roli ChRL w ładzie międzynarodowym. U źródła
tej narracji leżało przekonanie, że dzięki inwestycjom oraz wymianie handlowej z Chinami można zrealizować cel, który od wielu lat
jest jednym z marzeń wielu Polaków – dogonienia pod względem
poziomu życia rozwiniętych państw zachodnich, tak aby znikła potrzeba ekonomicznej emigracji.

G. Braun, Na Fort Trump odpowiedzią Fort Xi – Grzegorz Braun #13, 2019, https://youtu.
be/8E-X16Je9uk, 8.11.2020.
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Główne obszary współpracy
Handel
Nie ulega wątpliwości, że dla Warszawy priorytetowa w relacjach bilateralnych jest współpraca gospodarcza. Przez wiele
lat kwestie polityczne były marginalizowane, a polskie władze
starały się o jak najszerszy dostęp do chińskiego rynku. Po ponad dekadzie takich zabiegów należy stwierdzić, że te działania przyniosły ograniczone efekty. Obroty handlowe rosną,
co prawda, dynamicznie, ale w niewielkim stopniu jest to zasługa rosnącego polskiego eksportu. Między 2011 (czyli tym,
w którym podpisano deklarację o strategicznym partnerstwie)
a 2019 rokiem wymiana dwustronna wzrosła z 20,2 mld USD
do 35,8 mld USD, czyli o 77%. W tym czasie polski eksport
wzrósł z poziomu 1,86 mld USD do 2,97 mld USD, czyli o 60%.
Z kolei import z Chin zwiększył się z 18,4 mld USD do 32,8 mld
USD, tj. o 78%. W 2019 roku Polska importowała z Chin towary o wartości 11-krotnie większej niż eksportowała, a w liczbach bezwzględnych deficyt wyniósł aż 29,8 mld USD. Pod tym
względem dysproporcje pomiędzy eksportem oraz importem
utrzymują się na podobnym poziomie po 2004 roku. Dokładne dane handlowe dla lat 2004-2019 zostały przedstawione
na poniższym wykresie:

24

Rysunek 1. Eksport i import Polski w handlu z Chinami
w latach 2004-2019 (mln USD)

Eksport
Import

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

556

591

763

986

1 278

1 470

1 627

1 861

1 747

2 120

2 251

2 017

1 912

2 303

2 497

2 968

4 065

5 497

7 712

11 753

16 798

13 914

16 703

18 386

17 620

19 447

23 502

22 825

24 007

27 236

31 279

32 789

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Warto zwrócić uwagę, że eksport do Chin stanowi tylko niewielki ułamek polskiego eksportu i po 2004 roku oscylował między
0,7% a 1,1% jego całkowitej wartości. W 2019 roku Chiny były 20.
partnerem handlowym dla Polski pod względem wielkości eksportu. Oznacza to, że ten rynek nie był kluczowy. Sytuacja inaczej rysuje się w kwestii importu. W tym przypadku udział towarów zakupionych z Chin w całkowitym imporcie stopniowo rósł
z 4,6% do 12,3%. ChRL jest dla Polski drugim największym źródłem importu po Niemczech. Pełne dane zostały przedstawione
na rysunku 2. Potwierdzają one tezę o nierównomiernym wzroście
handlu bilateralnego.
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Rysunek 2. Udział eksportu i importu z Chinami na tle całkowitego eksportu i importu Polski w latach 2004-2019 (%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eksport

0,8

0,7

0,7

0,7

0,8

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

1,1

Import

4,6

5,4

6,1

7,1

8,1

9,3

9,4

8,7

8,9

9,3

10,4

11,6

12,0

11,8

11,6

12,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Dość symptomatyczny w kontekście handlowym jest przykład produktów rolno-spożywczych. W ostatniej dekadzie były one promowane jako jeden z hitów eksportowych do Chin. Szczególnie było to
widoczne po 2014 roku, gdy Rosja nałożyła odwetowe embargo na
import polskiej żywności po sankcjach związanych z inwazją na Krym.
Część producentów widziała wtedy w Chinach alternatywny rynek
zbytu. Były ku temu obiektywne przesłanki. Polskie rolnictwo ulegało
dynamicznej modernizacji, a produkowana żywność zdobywała kolejne rynki, głównie w Europie Zachodniej. Jednocześnie Chiny były
targane skandalami związanymi z jakością produkowanej żywności
i normami fitosanitarnymi, a konsumpcja cały czas rosła – zarówno
z powodu rosnącej populacji, jak i zarobków. Wydawało się, że przynajmniej w tym zakresie polscy producenci będą mogli osiągnąć sukces. Rzeczywistość okazała się jednak bardzo daleka od oczekiwań.
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2019

W latach 2011-2019 eksport polskiej żywności do Chin wzrósł
z 35 mln USD do 211 mln USD. Dynamika ta może wyglądać obiecująco, należy jednak podkreślić, że w kwotach bezwzględnych
jest to po prostu niewielki wycinek eksportu. Stanowił w 2019 roku
tylko ok. 0,7% łącznej wartości polskiego eksportu żywności, który wyniósł wg GUS 28,6 mld USD. Chiny jako rynek eksportowy
w tej kategorii można porównać z Izraelem (237 mln USD eksportu
w 2019 roku) oraz Finlandią (186 mln USD). W dodatku trend ulega
dużym fluktuacjom. Bardzo dynamicznie eksport tych produktów
rósł do 2013 roku, w 2014 roku nastąpił już tylko niewielki przyrost, a przez następne trzy lata spadał. Ponowny trend wzrostowy
jest obserwowany od 2018 roku, jednak nie ma żadnych gwarancji, że utrzyma się w przyszłości. Co więcej, w całym analizowanym
okresie nawet w tej kategorii był utrzymywany deficyt handlowy
z Chinami. Dokładne dane przedstawia rysunek 3.
Rysunek 3. Eksport i import produktów rolnych w handlu
z Chinami w latach 2011-2019 (mln USD).

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eksport

35

70

198

205

137

102

99

126

211

Import

318

284

288

295

260

255

279

289

318

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Za podstawę przyjęto kategorię żywność i zwierzęta żywe SITC.
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Przez lata utrzymywało się w opinii publicznej przekonanie, że dzięki bliższym kontaktom politycznym możliwe będzie zwiększenie
eksportu do Chin. W końcu rządzi nimi partia komunistyczna, więc
w grę wchodzą nie tylko mechanizmy rynkowe, ale także kwestie
odpowiedniego klimatu politycznego. Przykład artykułów rolno-spożywczych zaprzecza takiej tezie. W latach 2014-2018 polscy
ministrowie rolnictwa udawali się aż pięciokrotnie do Chin, a jednym
z głównych tematów ich rozmów było szersze otwarcie rynku. Problem sygnalizowano również na wyższym szczeblu. Przykładowo
prezydent Andrzej Duda na forum gospodarczym w Szanghaju
w 2016 roku promował m.in. eksport jabłek. Temat był też regularnie
podejmowany w ramach formatu „17+1”, gdzie nie tylko znajdował on swoje odzwierciedlenie w „wytycznych” publikowanych po
szczytach szefów rządów, ale także obejmował dodatkowe szczyty
ministrów rolnictwa oraz osobne fora poświęcone handlowi produktami rolnymi i współpracy gospodarczej. Również udział w BRI nie
pomógł w szerszym otwarciu na eksport. Należy wobec tego postawić pytanie: w jakim zakresie Chiny będą gotowe na otwarcie swojego rynku na inne polskie towary, skoro nie uczyniły tego w przypadku
produktów, na których tak bardzo zależało polskim władzom?
Problem w dostępie do chińskiego rynku wynika w dużej mierze
z przyjętej przez Pekin polityki handlowej. Tajemnicą poliszynela
jest stosowanie przez Chiny szeregu barier pozataryfowych, głównie w formie rozbudowanego systemu certyfikacji dla produktów
importowanych z zagranicy. W niektórych przypadkach zastosowanie mają kwoty importowe. Według sprawozdania przygotowanego przez Komisję Europejską dla Parlamentu Europejskiego i Rady
UE Chiny stosują 38 barier utrudniających unijny eksport i inwestycje. Przygotowywane są też nowe obostrzenia, przede wszystkim
w przemyśle wysokich technologii8.

8
Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie barier w
handlu i inwestycjach, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0236&from=EN.
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Dodatkowo Pekin jest oskarżany przez społeczność międzynarodową o stosowanie niedozwolonych przez WTO praktyk handlowych, które prowadzą do zaniżania cen eksportowanych towarów. Zgodnie z artykułami akcesyjnymi Chin do WTO przez okres
15 lat miały one utrzymywać status gospodarki nierynkowej, dzięki czemu państwa trzecie miały większą swobodę w nakładaniu
ceł antydumpingowych. Gdy ten okres się skończył w grudniu
2016 roku, Pekin domagał się automatycznego przyznania statusu gospodarki rynkowej. UE jednak się na to nie zgodziła, ogłaszając jednocześnie w lipcu 2016 roku przebudowę unijnych instrumentów nakładania ceł antydumpingowych. Skończyło się
powołaniem na wniosek Chin odpowiedniego panelu w ramach
WTO, który miał zbadać sprawę. W 2019 roku jednak, ponownie
na wniosek Pekinu, zatrzymano pracę gremium, co doprowadziło
ostatecznie od uznania stanowiska UE9.
Tabela 1. Bilans handlu EU-27
z Chinami w 2019 roku
w mln euro
Państwo

mln euro

Niemcy

19 511

Irlandia

5 061

Finlandia

1 252

Malta

-219

Łotwa

-352

Cypr

-376

Dane Eurostatu pokazują, że nie
tylko Polska notuje deficyt w handlu z Chinami. Aż 24 państwa
unijne w 2019 roku były w podobnej sytuacji. Deficyt wahał się
w zależności od państwa od kilkuset mln euro (w przypadku niewielkich państw – jak Malta czy
Estonia) po kilkanaście mld euro
(w przypadku Czech, Polski,
Hiszpanii i Włoch). Na osobne
wyróżnienia zasługuje Holandia, która miała w 2019 roku

Issaku Harada, China loses WTO dispute with EU over steel dumping, 2020, https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/China-loses-WTO-dispute-with-EU-over-steel-dumping, 8.11.2020.

9
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Estonia

-478

Chorwacja

-618

Litwa

-652

Bułgaria

-671

Austria

-995

Słowacja

-1 214

Luksemburg

-1 311

Dania

-1 416

Słowenia

-1 580

deficyt rzędu 74,5 mld euro. Jedynymi państwami, które osiągnęły nadwyżkę, były Niemcy
(19,5 mld euro), Irlandia (5,1 mld
euro) i Finlandia (1,3 mld euro).
Duży deficyt Polski nie wynika
więc z jakichś szczególnych błędów po polskiej stronie, lecz jest
pokłosiem problemów, z którymi mierzą się również inni partnerzy Chin.

Należy podkreślić, że sytuacja
handlowa jest niejednoznaczna,
Portugalia
-2 349
a deficyt sam w sobie nie jest
Grecja
-3 169
niczym złym. Jego część wynika
Rumunia
-3 925
chociażby z zakupu produktów,
które później są reeksportowaWęgry
-6 014
ne do innych państw, a polskie
Belgia
-9 596
przedsiębiorstwa zarabiają na
Francja
-10 467
marży. Również konsumenci
za sprawą importu z Chin mają
Czechy
-12 660
dostęp do tanich dóbr, dzięki
Polska
-17 885
czemu mogą przekazać część
Hiszpania
-18 022
swojego dochodu na inne wyWłochy
-18 673
datki. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa zarabiają na handlu
Holandia
-74 508
pośrednio – podzespoły wykoŹródło: Eurostat
nane w Polsce są częścią produktów eksportowanych do Chin z innych państw unijnych, przede
wszystkim Niemiec. Problemem jest skala nierównowagi handlowej
będąca pokłosiem praktyk handlowych stosowanych przez ChRL.
Dotyczy ona przyjętych przez Pekin norm, w tym przede wszystkim
nieprzestrzegania kluczowej w stosunkach międzynarodowych zasady wzajemności. Sama wartość eksportu i importu jest drugorzędna.
Szwecja

30

-1 662

Inwestycje
Drugim aspektem gospodarczym, na którym zależy Polsce, są
inwestycje. W ciągu ostatnich trzech dekad chińskie przedsiębiorstwa zdecydowanie podniosły swój poziom technologiczny
i obecnie oferują światowej klasy produkty w wielu kategoriach.
Najbardziej znane są oczywiście spółki wytwarzające elektronikę
użytkową, ale wysoko rozwinięty jest w Chinach również przemysł chemiczny, farmaceutyczny, kolejowy, zielonych technologii
i inne. W idealnym scenariuszu część chińskich przedsiębiorstw
mogłaby otworzyć w Polsce fabryki, które produkowałyby towary przeznaczone na rynek unijny. W ten sposób tworzone byłyby
miejsca pracy w przemyśle wysokich technologii, a w dodatku byłaby szansa dla rozwoju szeregu kooperantów. Niestety, tak samo
jak w przypadku handlu, rzeczywistość jest daleka od oczekiwań.
Istnieją trzy problemy, które determinują taki stan rzeczy.
Pierwszym problemem jest ograniczony poziom chińskich inwestycji zagranicznych. Ich szacowanie zawsze jest kwestią skomplikowaną. Dostępne opracowania wskazują jednak na niewielką ilość chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)
w Polsce. Według China Global Investment Tracker przygotowanego przez American Enterprise Institute przedsiębiorstwa
znad Jangcy zainwestowały w Polsce w latach 2005-2020 tylko
2,28 mld USD10. Natomiast według raportu Rhodium Group i Mercator Institute for China Studies skumulowane chińskie BIZ w Polsce w latach 2000-2019 wyniosły 1,4 mld euro11. Z kolei Narodowy Bank Polski szacuje stan zobowiązań Polski (na co składają się

China Global Investment Tracker, 2020, https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/, 8.11.2020.

10

11
Chinese FDI in Europe: 2019 Update, 2020, https://merics.org/en/report/chinese-fdi-europe-2019-update, 8.11.2020.
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akcje i inne formy udziałów kapitałowych oraz instrumenty dłużne)
z tytułu chińskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2019 roku na 393 mln USD. Do tego należy doliczyć 583 mln
USD z Hongkongu, który jest liczony osobno. Dla porównania stan
zobowiązań z tytułu japońskich inwestycji wyniósł 981 mln USD,
a południowokoreańskich – 2194 mln USD. Statystyki te nie obejmują jednak kapitału, który dotarł do Polski za pośrednictwem
podmiotów specjalnego przeznaczenia w takich państwach jak
Holandia i Luksemburg12.
Pierwszą większą chińską inwestycją w Polsce było przejęcie przez
Guangxi Liugong Machinery cywilnej części Huty Stalowa Wola w
2012 roku za kwotę szacowaną na ok. 250 mln złotych13. Inną głośną inwestycją było odkupienie w 2013 roku od Agencji Rozwoju
Przemysłu blisko 90% akcji Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku
przez Xiangyang Automobile Bearing za ok. 300 mln złotych14.
Warto również wspomnieć o inwestycji Hongbo Group, która w
2016 roku zaczęła budowę fabryki oświetlenia LED w Opolu. W
pierwszym etapie spółka deklarowała inwestycje rzędu 78 mln
złotych z docelową kwotą 100 mln USD15, ale według listu intencyjnego podpisanego w 2019 roku może zwiększyć nakłady inwestycyjne do ponad 800 mln złotych16.

Zagraniczne bezpośrednie inwestycje w Polsce – 2019, 2020, https://www.nbp.pl/home.
aspx?f=/publikacje/zib/zib.html, 30.11.2020.

12

13
Z. Lentowicz, Chiński LiuGong Machinery przejmuje HSW, 2012, https://www.rp.pl/artykul/595884-Chinski-LiuGong-Machinery-przejmuje-HSW.html, 27.11.2020.

Inwestycja za 300 mln zł: Chińczycy w Kraśniku, 2013, https://www.forbes.pl/wiadomosci/
chinczycy-kupili-fabryke-w-krasniku-inwestycja-za-300-mln-zl/jfpdswm, 27.11.2020.

14

Chińczycy zainwestują 100 mln dol. w Opolu. Powstanie wielka fabryka oświetlenia LED,
2016,
https://forsal.pl/artykuly/990188,fabryka-oswietlenia-led-w-opolu-chinska-spolka-hongbo-zainwestuje-100-mln-dol.html, 27.11.2020.

15

W Opolu powstanie fabryka chińskiej firmy Hongbo za 800 mln zł, 2019, https://forsal.pl/artykuly/1409741,w-opolu-powstanie-fabryka-chinskiej-firmy-hongbo-za-800-mln-zl.html, 27.11.2020.
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Poza tym chiński kapitał jest zaangażowany w przejęcia aktywów
zagranicznych koncernów i funduszy inwestycyjnych, które działają w Polsce. Przykładami tego typu inwestycji są m.in. wykupienie amerykańskiego Smithfield Foods w 2013 roku (właściciel
grupy Animex znany z takich marek jak Krakus i Morliny) przez
WH Group, zakupienie 49% udziałów w farmach wiatrowych
w Polsce należących do portugalskiej spółki EDP Renovaveis
przez Three Gorges Corp w 2015 roku i przejęcie większościowego pakietu w Novago z Mławy (branża przetwarzania odpadów)
w 2016 roku od funduszu Abris Capital Partners.
Również polskie inwestycje w Chinach mają niewielki wymiar. Narodowy Bank Polski szacuje stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w Chinach na koniec 2019 roku na 182,5 mln
USD (oraz -26,5 mln w Hongkongu, co jest pokłosiem posiadania przez polskie podmioty dużej ilości pasywów). Stanowi to ok
0,7% łącznej kwoty 25,4 mld USD polskich inwestycji bezpośrednich za granicą17. Narodowy Urząd Statystyczny Chin oszacował
z kolei polskie bezpośrednie inwestycje w ChRL na 2,5 mln USD
w 2018 roku i 12,9 mln USD w 2019 roku18. W przypadku danych
obu instytucji należy jednak pamiętać, że nie obejmują one inwestycji za pośrednictwem podmiotów specjalnego przeznaczenia.
Przykładem polskiej firmy odnoszącej sukcesy w Chinach jest producent chemii budowlanej Grupa Selena, która ma tam ulokowane dwa zakłady.
Jeszcze dekadę temu można było oczekiwać, że wraz z rozwojem
gospodarki ChRL inwestycje będą naturalnie spływały. W końcu
rosła ona stabilnie, utrzymując oficjalnie wzrost na poziomie po-

17
Polskie inwestycje za granicą w 2019 r., 2020, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html, 30.11.2020.

China Statistical Yearbook, 2020, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexeh.htm,
30.11.2020.
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wyżej 6% w ostatnich latach. Rzeczywistość jest jednak taka, że
chińskie przedsiębiorstwa ograniczają ekspansję. Według danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
(UNCTAD) wartość wychodzących BIZ z Chin i Hongkongu (który
stanowi przystanek pośredni dla wielu chińskich inwestorów) rosła dynamicznie z ok. 50 mld USD w 2004 roku do 247 mld USD
w 2014 roku. W następnych latach jednak wzrost wyhamował,
a od 2016 roku widoczna jest tendencja spadkowa – do 176 mld
USD w 2019 roku. Szczegółowe dane zostały przedstawione
na rysunku 4.
Rysunek 4. Wartość wychodzących BIZ z Chin i Hongkongu
w latach 2004-2019 (mld USD).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD.
Powyższe dane pokazują, że ekspansja chińskiego kapitału za
granicą nie ma charakteru trwałego. Jeżeli do tej pory inwestycje
w większej ilości nie trafiały do Polski, to przy ich globalnie malejącej wartości trudno oczekiwać, aby nagle inwestorzy pojawili się
nad Wisłą – staje się to wręcz coraz mniej prawdopodobne.
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Trend chińskich BIZ z ostatnich lat ma trzy źródła. Pierwszym z nich
jest struktura chińskiej gospodarki, która w coraz mniejszym stopniu jest nastawiona na ekspansję zagraniczną, a bardziej skupiona na dofinansowywaniu mniej rozwiniętych obszarów państwa.
Część dużych koncernów nie jest też w stanie uzyskać finansowania znaczących inwestycji zagranicznych. Wynika to z polityki
chińskich władz, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, które po prostu
robią wszystko, aby pozostawić u siebie projekty produkcyjne
o dużej wartości dodanej. Drugim powodem są działania KPCh,
która wprowadza kolejne restrykcje dla wyprowadzania kapitału, zdając sobie sprawę, że prowadzi ono do ograniczenia kontroli partii nad przedsiębiorstwami. Trzecią przyczyną jest obawa
o stabilność chińskiego rynku finansowego. Nagły odpływ kapitału przed 2017 rokiem doprowadził do realnej groźby spadku rezerw walutowych, co mogło doprowadzić do perturbacji
na rynku wewnętrznym.
Narracja o Chinach jako potencjalnym znaczącym inwestorze nad
Wisłą nie ma pokrycia w liczbach. Przedstawione powyżej trendy
wskazują, że wartość chińskich inwestycji w Polsce prawdopodobnie się nie zwiększy, ponieważ globalnie spada.
Drugi problem z chińskimi inwestycjami dotyczy ich charakteru. Państwom przyjmującym kapitał zależy najczęściej na budowie przedsiębiorstw od podstaw, tak aby wygenerować nowe
miejsca pracy, a najlepiej jeszcze doprowadzić do transferu
technologii. Są to tzw. inwestycje typu greenfield. Chińskie firmy preferują jednak przejmowanie istniejących już zakładów
w celu przechwycenia rynku zbytu, zabezpieczenia dostaw surowców lub uzyskania nowych technologii dla spółki-matki.
W Polsce pod tym względem ograniczona jest liczba przedsiębiorstw, którymi chińskie koncerny mogłyby być zainteresowane.
Zresztą wyprzedaż „sreber rodowych” jest dość kontrowersyjną
kwestią, która najprawdopodobniej nie zyskałaby aprobaty politycznej. Dotychczasowe projekty wskazują, że chińskie podmioty są zainteresowane przejmowaniem niewielkich firm, które
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być może mają wpływ na lokalną gospodarkę, ale w niewielkim
stopniu przekładają się na wskaźniki makroekonomiczne Polski.
Trzeci problem z chińskimi inwestycjami dotyczy zależności przedsiębiorstw od polityki Komunistycznej Partii Chin. Obserwujemy długoletni trend zwiększania wpływu partii na funkcjonowanie sektora
prywatnego, związany z wprowadzaniem szeregu nowych regulacji,
które wymagają od poszczególnych przedsiębiorstw współpracy
z instytucjami państwowymi i partyjnymi ChRL. Z uwagi na autorytarny charakter reżimu ChRL i ograniczoną praworządność w tym państwie budzi to obawy o nadużywanie tego rodzaju mechanizmów.
Przykładem może być Narodowe Prawo Wywiadowcze wprowadzone w 2017 roku. Najbardziej kontrowersyjny jest art. 7 tej ustawy,
który obliguje zarówno obywateli, jak i osoby prawne do wspierania,
pomagania i współpracy z chińskim wywiadem. Wspomniane prawo leży u podstaw skierowanych przez administrację Stanów Zjednoczonych oskarżeń wobec chińskich aplikacji społecznościowych
o narażanie bezpieczeństwa wrażliwych danych obywateli USA.
Problematyczna z punktu rynkowego jest również rosnąca ingerencja w funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorstw. Pewnego
rodzaju kamieniem milowym pod tym względem była opublikowana przez Biuro Ogólne KC KPCh Opinia dotycząca wzmacniania
pracy ze Zjednoczonym Frontem w prywatnej gospodarce nowej
ery. Wzywa ona do zwiększania roli ideologii oraz wpływu partii
w sektorze prywatnym za pośrednictwem Wydziału Pracy ze
Zjednoczonym Frontem KC. Doprowadzić to może do sytuacji,
w której komitety partyjne w przedsiębiorstwach prywatnych
będą m.in. kontrolowały decyzje kadrowe czy oceniały zgodność
działalności firmy z państwową ideologią – myślą Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską charakterystyką nowej ery19. Budzi to szereg

S. Livingstone, The Chinese Communist Party Targets the Private Sector, 2020, https://www.
csis.org/analysis/chinese-communist-party-targets-private-sector, 8.11.2020.

19

36

wątpliwości odnośnie do działalności spółek-córek koncernów
z ChRL działających na terenie Polski. Nie można wykluczyć,
że w przyszłości również one będą ustanawiały komitety partyjne,
a ich działalność będzie oceniana pod kątem zgodności z chińską
ideologią. W czarnym scenariuszu może to doprowadzić do przekładania zaleceń KPCh nad uwarunkowania rynkowe.
Osobną kwestią są bariery, które utrudniają inwestycje na chińskim
rynku. Bruksela i Pekin od 2014 roku negocjują Wszechstronne Porozumienie o Inwestycjach (EU-China Comprehensive Agreement
on Investment, CAI). Ma ono wyeliminować dyskryminujące prawo i praktyki, które uniemożliwiają konkurowanie europejskich
firm na chińskim rynku na równych zasadach z lokalnymi podmiotami20. Na zakończeniu negocjacji CAI zależy przede wszystkim
Niemcom, które są największym inwestorem z UE w ChRL. Problem wzajemności w traktowaniu inwestorów do pewnego stopnia przypomina wzajemność w relacjach handlowych i powinien
być traktowany łącznie. W interesie Polski jest rozwiązanie obu
problemów, przy czym priorytetem są kwestie handlowe.
Współpraca w ramach formatu „17+1”
Format „17+1” jest multilateralnym mechanizmem współpracy
obejmującym Chiny i państwa EŚW. Jego głównym celem jest
wzmacnianie relacji politycznych, gospodarczych i kulturalnych
pomiędzy ChRL i pozostałymi uczestnikami. Od inauguracji formatu w 2012 roku (znanego ówcześnie jako „16+1”) Polska była
kluczowym państwem Europy Środkowo-Wschodniej biorącym
w nim udział – odpowiadała za ok. 40% jej potencjału demograficznego i gospodarczego. Nie bez powodu pierwszy szczyt odbył się
w Warszawie. Warto podkreślić, że to Chiny zaproponowały ten

EU-China Comprehensive Agreement on Investment, 2020, https://trade.ec.europa.eu/
doclib/press/index.cfm?id=2115, 8.11.2020.
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mechanizm współpracy, dobierając do niego uczestników. Kryteria były jednak w tym przypadku nie do końca jasne. Jedynym,
co wiązało te państwa, było posiadanie socjalistycznego reżimu
w przeszłości. Prawidłowość ta została jednak zaburzona po przystąpieniu Grecji do formatu w 2019 roku. Poza tym państwa członkowskie są zróżnicowane pod względem przynależności do UE,
rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim swoich interesów.
Nie oznacza to jednak, że format nie zapowiadał się obiecująco.
Przede wszystkim pozwolił na organizowanie corocznych szczytów na poziomie szefów rządów z udziałem premiera ChRL. Dzięki
temu prezes Rady Ministrów mógł regularnie konsultować się ze
swoim chińskim odpowiednikiem, co wcześniej działo się w bardzo ograniczonym stopniu. W ten sposób możliwe było osiągnięcie tego, co jest normą w przypadku relacji kluczowych państw
zachodnioeuropejskich z Chinami – stały kontakt na najwyższym
szczeblu dyplomatycznym. Dodatkowo organizowany był szereg
spotkań na poziomie ministerialnym, m.in. ministrów transportu,
rolnictwa, środowiska i zdrowia. W ramach „17+1” odbyły się też
dziesiątki konferencji i forów dotyczących bardzo różnorodnych
kwestii – od współpracy w zakresie rolnictwa po ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego. Format nie jest w pełni zinstytucjonalizowanym mechanizmem, ale powołanych zostało kilka
jednostek koordynujących współpracę. Przykładowo w Warszawie ulokowano Sekretariat Koordynujący ds. Morskich „17+1”.
Po ośmiu latach funkcjonowania „17+1” należy zauważyć, że format przyniósł niejednoznaczne rezultaty. Z jednej strony pozwolił na częstsze konsultacje polityczne pomiędzy państwami EŚW
a Chinami. Może się to wydawać niewiele, ale w dyplomacji osobisty kontakt jest kluczowy dla budowania dobrej atmosfery, która
później przekłada się na współpracę w innych dziedzinach. Inną
siłę ma też stanowisko wyrażone w prywatnej rozmowie niż w depeszy czy za pośrednictwem niższej rangi dyplomatów. Z drugiej
strony korzyści rynkowe – kluczowe dla Polski – mają ograniczony wymiar. Uczestnictwo w „17+1” nie doprowadziło do znacz-
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nych zmian w relacjach gospodarczych. Współpraca z Chinami
nie stała się też motorem rozwoju całego regionu EŚW, a zachód
kontynentu nadal jest nieporównywalnie ważniejszy dla Pekinu.
Największy problem w ocenie formatu stanowi niematerialny efekt
wielu z działań, które są w jego ramach podejmowane. W jaki
sposób bowiem ocenić efekty Forum Dziedzictwa Kulturalnego
Chiny-EŚW czy założonej w 2018 roku Unii Bibliotek Chiny-EŚW?
Format „17+1” od początku istnienia jest mocno krytykowany
przez państwa Europy Zachodniej. Uważają go one za pewien rodzaj „konia trojańskiego” Chin, który doprowadzi do znacznego
zwiększenia wpływów Pekinu w całej UE. Dzieje się tak mimo tego,
że obserwatorzy Brukseli są zapraszani na wszystkie szczyty szefów rządów od 2014 roku, a wiele postulatów zgłaszanych przez
państwa należące do „17+1” wskazuje na potrzebę większego
zaangażowania UE. Najbardziej krytyczne stanowisko zajmowały
Niemcy. Doszło nawet do tego, że w 2017 roku szef niemieckiego
MSZ Sigmar Gabriel wezwał UE, aby naciskała chiński rząd, by ten
stosował „politykę jednej Europy”. Było to oczywiste nawiązanie
do „polityki jednych Chin”, która jest jednym z fundamentów relacji Pekinu z innymi państwami21.
Krytyka państw zachodnich jest o tyle nietrafiona, że są one zdecydowanie bardziej niż EŚW zaangażowane gospodarczo i politycznie w
stosunki z Chinami. Jednocześnie odmawiają Polsce i innym krajom
regionu sprawczości, stojąc niejako na stanowisku, że tylko one potrafią układać sobie relacje z Pekinem. Rzeczywistość jest jednak taka, że
gdyby EŚW nie czuła się marginalizowana w unijnych stosunkach z Chinami, to format „17+1” mógłby nie powstać. Jednocześnie argumenty
przemawiające za tym, że format zagraża spójności UE, są z każdym
rokiem coraz słabsze. Przez lata rola Unii w formacie rosła, a od 2019

Berlin Calls for a „One-Europe Policy”, 2017, https://www.german-foreign-policy.com/en/
news/detail/7382/, 8.11.2020.

21

39

roku jest on niejako narzędziem komplementarnym wobec dialogu
Brukseli i Pekinu – negocjacje w obszarach należących do kompetencji wspólnotowych są w imieniu państw członkowskich prowadzone
przez mechanizmy współpracy UE-Chiny22. Pokazuje to, że uczestnicy formatu „17+1” są wyczuleni na opinię Brukseli. Co prawda, wśród
siedemnastki są państwa mające podejście do Chin niemieszczące się
w unijnym głównym nurcie (jak Węgry i Grecja), ale jest to pochodna
ich dwustronnych relacji z Pekinem, a nie samego formatu.
Umiarkowane sukcesy „17+1” nie zmieniają faktu, że współpraca
w tej formule jest w pewnym kryzysie, a świadczy o tym chociażby
brak regularnego szczytu szefów rządów w 2020 roku. Miał on być
zorganizowany przez Chiny, jednak nic nie wskazuje na to, by do
tego doszło, nawet w formule wirtualnej – tak jak chociażby tegoroczne szczyty UE-Chiny, G20 oraz Wspólnoty Gospodarczej Azji
i Pacyfiku (APEC). O ile jednak brak spotkania szefów rządów można uznać za kwestię bardziej symboliczną, to o wiele większym wyzwaniem są ograniczone efekty gospodarcze. Trudno jest wskazać
wymierne korzyści z uczestnictwa w nim dla większości państw
„17+1”. W dodatku niektóre państwa z siedemnastki coraz bardziej
zaostrzają swoje stanowisko wobec Chin – prym pod tym względem wiodą Czesi. Pekin z kolei jest niezadowolony, że coraz więcej
państw uczestniczących w formacie wyklucza chińskie podmioty
z rozbudowy infrastruktury 5G. Rosnące napięcia pomiędzy częścią
państw EŚW a Chinami nie wskazują na świetlaną przyszłość „17+1”.
Mimo powyższego w interesie Polski jest zachowanie formatu jako kanału regularnych konsultacji politycznych pomiędzy Warszawą a Pekinem. Dodatkowym atutem formatu jest szereg mechanizmów współpracy, które przynoszą niematerialne efekty – wymianę doświadczenia
i wiedzy w takich dziedzinach jak sztuka i kultura czy ochrona środowi-

22
J. Jakóbowski i M. Seroka, Szczyt w Dubrowniku: europeizacja i rozszerzenie formatu 16+1,
2019, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-04-17/szczyt-w-dubrowniku-europeizacja-i-rozszerzenie-formatu-161, 30.11.2020.
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ska. Nie należy jednak oczekiwać, że „17+1” odmieni w sposób znaczący pozycję Polski.
Nowy Jedwabny Szlak
Inicjatywa Pasa i Szlaku jest dynamicznie rozwijającym się mechanizmem wielostronnej współpracy międzynarodowej zaproponowanym przez Chiny w 2013 roku. Impulsem do jej zainaugurowania
była chęć wzmocnienia połączeń gospodarczych pomiędzy ChRL
a państwami Eurazji i Wschodniej Afryki. BRI rozwijała się w sposób
niezwykle dynamiczny. Z jednej strony z każdym rokiem poszerzały
się pola współpracy, jakie obejmowała. Dzisiaj wśród nich znajdują się
m.in. Green Belt and Road (zielone technologie i ochrona przyrody),
Health Silk Road (współpraca w zakresie powstrzymywania i kontroli
chorób zakaźnych, rozbudowa infrastruktury medycznej, edukacja
lekarzy) oraz Digital Silk Road (rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i rozwój technologii smart, m.in. smart city). Nieprzerwanie
kształtują się też nowe programy, np. Space Silk Road, w ramach którego Pekin planuje udostępniać dane zebrane przez własne satelity. Z
drugiej strony cały czas rośnie liczba państw zaangażowanych w BRI.
Do państw azjatyckich, europejskich i wschodnioafrykańskich, które pierwsze wyraziły zainteresowanie inicjatywą, dołączyły zachodnioafrykańskie, południowoamerykańskie i pacyficzne. Z powodu
braku formalnego członkostwa w BRI (najczęściej za jego wyraz jest
uznawane podpisanie z Chinami memorandum o budowie Inicjatywy Pasa i Szlaku) oraz niezbyt transparentnego uprawiania polityki
zagranicznej przez Chiny trudno jest ocenić rzeczywistą liczbę partycypujących państw. W II Forum Pasa i Szlaku w Pekinie w 2019 roku,
według wypowiedzi ministra spraw zagranicznych ChRL Wang Yi
sprzed samego wydarzenia, wzięło udział około 5000 osób z ponad
150 państw i 90 organizacji międzynarodowych23.

23
Xi to address Belt and Road forum next week: FM, 2019, https://eng.yidaiyilu.gov.cn/
qwyw/rdxw/86674.htm, 8.11.2020.
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Od początku wokół BRI krąży wiele mitów i błędnych przekonań.
Wynika to, wbrew pewnym powszechnym odczuciom, w dużej
mierze z braku średnio- i długoterminowego planowania ze strony
chińskiej. Najbardziej symbolicznym tego przykładem jest zmiana
anglojęzycznej nazwy One Belt, One Road na Belt and Road Initiative, co do dzisiaj budzi pewne zamieszanie. Większe znaczenie
jednak ma ciągłe dodawanie nowych aspektów współpracy, brak
jasno określonych ram geograficznych (do dzisiaj nie ma żadnej
oficjalnej mapy wspieranych korytarzy gospodarczych) czy niepewność odnośnie do celów. Niektóre z nich zostały dość jasno
zdefiniowane, np. wzmacnianie połączeń gospodarczych między
Chinami a światem zewnętrznym. Inne, chociażby dotyczące roli
Pekinu w kształtowaniu norm i standardów międzynarodowych,
są trudniejsze do wskazania, mimo że coraz więcej spotkań pod
egidą BRI dotyczy właśnie tych kwestii.
Z punktu widzenia Polski najbardziej szkodliwe jest błędne przekonanie o wielkiej rozwojowej szansie wynikającej rzekomo
z udziału w Inicjatywie Pasa i Szlaku i kojarzonej z koniecznością
stania się „chińską bramą do Europy”. Jest to fraza, którą można
często usłyszeć w debacie publicznej, dotycząca rozwoju połączeń kolejowych pomiędzy Chinami a Europą, które przechodzą
przez Polskę z uwagi na jej położenie geograficzne. Rzeczywiście, pośrednictwo w handlu między Europą Zachodnią a Chinami może stanowić dodatkowe źródło wzrostu gospodarczego
i przynosić korzyści w postaci wyższych wpływów budżetowych
z cła i podatku VAT. Jednocześnie długodystansowe połączenia
kolejowe nadal stanowią niszę, która nie jest w stanie zastąpić dominującego transportu morskiego.
Po pierwsze, zbyt dużą wagę przykłada się do roli EŚW w BRI.
Połączenia kolejowe z Chin do Europy Zachodniej są działaniem
w ramach jednego z sześciu korytarzy Gospodarczego Pasa
Jedwabnego Szlaku, czyli lądowej odnogi BRI. Pozostałych pięć
korytarzy prowadzi: do Rosji przez Mongolię, na Półwysep Indochiński, w kierunku Birmy i (w mniejszym stopniu) Bangladeszu,
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do Pakistanu oraz w kierunku Azji Zachodniej przez Azję Środkową. To w tych obszarach koncentrują się chińskie inwestycje infrastrukturalne, które są najbardziej widocznym elementem współpracy pod egidą BRI. Dodatkowo należy pamiętać, że morska
odnoga Pasa i Szlaku (tj. Morski Jedwabny Szlak XXI Wieku) jest
z perspektywy Pekinu bardziej istotna niż korytarze lądowe.
Połączenia kolejowe z Europą ważne są przede wszystkim
z perspektywy kilku prowincji znajdujących się w zachodnich
i środkowych Chinach, ponieważ mają one utrudniony dostęp
do handlu dalekomorskiego.
Po drugie Europa Zachodnia nie potrzebuje żadnej nowej bramy
do handlu z Chinami. Pod względem obrotów handlowych radzą
sobie one lepiej niż EŚW, często mając również większy eksport.
Dla wielu państw zachodnioeuropejskich kolej nie jest też konkurencyjnym środkiem transportu w stosunku do wolniejszego, ale
tańszego handlu morskiego. Sprawę jeszcze bardziej pogarsza
obniżanie poziomu subsydiów, które lokalne chińskie rządy oferują w zamian za korzystanie z transportu szynowego do Europy. Proces ten zaczął się w 2019 roku, a według nieoficjalnych informacji
może zakończyć się w 2022 roku24. Nie oznacza to, że handel koleją zaniknie. Nadal będzie on opłacalną alternatywą dla towarów
o wysokiej jakości i krótkim cyklu życia – żywności czy e-commerce25. W 2020 roku transport kolejowy okazał się optymalny dla
medycznej odzieży ochronnej, której import z Chin wzrósł skokowo z powodu pandemii. W przewidywalnej przyszłości jednak

24
M. van Leijen, Chinese subsidies for the New Silk Road on a decline, 2019, https://www.railfreight.com/specials/2019/10/01/chinese-subsidies-for-the-new-silk-road-on-a-decline/,
8.11.2020.

J. Jakóbowski, K. Popławski, i M. Kaczmarski, Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe
UE-Chiny: Uwarunkowania, aktorzy, interesy, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
Warszawa 2018.
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nie zastąpi handlu morskiego, a zbytnie skupienie się na nim może
odwrócić uwagę od rozwoju polskich portów morskich. Jednocześnie warto jednak odnotować, że według ankiety przeprowadzonej wśród firm z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) Polska
może odegrać rolę centrum logistyczno-dystrybucyjnego dla Europy Środkowej, państw bałtyckich i Niemiec, a potencjalna wartość dodana dla polskiej gospodarki wyniosła w 2018 roku prawie
1,1 mld USD26.
Po trzecie pewnego rodzaju wyzwaniem jest jakość polskiej infrastruktury. Pilnie należy zareagować na takie problemy, jak: opóźniający się remont trasy kolejowej E20, ograniczona przepustowość
terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach, niewystarczająca
liczba połączeń towarowych północ – południe, nierównomierne rozmieszczenie terminali intermodalnych oraz brak swoistego „centralnego terminalu”. Bez tego Polska nie będzie w pełni
wykorzystywała szansy gospodarczej płynącej z pośredniczenia
w handlu. Atutem pozostaje położenie geograficzne. Rozważając
tę kwestię, należy jednak pamiętać, że rozwój połączeń kolejowych z Chin uzależnia w dużym stopniu handel od relacji z Rosją,
przy okazji wzmacniając jej pozycję w Eurazji.

26
J. Jakóbowski i K. Popławski, Kolejowy Jedwabny Szlak logistyczna szansa dla Polski, 2019,
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/wydarzenia/Kolejowy Jedwabny Szlak - logistyczna szansa dla Polski - Jakobowski - Poplawski - OSW.pdf, 30.11.2020.
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Chiny a przemiany porządku
międzynarodowego
Bilateralne relacje między państwami zawsze odbywają się
w szerszym kontekście międzynarodowym. W zależności od sytuacji może on mieć różne oddziaływanie. Polska, jako państwo
średniej wielkości położone na rubieżach Paktu Północnoatlantyckiego, w sposób szczególny musi brać pod uwagę zmieniające się uwarunkowania. Warto pochylić się w tym zakresie
nad trzema kwestiami, które w sposób kluczowy wpływają na
stosunki polsko-chińskie: kształt porządku światowego promowany przez Chiny, dynamikę relacji pomiędzy Waszyngtonem
i Pekinem oraz trendy wewnątrz UE w stosunku do ChRL. W tym
kontekście wyłania się opozycja pomiędzy liberalnym ładem
międzynarodowym pod przewodnictwem USA, który jest oparty
o prawo międzynarodowe i współpracę poprzez instytucje międzynarodowe, a sinocentrycznym, hierarchicznym porządkiem,
w którym kluczowe dla rozwoju gospodarczego jest utrzymanie
dobrych relacji z Pekinem.
Porządek międzynarodowy według Pekinu
Przewodniczący Xi Jinping, będący niekwestionowanym przywódcą Chin, często w swoich wystąpieniach mówi o „wielkich
i nagłych przeobrażeniach świata niespotykanych od stulecia”
(chiń. Shijie bainian weiyou zhi da bianju 世界百年未有之大变局).
Odnosi się to do relatywnie wzrastającej chińskiej potęgi w stosunku do innych państw, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych.
W oczach Pekinu system polityczny ChRL daje przewagę nad państwami demokratycznymi i pozwoli z czasem zająć pozycję dominującej gospodarki na świecie – tak jak było to przed wojnami
opiumowymi w XIX weku. W ocenie chińskich elit politycznych ten
trend przyśpieszył w ostatnich latach z powodu błędów państw
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zachodnich – przede wszystkim reakcji na kryzys gospodarczy
z lat 2008-2009 oraz chaotycznej walki z pandemią COVID-19.
Szczególnie widoczne są one w przypadku Stanów Zjednoczonych. Podobna ocena prowadzi niektórych analityków do refleksji, że są one na drodze do przegrania rywalizacji z Chinami o prymat na świecie i taki powinien być scenariusz bazowy dla polskiej
elity politycznej27.
Należy zadać jednak zasadnicze pytanie: do jakiego stopnia dominacja chińska na świecie jest w polskim interesie? Gdyby oceniać tylko na podstawie przekazu retorycznego, można by odnieść
wrażenie, że Chiny są idealnym przywódcą światowego porządku.
Mowa Xi Jinpinga wygłoszona podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2017 roku była głośną obroną systemu,
który zapewnił w ostatnich trzech dekadach Polsce prosperity. Dodatkowo Chiny promują ogłoszony w 2012 roku przez Hu Jintao,
poprzednika Xi, koncept „społeczności wspólnego przeznaczenia
dla ludzkości” (chiń. renlei minyun gongtongti 人类命运共同体),
który niejako wskazuje na potrzebę współpracy międzynarodowej
i dowartościowuje multilateralizm, co również byłoby w interesie
Polski. W rzeczywistości jednak działania Chin nie zawsze pokrywają się z deklaracjami.
W chińskiej aktywności widoczne jest specyficzne pojmowanie
multilateralizmu. Jego ucieleśnieniem są wielostronne formaty powoływane przez Pekin, m.in. „17+1”, Forum Współpracy
Chin i Państw Afrykańskich (FOCAC) czy Chińsko-Arabskie Forum
Współpracy (CASCF). Stanowią one raczej rodzaj hurtowego bilateralizmu, gdzie Chiny próbują załatwić jak najwięcej spraw z poszczególnymi państwami, podpisując dwustronne porozumienia.
Nie przypomina to chociażby szczytów G20 czy G7, gdzie podej-

B. Radziejewski, USA na drodze do porażki w rywalizacji z Chinami, 2020, https://nowakonfederacja.pl/usa-na-drodze-do-porazki-w-rywalizacji-z-chinami/, 8.11.2020.
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mowane są wspólnie decyzje dotyczące wszystkich państw partycypujących. Również prawo międzynarodowe jest specyficznie
traktowane przez Chiny. Zgadzają się one co do zasady, że normy
określające zakres relacji pomiędzy państwami są potrzebne i coraz częściej uczestniczą w procesie ich kształtowania. Jednocześnie na pierwszym miejscu stawiają suwerenność państwa, której
owe normy prawne nie mogą ograniczać28.
Stosunek Chin do prawa międzynarodowego dobrze obrazuje
kwestia sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim.
Chiny są sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawie morza (UNCLOS), jednak ich działania wykraczają poza
ramy prawne w niej przyjęte. Po pierwsze wysuwają roszczenia do
konkretnych obszarów lądowych i na tej podstawie próbują wyznaczyć swoją wyłączną strefę ekonomiczną wokół tych „wysp”.
Problem w tym, że obszary te nie wypełniają definicji „wyspy” zawartej w prawie międzynarodowym. Chiny próbowały działać metodą faktów dokonanych poprzez usypywanie sztucznych wysp,
co budziło sprzeciw społeczności międzynarodowej. Działania
te doprowadziły do zgłoszenia przez Filipiny w 2013 roku sprawy
do Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który zdecydował, że sztuczne wyspy nie mogą być podstawą do roszczeń terytorialnych i wytyczania wyłącznych stref ekonomicznych. Chiny
odmówiły udziału w arbitrażu, argumentując, że sprawa wykracza
poza jurysdykcję trybunału. Po drugie Pekin zgłasza pretensje do
ok. 80% terenu Morza Południowochińskiego na podstawie tzw.
linii dziewięciu kresek, którą opiera o niewystępujące w UNCLOS
„prawa historyczne”29. Takie zachowanie może być precedensem

28
T. Aarshi, Charting China’s approach to International Law, 2018, https://www.orfonline.
org/expert-speak/charting-chinas-approach-to-international-law/.
29
M. Bogusz, Dziewięć kresek. Roszczenia Pekinu na Morzu Południowochińskim, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2020.
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otwierającym furtkę regionalnym mocarstwom, które w sposób
nieuprawiony chcą wysuwać roszczenia terytorialne.
Przede wszystkim, chiński ład światowy stałby się bardziej hierarchiczny. Pekin byłby w centrum jako najpotężniejsze, posiadające
największą gospodarkę państwo. Pozostałe podmioty zostałyby
uszeregowane zgodnie z polityczną decyzją Pekinu, a ich możliwości rozwojowe byłyby od tego zależne. Prekursorem takiego
systemu są różnego rodzaju partnerstwa, które podpisują Chiny.
Na dole hierarchii są obecnie państwa, które podpisały z ChRL deklarację o przyjacielskim partnerstwie oraz wszechstronnym przyjacielskim partnerstwie. Wyżej znajdują się strategiczni partnerzy
i wszechstronni strategiczni partnerzy (taki status ma obecnie Polska). Nad nimi w hierarchii są jeszcze „strategiczne partnerstwo na
każdą pogodę”, które w oczach Pekinu jest z Pakistanem, a także „strategiczne wszechstronne partnerstwo nowej ery” z Rosją.
Pozycja poszczególnych państw byłaby zależna od woli Pekinu,
a nie ich potencjału. Oznacza to, że Polska byłaby oczywiście mniej
ważna dla Chin niż Rosja.
Świat kierowany przez Chiny byłby de facto światem kierowanym
przez Komunistyczną Partię Chin. Oznaczałoby to wzrost znaczenia relacji pomiędzy poszczególnymi partiami kosztem relacji
pomiędzy państwami. Działania zmierzające w tym kierunku są
prowadzone z rosnącą intensywnością przez Wydział Łączności
Międzynarodowej KC, a jego dyrektor ma w chińskiej hierarchii
urzędniczej rangę ministerialną. Z kolei najwyższym rangą dyplomatą w Chinach jest nie szef MSZ, lecz dyrektor biura Centralnej
Komisji ds. Zagranicznych KPCh. W ostatnich latach eksperymentowano z różnymi formami dyplomacji partyjnej, przede wszystkim w formie multilateralnych spotkań. W tym duchu zorganizowano w 2017 roku konferencję „Dialog KPCh z przedstawicielami
wysokiego szczebla partii świata” z tematem przewodnim poświęconym koncepcji „społeczności wspólnego przeznaczenia
dla ludzkości”, w trakcie której goście mieli być zapoznawani
z myślą Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską charakterystyką nowej
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ery – ideologicznymi ramami Chin30. W podobnym duchu prowadzone są podobne spotkania skoncentrowane na określonych
regionach geograficznych, m.in. dialog z arabskimi partiami oraz
partiami z Ameryki Środkowej i Karaibów. O ile taka forma dyplomacji może być wygodna dla państw autorytarnych i jednopartyjnych, to jednak nie do końca przystaje do uwarunkowań demokracji. W przypadku państw takich jak Polska po odsunięciu od
władzy partii silnie zaangażowanej w dialog z KPCh może dojść do
pewnego rodzaju dwutorowości relacji. Z jednej strony mogłyby
one odbywać się oficjalnymi kanałami państwowymi (poprzez ministerstwa spraw zagranicznych), a z drugiej – kanałami partyjnymi
z opozycją. Nie miałoby to pozytywnego wpływu na spoistość polityki zagranicznej takich państw.
Chiny często przedstawiają się jako przeciwnik ingerowania
w sprawy wewnętrzne innych państw, co zarzucają (niejednokrotnie słusznie) Stanom Zjednoczonym. Trzeba jednak zauważyć, że
nie do końca jest to zgodne z rzeczywistością. W ostatnich latach
miał miejsce szereg przypadków, w których za pomocą presji gospodarczej starały się wpływać na politykę innych krajów. Najgłośniejszy miał miejsce w 2016 roku, gdy Seul i Waszyngton zadecydowały o rozmieszczeniu na Półwyspie Koreańskim elementów
systemu obrony przeciwrakietowych THAAD, które miały niwelować groźbę ataku ze strony Korei Północnej. Pekin uznał to za
zagrożenie dla własnych możliwości rakietowych i zorganizował
bojkot koreańskich usług i produktów. Liczba chińskich turystów
odwiedzających Koreę spadła o ponad 60%, odwołano koncerty
niezwykle popularnych koreańskich gwiazd muzycznych, zaprzestano wydawać licencje koreańskim grom. Ucierpiały też bar-
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IDCPC Holds Press Briefing on CPC in Dialogue with World Political Parties High-Level Meeting, 2017, https://www.idcpc.org.cn/english/forenotice/201711/t20171127_93704.html,
8.11.2020.
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dziej tradycyjne branże. Sprzedaż samochodów Hyundai spadła
o blisko 400 tys. sztuk w skali roku i nadal nie wróciła do poziomu
sprzed bojkotu, a sieć supermarketów Lotte, posiadająca ponad
100 sklepów w Chinach, musiała się wycofać z tego rynku31. Tego
typu zachowanie nie wysyła pozytywnych sygnałów do państw,
które opierają swoje bezpieczeństwo o współpracę wojskową
z USA – w tym do Polski.
Innym przykładem jest zaostrzenie się relacji czesko-chińskich.
Przez lata południowy sąsiad Polski prowadził politykę wyciągania ręki do Pekinu, firmowaną przez prezydenta Miloša Zemana.
W 2019 roku jednak burmistrz Pragi wypowiedział porozumienie o mieście partnerskim z Pekinem, z powodu znajdowania się
w nim postanowienia o polityce jednych Chin32. W następnym
roku sytuację pogorszył jeszcze bardziej przewodniczący Senatu,
który złożył oficjalną wizytę w Tajpej. Chińscy dyplomaci bardzo
krytycznie zareagowali na oba wydarzenia, m.in. minister spraw
zagranicznych Wang Yi oświadczył, że Czechy zapłacą „wysoką
cenę” za swoje działania. W rzeczywistości dotychczasowe retorsje ograniczyły się tylko do zerwania kontraktu na dostawy pianin
o wartości ok. 230 tys. USD do Chin. Wynika to jednak prawdopodobnie z niewielkich możliwości pekińskiego wpływu na Pragę,
a nie z braku konsekwencji. Podobna sytuacja jest do wyobrażenia
w Polsce, gdzie prezydent i marszałek Senatu również wywodzą
się z odmiennych stronnictw politycznych.
Ostatnią kwestią wartą rozważenia jest możliwy wpływ Chin na
dynamikę stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym

Korea still taking Chinese economic hits over US missiles, 2019, https://asiatimes.
com/2019/12/korea-still-taking-chinese-economic-hits-over-us-missiles/, 8.11.2020.
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Polityka jednych Chin jest doktryną Chińskiej Republiki Ludowej, która zakłada istnienie tylko
jednego państwa chińskiego, negując państwowość Republiki Chińskiej na Tajwanie i uznając
wyspę za „zbuntowaną prowincję”.
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kontekście szczególnie należy przyglądać się partnerstwu pomiędzy Pekinem a Moskwą. Obie stolice nie ukrywają krytyki wobec
obecnego porządku międzynarodowego opartego na prawie
międzynarodowym i multilateralizmie, które są według nich narzucone przez świat zachodni, przede wszystkim Stany Zjednoczone.
Dodatkowo dobrym relacjom obu państw sprzyja komplementarność gospodarek oraz poczucie, że ich ranga w systemie międzynarodowym powinna być wyższa, co wynika z ich historycznej roli.
Rosja i Chiny są gotowe do wzajemnego uznania swoich stref wpływów – Rosja właściwie przestała się interesować zwiększeniem
swojej roli w Azji Wschodniej, a Chinom nie przeszkadza agresywna polityka Moskwy w Europie Wschodniej. Spekulacje odnośnie
do „odwróconego manewru Nixona” i bliższej współpracy Rosji
ze Stanami Zjednoczonymi nie znajdują poparcia w faktach i nic
nie wskazuje, żeby to miało się zmienić. Stosunki pomiędzy Pekinem a Moskwą są czymś więcej niż geopolityczną „osią wygody”,
a osobiste relacje pomiędzy prezydentem Władimirem Putinem
i przewodniczącym Xi Jinpingiem tylko je wzmacniają33.
Brak reakcji Chin na agresywną politykę Rosji powinien być brany
pod uwagę szczególnie w Warszawie. Mimo że Pekin w swojej retoryce promuje relacje międzynarodowe oparte na suwerenności
i poszanowaniu integralności terytorialnej, to nie potępił Moskwy
w żaden sposób za nielegalną okupację części terytorium Gruzji
oraz Krymu. Nie wynika to z braku zainteresowania Chin sytuacją
z w regionie, a po prostu z uznania rosyjskiej strefy wpływu. Należy się spodziewać, że w przypadku kolejnych podobnych incydentów Rosja również będzie mogła liczyć co najmniej na ich
neutralność. Wszystko wskazuje na to, że polityka Rosji jest prawdopodobnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i su-

M. Lubina, Nie tylko geopolityka. Relacje rosyjsko-chińskie pod koniec drugiej dekady XX wieku,
„Politeja”, 2018, nr 53, s. 89–108.
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werenności Polski. W przypadku sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi Warszawa może być pewna, że łączy ją pod tym względem
wspólnota zarówno wartości, jak i interesów. Gdyby Chiny zaczęły nadawać ton stosunkom międzynarodowym, Rosja mogłaby
się poczuć jeszcze pewniej, konsolidując siłowo kolejne tereny
byłego ZSRR pod swoim panowaniem. W czarnym scenariuszu
nie należy wykluczać nawet kopiowania rozwiązań stosowanych
przez Pekin na Morzu Południowochińskim i tworzenia przez Rosję
sztucznych wysp na Bałtyku.
Narastająca rywalizacja amerykańsko-chińska
W ostatnich latach Polska znalazła się w bardzo niekomfortowej
sytuacji. Kwestia chińska staje się coraz istotniejszym aspektem
w relacjach z kluczowym gwarantem bezpieczeństwa narodowego
– Stanami Zjednoczonymi. Multiplikują się wymiary relacji polsko-chińskich, które jeszcze do niedawna nie wywoływały większych
kontrowersji, a obecnie stają się obiektem krytyki Waszyngtonu.
Ta nowa sytuacja wymaga od Warszawy wyboru pomiędzy bliższą
współpracą z USA i Chinami. W tym kontekście warto przenalizować wpływ relacji obu mocarstw na pozycję Polski.
Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową tradycyjnie nie należą do najlepszych. Do dzisiaj jednym
z mitów założycielskich Chin jest interwencja w trakcie wojny koreańskiej, która jest nazywana „wojną przeciw agresji USA, wsparciem Korei” (chiń. kangmeiyuanchao 抗美援朝). Waszyngton
i Pekin zbliżyło jednak w latach 70. XX wieku zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego. Gdy tylko zaczęło się rozpadać imperium ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej, Stany Zjednoczone
skupiły większą niż do tej pory uwagę na sytuacji w Azji Wschodniej. W latach 1989-2001 nastąpił szereg kryzysów, które kładły
się cieniem na wzajemnych relacjach: masakra na placu Tian’anmen w 1989 roku i następujące po niej sankcje, trzeci incydent
w Cieśninie Tajwańskiej na przełomie 1995 i 1996 roku, omyłkowe (według strony amerykańskiej) zbombardowanie ambasady
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ChRL w Belgradzie w 1999 roku oraz kolizja chińskiego myśliwca
z amerykańskim samolotem zwiadowczym EP-3, który patrolował
tereny wzdłuż wybrzeża Chin, w 2001 roku.
Krótki okres odprężenia nastąpił w momencie największego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na szeroko pojętym Bliskim
Wschodzie. Jednak już administracja prezydenta Baracka Obamy przyjęła politykę zwrotu (ang. pivot, później przemianowana
na rebalancing) do Azji. Jej elementami było przesunięcie większej ilości sił zbrojnych do Azji Wschodniej, utworzenie bazy wojskowej w australijskim mieście Darwin, rozmieszczenie systemu
przeciwrakietowego THAAD na Półwyspie Koreańskim, wzmacnianie relacji politycznych z regionalnymi partnerami (zwłaszcza
Wietnamem, Birmą i Filipinami) oraz rozpoczęcie pracy nad Partnerstwem Transpacyficznym (ang. Trans-Pacific Partnership, TPP)
mającym zwiększyć współzależność gospodarek państw pacyficznych. Polityka, która według Waszyngtonu nie miała mieć zabarwienia antychińskiego, dokładnie w taki sposób została przyjęta
w Pekinie, zwłaszcza że Stany Zjednoczone zaczęły coraz głośniej
oskarżać Chiny o łamanie praw własności intelektualnej i cyberszpiegostwo. Co więcej, wniosły do WTO rekordową liczbę spraw
przeciw polityce gospodarczej Pekinu i wykluczyły go z udziału
w negocjacjach dotyczących powstania TPP, a także zaczęły prowadzić na Morzu Południowochińskim operacje egzekwowania swobody żeglugi (ang. freedom of navigation operations, FONOPs).
Kurs został jeszcze bardziej zaostrzony przez prezydenta Donalda Trumpa. Wydał on Chinom bezprecedensową we współczesnym świecie wojnę gospodarczą. Jej najgłośniejszym akordem
było stopniowe nakładanie dodatkowych ceł, które objęły chińskie
produkty o łącznej wartości 550 mld USD34. Przymuszeni do nego-

34
China Section 301-Tariff Actions and Exclusion Process, 2020, https://ustr.gov/issue-areas/
enforcement/section-301-investigations/tariff-actions, 8.11.2020.
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cjacji Chińczycy zgodzili się w styczniu 2020 roku na podpisanie
tzw. porozumienia pierwszej fazy. Zakładało ono dodatkowe zakupy (w stosunku do 2017 roku) przez chińskie przedsiębiorstwa
towarów o wartości 200 mld USD w ciągu dwóch lat, tj. do końca
2021 roku. Dodatkowo porozumienie wzmacnia ochronę własności
intelektualnej oraz zawiera obietnicę Chin, że nie będą one dewaluowały juana. Nie udało się jednak Waszyngtonowi wymusić na Pekinie rezygnacji z praktyk protekcjonistycznych, zaburzających swobodny przepływ dóbr.
Innym gorącym aspektem relacji chińsko-amerykańskich stała się rywalizacja technologiczna. W tym przypadku ważniejsze wydają się
motywacje związane z bezpieczeństwem narodowym niż komercyjny zysk. Stany Zjednoczone rozpoczęły kampanię mającą na celu
osłabienie chińskich podmiotów (przede wszystkim firmy Huawei)
oferujących rozwiązania telekomunikacyjne piątej generacji (5G).
Jest ona kluczowa dla rozwoju autonomicznej motoryzacji, rozwiązań
typu smart home, systemów rolnictwa precyzyjnego, nowoczesnego
przemysłu i robotyki, a także ma zastosowanie w sferze wojskowej.
Obawy związane z chińskimi podmiotami wynikają zarówno z praktyk biznesowych przyjętych w ChRL, jak i wpływu KPCh na funkcjonowanie przedsiębiorstw i społeczeństw35. Dlatego z jednej strony
Waszyngton prowadzi działania dyplomatyczne ukierunkowane na
wykluczenie chińskich firm z budowy infrastruktury sieciowej sojuszników, a z drugiej strony próbuje odciąć je od dostaw podzespołów
z zagranicy. Ta polityka już dotyka Polski. W lutym 2020 roku Mark
Esper, ówczesny sekretarz obrony USA, ostrzegł, że wykorzystanie
technologii 5G z Chin naraża Pakt Północnoatlantycki36. W takiej sy-
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J.R. Hoehn i K.M. Sayler, National Security Implications of Fifth Generation (5G) Mobile Technologies, „In Focus”, 2020.
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US tells NATO allies to „wake up” to Huawei 5G threat, 2020, https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/US-tells-NATO-allies-to-wake-up-to-Huawei-5G-threat, 30.11.2020.
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tuacji trudno jest oczekiwać od Warszawy porzucenia fundamentów narodowego bezpieczeństwa opartego o NATO.
Poza tym Stany Zjednoczone prowadzą szereg działań, które mają
na celu osłabienie pozycji Chin na świecie. Zawierają one zarówno
elementy dyplomacji wielostronnej, jak i bilateralnej. W tej pierwszej kategorii mieści się m.in. reaktywacja tzw. Czterostronnego
Dialogu o Bezpieczeństwie (ang. Quadrilateral Security Dialogue,
Quad) z Australią, Japonią i Indiami, a także wsparcie dla Trójmorza, które jest pewnego rodzaju przeciwwagą dla formatu „17+1”.
W zakresie dwustronnych relacji z poszczególnymi państwami
szczególnie aktywny był sekretarz stanu Mike Pompeo, który namawiał poszczególne państwa do rezygnacji z udziału w Inicjatywie Pasa i Szlaku i oskarżał Pekin o prowadzenie dyplomacji pułapki zadłużenia. Stany Zjednoczone nie unikały też pozytywnych
narzędzi gospodarczych – w celu kontrowania wpływów Chin
ogłosiły inicjatywę handlową i inwestycyjną Prosper Africa. To tylko przykłady niektórych narzędzi, ponieważ właściwie cały aparat
państwa został nastawiony na konkurowanie z Pekinem.
Początkowo mogło się wydawać, że zaostrzająca się rywalizacja
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest po prostu rywalizacją mocarstw o prymat gospodarczy i polityczny na świecie.
Coraz bardziej staje się jednak oczywiste, że to spór ideologiczny.
Wynikające z ideologii wartości napędzają działania obu państw,
nawet jeżeli czołowi politycy tak tego nie nazywają. Z jednej strony USA – przekonane o wyższości swojego systemu politycznego
i gospodarczego. Architekt obecnego liberalnego porządku międzynarodowego, który nie zawsze funkcjonował w sposób satysfakcjonujący wszystkich aktorów, ale dużej części globu przyniósł
prosperity. Z drugiej strony Chiny – również przekonane o wyższości swojego systemu politycznego i gospodarczego. Jeden
z głównych beneficjentów obecnego porządku, podchodzący
doń jednak rewizjonistycznie, bo widzący w nim „złotą klatkę”
uniemożlwiającą zajęcie wiodącego miejsca na arenie międzynarodowej jakiemukolwiek innemu państwu niż Stany Zjednoczone.
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Odpowiedzią Donalda Trumpa na te napięcia było hasło America First – unilateralna polityka transakcyjna, która stawiała krótkoterminowy zysk ponad realizację długoterminowych celów.
Cechowało ją wycofywanie się z międzynarodowych układów
i organizacji, m.in. negocjacji w sprawie TPP, paryskiego porozumienia klimatycznego, porozumienia nuklearnego z Iranem
czy Światowej Organizacji Zdrowia. Prowadziło to do degradacji
obecnego porządku międzynarodowego, który w oczach prezydenta Trumpa gwarantował rozwój innym państwom kosztem
Stanów Zjednoczonych.
Wybrany w listopadzie 2020 roku na 46 prezydenta USA Joe
Biden wydaje się podzielać większość zastrzeżeń zgłaszanych wobec Chin. Z tego powodu można oczekiwać podtrzymania, a być
może nawet intensyfikacji globalnej konkurencji z Pekinem. Jednocześnie daje do zrozumienia, że jego polityce będzie przyświecało hasło America Leads. Biden planuje postawić przede wszystkim
na bliższą współpracę z sojusznikami i większe zaangażowanie
Stanów Zjednoczonych w międzynarodowych instytucjach37.
O kontynuacji twardego kursu wobec Chin świadczy też fakt, że
jest to jedna z niewielu kwestii, która cieszy się ponadpartyjnym
poparciem w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Widać to po
wynikach głosowania nad poszczególnymi ustawami związanymi
z przeciwdziałaniem łamaniu praw człowieka w Chinach. Projekty tych aktów prawnych budzą sprzeciw tylko pojedynczych kongresmenów. Tak było w przypadku Hong Kong Human Rights and
Democracy Act oraz Uyghur Human Rights Policy Act. Pierwsza
z ustaw wymaga od Departamentu Stanu corocznej oceny sytuacji
w Hongkongu pod względem norm demokratycznych, a ich niespełnianie może doprowadzić miasto do utraty posiadanych przy-
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wilejów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Druga ustawa
daje narzędzia potrzebne do obejmowania sankcjami osób zaangażowanych w łamanie praw człowieka w regionie Xinjiang.
Polska, mimo że leży daleko od epicentrum rywalizacji
chińsko-amerykańskiej, również ma swoje interesy związane z tym
konfliktem. Przede wszystkim Stany Zjednoczone są gwarantem
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Odgrywają więc rolę, której
Chiny nie chcą pełnić, nie mają ku temu zdolności, a także nie byłyby w niej pozytywnie postrzegane przez polskie społeczeństwo
– według badania przeprowadzonego w 2020 roku tylko 9,4%
Polaków ufa Chinom38. Dodatkowo Amerykanie prezentują wartości, które są zdecydowanie bliższe Polsce będącej beneficjentem
obecnego porządku międzynarodowego. Nie oznacza to jednak,
że poparcie dla działań Waszyngtonu powinno być bezwarunkowe. Niebezpieczne dla Warszawy mogą być układy podobne do
porozumienia pierwszej fazy w wojnie gospodarczej, które obliguje Chiny do zakupu amerykańskich dóbr, ale nie odnosi się do
większości zarzutów związanych ze stosowaniem nieuczciwych
praktyk handlowych przez Pekin.
Ostatecznie należy jednak mieć świadomość, że rywalizacja pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie toczy się o obalenie lub zachowanie obecnego porządku międzynarodowego.
To raczej konkurencja pomiędzy diametralnie innym porządkiem
proponowanym przez Chiny a gruntownie przemodelowanym nowym ładem amerykańskim. Waszyngton prawdopodobnie będzie
starał się narzucić normy międzynarodowe, które będą utrudniały w przyszłości dynamiczny rozwój autorytarnych państw. W tej
nowej rzeczywistości Polska będzie musiała na nowo zdefiniować
swoją rolę w systemie międzynarodowym, prezentując się jako
jedno z kluczowych państw europejskich. Jednym ze środków
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służących realizacji tego celu może być aktywne kształtowanie
wspieranego przez Waszyngton Trójmorza. Innym – wnoszenie
istotnego wkładu w unijną politykę wobec Chin.
Chiny w perspektywie Unii Europejskiej – systemowy rywal
i strategiczny konkurent
Relacje pomiędzy Unią Europejską a Chinami rządzą się inną dynamiką. Przede wszystkim są one wypadkową polityki poszczególnych państw członkowskich, co powoduje rozłożenie w czasie
procesów decyzyjnych. Stanowisko UE wydaje się też z tego powodu mniej wyraziste. Po drugie w relacjach pomiędzy Brukselą
a Pekinem nie było takich napięć, które można było zaobserwować między Waszyngtonem a Pekinem chociażby w latach
90. XX wieku. Po trzecie UE nie ma ambicji stania się globalnym
mocarstwem, więc kwestia światowego prymatu jest drugorzędna.
Jednak również w przypadku stosunków pomiędzy Brukselą a Pekinem widoczne są narastające problemy. Jeszcze w Strategicznym programie współpracy UE-Chiny 2020 (ang. EU-China 2020
Strategic Agenda for Cooperation) z 2013 roku oba podmioty zgodziły się na „kontynuowanie konsolidacji i rozwijania strategicznego partnerstwa z korzyściami dla obu stron, opartego na zasadach
równości, szacunku i zaufania”39. Z czasem jednak w Europie narastała frustracja wobec łamanych obietnic Chin odnośnie do rozwiązania problemu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych,
subsydiów dla państwowych spółek oraz wymuszonego transferu
technologii. Z każdym rokiem UE domagała się coraz głośniej równych szans (ang. level playing field) i wzajemności w dostępie do
rynku. Chiny zgadzały się na takie postulaty, podkreślając swoje
przywiązanie do zasady „win-win” – obopólnego zysku. Niewiele
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jednak w tym kierunku robiły. Pod tym względem doświadczenia
Brukseli przypominają dialog, który Polska prowadzi z Chinami
w ramach bilateralnej współpracy.
Europejska frustracja miała swoje ujście w perspektywie strategicznej z marca 2019 roku. W dokumencie przyznano, że istnieją pola do współpracy z Chinami, ale jednocześnie określono je
„rywalem systemowym” promującym alternatywne modele sprawowania rządów oraz „konkurentem strategicznym” w sferze gospodarczej40. Nigdy wcześniej w oficjalniej komunikacji Brukseli
Pekin nie był tak ostro oceniany. Na zmianę trendów w UE odnośnie
do współpracy, poza kwestiami gospodarczymi, bez wątpienia
miała wpływ m.in. rosnąca asertywność Pekinu na arenie międzynarodowej, usilne promowanie Inicjatywy Pasa i Szlaku, powstanie formatu „17+1”, utworzenie sieci obozów koncentracyjnych
w regionie Sinciang czy wzmocnienie narzędzi kontroli społecznej.
Wirtualny szczyt UE-Chiny w czerwcu 2020 roku pokazał, że rosną
rozbieżności pomiędzy obydwoma podmiotami. Władze UE po
raz pierwszy poruszyły w jego trakcie kwestie dezinformacji oraz
cyberszpiegostwa, pokazując jednocześnie dowody na ich pochodzenie z Chin. Zaprezentowano również bezkompromisowe
stanowisko wobec ograniczania praw demokratycznych w Hongkongu. W kwestii wolności obywatelskich i praw człowieka szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen miała stwierdzić,
że są to sprawy fundamentalne i niepodlegające negocjacjom41.
Wiele aspektów brukselskiej krytyki pokrywa się z polskimi postulatami. Szczególnie w zakresie wyzwań gospodarczych, związanych z bezpieczeństwem narodowym i cyberszpiegostwem. Rów-
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nież nacisk na kwestie praw człowieka powinien budzić sympatię
wśród Polaków, którzy przecież mają historyczne doświadczenia
walki o możliwość rozwoju własnej kultury i podstawowe prawa
obywatelskie. Jednocześnie należy bronić tych mechanizmów
współpracy, które pozwalają chociażby na utrzymanie dialogu ze
stroną chińską – przede wszystkim formatu „17+1”. Bez takich inicjatyw Polska może ponownie znaleźć się w sytuacji, w której największe państwa UE będą w stałym kontakcie z Pekinem, a Warszawa pozostanie na marginesie dialogu.
Dużym cieniem na relacjach pomiędzy Unią Europejską a Chinami kładzie się również pandemia COVID-19. W tym aspekcie drugorzędną kwestią jest fakt rozpoczęcia się jej w Wuhan, choć i ta
pozostawia pewne wątpliwości, a Bruksela popiera niezależne
dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
Większe znaczenie ma działanie Chin już po rozpoczęciu kryzysu.
To właśnie w tym kontekście podczas szczytu UE-Chiny poruszone
zostały kwestie dezinformacji i cyberszpiegostwa, co objęło wyartykułowanie oskarżeń wobec Pekinu o ataki hackerskie na szpitale.
Wiele słów krytyki padło również ze strony państw członkowskich
z powodu niskiej jakości sprzętu medycznego, który był dostarczany z ChRL zarówno w ramach pomocy, jak i regularnych zakupów.
Sprawa była szczególnie uderzająca w kontekście „dyplomacji
maseczkowej” prowadzonej przez Pekin, która sprowadzała się
do wyolbrzymiania znaczenia chińskiej pomocy medycznej. Również w tym przypadku Polska ma swoje zastrzeżenia, m.in. związane z dostarczeniem spółce KGHM Polska Miedź wadliwej partii
zakupionych masek ochronnych42.

42
Informacja w sprawie doniesień medialnych 15 maja 2020 roku, 2020, https://media.kghm.
com/pl/informacje-prasowe/informacja-w-sprawie-doniesien-medialnych-15-maja-2020-roku,
30.11.2020.
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Mimo że nadal istnieją pewne globalne problemy, przy rozwiązywaniu których UE chciałaby współpracować z Chinami, to jednak
niezaprzeczalny jest trend rosnących napięć. Część z nich chciała rozwiązać niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej,
a narzędziem do tego miał być m.in. planowany szczyt UE-Chiny
w Lipsku w formacie „27+1” – szefów rządów lub głów wszystkich
państw unijnych oraz ChRL. Ostatecznie doszło do wirtualnego
spotkania pomiędzy szefową KE, przewodniczącym Rady Europejskiej, kanclerz Niemiec (jako państwa prezydującego w Radzie
UE) oraz przewodniczącym Chin, a format „27+1” odłożono na
nieokreślony termin. Kanclerz Angela Merkel usilnie dąży również
do zakończenia negocjacji nad Wszechstronnym Porozumieniem
Inwestycyjnym. Mimo tych działań, podczas rewizji perspektywy
strategicznej wiosną 2021 roku można się spodziewać zarysowania jeszcze bardziej jednoznacznego stanowiska wobec Chin.
W Europie po prostu coraz mniej osób wierzy, że możliwe jest
współistnienie na zasadach równości, szacunku i zaufania. Można oczekiwać, że Pekin będzie nieprzychylnie podchodził do
poszczególnych państw członkowskich, które poparłyby taką
agendę i dla Polski nie zostałby uczyniony żaden wyjątek. Dotychczasowa polityka ustępstw i dialogu nie przyniosła realizacji podstawowych celów, należy więc ją zmienić.
Państwa unijne mają obecnie bardzo zróżnicowane relacje z Chinami, ale większość z nich staje przed tymi samymi wyzwaniami. Dlatego obecna sytuacja jest niespotykaną wcześniej szansą na zbudowanie wspólnej polityki zagranicznej EU. Polska może być jednym
z głównych jej beneficjentów, dlatego powinna wspierać działania
dążące do wypracowania spójnego stanowiska. Powinno być ono
oparte na większym nacisku na kwestie normatywne, związane zarówno z przestrzeganiem w Chinach podstawowych praw człowieka, jak i wypełnianiem zobowiązań wynikających z przynależności
do międzynarodowych instytucji, w tym przede wszystkim WTO.
Należy pamiętać, że wzajemność działa w dwie strony. Jeżeli ChRL
będzie wzbraniała się przed znoszeniem barier pozataryfowych,
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to jedynym rozwiązaniem dla UE będzie wprowadzenie podobnych rozwiązań na gruncie europejskim. Wielkim zagrożeniem dla
stworzenia takich mechanizmów może być postawa niektórych
państw, które w zamian za obietnicę miliardowych kontraktów
są w stanie blokować decyzje podejmowane na forum unijnym.
W takim przypadku należy podkreślić holizm relacji gospodarczych z Chinami i odmówić poparcia dla działań, na których zależy
danemu państwu, a są mniej znaczące z polskiej perspektywy, jak
np. obecnie negocjowana wszechstronna umowa inwestycyjna
pomiędzy UE a ChRL.
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Wnioski i rekomendacje
Polsko-chińskie stosunki polityczne rozwijały się w sposób niezwykle dynamiczny przez dekadę od kryzysu finansowego z lat
2007-2009. W tamtym okresie mogło się wydawać, że Chiny na
trwałe wkroczyły do Europy Środkowej i Wschodniej ze swoim
kapitałem, wpływami politycznymi i kulturalnymi. Według niektórych głosów bliska współpraca z Pekinem mogła doprowadzić do drastycznego zwiększenia rangi Polski na arenie międzynarodowej. Sytuacja jest jednak o wiele bardziej skomplikowana,
a postawienie na Chiny niekoniecznie musi przynieść korzyści
Polsce. Istnieje cały szereg wyzwań, które muszą zostać podjęte,
aby stosunki pomiędzy Warszawą i Pekinem wypełniły się treścią
wybiegającą poza retorykę ciepłych relacji politycznych.
U źródła tych wyzwań leżą zarówno kształt bilateralnych relacji,
jak i zmieniający się porządek międzynarodowy. Przede wszystkim oczekiwania pokładane we współpracy z Pekinem nie zostały po prostu zrealizowane. Jest to pokłosie różnić systemowych,
odmiennych priorytetów w polityce zagranicznej oraz promowanej przez Chiny wizji porządku międzynarodowego. Szczególnie
ta ostatnia kwestia jest dla Polski niebezpieczna, ponieważ obecny liberalny porządek międzynarodowy oparty na prawie, multilateralizmie i instytucjach międzynarodowych premiuje państwa średniej wielkości. Nawet jeżeli nie zawsze funkcjonuje on
w sposób idealny, to nadal pozwala na osiąganie narodowego
sukcesu. Widoczne jest to w sytuacji Polski – ostanie trzy dekady pozwoliły na osiągnięcie niespotykanego od wieków bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego.
W ostatniej dekadzie Polska podpisała deklarację o strategicznym partnerstwie, a następnie wszechstronnym strategicznym partnerstwie z Chinami. Była jednym z założycieli formatu
„17+1”, dołączyła do Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz Azjatyckiego
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Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Rozpoczęto kilka mechanizmów dialogu bilateralnego, odbyło się kilkadziesiąt wizyt wysokiego szczebla z obu stron. Mimo tak intensywnych relacji politycznych współpraca ta nie zmieniła relacji gospodarczych, choć
taki był główny cel Polski. Trudno jest też oczekiwać, żeby uległo
to zmianie w przewidywalnej przyszłości. Dlatego warto rozważyć odejście od gospodarczego paradygmatu relacji z Chinami
na rzecz podejścia zorientowanego na wzmacnianie przestrzegania norm obecnego porządku międzynarodowego.
Polityka zagraniczna Chin bez wątpienia w ostatnich kilkunastu
latach uległa usztywnieniu, co często jest określane jako „rosnąca asertywność”. Trend ten przyśpieszył po dojściu do władzy
Xi Jinpinga w 2012 roku. Biorąc pod uwagę sytuację w KPCh
i zmiany konstytucyjne, które zniosły kadencyjność urzędu przewodniczącego ChRL, będzie on prawdopodobnie rządził jeszcze
przez wiele lat. Jednocześnie polityka zagraniczna Chin doprowadziła do antagonizowania partnerów, którzy byli kluczowi
dla ich modernizacji gospodarczej – Stanów Zjednoczonych,
państw europejskich, Japonii, Australii i wielu innych. Całkowite postawianie na Chiny, postulowane jeszcze przez niektóre
środowiska, w takim przypadku jest niczym więcej niż bardzo
ryzykownym gambitem. USA i państwa europejskie, które swoją
polityką zniechęcają do siebie Pekin, są w gronie najbliższych sojuszników Polski. Warszawa musiałaby porzucić porządek, który
pozwolił jej na osiągnięcie relatywnie dużego sukcesu gospodarczego i politycznego, na rzecz relacji z państwem, któremu
niewiele zawdzięcza.
Dodatkowo polityka zagraniczna Chin wskazuje, że promowany
przez nie porządek międzynarodowy nie będzie sprzyjał państwom o średnim potencjalne w takim stopniu jak nowy amerykański porządek, który wyłoni się ze status quo. Wizja Pekinu
będzie premiowała państwa duże, które będą w stanie pozwolić sobie na jeszcze większe naginanie lub wprost łamanie prawa międzynarodowego. Stanowi to szczególne zagrożenie dla
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narodów żyjących w cieniu większych sąsiadów. Dodatkowo
Pekin antagonizuje wobec siebie kolejnych demokratycznych
partnerów, jednocześnie wzmacniając relacje z Rosją. Trudno
ocenić, jak dokładnie wyglądałaby sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej w momencie dominacji tandemu chińsko-rosyjskiego, ale raczej nie byłaby ona korzystna dla Polski.
Rekomendacje
• Problemy w relacjach z Chinami nie oznaczają, że należy rezygnować z dialogu. Szczególnie przydatny pod tym względem
może być udział w mechanizmach multilateralnej współpracy
zaproponowanych przez Pekin. Format „17+1” oraz BRI umożliwiają zachowanie kanałów komunikacji z najważniejszymi politykami chińskimi i przede wszystkim w ten sposób powinny być
traktowane. Dotychczasowe rezultaty gospodarcze współpracy
w tych mechanizmach należy uznać jednak za niewystarczające.
• Należy również zacząć postrzegać format „17+1” nie tylko
jako mechanizm współpracy z „jedynką” – Chinami, ale przede
wszystkim z pozostałym państwami „siedemnastki”. Dobrą praktyką byłoby organizowanie spotkań członków UE należących
do „siedemnastki” przed szczytami z Chinami, tak aby ustalić
wspólne stanowisko. Mógłby to być również mechanizm, który
wzmocniłby współpracę tych państw w wypracowywaniu wspólnej polityki całej UE. Format „17+1” jest też dobrą platformą do
przekonywania państw kandydujących do UE, że w ich interesie
jest większa synchronizacja polityki wobec Chin z trendami, jakie
dominują w Unii.
• Rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami stanowi największe zagrożenie dla obecnego porządku międzynarodowego. Nie wynika ono wyłącznie z polityki zagranicznej
Chin, ale również z podejścia Stanów Zjednoczonych do międzynarodowych problemów. Kadencja Donalda Trumpa pokazała,
że Waszyngton może sam z siebie porzucić rolę lidera świata demokratycznego. Dlatego należy popierać tylko te działania Wa-
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szyngtonu, które będą prowadziły do wzmocnienia norm prawa
międzynarodowego.
• Pewnego rodzaju oknem możliwości jest proces dziejący się
wewnątrz Unii Europejskiej. Rosnące niezadowolenie z niewywiązywania się ze wcześniejszych ustaleń oraz postawa Chin
w sprawach międzynarodowych i wewnętrznych prowadzi do
usztywnienia stanowiska Brukseli oraz państw członkowskich.
Żadna z europejskich stolic nie jest samodzielnie zdolna do
wymuszenia na Pekinie zmian, co daje nadzieję na wypracowanie spójnej polityki unijnej. Warszawa może być jednym z jej
głównych beneficjentów. Dlatego Polska powinna być jednym
z państw, które najbardziej nalegają na wspólne stanowisko,
a także wnoszą istotny wkład w dyskusję o polityce wobec Chin.
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Zasady współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z
podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone
ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy z
podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:

Misyjność
Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji
Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej
oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych
organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana
ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość
publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem
zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż
środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone
w jego treści.

Niezależność
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane
„na zewnątrz”.

Przejrzystość
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta
jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie
Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę
współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania
analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału
powstałego w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą
w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).

Odpowiedzialność
W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami
i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami
rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie
zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub
Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata
biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny
i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.

Dorobek publikacyjny
Po dywersyfikacji. Polski rynek gazu – historia
i postulaty zmian
Zakończenie wieloletniej umowy gazowej z Gazpromem oraz
kluczowych inwestycji dywersyfikacyjnych zamknie pewną
epokę na polskim rynku gazu i stworzy zupełnie nowe uwarunkowania wymagające na nowo zdefiniowania kluczowych
wyzwań i odpowiedzi na nie.

Fikcja jawności. Działalność
w Sejmie RP w latach 2006-2019

lobbingowa

Analiza ustawy o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia jedynie z pozorną regulacją.

Przez Bałkany do Brukseli?
Partnerstwa Wschodniego

Przyszłość

Polska powinna zbudować na poziomie europejskim narrację tożsamościową opartą na odwołaniach do historii
i kultury, która pokazywałaby wspólną przestrzeń bałkańsko-czarnomorską będącą integralną częścią Europy.

Konfrontacja czy kompromis? Scenariusze
decyzji dot. wyborów prezydenckich w cieniu
pandemii COVID-19
Z analizy wynika, że negocjacje konstytucyjne są dziś faktycznie propozycją kompromisową. Zarówno rządzący,
jak i opozycja ustępują w nim ze swoich przeciwstawnych
pozycji pierwszej preferencji i decydują się na współpracę w
scenariuszu – obustronnie – drugiego wyboru.

Podatkowy labirynt. Wyzwania polskiego systemu danin publicznych
Arbitraż w podatkach dochodowych i brak sterowności systemu – głównie dlatego polskie podatki są postrzegane jako
niesprawiedliwe. Niestety, bez dostępu do danych Ministerstwa Finansów nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać struktura podatkowa w Polsce.

Uciekające metropolie. Ranking 100 największych polskich miast
Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami
a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na
biedny wschód i bogaty zachód. Czynnikiem różnicującym
stało się posiadanie w regionie dużej metropolii.

Zmierzch dyplomacji? Polityka zagraniczna
w dobie cyfrowej rewolucji
Nowe narzędzie czy nowa jakość? Autor, uznany analityk
stosunków międzynarodowych, zastanawia się, czy wpływ
cyfrowej rewolucji na politykę zagraniczną ogranicza się
do wyposażenia dyplomatów w nowe narzędzia, czy też fundamentalnie przeobraża środowisko ich pracy.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w służbie społeczeństwu
Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość
o interes społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” autorzy z Fundacji Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wskazują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrzebujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów
i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii
zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Kto powinien dbać o nasze konta? Polska
wobec europejskiej unii bankowej

Raport 05/2019

Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół
integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce
ograniczana jest do zagadnień związanych ze wspólną walutą. Autor analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności
Polski w europejskiej unii bankowej.
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Dostateczna zmiana

Dostateczna zmiana. Ranking
publicznych 2015-2019

polityk

Ranking polityk publicznych 2015-2019

Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna,
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie
procedur oraz niska kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej Prawicy w poszczególnych dziedzinach
polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić tróję.

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał
współpracy Polski z państwami Bałkanów
Zachodnich
Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem
na Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego
procesu jest bezprecedensowy wzrost aktywności
polskiej dyplomacji na Bałkanach Zachodnich w ostatnich
latach.

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał
rozwoju średnich miast w Polsce
Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju
kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu
postaci ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione
przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego
dostępu do środków i inwestycji, ale tracą również kapitał
ludzki.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach zasady
subsydiarności w Unii Europejskiej
Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się do niwelowania deficytu demokratycznego
UE. Zamiast tego pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy kolejny raport CAKJ autorstwa
prof. Tomasza Grosse.

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju
polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej
W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed wyzwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego.
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka
Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego analizują potencjalne pola współpracy oraz największe bariery.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018
Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność
w wielu obszarach – to wątki przewijające się w licznych
rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje w Polsce niska.

Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako
sposób na decentralizację polskich uczelni
W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany
struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji tzw.
kolegiów, które mogą stać się potrzebnym, skutecznym forum wewnętrznej współpracy, niezbędnej dla spożytkowania energii obecnej na polskich uczelniach.

Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce
Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju elektromobilności w poszczególnych segmentach motoryzacji. Publikacja nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale przedstawia rekomendacje, będące propozycją korekty rządowej
strategii rozwoju elektromobilności.

Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce
„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu
możemy zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”.
Jako Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego
państwa ograniczonemu do kilku największych metropolii. Dlatego prezentujemy kompleksowy program deglomeracji.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017
Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne
podsumowanie najważniejszych reform dokonanych w 11
kluczowych działach administracji państwowej, od polityki
gospodarczej do polityki kulturalnej.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla współpracy transportowej UE z państwami partnerstwa wschodniego
W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe
bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.

Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy musi być przede wszystkim zmiana dominujących
wzorców zachowania polskich sędziów. Autor proponuje
rozwiązania, które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.

Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych
szkół zawodowych w rozwoju społeczno–
gospodarczym Polski
System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest
przygotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi
sobie z zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu przygotowali przegląd problemów i wyzwań,
przed jakimi stają współcześnie PWSZ. Autorami raportu są
ekspeci CAKJ.

Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na
kursie ku protekcjonizmowi
Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz
Grzegorz Grosse w raporcie Centrum Analiz.

Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści,
które przedsiębiorstwo przynosi polskiej
gospodarce
Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć społecznym i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców,
którzy prowadząc działalność gospodarczą, przynoszą
duże korzyści gospodarce krajowej. Proponujemy więc
metodę mierzenia korzyści polskiej gospodarki.

Kontakt w sprawie
współpracy:
Paweł Musiałek
Dyrektor CAKJ,
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego
tel: 792 302 130
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