
137

Łukasz Gacek

Strategia polityczna Komunistycznej Partii Chin wobec 
Stanów Zjednoczonych. Czy konfrontacja wpisana jest 

w naturę wzajemnych stosunków?

Rosnąca pozycja Chin w świecie, szczególnie widoczna na polu gospo-
darczym, powoduje konieczność bliższego przyjrzenia się ambicjom 
i poczynaniom tamtejszych władz komunistycznych. Od momen-
tu zainicjowania procesu reform przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 
siedemdziesiątych XX wieku doszło tam do istotnych przekształceń 
w najważniejszych sferach życia, w tym także w odniesieniu do polityki 
zagranicznej. 

Analizując zagadnienie wzajemnych relacji chińsko-amerykańskich, 
łatwo można dostrzec, że przechodziły one różne fazy następujących po 
sobie wzrostów i załamań. Przegrana przez wojska narodowe wojna do-
mowa i ucieczka na wyspę Tajwan wywołała ogromny niepokój w Wa-
szyngtonie, który wcześniej wydatnie wspierał rząd Chiang Kai-sheka. 
Porażkę tę za oceanem odczytywano jednoznacznie jako niepowodzenie 
własnej dyplomacji i jednocześnie sukces Związku Radziec kiego. Depar-
tament Stanu USA, publikując 5 sierpnia 1949 roku specjalne sprawozda-
nie United States Relations with China (with special reference to the pe-
riod 1944–1949), podjął próbę uzasadnienia i usprawiedliwienia własnej 
polityki w Chinach. W dokumencie tym jednoznacznie wskazywano, że 
rezultat wojny domowej miał swoje źródło w samych Chinach i był nieza-
leżny od zaangażowania Stanów Zjednoczonych1. 

Przedłużeniem schematu wykształconego wkrótce po utworzeniu 
Chińskiej Republiki Ludowej stały się wydarzenia z połowy 1950 roku na 

1 Szerzej: The China White Paper (United States Relations with China [with special reference 
to the period 1944–1949]), United States Department of State, vol. I–II, August 1949, Stanford 
University Press, Stanford, CA 1969.
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Półwyspie Koreańskim. Wybuch wojny w tym rejonie świata doprowadził 
do załamania dotychczasowego układu sił w Azji Wschodniej. Z rozka-
zu prezydenta Harry’ego Trumana VII Flota USA wpłynęła wówczas do 
Cieśniny Tajwańskiej celem osłony wyspy. Już w czerwcu administracja 
Trumana włączyła Tajwan i Peskadory do amerykańskiego systemu baz, 
podejmując jednocześnie decyzję o rozlokowaniu na tych terytoriach 
lotnictwa amerykańskiego. Działania te miały na celu zahamowanie po-
stępu komunizmu w tej części globu. Dodatkowo 2 grudnia 1954 roku 
podpisano amerykańsko-tajwański traktat o wspólnej obronie, co nie-
wątpliwie w dużym stopniu wpłynęło na późniejsze relacje Waszyngtonu 
z Pekinem.

Dopiero w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, w związku z na-
rastającym kryzysem w relacjach Pekinu z Moskwą, zarysowała się moż-
liwość unormowania stosunków Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Wy-
raźny sygnał pojawił się już 18 grudnia 1970 roku, kiedy Mao Zedong 
w rozmowie z Edgarem Snowem powiedział, że gotów jest spotkać się 
w Pekinie z prezydentem USA Richardem Nixonem lub inną ważną oso-
bistością amerykańską2. Warto jednak wspomnieć, że wcześniej, w paź-
dzierniku 1967 roku, prezydent Nixon wypowiedział się na temat Chin 
na łamach „Foreign Aff airs” w pozytywnym tonie: „W dalszej perspekty-
wie nie powinniśmy pozostawiać Chin poza rodziną narodów świata, na 
marginesie, gdzie snuć będą swoje fantazje, pielęgnować nienawiści i za-
grażać sąsiadom. Na naszej małej planecie miliard potencjalnie najzdol-
niejszych jej mieszkańców nie może żyć w gniewnym odosobnieniu”3. 
Niespełna rok później, we wrześniu 1968 roku, powtórzył tę myśl, mó-
wiąc: „Nie wolno nam zapominać o Chinach. Stale powinniśmy poszuki-
wać możliwości podjęcia rozmów z Chinami, podobnie jak ze Związkiem 
Radziec kim. Nie wystarczy wypatrywać zmian, trzeba je pobudzać”4. 
Dnia 7 listopada 1969 roku VII Flota zakończyła patrolowanie w Cieśninie 
Tajwańskiej. Stany Zjednoczone zniosły zakaz podróży do ChRL. Jedno-
cześnie amerykańscy turyści uzyskali możliwość przywożenia chińskich 
towarów do wartości stu dolarów. Na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych można było zaobserwować postępujący proces zbliżenia. 
Ważną rolę odgrywały w tym czasie rozmowy ambasadorów obu krajów 
w Warszawie. Prawdziwym jednak symbolem stał się fakt, że podczas 
IX Zjazdu KPCh wygłaszający swój referat Lin Biao po raz pierwszy nie 
określił Stanów Zjednoczonych mianem głównego wroga ChRL. 

2 Li Zhisui, Prywatne życie przewodniczącego Mao, Warszawa 1994, s. 537.
3 R.M. Nixon, Asia After Viet Nam, „Foreign Aff airs” 1967, t. 46, nr 1, October, s. 121, 

za: H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 793.
4 Nixon’s View of the World-From Informal Talks [w:] U.S. News & World Report, t. LXV, 

nr 12, 16.10.1968, s. 48, za: H. Kissinger, op. cit., s. 794.
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Przełom nastąpił również w odniesieniu do starań ChRL o uzyskanie 
miejsca w ONZ. Dnia 27 stycznia 1969 roku z ust prezydenta Nixona pad-
ły znamienne słowa: „niech Pan słucha, Panie Mao, nie zgadzaliśmy się 
na wasze przyjęcie do Organizacji Narodów Zjednoczonych szesnaście 
razy, dlaczego nie spróbuje pan raz jeszcze”5. Z uwagi na Tajwan Stany 
Zjednoczone długo forsowały formułę „podwójnej reprezentacji” (dual 
representation), polegającej na dopuszczeniu delegacji ChRL do tej or-
ganizacji, przy jednoczesnym zachowaniu w niej miejsca dla przedstawi-
cieli Tajwanu. Ta koncepcja nie zyskała jednak wystarczającego poparcia 
i w rezultacie prawo reprezentacji Chin przypadło władzom ChRL, z kolei 
reprezentanci Tajpej zostali usunięci z organizacji. Przedstawiciele Peki-
nu uzyskali ponadto miejsce stałego członka w Radzie Bezpieczeństwa 
ONZ. To wydarzenie niewątpliwie stanowiło przełom we wzajemnych 
relacjach, powodując wychylenie krzywej w górę. Warto nadmienić, że 
w momencie podejmowania w październiku 1971 roku istotnych roz-
strzygnięć na forum ONZ w Pekinie przebywał Henry Kissinger. Wcześ-
niej w lipcu tego samego roku odbył on pierwszą swoją wizytę w Państwie 
Środka. 

W ciągu następnych miesięcy zainicjowano nowe formy dialogu. 
W USA do tej pory przeważała koncepcja stawiania tak zwanych „ma-
łych kroczków”. Szybko jednak nastąpiło przyspieszenie w następstwie 
„dyplomacji pingpongowej”. Wykorzystując udział reprezentacji Stanów 
Zjednoczonych w XXXI Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym w Japo-
nii, rząd ChRL wystosował 7 kwietnia 1971 roku zaproszenie dla drużyny 
amerykańskich pingpongistów do odwiedzin w Pekinie. Trzy dni potem 
goście pojawili się w stolicy Chin, gdzie zostali przyjęci przez premiera 
Zhou Enlaia (14 kwietnia). Po powrocie do USA, 21 kwietnia, pingpon-
giści spotkali się prezydentem Nixonem. W odpowiedzi na gest ChRL 
Amerykanie zaprosili chińską drużynę pingpongową do złożenia wizy-
ty w USA. Te wysiłki dyplomatyczne z czasem zaczęto określać mianem 
„dyplomacji pingpongowej”. W trakcie spotkań o charakterze sportowym 
dochodziło do nieofi cjalnych kontaktów rządów obu stron. 

Zbliżenie pomiędzy dwoma krajami zaowocowało wizytą prezydenta 
Richarda Nixona w Chinach − 21 lutego 1972 roku wylądował on na lot-
nisku w Pekinie i w tym samym dniu spotkał się z najwyższymi przed-
stawicielami partii komunistycznej, na czele z Mao Zedongiem i Zhou 
Enlaiem. Warto nadmienić, że zaledwie tydzień przed tą wizytą zmarł 
Edgar Snow, jeden z pierwszych dziennikarzy amerykańskich, którzy 
w znacznym stopniu przyczynili się do przedstawienia zjawiska chińskie-

5 A.D. Barnett, E.O. Reischauer (red.), United States and China. The Next Decade, Lon-
don 1970, za: B. Sech, Tajwan w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych (1945–1982), Łódź 
1986, s. 144.



140

Łukasz Gacek

go komunizmu w świecie. W Pekinie podpisano Komunikat szanghajski, 
w którym wskazywano, że rząd ChRL to jedyny legalny rząd całych Chin. 
Obie strony podkreśliły istnienie zasadniczych różnic w systemach spo-
łecznych oraz polityce zagranicznej. W dokumencie pojawiły się nastę-
pujące zapisy: 
 ▪ postęp w kierunku normalizacji wzajemnych stosunków pomiędzy 

Chinami a Stanami Zjednoczonymi leży w interesie obu państw;
 ▪ życzeniem obu stron jest redukcja niebezpieczeństwa wybuchu kon-
fl iktu wojskowego;

 ▪ żadna ze stron nie będzie dążyć do hegemonii w rejonie Azji i Pacyfi -
ku i będzie przeciwdziałać takim dążeniom przez jakikolwiek kraj lub 
grupę krajów;

 ▪ żadna ze stron nie będzie prowadzić negocjacji w imieniu państw 
trzecich lub zawierać porozumień z nimi, które byłyby skierowane 
przeciwko innym państwom6.
Po powrocie do kraju Nixon podkreślał doniosłość tych wydarzeń: 

„Zrobiłem to – powiedział – czego inni nie mogli… To jest ekscytujące. 
Podróż do Chin to jak wyprawa na Księżyc”7.

W czasie pobytu Nixona w Chinach nie ustanowiono formalnych sto-
sunków dyplomatycznych, ze względu na Tajwan. W marcu 1973 roku 
powstały jedynie „misje łącznikowe” w stolicach obu państw. Należy za-
uważyć, że w ciągu następnych lat nastąpiło wyraźne ożywienie w zakre-
sie wzajemnej wymiany hand lowej, do tej pory ograniczonej z uwagi na 
obowiązywanie amerykańskiego embarga. Kolejnym etapem na drodze 
do zbliżenia była wizyta prezydenta Geralda Forda w Pekinie w grudniu 
1975 roku. Nie wydano wówczas żadnego wspólnego oświadczenia, jed-
nak dialog w dalszym ciągu był kontynuowany. 

Przełom nastąpił w okresie prezydentury Jimmy’ego Cartera. Dnia 
16 grudnia 1978 roku rządy ChRL i USA podpisały Wspólny komunikat 
o normalizacji wzajemnych stosunków. Jest w nim mowa o kilku zasad-
niczych sprawach:
 ▪ nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z dniem 1 stycznia 1979 roku;
 ▪ zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych do zerwania stosunków dyplo-

matycznych z Republiką Chińską na Tajwanie. Stwierdzano, że naród 
amerykański będzie utrzymywał kulturalne, hand lowe i inne nieofi -
cjalne stosunki z ludnością Tajwanu;

 ▪ zobowiązaniu obydwu stron do działań na rzecz zmniejszenia niebez-
pieczeństwa konfl iktu wojskowego;

6 Joint Communique of the United States of America and the People’s Republic of China 
(Shanghai Communique), 28.02.1972.

7 M. Berezowski, Kariera Richarda Nixona, Warszawa 1975, s. 111.
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 ▪ deklaracji, że żadna ze stron nie będzie dążyć do hegemonii w regio-
nie Azji i Pacyfi ku i innych obszarach świata i będzie przeciwdziałać 
takim dążeniom przez jakiekolwiek kraj lub grupę krajów;

 ▪ podkreśleniu, że żadna ze stron nie będzie prowadzić negocjacji 
w imieniu państw trzecich lub zawierać porozumień z nimi, które by-
łyby skierowane przeciwko innym państwom;

 ▪ akceptacji przez Stany Zjednoczone założenia o istnieniu jednych 
Chin, których częścią jest Tajwan;

 ▪ wyrażeniu nadziei, że normalizacja wzajemnych stosunków przyczyni 
się do zapewnienia pokoju w Azji i na świecie8.
Stosunki wzajemne USA z Tajwanem zostały uregulowane na podsta-

wie odrębnego dokumentu Taiwan Relations Act, przyjętego w kwietniu 
1979 roku, jednak obowiązującego z datą wsteczną od początku 1979 roku. 
Dokument ten został włączony do prawa wewnętrznego Stanów Zjedno-
czonych, w krótkim czasie stając się kością niezgody pomiędzy rząda-
mi USA i ChRL. Waszyngton, wydając TRA, podkreślił rolę Tajwanu dla 
bezpieczeństwa regionalnego. Tym samym zobowiązał się przeciwdzia-
łać każdej próbie siłowego rozstrzygnięcia kwestii tajwańskiej. Ze stro-
ny Pekinu pojawiło się wówczas zaniepokojenie w kontekście możliwej 
akceptacji dla istnienia dwóch państw chińskich. Warto zaznaczyć, że 
TRA był krytykowany nie tylko w Chinach, ale także na Tajwanie, jednak 
z perspektywy czasu wydaje się, że dokument ten spełnił swoją rolę. 

Stany Zjednoczone w okresie prezydentury Ronalda Reagana pro-
pagowały zasadę utrzymywania „równych dystansów” wobec ZSRR 
i ChRL. W 1981 roku wyłączyły ChRL z listy nieprzyjaznych krajów ko-
munistycznych i włączyły ją w skład przyjaznych krajów rozwijających 
się. Dzięki temu Chiny zyskały wówczas dostęp do amerykańskiej tech-
nologii wojskowej9. Dnia 17 sierpnia 1982 roku został przyjęty kolejny 
dokument chińsko-amerykański określający wzajemne relacje. Pekin 
zaznaczył wówczas, że pokojowe uregulowanie sprawy tajwańskiej jest 
podstawowym założeniem jego polityki zagranicznej. Waszyngton z ko-
lei zobowiązał się do nierealizowania długotrwałej polityki sprzedaży 
broni na wyspę10.

Nie ulega wątpliwości, że zbliżenie pomiędzy Chinami i USA w znacz-
nej mierze było wymierzone przeciwko Związkowi Radziec kiemu, z za-
znaczeniem jednak, że obydwóm krajom przyświecały odmienne aspi-
racje w odniesieniu do tego zagadnienia. Nowy kierunek amerykańskiej 

8 Joint Communique on the Establishment of Diplomatic Relations between the People’s Re-
public of China and the United States of America, 1.01.1979.

9 B. Sech, op. cit., s. 232−236.
10 Joint Communique between the People’s Republic of China and the United States of Ame-

rica (China-US August 17 Communique), 17.08.1982.
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polityki został zarysowany w latach osiemdziesiątych. Ronald Reagan 
w przemówieniu z 27 kwietnia 1984 roku podczas swojej wizyty w Chinach 
określił główne założenia współpracy pomiędzy dwoma odmiennymi sy-
stemami: „Rozpoczęliśmy pisanie nowego rozdziału dotyczącego pokoju 
i rozwoju w historii naszych wzajemnych stosunków, który oznacza, iż 
Ameryka i Chiny będą podążały naprzód ramię w ramię (xieshou bingjin). 
Musimy zawsze realistycznie odnosić się do naszych wzajemnych stosun-
ków, uwzględniając podstawowe różnice ideologiczne i instytucjonalne 
pomiędzy obydwoma naszymi społeczeństwami”11. Charakterystyczne 
jest to, że prezydent Reagan zwrócił uwagę na kwestię zasadniczą, jaką 
stanowiła różnica światopoglądowa. Odmienne doświadczenia, różne 
wizje organizacji społeczeństwa powodują, że wzajemne relacje należy 
rozpatrywać poprzez ten pryzmat. W czasie pobytu Reagana w Chinach 
nie doszło do rozstrzygnięcia kwestii Tajwanu. Przełom w tej sprawie nie 
nastąpił także później, podczas wizyty przewodniczącego ChRL Li Xian-
niana w USA w drugiej połowie lipca 1985 roku. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych w relacjach Waszyngtonu z Peki-
nem nastąpiło ponowne wychylenie krzywej w dół, będące następstwem 
wydarzeń na placu Tian’anmen w czerwcu 1989 roku. Władze chińskie 
zostały oskarżone o łamanie praw człowieka i krwawe stłumienie ma-
nifestacji demokratycznych. Stany Zjednoczone nałożyły embargo na 
dostawy technologii wojskowych do Chin. Zapowiedziano zawieszenie 
spotkań na najwyższym szczeblu. W tym samym czasie nastąpiło wy-
raźne ożywienie w relacjach z Tajpej. We wrześniu 1992 roku prezydent 
George Bush podjął decyzję o sprzedaży Tajwanowi 150 samolotów F-16. 
Z kolei w maju 1995 roku zezwolono na „prywatną” wizytę w USA pre-
zydentowi Tajwanu Lee Teng-hueiowi. W okresie prezydentury Bu-
sha można było zaobserwować zamrożenie relacji z Pekinem na wielu 
płaszczyznach. Dopiero w listopadzie 1993 roku, podczas nieofi cjalnego 
szczytu APEC w Seattle, doszło do pierwszego od lutego 1989 roku spot-
kania prezydentów obu krajów, Jiang Zemina i Billa Clintona. Wyraźna 
poprawa nastąpiła jednak zdecydowanie później. Za taki moment można 
uznać wizytę przewodniczącego ChRL Jiang Zemina w Waszyngtonie na 
przełomie października i listopada 1997 roku, kiedy to wydano wspólny 
komunikat zakładający pogłębianie współpracy w kierunku ustanowie-
nia strategicznego partnerstwa w XXI wieku. W następnym roku doszło 
do rewizyty Billa Clintona w Chinach. Sukcesem Pekinu było wyrażenie 
przez prezydenta USA poparcia dla formuły „trzech nie”, czyli nie dla nie-
podległości Tajwanu, nie dla jednych Chin i jednego Tajwanu oraz nie dla 

11 Speech by American President Reagan at the Great Hall of the People, 27.04.1984 [w:] Gai 
Zhaoquan (red.), Waiguo lingdaoren kan Zhongguo (Foreign Leaders’ Perspective on China), 
Beijing 2002, s. 12−13.
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dwóch Chin. W kwietniu 1999 roku, podczas wizyty premiera ChRL Zhu 
Rongji w Stanach Zjednoczonych, Bill Clinton, określając główne założe-
nia polityki amerykańskiej względem Chin, powiedział, że długofalowa 
strategia musi wspierać różne dziedziny rozwojowe w tym kraju. Należy 
pomóc Chinom stworzyć silne, dobrze prosperujące, otwarte, współpra-
cujące z sobą społeczeństwo. Należy zintegrować ten kraj z instytucjami 
promującymi normy ogólnoświatowe, dotyczące nierozprzestrzeniania 
broni atomowej, hand lu, zanieczyszczenia środowiska naturalnego czy 
praw człowieka. Dlatego pojawia się konieczność budowania wielu płasz-
czyzn współpracy12. 

Po chwilowym wychyleniu krzywej w górę w okresie prezydentury 
Billa Clintona, pod koniec lat dziewięćdziesiątych, ponownie nastąpiło 
załamanie. W marcu 1999 roku Senat USA przyjął projekt ustawy Tai-
wan Security Enhancement Act, który w opinii środowisk wojskowych 
w Ameryce miał stanowić o bezpieczeństwie wyspy w warunkach zaost-
rzającego się dialogu ponad Cieśniną Tajwańską13. W chińskim kierow-
nictwie nie brakowało zwolenników militarnego rozwiązania tej kwestii. 
Przedstawiciel Biura Politycznego generał Cao Gangchuan opowiadał się 
za szybkim militarnym rozwiązaniem problemu z użyciem nowoczesnej 
technologii14. 

Punktem zapalnym w tamtym okresie stały się dwa wydarzenia. 
W maju 1999 roku Amerykanie omyłkowo zbombardowali ambasa-
dę ChRL w Belgradzie, co wywołało falę oburzenia w Pekinie. Z kolei 
w kwietniu 2001 roku na wyspie Hainan w wyniku kolizji lądował ame-
rykański samolot zwiadowczy EP-3. Pekin oskarżył wówczas Ameryka-
nów o działalność szpiegowską i lądowanie bez zezwolenia na wyspie. 
Dodatkowo ciśnienie podniosło oświadczenie Stanów Zjednoczonych 
o tym, że nie zaprzestaną lotów zwiadowczych wzdłuż brzegów Chin, 
co w konsekwencji doprowadziło do odmowy wydania samolotu przez 
władze chińskie. Dopiero po kilku dniach Chińczycy uwolnili dwudzie-
stoczteroosobową załogę amerykańskiego samolotu, internowaną na 
wyspie Hainan. Jakby tego było mało, kilkanaście dni po wspomnianym 
incydencie, 26 kwietnia, prezydent USA George Bush Jr. w wywiadzie dla 
amerykańskiej telewizji ABC zadeklarował, że Stany Zjednoczone podej-
mą wszelkie możliwe środki, by bronić Tajwanu w razie zaatakowania 
przez Chiny. Od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych z ChRL 
żaden prezydent amerykański nie składał tego typu oświadczeń. W od-
powiedzi Pekin wysłał w kwietniu swojego ministra spraw zagranicznych 

12 Speech by American President Clinton on U.S. Policy toward China (Abridged), 7.04.1999 
[w:] Gai Zhaoquan (red.), op. cit., s. 276−277.

13 R. Sławiński, Historia Tajwanu, Warszawa 2001, s. 132. 
14 A.J. Nathan, B. Gilley, China’s New Rulers: The Secret Files, New York 2002, s. 223.
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Tanga Jiaxuana do Moskwy, celem przedyskutowania spraw dotyczących 
współpracy wojskowej obu państw. W oczach przywódców w Pekinie 
USA zainicjowały w tym czasie konfrontacyjną politykę zarówno wobec 
Rosji, jak i wobec Chin. 

W opinii byłych korespondentów magazynu „Time” w Azji, Richarda 
Bernsteina i Rossa H. Munro, w niedalekiej przyszłości ponownie dojdzie 
do wytworzenia stanu zimnej wojny, przy czym tym razem główna oś 
sporu będzie koncentrowała się wokół Stanów Zjednoczonych oraz Chin. 
Autorzy ci wskazali na kilka istotnych elementów przemawiających za 
takim rozwojem wypadków. Ważnym elementem pozostaje rosnący defi -
cyt USA w hand lu z Chinami (Tabela 1). 

Tabela 1. Wymiana hand lowa USA z Chinami w latach 1980−2010 (w mld dolarów) 

Rok Eksport USA do Chin Import USA z Chin Bilans hand lowy USA 
z Chinami

1980 3,8 1,1 2,7

1985 3,9 3,9 0,0

1990 4,8 15,2 −10,4

1995 11,7 45,6 −33,8

2000 16,3 100,1 −83,8

2005 41,8 243,5 −201,6

2006 55,2 287,8 −232,5

2007 65,2 321,5 −256,3

2008 71,5 337,8 −266,3

2009 69,6 296,4 −226,8

2010 91,9 364,9 −273,1

Źródło: USITC Data Web.; W.M. Morrison, China-U.S. Trade Issues, CRS Report for Congress, 
29.08.2011, Congressional Research Service, s. 2.

Amerykanie od kilku lat naciskają na władze w Pekinie, by te podjęły 
działania na rzecz rewaluacji juana i tym samym zmniejszenia ogromne-
go defi cytu Stanów Zjednoczonych w hand lu z Chinami. Dnia 29 wrześ-
nia 2006 roku prezydenci Chin i USA podpisali deklarację w sprawie 
ustanowienia Strategicznego Dialogu Gospodarczego (SED – Strategic 
Economic Dialogue). Przedsięwzięcie ma służyć rozwiązywaniu najważ-
niejszych spraw dotyczących współpracy gospodarczej na najwyższym 
szczeblu. Głównym celem stworzenia SED ma być rozszerzenie dialo-
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gu na temat długoterminowych przekształceń w sferze ekonomicznej15. 
Pierwsze spotkanie w ramach SED odbyło się w grudniu 2006 roku. Naj-
ważniejszymi zagadnieniami poruszanymi przez obydwie strony w ra-
mach tego mechanizmu pozostają sprawy związane z polityką makro-
ekonomiczną (w tym chińską polityką fi nansową), zagadnieniami do-
tyczącymi innowacji, energetyki, środowiska naturalnego, usług hand-
lowych i inwestycji16.

Głównym rozgrywającym na chińskiej scenie politycznej, zdaniem 
Bernsteina i Munro, staje się Armia Ludowo-Wyzwoleńcza. Po przeję-
ciu Hongkongu w 1997 roku Chiny wyraźnie wzmocniły swoją potęgę. 
Kwestia gospodarcza to nie jedyny problem we wzajemnych relacjach 
chińsko-amerykańskich. Bernstein i Munro zwrócili uwagę na silny 
nacjonalizm społeczności chińskiej. Ciągłe nawiązania do przeszłości 
mają służyć uzasadnianiu działań na rzecz zdobycia dominującej pozycji 
w Azji. Stany Zjednoczone, w tym kontekście postrzegane jako hegemon 
w skali globalnej, stoją na przeszkodzie w realizacji chińskich aspiracji. 
Władze komunistyczne sukcesywnie rozbudowują swój potencjał mili-
tarny. W Ameryce dosyć długo wierzono, że Chiny uda się przekształcać 
stopniowo, według zachodnich wzorców. Podkreślano przy tym słabość 
militarną Państwa Środka. Ta sytuacja uległa jednak zmianie pod koniec 
lat osiemdziesiątych. Współcześnie można zauważyć, że Chiny stały się 
głównym rywalem Stanów Zjednoczonych w regionie Azji i Pacyfi ku. Ce-
lem Pekinu będzie zdobycie pozycji należnej niegdyś Waszyngtonowi. 
W tym układzie Amerykanów postrzega się nie jako partnera strategicz-
nego, lecz jako główną przeszkodę w realizacji mocarstwowych aspiracji 
Chin. Rozbudowa potencjału wojskowego ma na celu wzmocnienie po-
zycji Pekinu na otaczających ją morzach. Konfl ikt w przyszłości zatem 
wydaje się nieunikniony17. 

W podobnym tonie wypowiadał się amerykański publicysta i polito-
log Steven W. Mosher, który wskazywał na Chiny jako źródło destabili-
zacji w odniesieniu do porządku międzynarodowego. Jego zdaniem wi-
doczne jest to w poczynaniach Pekinu wspierającego rządy w Iranie, Syrii 
czy Korei Północnej. Rządy dyktatorskie sprawiają, że pojawia się zanie-
pokojenie tamtejszym rozwojem ekonomicznym. Mosher podkreślał, że 
rozwój ten koncentruje się przede wszystkim na dwóch sferach: ekspor-
cie oraz kupowaniu czy też kradzieży technologii, które mają zastoso-
wanie nie tylko cywilne, ale również wojskowe. Niepokój budzą ciągle 

15 U.S. Treasury Department press release, 15.12.2006, za: W.M. Morrison, China-U.S. Trade 
Issues, CRS Report for Congress, 29.08.2011, Congressional Research Service, s. 34.

16 Ibidem.
17 Szerzej: R. Bernstein, R.H. Munro, The Coming Confl ict with China, New York 1997.
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rosnące wydatki w sektorze wojskowym18. Mosher porównał obecną poli-
tykę zagraniczną ChRL do rozwiązań znanych ze starożytności. Przywo-
łał pojęcie Hegemona, nawiązując do okresu Wiosen i Jesieni (772−481 r. 
p.n.e.). Jednocześnie podkreślił znaczenie ideologii legistów. W założe-
niu chodziło o stworzenie silnego, scentralizowanego państwa. Głównym 
ośrodkiem władzy miał stać się właśnie ów Hegemon, którego celem było 
rozciągnięcie kontroli nad niemal całym światem. W opinii tego autora 
w okresie maoistowskim nastąpił powrót do tych koncepcji. Ugruntowa-
ne wówczas wzory do dzisiaj nie straciły na aktualności, co powoduje, że 
zaszczepienie demokracji w warunkach chińskich staje się praktycznie 
nierealne. Głównymi decydentami pozostają przedstawiciele partii ko-
munistycznej. Mosher dodatkowo zwracał uwagę na silny nacjonalizm, 
stale utrwalany w umysłach Chińczyków19. Jego zdaniem wzrost potę-
gi Pekinu może doprowadzić do załamania układu międzynarodowego 
i tym samym do nieuniknionego konfl iktu z Ameryką. Działania w zakre-
sie rozbudowy armii wynikają właśnie z założeń o nieuchronności kon-
fl iktu z gwarantem bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfi ku, Stanami 
Zjednoczonymi: „Zmniejszenie przewagi USA na tym obszarze to część 
większego, choć przemilczanego planu, jakim jest pozbawienie Ameryki 
roli jedynego supermocarstwa na świecie”20. Wzorem do pewnych prze-
kształceń może stać się – w jego opinii – Tajwan, który jest dowodem na 
fakt, że model demokracji zachodniej może sprawdzać się w warunkach 
azjatyckich21. 

Z rozważań tych wynika, że chińska strategia obronna budzi wciąż 
wiele zastrzeżeń i kontrowersji. Szybki rozwój gospodarczy Chin dopro-
wadził do zmiany w zakresie tamtejszej polityki obronnej i wykształce-
nia się nowych potrzeb w tym obszarze, związanych głównie z chęcią 
pozyskiwania zaawansowanych technologii. W dalszym ciągu wojskowi 
utrzymują silną pozycję w strukturach państwa. Martin Wilbur okre-
ślił militaryzm w rozwoju politycznym Chin jako system organizacyjny 
władzy politycznej, w którym siły zbrojne stają się zwykłym arbitrem 
w rozdziale władzy i w określaniu założeń politycznych22. Trudno obec-
nie jednoznacznie określić Chiny mianem światowej potęgi militarnej. 
Ofi cjalne dane zawarte w China’s National Defense in 2008 wskazywały, 
że budżet wojskowy w 2008 roku wyniósł 417 miliardów 769 milionów 
juanów (ok. 48 miliardów dolarów) i był wyższy w stosunku do roku po-

18 T. Pichór, Chiny groźniejsze niż Ben Laden, „Gazeta Wyborcza”, 20.07.2007.
19 Szerzej: S.W. Mosher, Hegemon. Droga Chin do dominacji, Warszawa 2007.
20 Ibidem, s. 148. 
21 Ibidem, s. 212−215.
22 M. Wilbur, Military Separatism and the Process of Reunifi cation under the Nationalist 

Regime 1922−1937 [w:] Ho Pi-ting, Tang Tsou (red.), China in Crisis, no. 1, Chicago 1968, s. 203, 
za: J.C.F. Wang, Contemporary Chinese Politics. An Introduction, New Jersey 2002, s. 241. 



147

Strategia polityczna Komunistycznej Partii Chin wobec Stanów Zjednoczonych...

przedniego o ponad 17%. Autorzy dokumentu wskazywali jednocześnie, 
że wielkość wydatków własnych pozostawała od lat na relatywnie niskim 
poziomie, biorąc pod uwagę inne główne mocarstwa świata. Dla porów-
nania w 2007 roku chińskie wydatki miały stanowić zaledwie 7,51% wy-
datków poniesionych przez Stany Zjednoczone i 62,43% przez Wielką 
Brytanię23. Należy jednak pamiętać, że dane te nie uwzględniały wielu 
istotnych elementów, takich chociażby jak chińskie programy zbrojenio-
we. Zdaniem Davida Shambaugha budżet obronny w Chinach jest o co 
najmniej połowę wyższy od deklarowanego ofi cjalnie. Ważne w tym kon-
tekście staje się bowiem nie tylko wydatkowanie, ale również pochodze-
nie środków fi nansowych. Wojsko zawsze dysponowało dodatkowymi 
źródłami dochodu (yusuanwai) i znaczącą ilością ukrytych kategorii wy-
datków w innych budżetach ministerialnych lub na innych niejawnych 
rachunkach24. 

Warto podkreślić, że Chiny bardzo mocno angażują się w liczne 
przedsięwzięcia o charakterze militarnym poza swoimi granicami. Pekin 
występuje na międzynarodowych rynkach broni w roli zarówno ekspor-
tera, jak i importera, sprzedając w przeważającej mierze mniej skompli-
kowaną broń do krajów rozwijających się25. To sprawia, że Chiny wchodzą 
w obszary niegdyś zarezerwowane przez innych znaczących eksporterów 
broni, głównie Stany Zjednoczone i Rosję. 

Drugim istotnym problemem dla szybko rozwijającej się chińskiej 
gospodarki pozostaje potrzeba pozyskiwania zaawansowanych techno-
logii z Zachodu. Tę konieczność dostrzegał już wcześniej Mao Zedong, 
za czym przemawia jedna z jego rozmów z przywódcą Korei Północnej 
Kim Ir Senem, kiedy to oświadczył wprost, że nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi miało służyć zdobyciu za-
awansowanej zachodniej technologii oraz nowoczesnego sprzętu. Jak 
wówczas sugerował swojemu interlokutorowi, mogło to być urzeczy-
wistnione tylko w przypadku, gdy Ameryka zacznie postrzegać Chiny 
jako swojego sojusznika26. Przełom w zakresie pozyskiwania nowoczes-
nej technologii można było jednak zauważyć stosunkowo późno, gdyż 
sam proces transferu technologii za życia Mao przebiegał bardzo powoli. 
Pierwsze ważne porozumienie z USA dotyczące szybkich komputerów 
zostało zawarte w październiku 1976 roku. Świadczy o tym podpisana 

23 China’s National Defense in 2008, Information Offi  ce of the State Council of the People’s 
Republic of China, January 2009, Beijing, 20.01.2009.

24 D.L. Shambaugh, Modernizing China’s Military: Progress, Problems, and Prospects, 
Berkeley 2002, s. 184. 

25 Szerzej: R.F. Grimmett, U.S. Government, Conventional Arm Transfers to Developing Na-
tions, 2002−2009, CRS Report for Congress, 10.09.2010, Congressional Research Service.

26 Jung Chang, J. Halliday, Mao. The Unknown Story, London 2006, s. 714.
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z Amerykanami umowa w sprawie silników Rolls-Royce’a, które zaczęto 
produkować dopiero po śmierci Mao27.

Sprawa związana z pozyskiwaniem zaawansowanych technologii 
przez Chiny stała się szczególnie głośna pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku. Wszystko za sprawą informacji ogłoszonych przez komi-
sję Coxa, która została powołana w następstwie wydarzeń dotyczących 
wspólnego projektu amerykańsko-chińskiego, zakładającego wystrzeli-
wanie amerykańskich satelitów komunikacyjnych z udziałem chińskich 
pocisków balistycznych. Korporacja Loral and Hughes w 1996 roku prze-
kazała dane dotyczące pojawiających się błędów w starcie i systemie na-
prowadzania chińskich rakiet Długi Marsz (Long March). Informacje 
przekazane stronie chińskiej − z uwagi na możliwość ich wykorzystania 
w realizacji zadań o charakterze militarnym − wywołały zaniepokojenie 
w Stanach Zjednoczonych. W 1998 roku została powołana dwupartyj-
na komisja do zbadania tej sprawy, na czele której stanął kongresmen 
Christopher Cox. Z raportu przygotowanego przez członków komisji 
wynikało, że w następstwie transferu technologii rakietowej ucierpiało 
bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Jednak śledztwo wykazało jesz-
cze inne, o wiele ważniejsze fakty, niż pierwotnie zakładano. Zgodnie 
z ustaleniami raportu Chiny wykradały z Ameryki informacje z zakre-
su technologii o przeznaczeniu wojskowym już od kilku dziesięcioleci. 
Tym samym ChRL weszła w posiadanie informacji dotyczących zaawan-
sowanej broni termojądrowej. Kradzieże technologii z laboratoriów na-
rodowych miały miejsce od lat siedemdziesiątych, jednak najważniejsze 
tajemnice zostały pozyskane przez Chiny w latach dziewięćdziesiątych, 
i ten proces nadal postępuje. Komisja potwierdziła zdobycie przez Chiny 
tajnych wiadomości na temat głowic bomby neutronowej. Jednocześnie 
stwierdziła, że weszły one także w posiadanie danych dotyczących ame-
rykańskich głowic termojądrowych, które można wykorzystać w budo-
wie nowoczesnych międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Su-
gerowano, że Chiny prawdopodobnie pracują nad niewielkimi głowicami 
termojądrowymi, z wykorzystaniem pozyskanych informacji. Za tym 
stwierdzeniem miałby przemawiać fakt, że Chiny mają wystarczające 
możliwości oraz dysponują odpowiednią infrastrukturą, by takie głowice 
produkować. Podkreślono, że w ciągu następnej dekady mogą rozpocząć 
produkcję seryjną tych głowic oraz rakiet przenośnych. Wprowadzenie 
wspomnianych głowic do wyposażenia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej 
wiąże się z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu DF-31, których 
rozmieszczenie mogłoby nastąpić w 2002 roku. Komisja stwierdziła, że 
wiadomości te mogą także przyczynić się do rozwoju chińskiej techno-

27 Ibidem, s. 723.
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logii jądrowej. Rozlokowanie przenośnych głowic termojądrowych lub 
bomb neutronowych, skonstruowanych na podstawie danych skradzio-
nych w USA, może doprowadzić do zaburzenia równowagi sił w regio-
nie. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie Tajwanu. Chińczycy weszli 
również w nielegalne posiadanie amerykańskich rakiet oraz technolo-
gii kosmicznej. W raporcie stwierdzono, że wysiłki Chin zmierzają do 
uzyskania technologii możliwej do wykorzystania w celach militarnych. 
ChRL poszukuje zaawansowanej technologii wojskowej w Stanach Zjed-
noczonych, by zrealizować plany długoterminowe. W tym celu władze 
pekińskie stosują różnorodne techniki: szpiegostwo, kontrolę jednostek 
hand lowych oraz utrzymywanie całej sieci powiązań naukowych, bizne-
sowych i akademickich28. 

W ujęciu Zbigniewa Brzezińskiego Chiny stanowią wyzwanie dla po-
zycji mocarstwowej Stanów Zjednoczonych w sensie geopolitycznym 
w perspektywie dwudziestu, trzydziestu lat zarówno w materii społecz-
no-gospodarczej, jak i wewnętrznej. Można się zastanowić, czy rozwój 
gospodarczy ma szansę realizacji w warunkach systemu jednej partii, 
czy nie doprowadzi to raczej do kryzysu wewnętrznego w szerszej skali29. 
Brzeziński zwrócił uwagę, że centrum gospodarcze, a w wielu przypad-
kach także polityczne, przesuwa się wyraźnie z Zachodu w rejon Dale-
kiego Wschodu. To nieuchronnie prowadzi do zmian w dotychczasowej 
hierarchii światowej. Tym samym pojawia się konieczność wyłonienia 
nowej „odpowiedzialnej czołówki światowej”. Zadanie Ameryki powinno 
polegać właśnie na próbie rozciągnięcia odpowiedzialności za losy świata 
na inne kraje, w tym na Chiny30. Brzeziński podkreśla, że USA powinny 
podejmować współpracę z Chinami, co oznacza, że należy je postrze-
gać w kategoriach silnego sojusznika w regionie Azji i Pacyfi ku oraz po-
tężnego partnera w kreowaniu polityki międzynarodowej31. Przyznanie 
Chinom statusu, o jaki walczą, przy jednoczesnym wciągnięciu ich do 
szerszej współpracy w skali globalnej przyczyniłoby się także do zreduko-
wania rozbudowanych ambicji narodowych tego państwa32. Otwarcie się 
Chin na świat sprawia, że uwidaczniają się liczne związane z tym proble-
my. Zdaniem Brzezińskiego najważniejszym wyzwaniem stojącym przed 
chińskimi przywódcami będzie przeprowadzenie zmian systemowych, 
które bardziej odpowiadałyby wymaganiom pojawiającym się w związku 

28 Report of the Select Committee on U.S. National Security and Military/Commercial Con-
cerns with the People’s Republic of China, submitted by Mr. Cox of California, Chairman, Select 
Committee United States House of Representatives, Washington 1999, s. i−xxxvii.

29 Zachód jest zbyt bogaty, „Gazeta Wyborcza”, 20−21.05.2006.
30 Z. Brzeziński, Świat się budzi, „Gazeta Wyborcza”, 6–7.10.2007.
31 Z. Brzeziński, Wielka szachownica, Warszawa 1999, s. 174. 
32 Ibidem, s. 189.
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z integracją tamtejszej gospodarki z systemem światowym33. Stany Zjed-
noczone powinny podtrzymywać swoje stanowisko w sprawie Tajwanu. 
To daje Waszyngtonowi możliwość delikatnego wywierania nacisku na 
Pekin w takich kwestiach jak prawa człowieka, demokratyzacja systemu 
czy materia gospodarcza. Ameryka powinna unikać bezpośredniego lub 
pośredniego wspierania działań Tajpej zmierzających do uznania jego 
odrębności na arenie międzynarodowej. Dialog poprzez Cieśninę Taj-
wańską może dać Stanom Zjednoczonym możliwość rozszerzenia wza-
jemnej współpracy i wpływania na Pekin w poszczególnych kwestiach34. 

Poszerzający się katalog wspólnych spraw we współczesnym świecie 
sprawia, że kooperacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi wydaje się natu-
ralna. Wyłania się z tego reguła strategicznego partnerstwa, wykształco-
na za czasów prezydentury Jiang Zemina i Billa Clintona. Jednak nie ule-
ga wątpliwości, że mamy tu do czynienia z bardzo wyrachowaną formą 
współpracy. Większość działań pokazuje, że prawdziwe zbliżenie nie ma 
szans pełnej realizacji, z uwagi na odmienne wizje w zakresie kreowania 
porządku światowego. Można stwierdzić, że chińska strategia została do-
stosowana do aktualnych uwarunkowań. Wygląda to raczej na sojusz tak-
tyczny rozwijany intensywnie przez kolejnych chińskich przywódców.

W warunkach państwa chińskiego mamy do czynienia z innym me-
chanizmem adaptacji określonych wzorców. W Chinach można zauważyć 
selektywny wybór, dostosowanie elementów obcych kultur do uwarun-
kowań własnego kraju, przy jednoczesnym kultywowaniu tradycji rodzi-
mych. Wybitny sinolog amerykański John King Fairbank podkreślał od-
mienność rzeczywistości chińskiej. Wskazywał na silne związki obecnej 
władzy z przykładami znanymi z przeszłości. Istotne było to, że „zarówno 
reformatorzy, jak i rewolucjoniści uważali, że rozwój gospodarczy powi-
nien się znaleźć pod kontrolą państwa w jakiejś formie »socjalizmu«”35. 
Fairbank przewidywał, że Chiny mogą wykształcić własny typ demokra-
cji, który nie musi odpowiadać zachodnim wzorcom36. Mając do czynie-
nia z odmiennym systemem wartości, dochodzi do wykształcenia diame-
tralnie różnych wizji w zakresie rozwoju kraju. To w znacznym stopniu 
także ukierunkowuje chińskie aspiracje w sferze polityki zagranicznej, 
będącej pochodną uwarunkowań wewnętrznych. W tym kontekście na-
leży zwrócić uwagę, że możliwość zrozumienia poczynań Chin wymaga 
znajomości nie tylko systemu międzynarodowego, w którym państwo 
funkcjonuje i działa, ale także posiadania wiedzy o jego składnikach we-
wnętrznych. 

33 Ibidem, s. 164−165.
34 Ibidem, s. 191−193.
35 J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Warszawa−Gdańsk 2004, s. 402. 
36 Ibidem, s. 404. 
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Chiny od dziesięcioleci propagują model świata wielobiegunowego 
z wieloma punktami odniesienia. Mao Zedong forsował teorię zakładają-
cą podział świata na trzy kręgi, o czym wspomniał w rozmowie z jednym 
z przywódców Trzeciego Świata w lutym 1974 roku: „Uważam, że Stany 
Zjednoczone i Związek Radziec ki to pierwszy świat. Pośrednie – Japonia, 
Europa, Kanada – to drugi świat. Azja, z wyjątkiem Japonii, to trzeci świat. 
Cała Afryka to trzeci świat. Ameryka Łacińska to trzeci świat”37. Przewod-
niczący jednoznacznie wyraził swój sprzeciw wobec dwubiegunowości 
w świecie, mówiąc, że należy „utworzyć najszerszy międzynarodowy jed-
nolity front do rozbicia hegemonizmu i polityki wojny supermocarstw”38. 
Zdaniem Mao: „Dwaj hegemoni – ZSRR i USA – są wspólnymi wrogami 
narodów całego świata, a ZSRR jest najniebezpieczniejszym źródłem no-
wej wojny”39. Tę wizję podtrzymywał jego następca, Deng Xiaoping, który 
na początku lat dziewięćdziesiątych dostrzegał załamanie układu dwu-
biegunowego w świecie. Miejsce dotychczasowego schematu zajął model 
z wieloma punktami odniesień, w którym Chinom przypada istotna rola: 
„Chiny nie powinny siebie nie doceniać. Tak czy owak, są uważane za 
jeden z biegunów. Nasza polityka zewnętrzna uznaje po dawnemu dwie 
zasady: po pierwsze, walkę przeciwko hegemonizmowi i polityce siłowej, 
obronę pokoju na całym świecie i – po drugie – ustanowienie nowego 
międzynarodowego politycznego i ekonomicznego ładu”40. 

Po upadku Związku Radziec kiego na arenie międzynarodowej pozo-
stało jedyne mocarstwo o zasięgu globalnym w postaci Stanów Zjedno-
czonych. Założenia chińskiej polityki zagranicznej musiały w tej sytuacji 
ulec pewnym modyfi kacjom. Nie ulega wątpliwości, że wiele punktów 
nowej chińskiej strategii będzie wywoływać zastrzeżenia w Stanach 
Zjednoczonych. Amerykanie zwrócili uwagę na następujące obszary:
 ▪ zmianę w zakresie celów chińskiej polityki zagranicznej;
 ▪ założenia polityki regionalnej i ponadregionalnej są kreowane przez 

potrzeby w zakresie pozyskiwania surowców energetycznych, uzyska-
nie dostępu do rynków eksportowych;

 ▪ izolację Tajwanu na arenie międzynarodowej;
 ▪ działania na rzecz zmiany układu globalnego zdominowanego przez 

USA, przejawiające się w aktywności w takich obszarach jak Afryka 
czy Ameryka Łacińska;

37 Teoria przewodniczącego Mao o podziale na trzy światy wielkim wkładem w marksizm-le-
ninizm (Artykuł programowy „Renmin Ribao”, Pekin, 1.11.1977) [w:] Dokumenty polityki zagra-
nicznej Chińskiej Republiki Ludowej (1977), wybór i oprac. J. Rowiński, Warszawa 1978, s. 108.

38 Ibidem, s. 155.
39 Ibidem, s. 125.
40 Sytuacja międzynarodowa i zagadnienia ekonomiczne, 3.03.1990 [w:] Deng Xiaoping, 

Chiny na drodze reform w XXI wieku, Toruń 2007, s. 252. 
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 ▪ rozwój kontaktów Chin z regionalnymi mocarstwami, to jest Rosją 
i Indiami;

 ▪ wzmocnienie współpracy z Europą, głównie w materii gospodarczej;
 ▪ naciski Pekinu na Brukselę w kwestii zniesienia obowiązującego 

od 1989 roku embarga na dostawy broni do Chin; 
 ▪ polityka pozyskiwania surowców prowadzi do rozwijania kontaktów 

z krajami naruszającymi prawa człowieka czy wspierającymi terro-
ryzm – chodzi o Iran, Sudan i Zimbabwe;

 ▪ zaopatrywanie przez chińskie przedsiębiorstwa takich krajów jak Iran 
w technologie rakietowe;

 ▪ Chiny pozostają głównym rozgrywającym w odniesieniu do problemu 
Korei Północnej;

 ▪ sukces chińskiego rozwoju gospodarczego i politycznego uzależniony 
jest od sukcesu polityki energetycznej41.
Analizując te punkty, łatwo można zauważyć, że wszystkie mogą stano-

wić zarzewie potencjalnego konfl iktu z USA. Przykładem może być spra-
wa Tajwanu. Deklaracja Waszyngtonu z początku 2010 roku o realizacji 
kontraktu dotyczącego sprzedaży broni na Tajwan o wartości 6,4 miliar-
da dolarów42 doprowadziła do zamrożenia kontaktów wojskowych z Pe-
kinem. Dopiero po kilku miesiącach, w październiku w Hanoi, przy oka-
zji spotkania ministrów obrony krajów ASEAN oraz tak zwanych „państw 
dialogu”43, debatujących o sprawach bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, 
padła zapowiedź wznowienia kontaktów na najwyższym szczeblu. Na 
początku stycznia 2011 roku doszło do wizyty amerykańskiego sekretarza 
obrony Roberta Gatesa w Pekinie. Poprawa klimatu niewątpliwie miała 
również związek z zaplanowaną na drugą połowę stycznia wizytą prze-
wodniczącego ChRL Hu Jintao w Waszyngtonie. 

W stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi istnieje wiele pozycji, na 
których konfrontacja staje się nieunikniona. Spory dotyczą wielu draż-
liwych dla Pekinu kwestii, takich jak prawa człowieka, Tajwan, Tybet, 
dostawy broni, zagadnienia związane z wymianą gospodarczą etc. W za-
kresie pozyskiwania surowców energetycznych na świecie Chiny stają się 
naturalnym konkurentem. Budowanie przez nie wpływów w Afryce, na 
Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej czy 

41 2005 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission, 
November 2005, Washington 2005, s. 143−144.

42 Wen Xian, What an outrageous Cold War mentality!, „People’s Daily”, 1.02.2010.
43 Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) skupia dziesięć krajów: 

Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię, Brunei, Wietnam, Laos, Birmę oraz Kambo-
dżę, z kolei do grona „państw dialogu” (Dialogue Partners) zalicza się Australię, Chiny, Indie, 
Japonię, Koreę Południową, Nową Zelandię, Rosję oraz USA. Pierwsze spotkanie w ramach 
cyklu odbyło się w październiku 2010 roku w Hanoi. Debatowano wówczas nad wzmocnieniem 
bezpieczeństwa i współpracy w zakresie obronności w Azji Wschodniej. 
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w Ameryce Łacińskiej prowadzi do podważania pozycji USA w tych ob-
szarach. Chiny kontynuują wszechstronne działania, które mają ugrun-
tować ich pozycję jako potencjalnego mocarstwa. Warto odnotować, że 
w wielu miejscach Chińczycy wykorzystują silne antyamerykańskie na-
stroje. Pekin stara się uwypuklać tezy, które mogą okazać się atrakcyjne 
szczególnie dla biednych krajów. Podkreśla się, że wszystkie kraje, nieza-
leżnie od wielkości, własnego potencjału czy bogactwa, winny być trakto-
wane równo. Pekin tym samym apeluje na rzecz prawa wszystkich krajów 
do niezależności oraz do wyboru własnej drogi rozwojowej. Chiny wska-
zują na politykę nieingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony oraz 
podkreślają defensywny charakter swojej polityki obronnej, wyrażony 
przede wszystkim w deklaracjach o nieuczestnictwie w wyścigu zbrojeń 
i niestanowieniu zagrożenia militarnego dla innych. Ofi cjalnie wyrażają 
sprzeciw wobec hegemonizmu, ekspansjonizmu i polityki siły w świecie, 
proponując w zamian rozwój przyjaznych i opartych na współpracy sto-
sunkach z innymi państwami. Należy jednak zauważyć, że wielotorowe 
działania Pekinu pozostają w silnym związku z dążeniem do realizacji 
zasadniczych celów w polityce zagranicznej. Robert Kaplan pisał na ła-
mach „Foreign Aff airs”, że dynamika przeobrażeń wewnątrz Chin stano-
wi projekcję zewnętrznych ambicji. Imperia tworzą się w sposób orga-
niczny. Chiny zmierzają obecnie do konsolidacji swych granic i otwarcia 
na świat. Tamtejsza polityka zagraniczna w swoim wymiarze jest jednak 
tak samo agresywna jak amerykańska sto lat wcześniej, ale wynika to 
z zupełnie innych powodów. Pekin nie prezentuje misjonarskiego podej-
ścia do spraw światowych, chcąc szerzyć swoją ideologię lub proponować 
swój system rządów. Postęp moralny w stosunkach międzynarodowych 
jest zatem celem Amerykanów, a nie Chińczyków. Działania Pekinu poza 
granicami podyktowane są kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, 
strategią surowcową zmierzającą do podniesienia standardów życia włas-
nej ogromnej populacji, obejmującej jedną piątą ludzkości. Stąd rozwój 
relacji z krajami zasobnymi w surowce naturalne. To, co stanowi o wy-
jątkowej aktywności Chin za granicą, ma silny związek z narodowym in-
teresem związanym z ekonomicznym przetrwaniem44. O słuszności tez 
Kaplana świadczą słowa samego wicepremiera Chin Li Keqianga, który 
mówił w lipcu 2010 roku, że bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe 
w kontekście dokonującej się w Chinach urbanizacji i uprzemysłowienia 
oraz w kontekście utrzymania zrównoważonego i relatywnie szybkiego 
rozwoju gospodarczego w długiej perspektywie czasowej45. 

44 R. Kaplan, China’s Grand Map. How Far Will Beijing Reach on Land and at Sea?, „Foreign 
Aff airs” 2010, May/June, s. 23−24.

45 Chinese Vice Premier stresses energy conservation, effi  ciency, „People’s Daily”, 24.07. 
2010.



154

Łukasz Gacek

Waszyngton nie oddaje łatwo pola Chinom. Dobrym przykładem po-
zostają działania Amerykanów w pobliżu chińskich granic. W opinii Qiu 
Hao z National Defense University Stany Zjednoczone mocno zaznaczają 
swoją obecność w bliskim sąsiedztwie Chin. Strategiczny „płot” (fence) 
budowany przez Waszyngton z chińskimi sąsiadami składa się z trzech 
komponentów. Zasadniczy rdzeń stanowi ogromna machina wojskowa 
stworzona w bazach wokół Chin. Kręgosłup to militarne sojusze z Japo-
nią, Koreą Południową i innymi krajami. Z kolei powłokę tego systemu 
tworzą ustanowione partnerstwa z Indiami, Wietnamem i krajami pozo-
stającymi z Chinami w sporach terytorialnych. Takie działania stawiają 
Chiny w niekorzystnym położeniu geostrategicznym. W tej sytuacji roz-
wój gospodarczy stanowi poważny atut Pekinu. Chiny powinny wzmac-
niać sieć sojuszów z Rosją, Europą oraz Brazylią w celu promowania świa-
ta z wieloma punktami odniesienia. Winny jednocześnie pokazywać, że 
ich celem nie jest dążenie do pozycji światowego lidera, ale budowa świa-
ta mającego wiele odniesień, w którym żadna siła nie jest w stanie narzu-
cić swojej woli innym. Jest to siła moralna, która może pomóc Chinom 
zdobyć zaufanie w wielu krajach46.

 Podobny pogląd na tę sprawę zaprezentował wiceprzewodniczący In-
stytutu Stosunków Chińsko-Rosyjskich Wang Haiyun. Na łamach „Glo-
bal Times” 5 listopada 2010 roku napisał, że Stany Zjednoczone zinten-
syfi kowały swoje działania w regionie na rzecz ograniczenia chińskiego 
wzrostu. Przejawia się to w kwestiach takich jak: sprzedaż broni na Taj-
wan, kurs wymiany juana, spory na Morzu Południowochińskim, zagad-
nienia hand lowe. Waszyngton wykorzystuje ponadto nastroje antychiń-
skie wśród krajów sąsiadujących i usiłuje urzeczywistniać strategiczne 
zamknięcie skierowane przeciwko Chinom. Mówiąc o wzroście Chin, na-
leży zauważyć, że świat potrzebuje czasu na dostosowanie się do tej sytu-
acji. Wzrost jakiegokolwiek wielkiego państwa zawsze będzie prowadzić 
do zmian w zakresie określania międzynarodowych wzorców i porządku 
międzynarodowego. Dla społeczności światowej jest niemożliwe, by cał-
kowicie uwierzyła chińskim deklaracjom o „pokojowym wzroście” w dłu-
giej perspektywie czasowej. Nie bez znaczenia jest tu wciąż obecna men-
talność zimnowojenna, wskazująca na zewnętrzne aspiracje mocarstw 
wschodzących. Chiny powinny na nowo rozwijać kulturę strategiczną 
dojrzałej wielkiej potęgi i podjąć się nowej roli w świecie. Chińczycy mu-
szą być przygotowani do stawienia czoła tym trudnościom przez długi 
okres czasu. Radząc sobie z potrzebami czasu, należy promować ideę po-
kojowego rozwoju i harmonijnego świata oraz przyjęcie pragmatycznych 
i elastycznych w swoim wymiarze strategii dyplomatycznych47.

46 Qiu Hao, US containment eff orts full of weak spots, „Global Times”, 20.10.2010.
47 Wang Haiyun, Time for nation to think like mature power, „Global Times”, 5.11.2010.
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Chiny budują swoją przyszłość na podstawie własnych rozwiązań. 
W październiku 2007 roku, podczas XVII Zjazdu Komunistycznej Par-
tii Chin Hu Jintao zarysował główne kierunki rozwojowe państwa na 
najbliższe dziesięciolecie:
 ▪ czterokrotny wzrost PKB przypadający na głowę mieszkańca w okre-

sie 2000−2020;
 ▪ osiągnięcie równowagi w rozwoju pomiędzy obszarami miejskimi 

i wiejskimi oraz pomiędzy regionami; 
 ▪ rozszerzenie demokracji wewnątrzpartyjnej;
 ▪ rozwijanie pokojowych relacji ponad Cieśniną Tajwańską; pokojowe 

zjednoczenie wyspy z kontynentem, biorąc pod uwagę formułę jed-
nych Chin;

 ▪ podkreślenie roli poprzedników w budowie Nowych Chin, trzech po-
koleń przywódców KPCh, na czele z Mao Zedongiem, Deng Xiaopin-
giem i Jiang Zeminem;

 ▪ przeprowadzenie reformy fi nansowej;
 ▪ działania na rzecz przyspieszenia w zakresie rozwoju nowoczesnego 

przemysłu energetycznego;
 ▪ rozwój przemysłu w zakresie nowych zaawansowanych technologii, 

rozwój informatyczny, biotechnologiczny, nowych materiałów, roz-
wój przemysłu kosmicznego, morskiego etc.;

 ▪ podnoszenie jakości i bezpieczeństwa chińskich produktów;
 ▪ sprzeciw wobec hegemonizmu na świecie;
 ▪ rozwój potencjału wojskowego, z podkreśleniem jego defensywnego 

charakteru;
 ▪ reforma armii zgodnie z formułą socjalizmu z chińską specyfi ką48.

Te założenia pokazują wyraźnie, że chińskie władze dążą do reali-
zacji celów długofalowych. W pierwszej kolejności koncentrują się na 
przekształceniach wewnątrzkrajowych. Działania związane z budową 
silnej i dobrze prosperującej gospodarki zyskują prymat. Utrzymanie 
właściwego tempa rozwoju gospodarczego i poprawa bytu materialnego 
obywateli będą decydować w przyszłości o legitymizacji partii komuni-
stycznej. Tradycyjnie rządzący Chinami byli zobowiązani, by zapewnić 
dobrobyt swoim poddanym. W momencie gdy to się nie udawało, lud 
uzyskiwał uzasadnione prawo do wszczęcia buntu i obalenia złego wład-
cy. Zapewnienie stabilnych warunków rozwoju jawi się w tej sytuacji 
jako najważniejsze wyzwanie stojące przed partią komunistyczną. By to 

48 Szerzej: Hu Jintao, Hold the Great Banner of Socialism with Chinese Characteristics 
and Strive for New Victories in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects, 
Report to the Seventeenth National Congress of the Communist Party of China on October 15, 
2007 [w:] Documents of the 17th National Congress of the Communist Party of China, Beijing 
2007, s. 1–73.
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osiągnąć, Chiny potrzebują pokojowego otoczenia międzynarodowego. 
Uwypuklają tezy o niestanowieniu zagrożenia dla innych, podkreślając 
jednocześnie swój sprzeciw wobec hegemonizmu oraz stosowania siły 
w przestrzeni międzynarodowej. Chiny skupiają się na realizacji swoich 
celów, unikając zachowań konfrontacyjnych. Na obecnym etapie państwo 
to odgrywa istotną rolę w kształtowaniu porządku regionalnego. Warto 
jednak zwrócić uwagę na stosowaną strategię dyplomatyczną, która po-
woduje, że Chiny są obecne niemal w każdym zakątku świata. Ta aktyw-
ność jest szczególnie zauważalna w kontekście pozyskiwana surowców 
naturalnych, niezbędnych dla szybko rozwijającej się chińskiej gospodar-
ki i budowania stabilności społecznej w kraju. W wielu przypadkach Chi-
ny zajmują miejsce niegdyś zarezerwowane dla Stanów Zjednoczonych 
i Związku Radziec kiego. Konfrontacja mocarstwowa jest zatem nieunik-
niona, biorąc pod uwagę różnorodność interesów. Chiny forsują własny 
model rozwojowy, atrakcyjny dla wielu rozwijających się państw, co spra-
wia, że stają się one potencjalnym wyzwaniem dla USA. Nieporozumienia 
pomiędzy tymi krajami są także następstwem elementów kulturowych 
i cywilizacyjnych. Widoczne jest to głównie w odniesieniu do propago-
wanych odmiennych wartości i wizji rozwojowych. Schemat działania 
władz w obu krajach w przeważającej mierze jest wyznacznikiem tych 
elementów. Pojawiające się nieporozumienia wynikają z błędnej inter-
pretacji posunięć oponenta. Pełne porozumienie oczywiście wydaje się 
sprawą niemożliwą do realizacji, jednak zaniechanie prób poznania ry-
wala z góry prowadzi do porażki. 
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