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Wstęp
Regionalizm i regionalizacja stały się istotnymi elementami naukowych analiz
stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wpłynęły na to zarówno
dynamiczny rozwój regionalnej współpracy, objęcie tymi procesami nowych obszarów geograficznych i dziedzin, jak też przekonanie wielu czołowych badaczy i polityków, iż jest to dobra droga do zapewnienia współczesnemu światu bezpieczeństwa
i właściwych kierunków rozwoju.
Pomysł przygotowania zeszytu dziedzinowego Studia Azjatyckie w serii Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest wynikiem rosnącego zainteresowania badaniami procesów rozwojowych i integracyjnych, jakie można obserwować
od kilku dekad w regionie Azji i Pacyfiku, oraz jego ogromnego znaczenia w gospodarce globalnej. Można wskazać kilka z wielu argumentów, które przemawiają za
publikacją takiego rocznika:
1. Rosnące zainteresowanie polskiego i europejskiego środowiska naukowo-badawczego zagadnieniami procesów rozwojowych, integracyjnych oraz polityką gospodarczą prowadzoną w krajach regionu Azji i Pacyfiku. Obserwuje się je zarówno
na konferencjach, w wybranych periodykach naukowych, jak i w podejmowanych
pracach rygorowych.
2. Prężny rozwój azjatyckich korporacji transnarodowych i podejmowanie przez
nie działalności w Polsce, a szczególnie na Dolnym Śląsku.
3. Luka na polskim rynku wydawniczym – brak profesjonalnych wydawnictw,
które kompleksowo zajmowałyby się regionem Azji i Pacyfiku.
Niniejszy, pierwszy zeszyt Studiów Azjatyckich jest poświęcony problemom politycznym, gospodarczym i społecznym zachodzącym w regionie Azji i Pacyfiku.
Dwudziestu trzech autorów – o zróżnicowanych zainteresowaniach i doświadczeniach badawczych – prezentuje wyniki swoich badań w kilku blokach tematycznych.
Znajdujemy tutaj artykuły poświęcone różnym aspektom integracji gospodarczej i
jej uwarunkowaniom, a także kierunkom polityki gospodarczej prowadzonej przez
wybrane kraje regionu Azji i Pacyfiku. Autorzy kolejnych opracowań piszą o globalnych zjawiskach w gospodarce światowej związanych z procesem liberalizacji przepływów kapitałowych, odnosząc się do funkcjonowania rynków finansowych oraz
regionalnej analizy przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych i portfelowych. Kilka artykułów, których autorzy nie ukrywają fascynacji dynamizmem rozwoju chińskiej gospodarki, ukazuje różne obszary jej działania lub poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej polityki zagranicznej Chin oraz ich znaczenia
na międzynarodowym rynku broni. Natomiast ostatnia grupa artykułów to teksty
podejmujące zagadnienia stosunków zewnętrznych regionu Azji i Pacyfiku oraz wybranych państw regionu z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi.
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Artykuły zawarte w niniejszej publikacji mogą służyć jako materiał uzupełniający do przedmiotu globalizacja i regionalizacja (w części dotyczącej regionalizacji),
włączonego do minimum programowego unikatowego kierunku międzynarodowe
stosunki gospodarcze. Studia na tym kierunku są prowadzone na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu od 1 października 2007 roku.
Jako redaktor wyrażam nadzieję, iż ten pierwszy zeszyt dziedzinowy Studia
Azjatyckie rozpoczyna serię publikacji, które staną się dla wszystkich zainteresowanych przydatnym źródłem wiedzy oraz inspiracją do rozmyślań i kolejnych badań
nad kształtem współczesnych relacji międzynarodowych w tak interesującym regionie świata, jak Azja i Pacyfik.
Wrocław, listopad 2008 r.

Bogusława Drelich-Skulska

Marzena Adamczyk, Agnieszka Piasecka-Głuszak

Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską
a wybranymi krajami azjatyckimi

1. Wstęp
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z krajami trzecimi wynikają ze stosowania
wspólnej polityki handlowej, której zasady zostały sformułowane pod koniec
lat pięćdziesiątych w traktacie rzymskim ustanawiającym Europejską Wspólnotę
Gospodarczą. Do dnia dzisiejszego zasady te nie uległy dużym zmianom. Komisja
Europejska przyjęła instrumentalną interpretację pojęcia wspólnej polityki handlowej, mówiącą, że jest to ogół środków regulujących handel zagraniczny z krajami
trzecimi. Natomiast Rada UE przyjęła, że wspólna polityka handlowa obejmuje
wszystkie środki, które wywierają wpływ na strumienie handlu zagranicznego1.
Polityka ta funkcjonuje na dwóch poziomach. Po pierwsze, Unia Europejska
angażuje się aktywnie w stanowienie zasad wielostronnego systemu handlu międzynarodowego z partnerami na całym świecie w ramach Światowej Organizacji Handlu, a po drugie, Unia negocjuje własne dwustronne umowy handlowe z krajami i
regionami. W swoich stosunkach handlowych UE kładzie szczególny nacisk na zapewnienie produktom z krajów rozwijających się łatwego dostępu do rynku europejskiego oraz na wspieranie rozwoju. Umowy UE z partnerami z całego świata wykraczają poza handel i tradycyjną pomoc na rzecz rozwoju. Obejmują one także
wsparcie reform gospodarczych, edukacji i szkolnictwa oraz programów rozwoju
infrastruktury, a także w niektórych przypadkach współpracę w takich dziedzinach,
jak badania i rozwój oraz polityka ochrony środowiska. Umowy te tworzą również
podwaliny dialogu politycznego w kwestiach np. demokracji i praw człowieka.
Ostatnio zawierane porozumienia zobowiązują partnerów do nierozprzestrzeniania
broni masowej zagłady2.
Azja jest regionem oddziałującym coraz silniej na gospodarkę światową i biorącym coraz większy udział w handlu międzynarodowym. Udział ten rośnie również
w stosunkach Azji z UE, stąd celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
J. Borowiec, K. Wilk, Integracja europejska, AE, Wrocław 2005, s. 452.
UE w świecie. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Bruksela, czerwiec 2007, s. 5-6.
1
2
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stosunków handlowych Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi, w kontekście zarówno umów łączących Wspólnotę z tymi krajami, jak i znaczenia i udziału tych krajów w handlu unijnym.

2. Umowy zawierane przez UE z krajami trzecimi
Unia Europejska zawiera z krajami trzecimi wiele różnego rodzaju umów, które
mają wpływ na kształt wspólnej polityki handlowej. Różnorodność tych umów
utrudnia jednoznaczną ich klasyfikację. Zazwyczaj wyróżnia się dwa rodzaje:
1) umowy handlowe (w tym układy celne), które mogą mieć charakter preferencyjny bądź niepreferencyjny,
2) umowy mieszane (przede wszystkim stowarzyszeniowe), mające szerszy zakres niż handlowe.
Niepreferencyjnych umów handlowych jest niedużo i regulują one warunki
handlu wszystkimi lub niektórymi towarami na zasadach WTO, zgodnie z klauzulą
największego uprzywilejowania (KNU). Natomiast umowy preferencyjne przewidują wzajemne udzielanie przez partnerów pewnych ulg w postaci redukcji stawek
celnych i/lub zmniejszenia innych barier handlowych. Występują one zazwyczaj w
postaci stref wolnego handlu lub umów o tworzeniu unii celnych. Poza tym UE
udziela niektórym krajom jednostronnych preferencji, które muszą być usankcjonowane na forum GATT/WTO, w przypadku gdy nie są zgodne z zasadami tej organizacji3.
Umowy mieszane można podzielić na umowy o handlu i współpracy gospodarczej oraz umowy stowarzyszeniowe. Umowy o handlu i współpracy były zawierane w przeszłości przez Wspólnotę Europejską przede wszystkim z byłymi krajami
socjalistycznymi. Obejmowały normalizację warunków wymiany oraz ogólne ramy
współpracy w innych dziedzinach gospodarki. Podobne do nich są zawarte obecnie
umowy o partnerstwie i współpracy z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw.
Z kolei umowy stowarzyszeniowe obejmują szerszy zakres współpracy niż umowy
handlowe, np. pomoc techniczną, finansową, późniejsze przystąpienie państw do
UE, a ich celem jest najczęściej stworzenie korzystniejszych warunków wymiany
handlowej oraz intensywniejsza współpraca w innych sektorach gospodarki. W traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE) wyróżnione zostały dwa typy
takich umów:
–– pierwszy to dokumenty stowarzyszające ze Wspólnotą kraje pozaeuropejskie i
terytoria, które należą do byłych kolonii i terytoriów zależnych od państw Wspólnoty (reguluje je część IV TWE); są to tzw. kraje AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku), które podpisały ze Wspólnotą konwencje o współpracy mające na celu
Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska,
E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 291.
3
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wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego słabiej rozwiniętych państw
(art. 182 TWE),
–– drugi rodzaj umów stowarzyszeniowych to układy charakteryzujące się wzajemnością praw i obowiązków, wspólnymi działaniami i szczególnymi procedurami
(art. 310 TWE); celem tych umów jest stworzenie korzystnych warunków wymiany handlowej między stronami, pomoc finansowa ze strony Wspólnoty, jak
również niejednokrotnie przyszła akcesja do Wspólnoty4.
Unia Europejska ma mocno rozbudowany system preferencji, a umowy preferencyjne charakteryzują się bardzo różnorodnym zakresem preferencji handlowych.
Na podstawie kryterium malejących preferencji można wyróżnić porozumienia zawierane przez Unię lub jednostronne jej decyzje, które pozwalają na:
–– stworzenie unii celnej pomiędzy UE a jej partnerem bądź partnerami,
–– utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy stronami,
–– udzielenie jednostronnych preferencji handlowych,
–– niestosowanie żadnych preferencji (handel oparty na KNU),
–– gorsze traktowanie niż pozostałych partnerów handlowych5.
Poza preferencjami wzajemnymi, które Wspólnota stosuje na podstawie umów,
udziela ona również jednostronnych preferencji na warunkach systemu powszechnych preferencji celnych GSP (Generalized System of Preferences). Obecnie obowiązujący unijny GSP został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Rady
nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku. System GSP wszedł w życie z dniem
1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem GSP+ 6, który obowiązuje od 1 lipca 2005 roku. Preferencje celne w ramach GSP nie są wzajemne, lecz mają charakter jednostronny. Unijny
system GSP obejmuje obecnie 149 krajów trzecich, z czego 85 krajów DEV, 14 krajów objętych systemem GSP+ oraz 50 krajów najmniej rozwiniętych (LDC). System
GSP składa się z trzech poziomów liberalizacji ceł: systemu ogólnego (stosowanego
wobec krajów DEV) oraz dwóch poziomów liberalizacji o charakterze szczególnym
– szczególnego systemu motywacyjnego (tzw. GSP+) oraz poziomu liberalizacji
przewidzianego dla krajów LDC. System GSP przewiduje także całkowite zawieszenie cła ze względu na jego niski wymiar oraz wyłączenia z systemu preferencji
taryfowych w ramach GSP i czasowe cofnięcie preferencji w określonych przypadkach7.
Unia Europejska, t. 1 , red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 206-207.
5
Unia Europejska. Przygotowanie…, s. 294–296.
6
GSP+ to system głębszej liberalizacji ceł, obejmujący kraje rozwijające się, które nie są państwami o wysokim dochodzie i nie wykazują przyjętego na potrzeby systemu GSP poziomu zróżnicowania eksportu (pięć największych sekcji przywozu objętego systemem GSP na rynek Wspólnoty stanowi więcej niż 75% wartości przywozu objętego systemem GSP) oraz dodatkowo eksport ten do
Wspólnoty jest stosunkowo niewielki (przywóz na rynek Wspólnoty objęty systemem GSP stanowi
mniej niż 1% wartości całego wspólnotowego przywozu objętego systemem GSP).
7
http://www.mg.gov.pl (data dostępu 13.07.2008).
4
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3. Stosunki umowne UE z krajami azjatyckimi
Azja jako całość jest drugim największym regionalnym partnerem handlowym
Unii Europejskiej. Stosunki handlowe z krajami azjatyckimi analizowane są najczęściej w podziale na regiony bądź na poszczególne kraje. Najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia są Azja Północno-Wschodnia i Azja Południowo-Wschodnia. W dalszej kolejności plasują się: Azja Południowa, Azja Centralna oraz
Australia i Oceania. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione stosunki handlowe z partnerami handlowymi (krajami bądź ugrupowaniami) mającymi znaczny
udział w handlu unijnym, czyli z partnerami z Azji Północno-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z pięcioma najbardziej rozwiniętymi krajami Azji, tj. z Hongkongiem, Japonią, Koreą Południową, Singapurem i Tajwanem,
odbywają się na zasadach WTO (cztery z tych krajów należą do Azji Północno-Wschodniej, tylko Singapur do Azji Południowo-Wschodniej). Preferencje GSP wobec wyżej wymienionych krajów Unia wycofała w 1998 r. (nie dotyczy to Japonii,
która nie korzystała z GSP). Z wymienionymi krajami, jak i z innymi krajami regionu Azji, UE zawarła umowy niepreferencyjne8, jedynie z Koreą Południową rozpoczęła w maju 2007 r. negocjacje nt. utworzenia strefy wolnego handlu (FTA – Free
Trade Area).
Do regionu Azji Północno-Wschodniej należą, prócz wymienionych wyżej, jeszcze Chiny oraz Rosja – państwa o szczególnym znaczeniu w gospodarce światowej.
Chiny należą do grupy krajów traktowanych w przeszłości w sposób dyskryminacyjny, lecz w miarę upływu lat stosunki UE z Chinami zaczęły stopniowo się poprawiać, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 2000 r. Chiny
podpisały ze Wspólnotą umowę, w której zgodziły się otworzyć swój rynek dla
wspólnotowych dostawców towarów i usług do 2005 roku. Podpisano również wiele umów w takich dziedzinach jak: transport morski, współpraca celna, nauka i technologia itd. Niektóre chińskie wyroby korzystają ponadto z preferencji w ramach
systemu GSP. Duże znaczenie miało przystąpienie Chin do WTO w 2001 r., dzięki
niemu chińscy eksporterzy uzyskali łatwiejszy dostęp do rynków międzynarodowych, tym samym do rynku Unii Europejskiej.
W 2007 r. rozpoczęły się negocjacje umowy o partnerstwie i współpracy (PCA
– Partnership and Cooperation Agreement), mającej stworzyć ramy dla dwustronnego handlu i inwestycji. Ponadto w kwietniu 2008 r. w Pekinie zapoczątkowano „mechanizm gospodarczo-handlowy wysokiego szczebla” (The High Level Economic
and Trade Mechanism), który ma wzmacniać dialog pomiędzy UE a Chinami w takich kwestiach, jak stosunki handlowe UE – Chiny, inwestycje oraz współpraca gospodarcza9.
8
E. Kaliszuk, Zmiana w polityce handlowej UE – biznes ponad sentymenty?, „Wspólnoty Europejskie” 2006, nr 12, s. 33.
9
http://ec.europa.eu/external_relations/china/intro/index.htm (data dostępu 13.07.2008).
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Z Rosją Wspólnota Europejska podpisała w 1994 r. bilateralną niepreferencyjną
umowę gospodarczą o partnerstwie i współpracy (PCA). Strony umowy przyznały
sobie klauzulę największego uprzywilejowania oraz zobowiązały się do niestosowania ograniczeń ilościowych w handlu artykułami przemysłowymi10.
Druga grupa krajów azjatyckich ważnych dla handlu unijnego to kraje Azji Południowo-Wschodniej. Wszystkie należą do ASEAN11 i w większości są to byłe kolonie dzisiejszych państw Wspólnoty Europejskiej. Ich stosunki gospodarcze z Europą sięgają więc jeszcze tamtych kolonialnych czasów. Ich kluczowa pozycja w
regionie Azji i Pacyfiku oraz rozwój gospodarczy spowodowały, że kraje stowarzyszenia są bardzo ważnym partnerem UE w Azji. Po utworzeniu ASEAN chciały one
zacieśnić współpracę gospodarczą ze Wspólnotą ze względu na wspomniane silne
związki z krajami europejskimi. Od roku 1978 współpraca polegała na regularnych
(raz na dwa lata) spotkaniach przedstawicieli obu ugrupowań, odbywających się na
szczeblu ministerialnym. Podczas drugiego takiego spotkania w 1980 r. została zawarta umowa o handlu i współpracy ekonomicznej (EC–ASEAN Economic and
Commercial Cooperation Agreement) pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brunei,
Indonezją, Malezją, Filipinami, Singapurem, Tajlandią i Wietnamem. Umowę ratyfikowały w 2000 r. dwa kolejne państwa ASEAN, czyli Laos i Kambodża. Jedynie
Myanmar pozostaje poza umową z powodu braku demokracji i nieprzestrzegania
praw człowieka12. Unia Europejska i kraje ASEAN przyznały sobie na zasadzie wzajemności klauzulę największego uprzywilejowania. Wspólnota objęła kraje ASEAN
w 1971 r. systemem GSP, który dotyczył prawie całego eksportu z tych krajów.
W latach dziewięćdziesiątych, ze względu na szybki rozwój gospodarczy niektórych krajów ASEAN i wzrastającą konkurencyjność ich eksportu, UE musiała dokonać kilku zmian w systemie GSP. Zmiany miały zapewnić przede wszystkim przesuwanie się preferencji od krajów wyżej rozwiniętych do krajów biedniejszych. W
związku z tym takie kraje, jak: Singapur, Indonezja, Tajlandia, Malezja i Filipiny,
zostały albo wykluczone z systemu preferencji GSP, albo stały się na tyle konkurencyjne w niektórych sektorach, że zaczęły tracić korzyści z tego systemu. Wobec
krajów najsłabiej rozwiniętych (Kambodży i Laosu) obowiązuje zerowa stawka (na
towary z wyjątkiem broni), a Wietnam korzysta w pełni z systemu GSP. Natomiast
Myanmar został wyłączony z systemu GSP ze względu na wspomniany wcześniej
brak demokracji i nieprzestrzeganie praw człowieka13.
E. Kawecka-Wyrzykowska, Stosunki traktatowe UE – Rosja w kontekście rozszerzenia, Wspólnoty Europejskie – Biuletyn Informacyjny nr 4/5 (150), IKCHZ 2003, s. 19-20.
11
Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej (Association of South-East Asian Nations) to organizacja polityczno-gospodarcza założona w 1967 r. przez pięć państw: Filipiny, Indonezję,
Malezję, Singapur i Tajlandię. W późniejszych latach rozszerzona o Brunei Darussalam, Wietnam,
Laos, Myanmar (Birmę) i Kambodżę.
12
http://ec.europa.eu/external_relations/asean/intro/index.htm (data dostępu 13.07.2008).
13
Zob. B. Mańka, Stosunki handlowe Unii Europejskiej z krajami ASEAN, „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 6, s. 31-39.
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W następnych latach współpraca pomiędzy WE a państwami ASEAN była cały
czas intensyfikowana. W roku 1994 Komisja Europejska wytyczyła podstawowe
założenia współpracy UE z krajami azjatyckimi w komunikacie pt. W kierunku nowej strategii wobec Azji14. We wrześniu 2001 r. Komisja Europejska przedstawiła
komunikat pt. Europa i Azja: strategiczne ramy dla wzmocnionego partnerstwa15,
który wskazywał na ASEAN jako kluczowego ekonomicznego i politycznego partnera dla UE.
Kolejna inicjatywa powstała w kwietniu 2003 r., kiedy to uzgodniono powstanie
TREATI (Trans-Regional EU – ASEAN Trade Initiative)16, która stanowi ramy dla
dialogu i rozwoju współpracy w celu rozszerzenia relacji handlowych UE z krajami
ASEAN. W ramach inicjatywy w latach 2004-2006 odbyło się 11 seminariów, warsztatów bądź spotkań, podczas których kładziono nacisk na współpracę w takich dziedzinach, jak: standardy sanitarne i fitosanitarne dotyczące produktów rolnych i owoców morza, standardy techniczne w elektronice, gałęzie przemysłu oparte na drewnie
oraz ułatwienia w handlu i inwestycjach. Te działania miały zademonstrować umiejętność zmagania się z rzeczywistymi barierami w handlu między UE a ASEAN
i jednocześnie pokazać pozytywny wkład UE w wewnętrzny proces integracji
ASEAN. Na lata 2008-2009 zaplanowano kolejnych pięć seminariów w następujących
obszarach: regionalna integracja gospodarcza, usługi telekomunikacyjne i w sektorze finansowym, bariery techniczne w handlu oraz cła i ułatwienia w handlu17.
Następna inicjatywa powstała w październiku 2006 r., kiedy to Komisja Europejska wydała kolejny komunikat pt. Globalna Europa, konkurując na świecie18, w
którym ASEAN pojawia się jako podstawowy partner do utworzenia strefy wolnego
handlu (FTA). W komunikacie stwierdzono, że tego rodzaju strefa wolnego handlu
powinna być bardzo ogólna, nakierowana na możliwie najwyższy stopień liberalizacji
handlu, włączając dalekosiężną liberalizację usług i inwestycji. 23 kwietnia 2007 r.
Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie utworzenia strefy
wolnego handlu z ASEAN. Negocjacje zostały rozpoczęte 4 maja 2007 r. Proces
negocjacji między UE a ASEAN ma być oparty na zbliżaniu obu regionów, z
uwzględnieniem różnych poziomów rozwoju poszczególnych krajów członkowskich ASEAN. W ramach negocjacji zostały na razie zaplanowane cztery rundy negocjacyjne w 2008 r.19
Towards a New Asia Strategy, COM (94) 314 final, Brussels 13.07.1994.
Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships, COM (2001) 469 final,
Brussels 4.09.2001.
16
Inicjatywa TREATI została oficjalnie zapoczątkowana jako podstawowy komponent Komunikatu KE z czerwca 2003 r. pt. Nowe partnerstwo z Azją Południowo-Wschodnią (A New Partnership
with South East Asia, COM (2003) 399/4).
17
TREATI – Work Programme and Progress Report, European Commission, Brussels, December
2007.
18
Global Europe, Competing in the World. A Contribution to the EU’s Growth and Jobs Strategy,
Brussels, October 2006.
19
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/asem/index_en.htm (data dostępu 13.07.2008).
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Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do współpracy z ASEAN, ponieważ
handel z krajami tego stowarzyszenia stanowi znaczną część całego handlu zewnętrznego Unii. Natomiast już w połowie lat dziewięćdziesiątych stało się oczywiste, że dialog UE – ASEAN ma zbyt wąską formułę, dlatego że nie obejmuje wszystkich państw położonych w Azji Wschodniej, a odgrywających ważną rolę zarówno
w regionalnym układzie sił politycznych, jak i w gospodarce światowej, takich jak
Chiny, Japonia i Republika Korei20. W związku z tym w 1996 r. w Bangkoku zapoczątkowano dialog Azja – Europa (ASEM – The Asia – Europe Meeting), zrzeszający obecnie 43 indywidualne kraje (10 krajów ASEAN, Chiny, Indie, Japonię, Mongolię, Pakistan, Koreę Południową i 27 krajów UE) oraz dwie instytucje (Komisję
Europejską oraz Sekretariat ASEAN). Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2006 r.
i dotyczyło dwóch nowych członków UE: Bułgarii i Rumunii, oraz po stronie azjatyckiej: Indii, Mongolii, Pakistanu i Sekretariatu ASEAN21.
Dialog w ramach ASEM jest nakierowany na wzmocnienie wzajemnych stosunków i zrozumienia pomiędzy regionami. Ma on charakter nieformalny i pozwala
rządzącym przedyskutować wzajemne interesy polityczne, ekonomiczne i kulturalne. W ten sposób uzupełnia uzgodnienia wypracowane na forach bilateralnych bądź
multilateralnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Światowa Organizacja Handlu. Jest dialogiem wielopłaszczyznowym, obejmującym wszelkie
relacje pomiędzy dwoma regionami. Podkreśla partnerstwo i współpracę opartą na
wzajemnym szacunku i wzajemnych korzyściach. Stanowi platformę do spotkań na
wysokim szczeblu (głowy państw czy rządów, ministrowie) i jednocześnie popiera
kontakty na poziomie zwykłych obywateli22.
Dotychczas podstawowym tematem do dyskusji w ramach ASEM były kwestie
dotyczące WTO, regionalnej integracji gospodarczej, realizacji planu ułatwień w
handlu (TFAP – Trade Facilitation Action Plan), mającego na celu redukcję i usuwanie barier pozataryfowych w handlu między dwoma regionami, a także realizacji
planu promocji inwestycji (IPAP – Investment Promotion Action Plan), nakierowanego na promowanie przepływów inwestycji pomiędzy Azją i Europą. Spotkania w
ramach ASEM odbywają się co dwa lata. Ostatnie miało miejsce w Finlandii w
sierpniu 2006 r. Została na nim przyjęta deklaracja identyfikująca kluczowe obszary
działania, m.in. takie jak: wzmocnienie stosunków wielostronnych, przywiązywanie
większej wagi do zagrożeń globalnych, globalizacja, konkurencyjność, zmiany
strukturalne w gospodarce globalnej oraz energia. Kolejny szczyt ASEM został zaplanowany w Chinach na 24-25 października 2008 r.23

20
21
22
23

B. Mańka, wyd. cyt., s. 33.
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/asem/index_en.htm (data dostępu 13.07.2008).
http://ec.europa.eu/external_relations/asem/intro/index.htm (data dostępu 13.07.2008).
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/asem/index_en.htm (data dostępu 13.07.2008).
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4. Handel między Unią Europejską
a wybranymi krajami azjatyckimi
Handel między Unią Europejską a resztą świata ma bardzo specyficzny charakter,
co wynika z koncentracji krajów UE na wymianie wewnątrzwspólnotowej (tab. 1).
Dane statystyczne na temat handlu wewnątrz regionów i pomiędzy nimi w 2005 r.
ukazują, jak ogromne znaczenie ma handel w ramach rynku europejskiego – ponad
70% całości handlu regionu. Pozostałe rynki mają więc dla Wspólnoty znaczenie
drugorzędne. Wśród nich na pierwszym miejscu plasuje się rynek Ameryki Północnej, a na drugim omawiany rynek azjatycki. Rynek azjatycki jest drugim najważniejszym partnerem handlowym całej Europy, z udziałem 7,6% w całości handlu regionu. Dla Azji Europa jest również drugim partnerem handlowym po Ameryce
Północnej, ale z udziałem 17,9% w całości handlu regionu Azji. Można więc pokusić
się o stwierdzenie, że rynek azjatycki nie jest tak ważny dla UE, jak europejski dla
krajów azjatyckich.
Jak zostało wcześniej pokazane, kraje Azji funkcjonują na wielu różnych poziomach rozwoju gospodarczego i różny jest ich udział w handlu światowym, nie można zatem traktować tego regionu jako jednolitej całości. W związku z tym, adekwatnie do wcześniej omówionych stosunków umownych, przedstawiony zostanie handel
pomiędzy UE a najważniejszymi partnerami handlowymi z Azji, zarówno z krajami,
jak i z grupami krajów.
Rozpoczynając analizę od pięciu krajów należących do grupy najwyżej rozwiniętych krajów Azji, można zauważyć, że w 2006 r. wszystkie należały do głównych
partnerów handlowych UE (tab. 2). Spośród nich największy udział miała Japonia,
która była piątym dostawcą na rynek unijny (z udziałem 5,6%) i szóstym odbiorcą
towarów unijnych (z udziałem 3,8%). Korea Południowa i Singapur znalazły się
zarówno wśród głównych eksporterów, jak i wśród importerów, natomiast Tajwan
jest w pierwszej dwudziestce dostawców na rynek UE, a Hongkong w pierwszej
dwudziestce odbiorców.
W handlu UE z Japonią w dziesięcioleciu 1996-2006 widać pewną tendencję,
tzn. zarówno eksport, jak i import UE z tym krajem wartościowo rośnie, natomiast
udział w całości eksportu i importu spada (tab. 3 i tab. 4). Udział eksportu UE do
Japonii zmniejszył się z 6,3% w 1996 r. do 3,8% w 2006 r., a importu z Japonii z
9,8% w 1996 r. do 5,6% w 2006 r.
Eksport UE do pozostałych czterech najbardziej rozwiniętych krajów Azji podlegał takiej samej tendencji, ale spadki nie były tak duże. Podobna sytuacja była w
imporcie Unii z tych krajów, jedynie import z Korei Południowej wzrósł z 2,1% w
1996 r. do 2,9% w roku 2006. W sumie eksport unijny do tych krajów spadł z poziomu 15,9% w 1996 r. do 10,2% w 2006 r. (przy nieznacznym wzroście wartości),
natomiast import unijny z tych krajów, mimo znacznego wzrostu wartości, również
spadł: z 16,7% w 1996 r. do 12,7% w 2006 r. (tab. 3 i 4).

Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Europa
Kraje WNP
Afryka
Bliski Wschód
Azja
Świat
Źródło: http://www.wto.org.

Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Europa
Kraje WNP
Afryka
Bliski Wschód
Azja
Świat

Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Europa
Kraje WNP
Afryka
Bliski Wschód
Azja
Świat

Z/Do

Ameryka
Łacińska

Europa

Kraje
Bliski
Afryka
WNP
Wschód
Wartość w mld USD
824
87
238
7
18
34
118
86
68
6
10
6
398
58
3201
109
112
122
19
7
178
62
5
11
60
8
128
1
26
5
66
3
87
3
15
54
608
51
498
37
54
89
2093
301
4398
224
240
321
Udział handlu regionalnego w całym handlu regionu (eksport towarów) w %
55,8
5,9
16,1
0,5
1,2
2,3
24,3
33,2
19,1
1,6
2,7
1,8
73,2
9,1
1,3
2,5
2,6
2,8
18,1
5,7
2,0
52,3
1,4
3,1
8,9
20,2
2,8
42,9
0,3
1,7
10,1
12,3
0,6
16,1
0,6
2,9
21,9
1,9
17,9
1,3
1,9
3,2
20,6
3,0
43,3
2,2
2,4
3,2
Udział handlu regionów w światowym eksporcie w %
8,1
0,9
2,3
0,1
0,2
0,3
1,2
0,8
0,7
0,1
0,1
0,1
3,9
0,6
31,5
1,1
1,1
1,2
0,2
0,1
1,8
0,6
0,0
0,1
0,6
0,1
1,3
0,0
0,3
0,1
0,7
0,0
0,9
0,0
0,2
0,5
6,0
0,5
4,9
0,4
0,5
0,9
20,6
3,0
43,3
2,2
2,4
3,2

Ameryka
Północna

Tabela 1. Handel międzynarodowy między regionami i w ramach regionów w roku 2005

2,7
0,5
3,3
0,4
0,5
2,8
14,0
24,0

18,3
13,4
7,6
11,8
16,3
52,2
51,2
24,0

270
48
332
40
49
281
1424
2443

Azja

14,5
3,5
43,0
3,3
2,9
5,3
27,4
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1478
355
4372
340
298
538
2779
10159

Świat

Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską a wybranymi...

17

18

Marzena Adamczyk, Agnieszka Piasecka-Głuszak

Tabela 2. Główni partnerzy handlowi UE w roku 2006
Kraj
Świat
Chiny
USA
Rosja
Norwegia
Japonia
Szwajcaria
Korea Płd.
Turcja
Brazylia
Tajwan
Libia
Algieria
Arabia Saudyjska
Indie
Kanada
Singapur
RPA
Malezja
Rumunia
Tajlandia

Import UE
mld EUR

%

1 364,0
192,5
179,2
137,2
79,1
76,6
71,2
40,0
38,7
26,4
26,4
26,1
24,2
23,7
22,5
19,9
19,3
18,5
17,8
17,7
14,6

100,0
14,1
13,1
10,1
5,8
5,6
5,2
2,9
2,8
1,9
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1

Kraj
Świat
USA
Szwajcaria
Rosja
Chiny
Turcja
Japonia
Norwegia
Rumunia
Kanada
Zjedn. Emiraty Arabskie
Indie
Korea Południowa
Hongkong
Australia
RPA
Singapur
Meksyk
Brazylia
Ukraina
Arabia Saudyjska

Eksport UE
mld EUR

%

1 189,1
269,5
87,9
71,9
63,9
46,7
44,8
38,2
27,3
26,9
25,0
24,4
22,9
21,6
21,3
20,0
19,6
19,1
18,0
17,8
17,7

100,0
22,7
7,4
6,0
5,4
3,9
3,8
3,2
2,3
2,3
2,1
2,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5

Źródło: External and intra-European Union Trade, Statistical Yearbook Data 1958-2006, Eurostat
2008.

Bardzo ważnym partnerem handlowym Unii są Chiny – największy dostawca na
rynek unijny. Wartość importu z Chin wzrosła prawie siedmiokrotnie pomiędzy rokiem 1996 a 2006, a jego udział w całym imporcie UE wzrósł z 5,6 do 14,1%. Eksport do Chin również wzrósł, choć nie tak spektakularnie jak import: z 2,6 do 5,4%.
Tak ogromny wzrost wartości importu z Chin wynika z bardzo szybkiego rozwoju
gospodarczego tego kraju oraz szybkiej ekspansji gospodarki chińskiej w gospodarce światowej w ostatnich latach, a także z przystąpienia Chin do WTO, co poprawiło
dostęp chińskich towarów do rynku światowego.
Kolejnym istotnym partnerem handlowym UE spośród krajów Azji Północno-Wschodniej jest Rosja, która zarówno w eksporcie, jak i w imporcie zajmuje trzecią
pozycję. Udział eksportu UE do Rosji w całym eksporcie wzrósł z 3,4% w 1996 r. do
6,0% w roku 2006. Wartość eksportu wzrosła w tym okresie ponadtrzykrotnie. Natomiast wartość importu w omawianym okresie wzrosła ponadpięciokrotnie, a udział
w całości importu unijnego z 4,4% do 10,1%.

903,6
247,0
72,6
34,3
34,9
25,4
43,4
28,0
14,3
17,6
20,2
11,9
14,8
8,5
6,9
4,6
40,2
152,6
108,0

90,0

2002

564,8
114,9
51,5
19,1
14,8
18,3
35,8
19,8
9,9
14,4
17,5
10,0
12,3
7,5
8,5
7,0
42,0
119,0

1996

100,9

882,9
226,4
71,2
37,1
41,2
29,4
40,9
27,6
14,5
16,4
18,3
11,0
14,3
8,4
6,4
4,2
39,1
154,3

2003

109,2

969,3
234,6
75,1
45,8
48,2
38,0
43,3
30,7
17,0
17,8
19,2
12,8
16,1
8,8
7,0
4,8
42,7
172,0

2004

2005

114,4

1071,9
251,7
82,4
56,6
51,6
41,9
43,6
33,8
21,1
20,2
20,4
13,0
17,2
9,2
7,9
4,8
44,7
185,1

Wartość w mld ECU/EUR

122,6

1189,1
269,5
87,9
71,9
63,9
46,7
44,8
38,2
24,4
22,9
21,6
13,3
19,6
10,3
7,3
5,0
49,2
209,4

2006

15,9

100,0
20,3
9,1
3,4
2,6
3,2
6,3
3,5
1,8
2,5
3,1
1,8
2,2
1,3
1,5
1,2
7,2
20,8

1996

11,8

100,0
27,3
8,0
3,8
3,9
2,8
4,8
3,1
1,6
1,9
2,2
1,3
1,6
0,9
0,8
0,5
4,4
16,8

2002

11,4

100,0
25,6
8,1
4,2
4,7
3,3
4,6
3,1
1,6
1,9
2,1
1,2
1,6
1,0
0,7
0,5
4,4
17,5

2003

11,3

100,0
24,2
7,7
4,7
5,0
3,9
4,5
3,2
1,8
1,8
2,0
1,3
1,7
0,9
0,7
0,5
4,0
17,4

2004

Udział %

10,7

100,0
23,5
7,7
5,3
4,8
3,9
4,1
3,2
2,0
1,9
1,9
1,2
1,6
0,9
0,7
0,4
4,1
17,3

2005

10,2

100,0
22,7
7,4
6,0
5,4
3,9
3,8
3,2
2,1
1,9
1,8
1,1
1,6
0,9
0,6
0,4
4,1
17,7

2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie External and intra-European Union Trade, Statistical Yearbook Data 1958-2006, Eurostat 2008, s. 32-40.

Razem eksport
UE-25
w tym:
USA
Szwajcaria
Rosja
Chiny
Turcja
Japonia
Norwegia
Indie
Korea Płd.
Hongkong
Tajwan
Singapur
Malezja
Tajlandia
Indonezja
ASEAN
ASEM
5 najbardziej rozwiniętych
krajów Azji

Wyszczególnienie

Tabela 3. Eksport UE-25 według wybranych partnerów handlowych w latach 1996-2006
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Jedynym partnerem handlowym z regionu Azji Południowej mającym znaczenie
dla handlu unijnego są Indie. Znalazły się one wśród głównych dwudziestu partnerów
handlowych UE z udziałem 1,7% w imporcie oraz 2,1% w eksporcie (w 2006 r.).
Następnym azjatyckim partnerem handlowym UE jest ASEAN. Tylko trzy spośród krajów członkowskich tego ugrupowania, tj. Singapur, Malezja i Tajlandia, znajdują się w gronie głównych partnerów handlowych UE, natomiast pozostałe w handlu
unijnym mają udział niewielki. W 2006 r. ASEAN jako całość było dla UE trzecim
regionalnym partnerem handlowym (tab. 5), z udziałem 5,8% w imporcie, oraz szóstym w eksporcie, z udziałem 4,2%. Udział ASEAN w handlu unijnym pomiędzy 1996
a 2006 rokiem spadł (w eksporcie z 7,2 do 4,1%, a w imporcie z 7,2 do 5,7%), przy
jednoczesnym wzroście wartości zarówno eksportu, jak i importu (tab. 3 i tab. 4).
Spadki udziału w handlu unijnym większości krajów azjatyckich w latach 1996-2006 można tłumaczyć z jednej strony kryzysem azjatyckim 1997 i 1998 r. oraz
jego konsekwencjami dla tych gospodarek, a z drugiej strony wzrastającym udziałem Chin w handlu i przejmowaniem przez nie rynku unijnego.
Wagę regionu azjatyckiego w handlu unijnym pokazują dane statystyczne zsumowane dla krajów ASEM (po stronie azjatyckiej: 10 krajów ASEAN, Chiny, Indie,
Japonia, Mongolia, Pakistan, Korea Południowa). Eksport do krajów stowarzyszonych w ASEM stanowił w 2006 r. 17,7% całości eksportu UE i było to drugie miejsce wśród partnerów regionalnych. Import unijny z krajów ASEM wyniósł w 2006 r.
30,2% w całości importu UE, co wysuwa ASEM na pierwsze miejsce wśród partnerów regionalnych (tab. 5).
Wartość eksportu do krajów ASEM wzrosła prawie dwukrotnie w latach 1996-2006, a ich udział w całym eksporcie unijnym spadł z 20,8% w 1996 r. do 17,7% w
roku 2006. Natomiast wartość importu w omawianym okresie wzrosła prawie czterokrotnie, a udział w całym imporcie UE wzrósł z 26,7 do 30,2%.
Tabela 4. Regionalni partnerzy handlowi UE w roku 2006
Partner regionalny
Świat¹
NAFTA²
Ameryka Łacińska³
Kraje kandydujące4 do UE
EFTA5
Kraje Śródziemnomorskie6
ASEAN7

Import UE
w mln EUR
%
1 364 494
100,0
206 646
15,3
78 372
5,8
67 542
5,0
153 106
11,3
60 016
4,4
78 190
5,8

Eksport UE
w mln EUR
%
1 189 109
100,0
313 438
26,9
62 857
5,4
94 663
8,1
129 028
11,1
59 886
5,1
48 422
4,2

¹ Wyłączając handel wewnątrzunijny, ² USA, Kanada i Meksyk, ³ 20 krajów, 4 Do krajów kandydujących w roku 2006 zaliczały się jeszcze Bułgaria i Rumunia, 5 Islandia, Norwegia, Szwajcaria, 6 Wyłączając Turcję: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Strefa Gazy, Syria, Tunezja, 7 Brunei,
Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Myanmar, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam.
Źródło: EU Bilateral Trade and Trade with the World. ASEAN, Eurostat, DG Trade Statistics,
7.08.2007.

942,5
181,9
61,4
62,0
89,6
23,6
73,3
48,0
13,6
24,3
10,2
23,2
14,3
16,1
12,0
11,0
70,6
274,4
145,3

93,6

2002

537,8
113,1
42,8
23,3
30,0
10,2
52,6
27,9
8,6
11,1
7,3
13,3
9,3
9,4
7,6
7,1
38,7
135,4

1996

144,8

940,8
157,4
58,8
67,8
105,4
25,9
72,0
51,0
14,0
25,7
9,9
22,4
14,8
15,7
11,8
10,4
64,6
284,8

2003

155,0

1032,4
158,4
61,6
80,7
127,5
30,9
74,2
55,2
16,2
30,3
10,0
23,6
16,9
15,6
12,9
10,3
67,9
319,5

2004

160,2

1183,8
162,5
66,1
109,6
158,5
33,6
73,4
67,1
18,9
33,9
10,7
23,8
18,4
16,0
13,0
10,8
70,2
358,0

2005

Wartość w mld ECU/EUR

174,5

1364,0
179,2
71,2
137,2
192,5
38,7
76,6
79,1
22,5
40,0
12,2
26,4
19,3
17,8
14,6
12,2
77,2
409,1

2006

16,7

100,0
21,0
7,9
4,4
5,6
1,9
9,8
5,2
1,6
2,1
1,4
2,5
1,7
1,8
1,4
1,3
7,2
26,7

1996

15,5

100,0
19,3
6,5
6,6
9,5
2,5
7,8
5,1
1,4
2,6
1,1
2,5
1,5
1,7
1,3
1,2
7,1
28,7

2002

15,5

100,0
16,7
6,2
7,2
11,2
2,7
7,7
5,4
1,5
2,7
1,1
2,4
1,6
1,7
1,3
1,1
7,0
30,4

2003

15,0

100,0
15,3
6,0
7,8
12,3
3,0
7,2
5,3
1,6
2,9
1,0
2,3
1,6
1,5
1,2
1,0
6,5
30,8

2004

Udział %

13,6

100,0
13,7
5,6
9,3
13,4
2,8
6,2
5,7
1,6
2,9
0,9
2,0
1,6
1,3
1,1
0,9
5,9
30,3

2005

12,7

100,0
13,1
5,2
10,1
14,1
2,8
5,6
5,8
1,7
2,9
0,9
1,9
1,4
1,3
1,1
0,9
5,7
30,2

2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie External and intra-European Union Trade, Statistical Yearbook Data 1958-2006, Eurostat 2008, s. 44-48.

Razem import
UE-25,
w tym:
USA
Szwajcaria
Rosja
Chiny
Turcja
Japonia
Norwegia
Indie
Korea Płd.
Hongkong
Tajwan
Singapur
Malezja
Tajlandia
Indonezja
ASEAN
ASEM
5 najbardziej rozwiniętych
krajów Azji

Wyszczególnienie

Tabela 5. Import UE-25 według wybranych partnerów handlowych w latach 1996-2006
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Jeżeli uzupełnimy handel krajów ASEM o Rosję, Hongkong i Tajwan, to okazuje się, że region Azji jest podstawowym partnerem handlowym Unii Europejskiej z
udziałem w eksporcie unijnym w wysokości 26,6% (drugie miejsce za NAFTA) oraz
w imporcie w wysokości 43,1% (pierwsze miejsce).
Tabela 6. Saldo handlu UE z wybranymi krajami w roku 2006
Kraj
Razem UE-25,
w tym:
USA
Szwajcaria
Rosja
Chiny
Turcja
Japonia
Norwegia
Indie
Korea Płd.
Hongkong
Tajwan
Singapur
Malezja
Tajlandia
Indonezja
ASEAN
ASEM
5 najbardziej rozwiniętych krajów Azji

Eksport
(w mld EUR)

Import
(w mld EUR)

Saldo

1189,1
269,5
87,9
71,9
63,9
46,7
44,8
38,2
24,4
22,9
21,6
13,3
19,6
10,3
7,3
5,0
49,2
209,4

1364,0
179,2
71,2
137,2
192,5
38,7
76,6
79,1
22,5
40,0
12,2
26,4
19,3
17,8
14,6
12,2
77,2
409,1

-174,9
90,3
16,7
-65,3
-128,6
8,0
-31,8
-40,9
1,9
-17,1
9,4
-13,1
0,3
-7,5
-7,3
-7,2
-28,0
-199,7

122,6

174,5

-51,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie External and intra-European Union Trade, Statistical Yearbook Data 1958-2006, Eurostat 2008.

Jednocześnie można zauważyć, że z wszystkimi omawianymi krajami azjatyckimi Unia ma ujemne saldo handlowe – oprócz Indii, Hongkongu i Singapuru, z którymi ma niewielkie saldo dodatnie. Największą część tego salda tworzy handel z
Chinami, a na drugim miejscu – z Rosją (tab. 6).
Analiza tabel 3 i 4 pokazuje, że ten deficyt w handlu występował już w roku
1996, z roku na rok przyjmując coraz większe rozmiary. Wynika to z coraz wyższego
poziomu gospodarczego tych krajów, niższych kosztów wytwarzania oraz z coraz
większego udziału krajów azjatyckich w handlu światowym. W strukturze towarowej handlu UE z krajami azjatyckimi obserwuje się ciągły wzrost znaczenia maszyn
i środków transportu oraz wyrobów przemysłowych, zarówno w eksporcie, jak i w

Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską a wybranymi...

23

imporcie. Wzrost ten odbywał się zazwyczaj kosztem artykułów rolnych i surowców24, co wiąże się z ciągłym rozwojem gospodarczym krajów Azji – zmieniających
swoją strukturę produkcji na coraz bardziej zaawansowaną technologicznie. Eksport
artykułów o znacznym zaawansowaniu technologicznym jest w dużym stopniu pochodną inwestycji bezpośrednich dokonanych w rozwijających się krajach Azji
przez przedsiębiorstwa unijne.

5. Podsumowanie
Unia Europejska swoje stosunki handlowe z krajami trzecimi opiera na wspólnej
polityce handlowej. Prowadząc tę politykę, zawiera wiele umów dwustronnych z
różnymi krajami oraz regionami. Umowy mają na celu poprawę wzajemnych relacji
handlowych poprzez m.in. ujednolicenie standardów w handlu.
Region Azji jest ogromnym terytorium, bardzo ważnym w gospodarce światowej. Najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia są dla Wspólnoty Azja Północno-Wschodnia i Azja Południowo-Wschodnia. Mniejsze znaczenie w handlu
mają: Azja Południowa, Azja Centralna oraz Australia i Oceania. W artykule przedstawiono stosunki handlowe z partnerami z Azji Północno-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.
Unia Europejska traktuje najbardziej rozwinięte kraje azjatyckie na zasadach
WTO, ma z nimi podpisane umowy niepreferencyjne i jednocześnie prowadzi nieoficjalny dialog z tymi krajami na szczeblu rządowym. Natomiast z krajami rozwijającymi się, np. należącymi do ASEAN, podpisała różnego rodzaju umowy, a w
szczególności dotyczące tworzenia z nimi stref wolnego handlu. Kraje regionu, które są najsłabiej rozwinięte, korzystają z systemu preferencji celnych GSP.
Handel z krajami trzecimi stanowi tylko około 30% całości handlu Unii Europejskiej. Większość handlu UE to handel wewnątrzunijmy. Region Azji jest razem z
Ameryką Północną najważniejszym zewnętrznym partnerem handlowym UE, z
udziałem prawie 30% w zewnętrznym eksporcie unijnym oraz ponad 40% w zewnętrznym unijnym imporcie. Spośród gospodarek azjatyckich największe znaczenie dla UE mają Chiny i Rosja. Chiny są największym dostawcą na rynek unijny
oraz czwartym odbiorcą z tego rynku, natomiast Rosja w obu przypadkach zajmuje
trzecie miejsce. Te dwa kraje generują ponadto dużą część deficytu wymiany handlowej pomiędzy Unią a krajami azjatyckimi. Kraje Azji to kraje o coraz wyższym
stopniu rozwoju gospodarczego i coraz większym znaczeniu w gospodarce światowej, czego odzwierciedleniem jest ich udział w handlu zewnętrznym Unii Europejskiej.
24
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Zob. External and intra-European Union Trade, Statistical Yearbook Data 1958-2006, Eurostat
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Trade relations between the European Union
and selected Asian countries
Summary
Asian countries have become more important in the world economy. Asia as a whole is the European Union’s second-largest regional trading partner (the first one is North America). This article’s
objective is to present trade relations between the European Union and selected Asian countries. It
contains examples of trade agreements signed between the EU and North-East Asian and South-East
Asian countries. It shows also the importance and contribution of these countries to the union trade.
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Katarzyna Boba

Problem delokalizacji w rozszerzonej
Unii Europejskiej – przyczyny i konsekwencje
odpływu kapitału do Chin

1. Wstęp
Obecnie, w dobie postępującej globalizacji, obserwuje się na scenie Unii Europejskiej nowe zjawisko: zainteresowanie lokowaniem bezpośrednich inwestycji kapitału zagranicznego poprzez stare państwa członkowskie w innych krajach. Do
pewnego czasu inwestycje były przenoszone do nowych krajów UE, ale od jakiegoś
czasu zauważa się tendencję delokalizacji do Chin.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu delokalizacji w rozszerzonej Unii Europejskiej, wytłumaczenie przyczyn występowania tego procesu,
przedstawienie konsekwencji odpływu strumieni BIZ do Chin oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy delokalizacja do regionu Azji i Pacyfiku może zagrozić gospodarce UE.
Artykuł został oparty zarówno na literaturze polskiej, zagranicznej, jak i źródłach GUS, PAIiIZ oraz UNCTAD. Do pracy włączono również własne obserwacje
i wnioski na temat procesu delokalizacji.

2. Delokalizacja
2.1. Pojęcie delokalizacji
Delokalizacja (offshore outsourcing), czyli przenoszenie fabryk lub usług do
tańszych rejonów świata, nabrała zawrotnego tempa. W 1985 r. globalne koncerny
wydały na zagraniczne zakłady i biura 50 mld USD, a w roku 2000 aż 1,3 bln. Wielkie koncerny masowo „eksportują” etaty do Azji i Europy Wschodniej. Pomagają im
w tym wyspecjalizowane koncerny, takie jak Accenture, Capgemini, ClientLogic
czy Stream International. To specjaliści w błyskawicznym rozkładaniu korporacji na
części – jak zabawki z klocków lego.
Spróbujmy przyjrzeć się bliżej zjawisku delokalizacji. Sam termin został użyty
w latach dziewięćdziesiątych przez E. Leamera i zdefiniowany przez Komisję Euro-
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pejską jako „proces przenoszenia aktywności gospodarczej za granicę, odzwierciedlający zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wynikające z ich adaptacji do
coraz bardziej konkurencyjnego środowiska i funkcjonowania oraz szybszych zmian
technologicznych”1. Termin ten nie jest jednak pojęciem opisującym nowe zjawisko
ekonomii, ale jest to raczej kolejny sposób określenia fragmentacji produkcji, oznaczającej podział procesu produkcji na części składowe wykonywane w różnorodnych miejscach (lokalizacjach), w tym również za granicą.
Kiedy mówi się o delokalizacji produkcji, należy rozróżnić jej dwa rodzaje:
1) niewielka firma przenosi za granicę te fazy produkcji, w których koszt pracy
ciąży najbardziej, a następnie towar zostaje sprowadzony z powrotem,
2) przedsiębiorstwo planuje przenieść się z całą produkcją i spróbować spenetrować rynek lokalny lub sąsiednie; w takim przypadku niektóre państwa oferują więcej gwarancji i przywilejów2.
2.2. Przyczyny delokalizacji
Do delokalizacji skłaniają głównie koszty pracy i podatki. To właśnie koszty
pracy zostały wymienione przez aż 45% przedsiębiorstw jako decydujący czynnik
delokalizacji (rys. 1). Dzieje się tak z tej przyczyny, że wiele przedsiębiorstw nie
może udźwignąć znacznie wzrastających w krajach ojczystych kosztów pracy. Jednak w roku 2003 motyw kosztów pracy nie jest już wspominany tak często, jak w
roku 1999. Wtedy aż 57% wskazywało właśnie na ten czynnik. Faktor, który sprzyja
delokalizacji, a który znacznie zwiększył się w porównaniu z latami ubiegłymi, to
podatki od zysków korporacji. Jeżeli chodzi o inne czynniki, to na podobnym poziomie (ok. 5%) jako przyczyny przenoszenia produkcji i usług wymienia się utrudnienia związane z biurokracją. Różnice kursowe są zazwyczaj przeszkodą dla małych i
średnich przedsiębiorstw (ok. 7%).

Rys. 1. Przyczyny delokalizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie Produktionsverlagerung als Element der Globalisierungsstrategie von Unternehmen, Deutscher Industrie- und Handelskammer 2003.
1
T. Kalinowski, M. Nowicki, Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej – perspektywa wybranych państw członkowskich UE. Wnioski dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Warszawa 2006.
2
A. Del Feo, Firmy idą coraz dalej na wschód, http://www.msz.gov.pl (data dostępu 12.06. 2008).
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3. Uwarunkowania delokalizacji kapitału zagranicznego do Chin
3.1. Skutki globalizacji
W otwartej gospodarce, przy swobodnej konkurencji mieli wygrywać ci, którzy
mają to, co najcenniejsze dla gospodarki światowej: wiedzę, innowację, wysoką kulturę produkcji. Jednak, pomimo że na świecie jest ok. 1 mld bezrobotnych, okazało
się, że tania, zdyscyplinowana praca tworzy walor, który można rzucić na szalę rynku globalnego jako liczący się atut. Chiny właśnie to wykorzystują.
W Chinach jest około 700 mln ludzi w wieku produkcyjnym, duże bezrobocie i
duża konkurencja pracobiorców. Można więc tam znaleźć wielki rezerwuar taniej
pracy od 25 centów USA za godzinę3. Niemały wpływ na możliwość wykorzystywania przez Chiny takiego atutu wywiera niekompletny proces globalizacji. W konsekwencji warunki lokalne krajów dyktują poziom płac i sankcjonują istnienie dużych
różnic między nimi. W praktyce blokowanie przepływu siły roboczej powoduje
utrzymywanie dużych różnic płac i kosztów, a w konsekwencji zwiększa mobilność
kapitału, który szuka największych zwrotów z inwestycji. Niekompletna globalizacja, utrudniając dopływ taniej pracy i innych czynników wpływających na niskie
koszty do tradycyjnych miejsc produkcji i miejsc pochodzenia kapitału, jest przyczyną nasilania się procesu odwrotnego – przepływu kapitału do nowych miejsc taniej produkcji. Upraszczając – jeżeli zachód nie chce się zgodzić na destruktywny
wpływ nieograniczonego dopływu taniej siły roboczej z krajów biednych, to z logiki
rynku działającego ponad granicami wynika, że musi zgodzić się na destruktywny
wpływ odpływu kapitału i produkcji tam, gdzie są niskie koszty4.
Tabela 1. Ranking krajów atrakcyjnych pod względem
delokalizacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indie
Chiny
Czechy
Singapur
Polska
Kanada
Hongkong
Węgry
Filipiny
Tajlandia

Źródło: EIU – The new face of offshoring: closer to
home, Report 2006, London 2006.
3
W. Szymański, Źródła sukcesów przedsiębiorstw chińskich, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 2 (3).
4
Tamże.
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Dane z tab. 1 potwierdzają jednak, że „offshoringowo” najatrakcyjniejszymi
krajami na świecie są Indie i Chiny. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie do tych
krajów przenoszona jest nie tylko produkcja pracochłonnych towarów, lecz także
usługi w sektorze IT i w sektorze B+R. Tańszemu – i to o wiele – wytwarzaniu innowacji właśnie w tych krajach sprzyjają dwa czynniki: duża i rosnąca z roku na
rok liczba absolwentów uczelni technicznych i wydziałów nauk ścisłych uniwersytetów oraz stosunkowo niskie koszty ich zatrudnienia w porównaniu z kosztami zatrudnienia inżyniera czy analityka komputerowego w USA czy w krajach Europy
Zachodniej. Przykładowo w niewielkiej pod względem liczby mieszkańców Korei
Południowej każdego roku kończy studia tyle samo inżynierów, ile w dużych Stanach Zjednoczonych, a w Chinach cztery razy więcej! W okresie pomiędzy rokiem
1995 i 2003 liczba doktorantów pierwszego roku w naukach ścisłych i na kierunkach inżynierskich w Chinach zwiększyła się sześciokrotnie: z 8139 do 48 740, a ok.
2010 r. Chiny będą już „produkowały” więcej doktorów w tych dziedzinach nauki
niż Stany Zjednoczone. Absolwenci uczelni technicznych w Azji są przy tym o wiele
tańsi niż ich koledzy z USA, Japonii i Europy Zachodniej. Przykładowo zatrudnienie
projektanta chipów posiadającego dyplom inżyniera jest o 10 do 20% tańsze w Indiach czy Chinach niż w Krzemowej Dolinie w USA. Nic więc dziwnego, że w
ostatnich paru latach nastąpił ponadtrzykrotny wzrost inwestycji firm amerykańskich
w sferze B+R w Azji: z 12 mld USD w 1994 r. do ponad 20 mld w roku 2002. Chiny
stały się w 2004 r. trzecim na świecie miejscem lokowania inwestycji w tej „innowacyjnej” sferze B+R, natomiast Indie znajdują się na miejscu szóstym, a Singapur na
dziewiątym. Wraz z globalizacją nasilać się będzie internacjonalizacja „produkcji
wiedzy”5.
3.2. Potęga Chin
Chiny stały się odbiorcą największej ilości oraz największych bezpośrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie. W 2000 r. przepływy do Chin wynosiły
72 mld USD (7,9% wartości światowej). W roku 2006 nastąpił nieznaczny spadek
przepływów BIZ. Jednak pomijając sektor finansowy, przepływy BIZ wzrosły o
4,3%6. Chiny z rocznym wskaźnikiem wzrostu od 7 do 10% należą więc do najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Mierzona produktem krajowym brutto gospodarka Chin w 2006 r. zajęła po USA, Japonii i Niemczech czwarte miejsce wśród
potęg gospodarczych, spychając Francję na miejsce piąte7.
Z opracowanego przez UNCTAD rankingu atrakcyjności poszczególnych krajów jako terenów BIZ, mierzonej wskaźnikiem osiągnięć (FDI Performance Index),
wynika, że mimo recesji w tej dziedzinie, gospodarka taka jak Chiny potrafi przyciąA. Gwiazda, Offshoring i globalizacja, http://www.outsourcing.com.pl (data dostępu 10.06.2008).
G. Sobiecki, Chiny – globalny inwestor, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 3 (4).
7
D. Mazur, M. Mazur, Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów 2007.
5
6
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Rys. 2. Najwięksi odbiorcy BIZ w 2002 i 2003 r. (w mld USD)
Źródło: UNCTAD, Światowy Raport Inwestycyjny 2004, http://www.unic.un.org.pl (data dostępu
11.04.2008).

gać znaczne inwestycje. Dla odmiany takie kraje, jak Japonia, Republika Południowej Afryki i Tajlandia, nie zdołały dotąd wykorzystać w pełni swego potencjału
w tym zakresie, co wynika z porównania ich pozycji w rankingu osiągnięć z ich pozycją w rankingu potencjału w zakresie BIZ (FDI Potential Index).
Pominąwszy specjalny przypadek Luksemburga, w 2004 r. Chiny zajęły pierwsze miejsce na świecie wśród krajów przyjmujących BIZ – z rekordowym napływem
53 mld USD.
3.3. Rola państwa
Autorytarny, niedemokratyczny charakter państwa wzmacnia konkurencyjność
Chin. Ponadto słaby, bez związków zawodowych, nieroszczeniowy system staje się
ważnym atutem w walce konkurencyjnej. Chiny mogą gwarantować utrzymanie
kosztów na niskim poziomie przez długi czas, ponieważ:
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jest tam małe uzależnienie od kapitału zewnętrznego,
mają stopę oszczędności jedną z najwyższych na świecie,
oferują niskie świadczenia społeczne,
dysponują dużymi zdolności eksportowymi.
Można więc powiedzieć, że w walce na globalnym rynku Chiny wykorzystują
trzy bardzo silne atuty:
1) bardzo niskie koszty pracy, niskie pozostałe koszty oraz brak systemu roszczeniowego,
2) scentralizowaną politykę kursową, która zasadniczo podnosi cenową konkurencyjność i tak bardzo konkurencyjnych produktów chińskich,
3) dodatkowo Chiny inwestują w infrastrukturę, naukę i edukację.
Polityka zagraniczna Chin bazuje na mocnych fundamentach gospodarczych
(tab. 2, tab. 3) i stabilności politycznej. Z jednej strony jest ukierunkowana na zapewnienie warunków dla tak szybkiego tempa rozwoju, a z drugiej strony wykorzystuje
już istniejący potencjał, ażeby zwiększyć swoją międzynarodową rolę. Zapewnienie
sprzyjających warunków do wzrostu gospodarczego (a zwłaszcza energetycznego)
charakteryzuje dążenie do maksymalnej dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w brakujące surowce i nośniki energetyczne celem uniknięcia zależności.
Chiny, uważające się za mocarstwo regionu Azji i Pacyfiku, mogą uznać rok
2007 za wyjątkowo udany pod względem realizacji swojej wielkiej strategii międzynarodowej. Jeśli chodzi o aktywność Chin na innych obszarach geograficznych, to
można z powodzeniem postawić tezę o globalizacji chińskiej polityki zagranicznej.
Tabela 2. Wybrane parametry potencjału Chin w roku 2006
Parametry
PKB według parytetu siły nabywczej (w bln USD)
Realny wzrost PKB (w procentach)
Inflacja (w procentach)
Handel ogółem (w bln USD)
Wydatki na zbrojenia (w mld USD)
Ludność

Wielkość
8,859
11,4
1,5
1,384
29,5
1306,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Tellis, M. Willis (red.) Strategic
Asia 2006-2007. Trade, Interdependence and Security, NBR, Seattle
2006; www.apec.org/content/member-economic indicators.html.
Tabela 3. Wybrane wskaźniki ekonomiczne Chin w latach 2000-2007
Realny wzrost PKB (procent)
Inflacja (procent)
Rachunek bieżący (jako procent PKB)

2000 2001
8,4
8,3
0,4
0,7
1,7
1,3

2002 2003
9,1 10,0
-0,8
1,2
2,4
2,8

2004 2005 2006 2007
10,1 10,4 11,1 11,4
3,9
1,8
1,5
4,8
3,6
7,2
9,4 11,1

Źrodło: opracowanie własne na podstawie http://www.apec.org/apec/member_economies/key_economic_indicators.html (data dostępu 13.05.2008).
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Europa to drugi, jeśli nie najważniejszy z ekonomicznego punktu widzenia obszar w polityce zagranicznej Chin. Wystarczy przypomnieć, że to UE, a nie USA jest
najważniejszym rynkiem zbytu. Natomiast dla UE Chiny są drugim po USA partnerem handlowym8. W listopadzie 2007 r. znaczącym wydarzeniem było dziesiąte jubileuszowe spotkanie przywódców Chin i UE (premiera Chin Wen Jiabao i przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barosso). Warto nadmienić, że
obydwie strony określają wzajemne relacje jako strategiczne. Obecnie UE i Chiny
negocjują nową umowę handlową, która ma zastąpić tę z 1985 roku.

4. Czy delokalizacja do Chin może zagrozić gospodarce UE?
4.1. Scenariusze wydarzeń geopolitycznych9
Delokalizacja przedsiębiorstw, zwłaszcza poza terytorium UE, może stać się
przyczyną następujących problemów:
•• Utrata konkurencyjności: przedsiębiorstwa pozostające w UE musiałyby ponosić większe koszty niż ich konkurenci. Znajdzie to prawdopodobnie odzwierciedlenie w utracie pozycji rynkowej w handlu światowym i będzie czynnikiem
bardzo niesprzyjającym osiągnięciu celów strategii lizbońskiej (utrzymanie
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenie większej liczby lepszych
miejsc pracy, zachowanie spójności społecznej oraz poszanowanie środowiska
naturalnego).
•• Mniejsza zdolność zdobywania wiedzy fachowej: przedsiębiorstwa europejskie,
zmuszone do konkurowania z przedsiębiorstwami o niższych kosztach, mogą
prawdopodobnie nie czuć się zobligowane do sukcesywnego inwestowania w
badania i rozwój. Skutkiem tego mogłaby być utrata potencjału innowacyjnego,
który jest podstawą przetrwania na dzisiejszym rynku.
•• Utrata miejsc pracy i pogorszenie się możliwości na rynku pracy dla coraz większej liczby pracowników w danych regionach i sektorach. Skutkiem tego mogłoby być rosnące wykluczenie społeczne i zwiększone wydatki państwa na pomoc
socjalną. Pracownicy, których dotknęłoby to najbardziej, pochodziliby z oddziałów międzynarodowych koncernów z siedzibami w innych krajach oraz z przedsiębiorstw, które nie są właścicielami technologii dla swoich produktów i procesów.
•• Wolniejszy rozwój gospodarczy: spowodowany częściowo przez skurczenie się
popytu wewnętrznego, co wynika z kolei ze skutków, jakie dla ludności będą
miały ograniczenie wzrostu płac, utrata miejsc pracy i pogorszenie się sytuacji
na rynku pracy.
8
9

http://www.polishwinnipeg.com/Fakty_swiat/059-Informacje-swiat.htm (data dostępu 11.05.2008).
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, http://www.psz.pl (data dostępu 12.05.2008).
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Chociaż dowody empiryczne nie wskazują, aby wzrost gospodarczy Azji stanowił bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Europy, to
samo postrzeganie azjatyckiej potęgi gospodarczej jako takiego właśnie zagrożenia
może skutkować powstaniem zagrożenia pośredniego. Zagrożenie bezpośrednie
może zostać wywołane ewentualnymi reakcjami rządów zachodnich na żądania opinii publicznej nawołującej do przeciwdziałania wzrostowi gospodarczego znaczenia
Azji. Można nakreślić pięć scenariuszy wpływu, jaki wzrost potęgi gospodarczej
Azji będzie miał dla cywilizacji zachodniej.
Scenariusz 1
Zjednoczony świat Zachodu podejmuje działania zmierzające do znacznego odizolowania się od konkurencji płynącej z Azji. Spowodowałoby to spowolnienie
wzrostu gospodarczego w USA oraz w Europie, a kraje azjatyckie najprawdopodobniej odpowiedziałyby na to działanie zwiększeniem integracji regionalnej, przypuszczalnie skoncentrowanej wokół ogromnej gospodarki chińskiej, i kontynuowałyby
wzrost gospodarczy, jednakże na raczej niższym poziomie niż dotychczas. Ten scenariusz mógłby doprowadzić do gospodarczej „zimnej wojny”, w której Zachód i
Azja walczyłyby o gospodarcze wpływy w innych częściach świata, w szczególności w bogatych w zasoby naturalne regionach Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Ten
scenariusz jest jednak najmniej prawdopodobny. Zjednoczenie Zachodu i jego solidarność wobec „żółtego zagrożenia” nie wydaje się zbyt realną opcją.
Scenariusz 2
Zarówno Stany Zjednoczone (szerzej: Ameryka Północna), jak i Europa izolują
się do pewnego stopnia od handlu międzynarodowego. Liczne badania, prowadzone
np. przez Alana Rugmana z Indiana University, wykazały, iż handel międzynarodowy ma charakter w większości regionalny, a nie globalny. Stąd można by wysnuć
wniosek, iż ze scenariuszem tym w pewnym sensie mamy do czynienia już obecnie.
Nawet bez polityki protekcjonizmu i izolacjonizmu położenie geograficzne oraz dystans kulturowy zdają się ograniczać poziom handlu międzynarodowego między fizycznie odległymi od siebie miejscami świata. Niemniej jednak wzrost protekcjonizmu oraz izolacjonizmu w Stanach Zjednoczonych oraz Europie najprawdopodobniej
spowodowałby przyspieszenie politycznej i gospodarczej regionalizacji Azji. W rzeczywistości regionalna integracja Azji dokonuje się w pewnym stopniu już teraz.
Zgodnie z niedawnym raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Azja jest obszarem, w którym obecnie zawiera się najwięcej regionalnych oraz dwustronnych
umów o wzajemnym handlu.
Gdyby scenariusz ten ziścił się, najprawdopodobniej wyłoniłyby się na arenie
międzynarodowej trzy bardzo silne bloki gospodarcze. Byłyby to: Unia Europejska,
Ameryka Północna (NAFTA), która przypuszczalnie obejmowałaby również region
Ameryki Środkowej i Południowej, oraz Azja, najprawdopodobniej zorganizowana
pod szyldem ASEAN, wraz z trzema podobnymi regionalnymi umowami handlowymi. Scenariusz ten spowodowałby, iż konsumenci w krajach Zachodu utraciliby do-
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stęp do tanich produktów wytwarzanych w Azji, a przez to ich poziom życia uległby
obniżeniu. Natomiast przedsiębiorstwa azjatyckie miałyby ograniczony dostęp do
kapitału finansowego z krajów Zachodnich, ich dorobku technologicznego oraz rynków konsumenckich. Byłby to scenariusz, na którym straciliby właściwie wszyscy,
jednakże Azja straciłaby mniej niż inne regiony.
Jednocześnie faktem pozostaje, iż inwestycje w Chinach w przeważającej większości pochodzą z samej Azji, a znaczenie kapitału zachodniego jest bardzo często
przeceniane. Dodatkowo liczba studentów na kierunkach inżynieryjnych oraz technologicznych w Azji jest dużo wyższa niż w krajach Zachodu, a przepaść technologiczna między obydwoma regionami bardzo szybko się zmniejsza. Wzrost siły nabywczej azjatyckich konsumentów mógłby w pewnym stopniu zrekompensować
brak dostępu do rynków zachodnich. Stany Zjednoczone mogłyby zminimalizować
skutki tego scenariusza poprzez integrację gospodarczą z krajami Ameryki Środkowej i Południowej, w celu zdobycia dostępu do taniej siły roboczej i rozwijających
się rynków. W podobny sposób Europa mogłaby zintegrować bardziej rozwinięte
obszary Europy Zachodniej ze słabiej rozwiniętymi, ale za to szybciej wzrastającymi obszarami Europy Wschodniej. Scenariusz ten nie jest jednak zbyt realny.
Scenariusz 3
Europa izoluje się od wpływów zewnętrznych, a Stany Zjednoczone gospodarczo i politycznie bardziej integrują się z Azją. W pewnym stopniu ten trend jest widoczny już obecnie. Wskaźnik procentowy handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych z Europą maleje, natomiast handlu z Azją – rośnie. Generalizując, można
powiedzieć, iż Europejczycy są bardziej nieufni co do działania „niewidzialnej ręki
rynku” niż Amerykanie i skłaniają się ku większej interwencji państwa w gospodarce. W rzeczywistości wielu ekspertów od jakiegoś czasu przewiduje, iż bardziej prorynkowe gospodarki Azji w nadchodzących latach dadzą ich krajom przewagę nad
państwami Zachodu, funkcjonującymi w strukturach państwa dobrobytu. Zgodnie z
tym scenariuszem, obecna tendencja szybkiego wzrostu gospodarczego w Azji,
umiarkowanego wzrostu w Ameryce Północnej i słabego wzrostu w Europie najprawdopodobniej utrzymywałaby się, a różnice we wskaźnikach wzrostu mogłyby
nabrać jeszcze większego kontrastu. Scenariusz ten – najgorszy z możliwych – jest
dość prawdopodobny.
Scenariusz 4
Ameryka ulega izolacji, a Europa i Azja zacieśniają współpracę. Dla Stanów
Zjednoczonych byłaby to najgorsza opcja. Scenariusz ten mógłby się zrealizować w
wyniku narastania nastrojów izolacjonistycznych i protekcjonistycznych w Stanach
Zjednoczonych lub też mógłby być rezultatem fanatycznego antyamerykanizmu w
pozostałych częściach świata, prowadzącego ostatecznie do bojkotu Ameryki. Chociaż nie jest to scenariusz niemożliwy, wydaje się jednak mało prawdopodobny, ponieważ z historycznego punktu widzenia protekcjonizm i izolacjonizm w Stanach
Zjednoczonych co prawda wygrywały wiele starć i zapewne również w przyszłości
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odniosą niejedno zwycięstwo, niemniej jednak ostateczne zwycięstwo prawie zawsze odnosili zwolennicy wolnego rynku. Nawet gdy władzę w USA przejmuje
dużo bardziej „socjalistyczna” Partia Demokratyczna, prowadzi ona politykę gospodarczą, która jest bardzo podobna do wolnorynkowej polityki gospodarczej Partii
Republikańskiej. Jednocześnie chociaż antyamerykanizm nie jest w Azji obcy, to nie
osiągnął on aż tak rozgorączkowanego poziomu jak w Europie, a odejście za kilka
lat administracji prezydenta Busha z polityki zaowocuje usunięciem celu i symbolu
antyamerykańskiej retoryki w Europie. W efekcie może dojść do zmiany sposobu
postrzegania siebie nawzajem oraz do powstania mniej antagonistycznego i emocjonalnego modelu stosunków transatlantyckich. Choć trzeba również pamiętać, iż pogorszenie stosunków dwustronnych USA–Europa nie było spowodowane wyłącznie
kwestią prezydentury George’a W. Busha i wojną w Iraku, stąd sam podział transatlantycki do pewnego stopnia się utrzyma nawet po zniknięciu ze sceny tych dwóch
czynników. Jednakże wydaje się mało prawdopodobne, aby zaistniały wystarczająco
silne trendy polityczne pchające Europę i Azję ku sobie, kosztem odizolowania
Ameryki.
Scenariusz 5
Zgodnie z nim, świat zmierzałby ku „globalizacji”, w której przede wszystkim
warunki rynkowe, a nie decyzje polityczne wpływałyby na istniejące modele handlu.
Jednak badania naukowe bezsprzecznie wykazują, iż świat, w którym żyjemy, nie
jest bynajmniej „globalną wioską”, a granice polityczne i narodowe pozostają ważnym czynnikiem hamującym działalność gospodarczą, pomimo często słyszanej retoryki globalistycznej. Nauki ekonomiczne dowodzą, iż na scenariuszu tym zyskaliby wszyscy ludzie żyjący na świecie, niemniej jednak historia polityczna wskazuje
także, iż te grupy specjalnych interesów, które nie skorzystałyby na realizacji tegoż
schematu, zapewne gwałtownie walczyłyby, aby zapobiec jego realizacji.
4.2. Laissez faire (Unia Europejska)
Zdaniem F. Vasqueza z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej, korzystniej jest przenosić produkcję w
granicach Europy i budować w ten sposób lepszą, wspólną przyszłość Unii Europejskiej, niż tracić miejsca pracy na rzecz np. Chin. Zaapelował on o nieutrudnianie, ale
raczej tworzenie sprzyjających warunków do przenoszenia produkcji i usług wewnątrz Europy. F. Vasquez podał przykład Japonii jako kraju, w którym postrzega się
zagadnienia delokalizacji w odmienny sposób niż w Europie. Wspomniał on o ok.
40 tys. nowych miejscach pracy, stworzonych w ostatnich latach przez Japończyków
w Czechach (głównie w przemyśle motoryzacyjnym). Z jego rozmów z japońskimi
związkowcami wynikało, że nie postrzegali oni tego faktu negatywnie, co może –
zdaniem F. Vasqueza – rodzić sugestię, że w Europie być może w sposób nieco
przesadzony podchodzi się do czegoś, co jest nieuniknioną konsekwencją świato-
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wych procesów globalizacyjnych. Dotyczy to w szczególności przenoszenia produkcji wewnątrz Wspólnoty, co także spotyka się z niechęcią – głównie „starych”
państw członkowskich UE, tracących miejsca pracy u siebie. Może warto byłoby się
zastanowić nad wzmocnieniem współpracy UE – ASEAN. Strefa Wolnego Handlu
Azji Wschodniej, a w perspektywie utworzenie Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej,
oznaczałaby dla Europy powstanie potężnego partnera. Z tą sytuacją związane są i
nadzieje, i obawy.
4.3. Chiny kontra Unia Europejska
Wpływ Chin jest coraz bardziej odczuwalny na całym rynku światowym. Zauważa się obniżenie światowych kosztów pracy i cen towarów przetworzonych oraz
wzrost cen surowców. Wysokie i szybko rosnące rezerwy walutowe Chin wpływają
znacząco na kursy i obniżają poziom stopy procentowej. Chiński eksport i niskie
koszty pracy wywierają presję zniżkową na inflację i płace w Unii Europejskiej.
Największym wyzwaniem dla Zachodu stała się sprawność modelu chińskiego w
warunkach globalizacji. Z ekonomicznego punktu widzenia stał się on bardzo konkurencyjny. Okazało się, że konkurencja rynku globalnego jest wrażliwa jedynie na
efekty czysto ekonomiczne, a całkiem obojętna na cele społeczne, wolności obywatelskie i prawa człowieka. Wyzwaniem dla Zachodu jest to, że globalizacja z taką
mocą ujawniła siłę modelu, który swą konkurencyjność czerpie z nieuwzględnienia
kosztów społecznych, praw pracowniczych i wymogów ochrony środowiska. Ujawnia się brutalna światowa konkurencja Chiny–UE. Jej dramatyzm polega na tym, że
Unia Europejska w tej bezwzględnej konkurencji o przyszłość świata nie chce i nie
powinna odrzucać demokracji, praw pracowniczych ani swobód obywatelskich tylko dlatego, że pod względem ekonomicznym byłoby to korzystne10.

5. Zakończenie
Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko delokalizacji – proces relokacji przemysłu, usług, kapitału itd. toczy się w światowej gospodarce od wielu lat. Bez wątpienia przenoszenie działalności gospodarczej do Chin wynika z konieczności sprostania narastającej konkurencji i związanej z tym konieczności redukcji kosztów
wytwarzania. Niemniej jednak międzynarodowa restrukturyzacja rzadko przebiega
bezproblemowo. Mimo ograniczonego jeszcze zasięgu lokowanie produkcji i usług
za granicą wywołało niepokój w niektórych krajach Unii Europejskiej. Choć wpływ
tego zjawiska na pracowników w krajach rozwiniętych będzie prawdopodobnie dość
ograniczony, niektórzy niewątpliwie zostaną dotknięci przesuwaniem produkcji
usług do innych krajów. Dlatego niezbędne jest podejmowanie działań, pozwalających na kontynuację tego procesu, ale też łagodzenie ich negatywnych skutków.
10

W. Szymański, wyd. cyt.
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Kraje eksportujące i importujące mogą wiele zyskać na handlu usługami opartym na
korzyściach komparatywnych. Niektóre kraje rozwinięte mogą ulec pokusie ograniczania delokalizacji. Ograniczenia byłyby przejawem krótkowzroczności ekonomicznej, a ponadto stałyby się wodą na młyn krytyków globalizacji, twierdzących,
że bogate kraje wspierają globalizację tylko wtedy, gdy odnoszą z niej bezpośrednie
korzyści.
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Delocalization problems in the extended European
Union – reasons and consequences
of a capital outflow into China
Summary
In the age of progressive globalization one can observe a new phenomenon in the European Union,
namely an interest of the EU countries in direct investment in other countries. The process is named
“production delocalization” and concerns changes in production fragmentation and thus influences
transformations in the economic structures. It must be emphasized that relocation of industry, services,
etc. has been present in the world economy for many years. It is obvious that it is caused by increasing
competition and is related to the need of production cost cut.
The goal of this article is an analysis of delocalization problem in the extended European Union.
The author is looking for the reasons behind this process. Consequences of outflow of direct investment
streams into China are shown in the paper. The author makes an attempt to answer the question if production delocalization into China is dangerous for the EU economy.

Katarzyna Boba, mgr, doktorant w Ośrodku Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, Instytut
Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Sebastian Bobowski

Efekt spaghetti – przejaw czy zagrożenie
procesów integracyjnych
w regionie Azji i Pacyfiku?
1. Wstęp
Region Azji i Pacyfiku pozostaje obiektem szczególnego zainteresowania ekonomistów i politologów z całego świata. Nagromadzenie w bliskim sąsiedztwie narodów
tak dalece zróżnicowanych gospodarczo, społecznie i kulturowo każe stawiać szereg
pytań dotyczących uwarunkowań i perspektyw procesów integracyjnych regionu.
Regionalizm azjatycki pozostaje kategorią nader specyficzną z racji uwarunkowań historycznych, związanych z trudnymi doświadczeniami epoki kolonialnej, koegzystencją takich systemów kulturowych i religijnych, jak: konfucjanizm, buddyzm, shintoizm oraz taoizm. Nie rozwijając owego wątku historycznego, warto
wskazać cechy charakterystyczne właściwe procesom integracyjnym w regionie:
–– dążenie do usunięcia barier handlowych poprzez tworzenie porozumień handlowych o charakterze bilateralnym, multilateralnym (FTAs – Free Trade Agreements),
–– dominująca rola międzynarodowych łańcuchów produkcji,
–– regionalna współpraca rynków finansowych,
–– relatywnie słaby proces instytucjonalizacji.

2. Efekt spaghetti
Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, można postawić tezę, iż regionalizm
azjatycki utożsamia się wprost z bilateralizmem, czyli powstawaniem szeregu wzajemnych porozumień i zobowiązań dwustronnych. W tabeli 1 zaprezentowano ważniejsze regionalne porozumienia handlowe zawiązane w regionie.
Przywołane porozumienia handlowe angażujące państwa regionu, w szczególności zaś umowy bilateralne, tworzą coraz to gęstszą sieć postanowień, regulacji
i kryteriów, określoną przez japońskiego ekonomistę N. Munakatę mianem efektu
spaghetti1. Zjawisko to utożsamia się m.in. z:
Spaghetti bowl effect (N. Munakata, Evolution of Japan’s policy toward economic integration,
2001 CNAPS Working Paper, Brookings Institution, December 2001).
1
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–– zagęszczeniem sieci regulacji dotyczących pochodzenia towarów, standardów
technicznych i innych wymogów dostosowawczych,
–– wzrostem kosztów transakcyjnych i administracyjnych,
–– przeszkodą na drodze ku konwergencji w regionie2.
Tabela 1. Proponowane oraz aktualne regionalne umowy handlowe z udziałem krajów regionu
Azji i Pacyfiku
Strony umowy
1
Singapur – Australia
Singapur – Kanada
Singapur – Chile
Singapur – Japonia
Singapur – Meksyk
Singapur – Nowa Zelandia
Singapur – Korea
Singapur– Chile
Singapur – Tajwan
Singapur – Stany
Zjednoczone

Typ umowy

Status

Rok

2
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
partnerstwo gospodarcze
strefa wolnego handlu
bliższe partnerstwo
gospodarcze
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu

3

4
2000
2000
2000
2002
1999

wdrażana
proponowana
negocjowana
proponowana/analizowana

2001

negocjowana

2000

oficjalnie dyskutowana
proponowana/analizowana
negocjowana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
proponowana/analizowana
negocjowana
proponowana/analizowana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
oficjalnie dyskutowana
analizowana

2000

proponowana/analizowana

2002

Korea – Australia
Korea – Chiny
Korea – Chile
Korea – Japonia

strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu

Korea – Meksyk

strefa wolnego handlu

Korea – Nowa Zelandia

strefa wolnego handlu

Korea – Tajlandia
Korea – Stany Zjednoczone
Japonia – Kanada
Japonia – Chile

strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu

Japonia – Meksyk

strefa wolnego handlu

Japonia – Tajlandia

bliższe partnerstwo
gospodarcze

negocjowana
negocjowana
negocjowana
podpisana
negocjowana

2000
2002

1998
1998
2000
2000
2001
2001
2002
2000
1998

2
C.S. Yue, Regional and bilateral FTAs in Southeast Asia, Singapore Institute of International
Affairs www.pecc.org/PECC2003Brunei/papers/trade-workshop/session-2/chia-r.pdf (data dostępu
10.06.2008).
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1
Hongkong – Nowa Zelandia

2
bliższe partnerstwo
gospodarcze
Tajlandia – Chorwacja
strefa wolnego handlu
Tajlandia – Czechy
strefa wolnego handlu
Stany Zjednoczone – Filipiny strefa wolnego handlu
AFTA
strefa wolnego handlu
AFTA – CER
bliższe partnerstwo
gospodarcze
ASEAN – Chiny
strefa wolnego handlu
ASEAN – Japonia
ASEAN – Korea
Singapur – EFTA
ASEAN – 3

pełne partnerstwo
gospodarcze
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu
strefa wolnego handlu

Japonia – Korea

strefa wolnego handlu

Pacyfik 5

strefa wolnego handlu

3
oficjalnie dyskutowana
proponowana
proponowana
proponowana
wdrażana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
oficjalnie dyskutowana
oficjalnie dyskutowana
podpisana, wdrażana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
oficjalnie dyskutowana
analizowana
proponowana

4
2001
2001
2001
2002
1992
1999
2001
2002
2002
2002
2000
2000
1998

Objaśnienia EFTA: Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein, Norwegia; Pacyfik 5: Singapur, Australia,
Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Chile.
Źródło: opracowanie na podstawie: K. Krumm, H. Kharas, East Asia Integrates: A Trade Policy Agenda for Shared Growth, World Bank, Washington 2003, s. 83.

Należy zatem zadać pytanie, czy efekt spaghetti, w kontekście rosnącej rangi
regionalnych porozumień handlowych w relacji region – region, region – kraj, kraj
– kraj, pozostaje swego rodzaju nieuniknionym efektem ubocznym, czy też etapem
na drodze ku integracji regionu.
Podkreślić należy, iż efekt spaghetti nie wpisuje się wyłącznie w specyfikę regionu Azji i Pacyfiku – dekada lat dziewięćdziesiątych przyniosła podobne doświadczenia w obrębie jednoczącego się kontynentu europejskiego3 oraz kontynentu północnoamerykańskiego4. Wydaje się, iż efekt spaghetti uwidocznił się w regionie
Azji i Pacyfiku mniej więcej w okresie 2000-2006, w dużej mierze za sprawą polityki Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, poszukujących instrumentów rozwoju dwu- i wielostronnej kooperacji gospodarczej z krajami regionu Azji i
Pacyfiku. Z jednej strony zatem wspomniana wcześniej niechęć czy też niemożność
przeprowadzenia zaawansowanej instytucjonalizacji kooperacji regionalnej przyczyniła się do rozkwitu kolejnych „nitek” owego spaghetti, z drugiej strony zaś ros3
Dotyczą one w szczególności następstw upadku ZSRR, pogłębiania unii monetarnej i politycznej w ramach UE.
4
W kontekście relacji handlowych na linii USA – Meksyk, kraje NAFTA – MERCOSUR.
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nąca sieć skutecznie torpeduje próby ścisłej, formalnej integracji na poziomie regionu. O ile jednak Unia Europejska zdołała uzyskać konsens w obszarze unifikacji
i koordynacji znacznego zakresu polityk wewnętrznych, w tym polityki handlowej
krajów członkowskich, o tyle w przypadku państw regionu Azji i Pacyfiku wydaje
się to wysoce problematyczne. Problemem pozostaje nie tylko mnogość zawiązanych porozumień bilateralnych w regionie, czyli „rozmiary” spaghetti, ale także ich
realna wartość, szereg umów bowiem pozostało deklaracjami na papierze5. Nie należy jednak postrzegać owej słabości sieci spaghetti w kategoriach szansy na rozwiązanie skomplikowanego, do pewnego stopnia fikcyjnego węzła, gdyż nieefektywna implementacja porozumień handlowych na poziomie bilateralnym każe zadać
pytanie o możliwość tworzenia systemu multilateralnego.
Richard E. Baldwin, profesor Instytutu Spraw Międzynarodowych w Genewie,
dokonał konstatacji, iż w świecie funkcjonują obecnie trzy „nieprzejrzyste i nieszczelne” bloki handlowe, tworzone odpowiednio przez Europę, Amerykę Północną
oraz Azję Wschodnią. O ile jednak dwa pierwsze bloki zawiązały stosowne porozumienia wzajemne, o tyle w przypadku regionu azjatyckiego mamy do czynienia z
nagromadzeniem de facto fikcyjnych porozumień, wyłączając umowy japońsko-malezyjskie oraz te zawierane i negocjowane na szczeblu ASEAN6.
Należy pamiętać, iż mnogość regionalnych umów bilateralnych to nie tylko wypadkowa intraregionalnych uwarunkowań politycznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych, ale także swoista kontrreakcja na gwałtowny przyrost tego typu
porozumień promujących subregionalizm w innych częściach świata oraz znikome
postępy liberalizacji handlu na poziomie multilateralnym pod auspicjami WTO7.
Warto w tym miejscu dokonać zestawienia zasadniczych zalet oraz mankamentów
postępującego rozrostu spaghetti. Z tabeli 2 wynika wprost, iż nie można w sposób
jednoznaczny ocenić następstw zaistnienia i pogłębiania się efektu spaghetti w regionie.
Z jednej strony mamy do czynienia z niezwykle istotnym, szkodliwym oddziaływaniem na sektor przedsiębiorstw działających w skali regionalnej, zmuszonych
do operowania w obrębie kilku, czasem kilkunastu porozumień bilateralnych różnicujących warunki handlu w zależności m.in. od kraju pochodzenia towaru. Rozwiązaniem przytaczanym często przez przedstawicieli Azjatyckiego Banku Rozwoju
(Asian Development Bank) wydaje się być strefa wolnego handlu obejmująca terytorium wschodnioazjatyckie, trudno jednak uznać taką koncepcję za realistyczną.
Idąc dalej, wyjściem z zaistniałej sytuacji mógłby być pakt handlowy pomiędzy
dwoma liderami regionu – Japonią i Chinami, jednakże perspektywa porozumienia
tak dalece uprzedzonych do siebie środowisk politycznych i zrzeszenie wokół tej
Odnieść to należy w szczególności do porozumień państw Azji Południowej.
R.E. Baldwin, The path to global free trade: Spaghetti bowls as building blocs, World Economy
Annual Lecture, Nottingham, 22.06.2006.
7
Brak efektywnego nadzoru nad przestrzeganiem reguł wolnego, uczciwego handlu, brak konkretnych efektów Rundy Urugwajskiej, niepewność względem Rundy Doha.
5
6
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Tabela 2. Zalety i wady wzrostu liczby regionalnych umów handlowych
Zalety
Wady
–– sprzyjanie procesom liberalizacji handlu
–– utrudnianie procesów liberalizacji handlu
w regionie
w regionie
–– wzrost efektywności działań na szczeblu APEC –– przeplatanie się rozmaitych porozumień, norm,
regulacji, umów dwu- i wielostronnych
–– sprzyjanie multilateralnej polityce wolnego
–– deformacja efektów i działań wynikających
handlu APEC
z realizacji strategii APEC
–– promocja reform w obrębie gospodarek krajów –– wzrost podziałów w obrębie APEC
członkowskich APEC
Źródło: K.T. Lee, Regional integration in East Asia and the Pacific. Is FTAAP a catalyst for success?,
Korea Institute for International Economic Policy, 27.02.2007, s. 4-5.

idei krajów regionu pozostaje utopią8. Dzisiaj właśnie w rosnącej potędze Państwa
Środka, obok niepowodzeń WTO i azjatyckiego kryzysu finansowego z dekady lat
dziewięćdziesiątych, upatruje się przyczyn wzrostu liczby bilateralnych porozumień
w regionie, generujących efekt spaghetti 9.
Z drugiej strony trudno podważyć fakt, iż zawieranie kolejnych porozumień
bilateralnych może sprzyjać kooperacji, gwarantować względnie szybkie efekty i
elastyczność rozwiązań, poprawiać dostępność, przejrzystość i atrakcyjność inwestycyjną rynków regionalnych, produktywność i konkurencyjność gospodarek, determinować działania proreformatorskie, zacieśniać relacje geopolityczne, sprzyjając powstawaniu aliansów strategicznych.
Wydaje się zatem, iż dla osiągnięcia korzyści z zaistniałego efektu spaghetti w
regionie Azji i Pacyfiku należałoby dołożyć wszelkich starań, by wypracowane porozumienia implementować w praktyce i na tej drodze udoskonalać, by na dalszym
etapie, jak stwierdził przywoływany już wyżej R.E. Baldwin, „pokonać krótki dystans
od układanki bilateralnych umów pseudowolnohandlowych do w pełni wolnego
handlu, dokonać multilateralizacji porozumień handlowych”10. Trudno bowiem zaprzeczyć, iż region dokonał ogromnej pracy w zakresie liberalizacji wymiany handlowej, efekt spaghetti zaś zafunkcjonował na określonym etapie rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych.
Mając na uwadze wskazane wyżej szanse oraz zagrożenia generowane przez
efekt spaghetti, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakiego stopnia funkcjonujące w regionie bilateralne porozumienia handlowe pogłębiają bądź niwelują ów
efekt. W tabeli 3 poddano ocenie dziewięć regionalnych bilateralnych porozumień
handlowych pod kątem dziewięciu kryteriów – w efekcie każda z umów zakwalifikowana została do jednej z pięciu kategorii:
Asia risks spaghetti bowl trade deal mess: ADB, ,,Business Times”, Malaysia, 9. 02. 2006.
H. Lim, Creating a seamless market in East Asia, Singapore Institute of International Affairs,www.
pecc.org/PECC2003Brunei/papers/trade-workshop/session-2/s2-1p.pdf.
10
R.E. Baldwin, wyd. cyt.
8
9
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A
B
C
D

– umowa promuje wysokie standardy, zgodna z wytycznymi WTO,
– umowa realizuje dobre praktyki, pozostaje pole do udoskonaleń,
– umowa posiada szereg luk i mankamentów, może generować problemy,
– umowa wymyka się normom i regułom zewnętrznym, może oddziaływać destrukcyjnie na handel międzynarodowy,
I – dany obszar nie był objęty umową.
Przytoczone badania Azjatyckiego Banku Rozwoju pozwalają dokonać konkluzji, iż bilateralne porozumienia handlowe sprzyjają nie tylko rozwojowi handlu intraregionalnego, ale także liberalizacji globalnego systemu handlu. Zatem jako takie
mogą być postrzegane jako pożądane i pożyteczne z perspektywy tak regionalnej,
jak i globalnej.
Azjatycki Bank Rozwoju wyciągnął następujące wnioski z analizy efektywności
regionalnych umów handlowych:
–– większość zawieranych umów sprzyja rozwojowi wolnego handlu w regionie,
–– szereg porozumień ma charakter nowoczesnych, bliskich standardom zachodniego świata form kooperacji, obejmujących szeroki zakres działalności, sektorów, mechanizmów integracyjnych oraz polityk ponadnarodowych,
–– porozumienia, w szczególności te zawierane pomiędzy Singapurem a krajami
rozwiniętymi regionu (Japonią, USA), są liberalne, z wyjątkiem regulacji dotyczących reguł pochodzenia; ten problematyczny obszar stanowi jedno z niewielu
uchybień umów regionalnych względem standardów WTO,
–– doskonałe wyniki gospodarcze osiągane przez regionalnych sygnatariuszy porozumień handlowych dają szanse na stopniową minimalizację kosztów związanych z występowaniem efektu spaghetti11.
Wydaje się, iż rozpatrywanie efektu spaghetti w kategoriach oddziaływania na
sektor przedsiębiorstw wymaga precyzyjnego empirycznego modelowania struktury
kosztów generowanych przez poszczególne komponenty umów handlowych, tj.
przez reguły pochodzenia12. Krytycy regionalizmu, podobnie jak subregionalizmu
przejawiającego się w tworzeniu w regionie tzw. trójkątów wzrostu (growth triangles), nie są w stanie wyrazić w wartościach absolutnych kosztów efektu spaghetti.
Słuszna wydaje się konstatacja, iż dalsze udoskonalanie regionalnych porozumień handlowych, m.in. poprzez implementację tzw. najlepszych praktyk WTO,
sprzyjać będzie w dłuższej perspektywie ograniczeniu liczby umów dwustronnych,
specyficznych postanowień i reguł na rzecz tworzenia bazy standardów ograniczają11
M.G. Plummer, Toward win – win regionalism in Asia: Issues and challenges in forming efficient trade agreements, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration no. 5, October
2006, s. 51.
12
Dotyczy to w szczególności szeregu „politycznie wrażliwych” sektorów gospodarek krajów
Azji Wschodniej, tj. indonezyjskiego przemysłu tekstylnego, malezyjskiego przemysłu motoryzacyjnego czy filipińskiego przemysłu cementowego (S. Young, Strategy for coping with a proliferation of
RTAs and encouraging convergence toward regional and global liberalization and integration objectives: an East Asian perspective, PECC Trade Forum Seminar, Washington, 22.04.2003).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.G. Plummer, Toward win – win regionalism in Asia: Issues and challenges in forming efficient trade
agreements, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration no. 5, October 2006, s. 45-46.
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Tabela 3. Ocena wybranych bilateralnych umów handlowych w regionie Azji i Pacyfiku
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cych specyficzny chaos informacyjny, jakim jest efekt spaghetti. Prawdziwie głęboka i zaawansowana liberalizacja handlu w regionie wymaga zatem działań endogenicznych, odśrodkowych – konieczny jest konsens i wysiłek partnerów regionalnych,
przezwyciężenie rozbieżności i wyswobodzenie gospodarki regionu z gęstej sieci
przepisów i regulacji13.

3. FTAAP
Skala wyzwania, jaką jest liberalizacja handlu w regionie, związana m.in. z koniecznością redukcji do minimum efektu spaghetti, skłoniła kraje regionu do podjęcia starań na rzecz utworzenia Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfiku (FTAAP –
Free Trade Area of Asia – Pacific ). Za punkt wyjścia uznano:
–– implementację postanowień kolejnej rundy WTO, celów z Bogor,
–– rosnący w siłę regionalizm azjatycki,
–– spotkania liderów gospodarczych państw członkowskich APEC14.
FTAAP uznano za „długofalowy projekt stanowiący element polityki promocji
regionalnej integracji gospodarczej”15. Jako forma instytucjonalizacji kooperacji gospodarczej FTAAP miałby powstać w oparciu o platformę Wschodnioazjatyckiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EAFTA – East Asia Free Trade Agreement), jeśli
osiągnie ono sukces. Zważywszy na wieloletnie doświadczenia regionu w obszarze
instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, wydaje się, iż
osiągnięcie stadium FTAAP i otwarcie się na globalny system handlowy wymagać
będzie niezwykle silnej determinacji i dobrej woli politycznej, kompatybilności wypracowywanych rozwiązań w stosunku do dorobku APEC, wreszcie – zmian instytucjonalnych w obrębie samego APEC16.

4. Podsumowanie
Reasumując, należy uznać, iż efekt spaghetti nie stanowi ewenementu w skali
globalnej gospodarki, toteż instrumenty jego niwelowania będą zapewne determinowane uwarunkowaniami regionalnymi, w tym poziomem zaawansowania procesów
instytucjonalizacji relacji między państwami obszaru Azji i Pacyfiku. Trudno dopuścić ewentualność implementacji rozwiązań i praktyk UE, której efekt spaghetti także nie jest obcy. Można natomiast przyjąć, iż utrzymująca się koniunktura i błyskotliwy awans rozwijających się państw regionu do światowej czołówki powinny
T. Terada, The making of Asia’s first bilateral FTA: Origins and regional implications of the
Japan – Singapore Economic Partnership Agreement, Pacific Economic Papers no. 354, 2006, s. 3.
14
K.T. Lee, Regional integration in East Asia and the Pacific. Is FTAAP a catalyst for success?,
Korea Institute for International Economic Policy, 27.02.2007, s. 8.
15
Tamże.
16
K.T. Lee, wyd. cyt.
13
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sprzyjać pogłębianiu kooperacji i koordynacji z systemem globalnym. W tych okolicznościach można przyjąć, iż efekt spaghetti stanowi swego rodzaju efekt uboczny
długofalowego procesu integracji regionu Azji i Pacyfiku.
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Spaghetti bowl effect – indication or threat
to integration processes in the Asia-Pacific region?
Summary
Proliferation of bilateral and regional FTAs generate the so-called spaghetti bowl effect. Each FTA
partnership may have distinctive content, varying in rules and obligations, and a tangle of rules of origin
may divert and distort trade. Project of Free Trade Area of Asia-Pacific (FTAAP) could be an useful tool
of promotion of regional economic integration and trade liberalization under three conditions: strong
political will and membership, compatibility with APEC’s existing agenda and principles, finally –
some institutional changes in APEC. Many negative experiences with institutionalization should be
forgotten and the negotiation between main regional players are expected to begin.

Sebastian Bobowski, mgr, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Agnieszka Ciechelska, Andrzej Graczyk

Wykorzystanie mechanizmów Protokołu
z Kioto do rozwoju współpracy krajów
rozwiniętych z krajami Azji Wschodniej,
na przykładzie Chin i Japonii

1. Wstęp
Problemy globalnych zmian klimatycznych mają coraz silniejszy wpływ na nawiązywanie współpracy między krajami o różnych poziomach rozwoju. Unia Europejska jest liderem we wspieraniu międzynarodowych działań mających na celu stawienie czoła zmianom klimatycznym. W szczególności ma na celu zawarcie
światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w krajach
członkowskich Unii Europejskiej i w ubogich krajach rozwijających się, najbardziej
narażonych na skutki zmian klimatycznych. W jednym z najnowszych dokumentów
dotyczących tych kwestii zwraca się uwagę, że „prognozy skutków zmian klimatycznych pokazują, że najwcześniej i najbardziej dotknięte zostaną kraje najsłabiej
rozwinięte (kraje LDC) i małe, rozwijające się kraje wyspiarskie (kraje SIDS). […]
Dysponują one najmniejszą ilością zasobów, które pozwoliłyby im przygotować się
na te zmiany i dostosować odpowiednio styl życia. Z powodu zmian klimatycznych
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju przez te kraje jeszcze bardziej się opóźni”1.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości rozwoju współpracy
między krajami rozwiniętymi, w tym Polską, a krajami Azji Wschodniej, w ramach
wprowadzania instrumentów Protokołu do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.
(zwanego dalej Protokołem z Kioto). Dnia 16 lutego 2005 r. Protokół z Kioto wszedł
w życie, czyli został ratyfikowany przez 55 krajów, których łączna emisja CO2 jest
równa przynajmniej 55% emisji globalnej z roku 1990. Kraje te znalazły się w aneksie I (Załączniku I do Konwencji Klimatycznej).
1
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Stworzenie światowego sojuszu na
rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym pomiędzy Unią Europejską a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatycznych, Bruksela 18.09.2007, KOM(2007)
540 wersja ostateczna, s. 1.
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Zgodnie z art. 3 protokołu, „w celu zredukowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla, w okresie zobowiązań od 2008 do 2012 r., o co najmniej 5% poniżej poziomu emisji z 1990 r.
Strony wymienione w załączniku I zapewnią, indywidualnie lub wspólnie, iż zagregowane emisje tych gazów nie przekroczą przyznanych im ilości, obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu oraz na podstawie określonych w załączniku B ilościowych zobowiązań tych Stron do ograniczenia i redukcji emisji”.
Polska od 13 grudnia 2002 r. jest stroną Protokołu z Kioto. Przyjęła zobowiązanie do
zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do emisji z roku 1988.
W 2003 r. osiągnięto blisko trzydziestoprocentową redukcję w stosunku do roku
bazowego, co znacznie przekracza przyjęty poziom zobowiązań. Spośród krajów
Azji w załączniku B znalazła się jedynie Japonia. Stwarza to warunki do współpracy
z innymi krajami Azji w ramach mechanizmów przewidzianych w Protokole z Kioto.
W ujęciu globalnym pożądana jest jednostkowa redukcja emisji gazów cieplarnianych bez względu na miejsce jej uzyskania. Z reguły w krajach rozwijających się
i w krajach z gospodarką w okresie transformacji do gospodarki rynkowej koszty
przedsięwzięć służących redukcji emisji są niższe w porównaniu z kosztami występującymi w krajach rozwiniętych. Protokół z Kioto wprowadził kilka mechanizmów
ułatwiających realizację zobowiązań redukcyjnych w drodze wymiany tzw. jednostek redukcyjnych między krajami stronami Konwencji. Mechanizmy najważniejsze
dla takiej współpracy zostały wymienione w tab. 1.
Tabela 1. Mechanizmy wspomagające Protokół z Kioto
Typ mechanizmu

Skrót
nazwy
mechanizmu

nazwa
nazwa
polska
angielska
Mechanizm Joint
JI
Wspólnych Implementation
Działań
Mechanizm Clean
Czystego
Development
Rozwoju
Mechanizm

CDM

Mechanizm Emission
Handlu
Trading
Emisjami

ET

Jednostka redukcji
dla poszczególnych
typów mechanizmów
nazwa
nazwa
polska*
angielska
jednostka redukcji emisji
Emission
pozyskana w wyniku
Reduction
realizacji projektów
Unit
wspólnych wdrożeń
jednostka poświadczonej
Certified
redukcji emisji pozyskana Emission
w ramach projektów
Reduction
mechanizmu czystego
rozwoju
jednostka przyznanej
Assigned
emisji
Amount
Unit

Skrót
nazwy
jednostki
redukcji
ERU

CER

AAU

*Nazwy podane za projektem ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 12. 04. 2007.
Źródło: opracowanie własne.
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Głównym celem wprowadzenia mechanizmów o charakterze rynkowym zwanych mechanizmami elastycznymi jest dążenie do zmniejszenia kosztów osiągnięcia
celów redukcyjnych wymienionych w Protokole z Kioto. Pozwalają one uzyskać
pożądaną redukcję emisji tych gazów w skali globalnej w drodze wymiany jednostek redukcji (CRU, ERU) między stronami Konwencji. Są jednocześnie nową
formą aktywizacji współpracy międzynarodowej, która ma duży potencjał rozwojowy.
Globalny rynek węglowy w 2007 r. miał wartość 40 mld euro, co stanowiło
wzrost o 80% w stosunku do roku 2006. Całkowity wolumen obrotów wzrósł o 64%
– z 1,6 Gt (1,6 mld ton ekwiwalentu CO2) w 2006 r. do 2,7 Gt w 2007 r. Największy
udział w tym rynku ma mechanizm europejskiego handlu emisjami (EU ETS) – w
2007 r. 1,6 Gt i wartość 28 mld euro. To oznacza wzrost wielkości o 62% i wzrost
wartości o 55% w stosunku do 2006 r. EU ETS stanowi obecnie 62% globalnego
rynku węglowego i 70% wartości tego rynku2.
Duże znaczenie miał rynek mechanizmów elastycznych CDM i JI. Na rynek
CDM przypadało w 2007 r. 35% wolumenu transakcji i 29% wartości transakcji.
Obroty na tym rynku wzrosły z 563 mln ton w roku 2006 do 947 mln ton w roku
2007 (o 68%), a jego wartość odpowiednio z 3,9 mld euro do 12 mld euro (199%).
Głównymi uczestnikami tego rynku po stronie państw, w których realizowano projekty, były Chiny (62% ogółu sprzedaży) oraz Indonezja (10%). Udział przedsięwzięć JI
był o wiele mniejszy (ok. 1% wolumenu i obrotów). Głównymi uczestnikami rynku
JI była w 2007 r. Rosja (42% ogółu obrotów na rynku JI) oraz Ukraina (39%)3.

2. Zasady wykorzystania mechanizmów elastycznych
w prawie unijnym i polskim
Protokół z Kioto powstał w 1997 r., ale jego wejście w życie przeciągnęło się aż
do roku 2005. Dlatego też Unia Europejska podjęła działania w celu wdrożenia unijnego systemu redukcji emisji z wykorzystaniem mechanizmów protokołu z Kioto
(przed wejściem w życie postanowień z Kioto). Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE pozwalała na wykorzystanie mechanizmu JI oraz CDM. W artykule 30 ust. 3 dyrektywy przewiduje się możliwość wykorzystania mechanizmów na potrzeby rozliczenia emisji w ramach wspólnotowego
systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Ze względu na ryzyko podwójnego liczenia redukcji oraz potrzebę wyeliminowania pewnych działań nie przynoszących pożądanych redukcji w roku 2004 wyda2
K. Roine, E. Tvinnereim, H. Hasselknippe (eds.), Carbon 2008 – Post-2012 is now, Point Carbon, 11.03.2008, s. 1, http://www.pointcarbon.com/polopoly_fs/1.912721!Carbon_2008_dfgrt.pdf
(data dostępu 18.07.2008).
3
Tamże, s. 23.
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no tzw. dyrektywę łączącą (Dyrektywa 2004/101/WE4, która zmieniała Dyrektywę
2003/87/WE). Określono w niej szczegółowe zasady dotyczące powiązania mechanizmów JI i CDM ze wspólnotowym systemem handlu, w tym dotyczące włączania
jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER) oraz jednostek redukcji emisji
(ERU) do tego systemu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą zezwolić
prowadzącym instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do
emisji na wykorzystanie CER oraz ERU od roku 2008 w ramach europejskiego systemu handlu emisją. Dyrektywa wprowadziła też ograniczenia wykorzystania jednostek CER i ERU uzyskanych w rezultacie realizacji projektów pochodzących z następujących źródeł:
–– z projektów obejmujących obiekty jądrowe,
–– z projektów związanych z przeznaczeniem gruntów, zmianą przeznaczenia gruntów i leśnictwem (LULUCF),
–– z dużych obiektów hydroenergetycznych >20MW (muszą spełniać kryteria i wytyczne międzynarodowe, w tym zawarte w sprawozdaniu Światowej Komisji
ds. Zapór Wodnych z listopada 2000 r. Zapory wodne i rozwój. Nowe ramy podejmowania decyzji).
Na grunt prawa polskiego zapisy pierwszej ze wspomnianych dyrektyw zostały
przeniesione w postaci Ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji5. W artykule 49 ust. 1
ustawy stwierdza się, że prowadzący instalację objętą wspólnotowym systemem
handlu może wykorzystać do rozliczenia rocznej emisji gazów cieplarnianych
„otrzymane” jednostki redukcji emisji lub jednostki poświadczonej redukcji emisji.
Natomiast zgodnie z art. 49 ust. 2 przedmiotowej ustawy do rozliczania rocznej emisji gazów cieplarnianych nie można stosować jednostek CER i ERU otrzymanych
z realizacji działań inwestycyjnych polegających na budowie obiektów jądrowych,
w wyniku zmiany użytkowania ziemi lub zalesiania.
Szczegółowe zapisy dotyczące wykorzystania ERU i CER zostały uregulowane
w następujących dokumentach:
•• Decyzji Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego
systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach Protokołu z Kioto;
•• Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do DyDyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (DzU Unii
Europejskiej L 338/18 z 13.11.2004).
5
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU 2004, nr 281, poz. 2784).
4
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rektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Decyzji nr 280/2004/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Rozporządzenie Komisji nr 2216/2004 zostało znowelizowane Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

3. Funkcjonowanie mechanizmu wspólnych działań
Mechanizm wspólnych działań (Joint Implementation – JI), zgodnie z art. 6 Protokołu z Kioto, polega na wypełnianiu zobowiązań redukcyjnych przez państwa rozwinięte wymienione w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej. Realizacja zobowiązań redukcyjnych polega na możliwości zaliczenia na konto kraju z Załącznika I
redukcji uzyskanej w wyniku wdrożenia technologii proekologicznej w innym kraju
wymienionym w tymże załączniku. Za uzyskaną redukcję w kraju gospodarza kraj
inwestujący otrzymuje odpowiednią liczbę jednostek ERU. Podmiotami biorącymi
udział w tego typu transakcji mogą być wyłącznie osoby prawne.
Jednostki redukcji emisji (ERU) mogą być przekazywane krajom z Załącznika I
jako sposób na wypełnienie ich zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto w
sposób efektywny ekonomicznie. Inwestor zmniejsza swoje koszty redukcji emisji
(w porównaniu do kosztów, jakie musiałby ponieść, realizując inwestycje krajowe) i
zwiększa swój limit emisji. Natomiast gospodarz projektu zyskuje przyjazne dla środowiska, nowoczesne technologie.
Realizacja przedsięwzięć JI wymaga spełnienia następujących warunków:
–– projekt musi być zatwierdzony przez uczestniczące w nim kraje,
–– projekt JI musi powodować redukcję emisji lub zwiększać pochłanianie gazów
cieplarnianych,
–– transfer jednostek redukcji emisji musi być dodatkowy w stosunku do działań
krajowych mających na celu wypełnienie zobowiązań co do redukcji gazów cieplarnianych,
–– dla kraju sprzedającego taki transfer oznacza, że aby wywiązać się ze swoich
zobowiązań, musi on zredukować na swoim terenie emisję do poziomu pomniejszonego o efekty redukcyjne transferowane za granicę.
Przy wdrażaniu tego mechanizmu ważne jest określenie tzw. poziomu bazowego
emisji gazów cieplarnianych, tzn. poziomu emisji, gdyby takich inwestycji nie było.
Sposób wyliczenia poziomu bazowego określa Komitet Nadzorujący zgodnie z art.
6 Protokołu z Kioto. Gdy poziom bazowy zostanie wyliczony, następuje procedura
monitoringu, również leżąca w kompetencjach Komitetu. Punktem kontaktowym i
jednostką zatwierdzającą projekty JI jest w Polsce Ministerstwo Środowiska.
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4. Znaczenie mechanizmu JI dla współpracy Polski z Japonią
Polska jest atrakcyjnym partnerem do współpracy w ramach mechanizmu JI. Na
mocy Protokołu z Kioto na okres 2008-2012 dysponuje jednostkami przyznanej
emisji (AAU) o wielkości 2648 mln ton ekwiwalentu CO2. Aby zachować wymagany poziom wykonania redukcji, musi zachować rezerwę na poziomie 1942 mln ton
ekwiwalentu CO2. Oznacza to6, że nadwyżka dla Polski na okres 2008-2012 wynosi
706 mln ton ekwiwalentu CO2.
Realizacja projektów JI oferuje istotne korzyści krajowi goszczącemu:
–– transfer technologii i know-how,
–– transfer kapitału – inwestycje zagraniczne,
–– zwiększenie liczby miejsc pracy.
Obecnie Japonia dysponuje najsprawniejszym systemem wytwarzania i wykorzystania energii. Dalsza redukcja gazów cieplarnianych jest niezwykle kosztowna.
Średni koszt inwestycji niezbędnych do redukcji jednej tony CO2 ocenia się na
ok. 109 USD. Japonia ma obowiązek zredukować emisje gazów cieplarnianych o 6%.
Tymczasem w Polsce koszty redukcji są kilkukrotnie niższe – stwarza to perspektywy dla nowych projektów.
Wśród projektów JI realizowanych w Polsce dominują te związane z energetyką
odnawialną i poprawą efektywności energetycznej. W Polsce zatwierdzonych zostało dotychczas kilkanaście projektów wspólnych wdrożeń. Jednym z nich jest projekt
ograniczenia emisji N2O w Zakładach Azotowych Tarnów Mościce, realizowany we
współpracy z Japonią. Szacowana wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych w
okresie 2008-2012 wyniesie ok. 8,3 mln ton.
Potencjalnie przy pomocy firm japońskich można zrealizować bardzo wiele projektów. Do najbardziej typowych należą następujące rodzaje projektów JI7:
1) energia: zamiana paliwa, wytwarzanie odnawialnej energii, poprawa sprawności energetycznej, zmniejszenie ulotnych emisji z paliw,
2) procesy przemysłowe: zastąpienie materiałów, zmiana procesów lub urządzeń, obróbka odpadów, odzysk lub ponowne wykorzystanie,
3) transport: zamiana paliwa, poprawa wydajności paliwa,
4) rolnictwo: gospodarka obornikiem,
5) odpady: gospodarka odpadami stałymi, odzysk metanu z wysypisk odpadów,
gospodarka ściekami,
6) użytkowanie gruntu, zmiana użytkowania gruntu i leśnictwo: zalesianie, ponowne zalesianie, gospodarka leśna, gospodarka terenami uprawnymi, gospodarka
pastwiskami, rekultywacja.
M. Budzanowski, Overview of the Polish position towards Green Investments Scheme (GIS),
Warszawa Ministerstwo Środowiska 25.06.2008, http://www.kashue.pl/images/jicdm/prez2/01_gis_
in_poland_overview_ms%20%5Btryb%20zgodno%B6ci%5D.pdf (data dostępu 21.06.2008).
7
http://www.kashue.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=69&lang=pl (data dostępu 21.06.2008).
6
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5. Funkcjonowanie mechanizmu czystego rozwoju
Istota rozwiązania nazywanego mechanizmem czystego rozwoju (Clean Development Mechanizm – CDM) polega na tym, że kraj strona może inwestować w
krajach rozwijających się, na które nie został nałożony limit emisji, w zamian otrzymując certyfikat redukcji – CER. Mechanizm czystego rozwoju został określony w
art. 12 Protokołu z Kioto jako działanie inwestycyjne realizowane przez państwo
wymienione w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej na terytorium innego państwa niewymienionego w tym załączniku, które to działanie ma na celu redukcję,
uniknięcie emisji gazów cieplarnianych lub ich pochłanianie8. W rezultacie realizacji określonego projektu uzyskuje się tzw. jednostki poświadczonej redukcji (Certified Emission Reduction – CER), przez które rozumie się jednostkę zredukowanej
lub wyeliminowanej emisji gazów cieplarnianych. Uzyskane w ten sposób jednostki
mogą zostać wykorzystane przez strony (kraje) wymienione w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej w celu wywiązania się ze zobowiązań emisyjnych lub przez
prowadzących instalację do rozliczenia rocznych emisji w latach 2008-20129. CER
mogą być wykorzystane na potrzeby własne prowadzącego instalację, zbyte lub wykorzystane w następnych okresach rozliczeniowych10. Jednak poszczególne instalacje objęte systemem nie mogą wykorzystać więcej CER/ERU niż 10% przyznanych
im uprawnień w latach 2008-201211.
Stronami projektu są: kraj inwestor z Załącznika I do Konwencji Klimatycznej,
dostarczający technologię, oraz kraj gospodarz (kraj spoza Załącznika I do Konwencji Klimatycznej), który dostarcza CER krajowi inwestorowi. Cały projekt jest przygotowywany i zarządzany przez dewelopera projektu. Deweloperami mogą być
agendy rządowe, samorządy terytorialne, fundacje, instytucje finansowe, spółki sektora prywatnego oraz organizacje pozarządowe. W zamian za uruchomienie i realizację projektu, na zakończenie długiego procesu deweloper projektu otrzymuje CER.
CER mają postać elektroniczną i mogą być przedmiotem obrotu. Wydanie, transfer,
nabycie i zbycie CER będzie nadzorowane i monitorowane przez Międzynarodowy
Rejestr Transakcyjny (International Transaction Log – ITL)12.
Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (DzU 2005, nr 203, poz. 1684).
9
A. Ciechelska, Problemy wykorzystania mechanizmu czystego rozwoju przy produkcji energii z
odpadów, [w:] A. Graczyk (red.), Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych dla produkcji energii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE,
Wrocław 2008.
10
Artykuł 108 Projektu ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji,http://www.mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/projekty_po_konsultacjach/projekty_ustaw/projekt_ustawy_18.04.2007.pdf (data dostępu 21.06.2008).
11
Artykuł1 ust. 5 oraz art. 2 ust. 5 Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. dotyczącej polskiego KPRU II.
12
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji WE nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w
sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów, w Polsce od 30 czerwca 2006 r. funkcjonuje krajowy rejestr jednostek przyznanej emisji, jednostek pochłaniania, jednostek redukcji emisji,
jednostek poświadczonej redukcji emisji i uprawnień do emisji.
8
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CER można nabywać przede wszystkim poprzez zapłatę z góry lub zapłatę po
dostawie oraz poprzez jeszcze mało popularne formy: zakup opcji oraz obrót giełdowy. Zapłata z góry oznacza pokrycie z góry pełnych lub częściowych kosztów projektu w zamian za uzyskane później CER. Jest to forma preferowana przez deweloperów, ale niosąca wysokie ryzyko dla kupujących. W celu zabezpieczenia kupujący
często nabywa udziały w danym projekcie CDM, ale i w takiej formie instytucje finansowe zaangażowane w przedsięwzięcie są ostrożne i domagają się kosztownych,
dodatkowych zabezpieczeń od kredytobiorcy. Zapłata po dostawie to kontrakt typu
forward. W kontrakcie zostaje ustalona stała lub płynna cena CER, a zapłata następuje po przekazaniu CER na konto kupującego. Jest to metoda preferowana przez
kupujących i instytucje finansowe i jest najbardziej popularna. Zakup opcji to najbardziej elastyczny sposób zawierania transakcji i polega na zakupie prawa opcji do
zakupu CER w przyszłości. Zapłata następuje w momencie zawarcia kontraktu, a
sprzedający zobowiązuje się do sprzedania określonej liczby CER w przyszłości13.
Obrót CER odbywa się w ramach rynku pierwotnego (obrót jednostkami CER),
wtórnego (obrót jednostkami sCER) i rynku opcji. Rynek wtórny CDM to najszybciej
rozwijający się segment aktywów węglowych, który w ciągu roku osiągnął 300 mln
ton wolumenu obrotu, głównie poprzez transakcje typu swap (ERU – sCER). Ceny
CER na rynku pierwotnym wynosiły około 10 euro, a na wtórnym ok. 16 euro14.
W 2007 r. przyjęto do rejestracji 2800 projektów, podczas gdy w 2006 r. tylko
1500. Rośnie zwłaszcza liczba małych projektów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekty z tej dziedziny stanowią najbardziej znaczącą
część wszystkich projektów CDM – 29%. Drugą istotną grupą są projekty poprawy
efektywności wykorzystania energii, stanowiące 20% wszystkich projektów CDM.
W 2007 r. odnotowano znaczny spadek liczby projektów dotyczących redukcji emisji gazów przemysłowych. Udział projektów związanych z unieszkodliwianiem
HFC-23 i N2O spadł z 54% w 2006 r. do 22% w 2007 r.
W kolejnych latach można spodziewać się nadwyżki podaży na rynku CDM.
Może ona być spowodowana zakończeniem procedury przyznawania kredytów na
rynku EU ETS i przyznaniem nowych limitów na tym rynku. W efekcie może to dać
mniejszy wolumen obrotów, gdyż sprzedający będą akumulować kredyty, czekając
na wyższe ceny. Drugą przyczyną jest wyczerpanie się możliwości realizacji inwestycji w krajach gospodarzach o niskich marginalnych kosztach redukcji emisji,
głównie z zakresu redukcji emisji gazów przemysłowych. Dlatego też większą popularnością cieszyć się będą projekty związane z energetyką wodną i wiatrową, co
jest obecnie obserwowane w Chinach. Tak więc szacuje się, że wolumen transakcji
będzie niższy niż w poprzednich latach, ale powinien przekroczyć 1000 Mt15.
13
A. Ciechelska, Działalność banków komercyjnych na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 165-173.
14
K. Roine, E. Tvinnereim, H. Hasselknippe (eds.), wyd. cyt., s. 1.
15
Tamże, s. 33-36.
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Znacznie więcej zmian widać na rynku wtórnym. Całkowity wolumen obrotów
na tym rynku w 2007 r. został oszacowany na 350 mln ton (w 2006 r. było to tylko
40 mln ton). Ceny na początku 2007 r. były na poziomie 14 euro, w lutym spadły do
10,7, a w maju wzrosły do 17,13 euro. W ubiegłym roku odnotowano pierwszą transakcję giełdową na tym rynku: na giełdzie Nord Pool przyjęto długo dyskutowaną
metodologię dotyczącą wykorzystania technologii powodujących mniejszą emisję
gazów cieplarnianych w produkcji energii w oparciu o paliwa kopalniane, uruchomiono Międzynarodowy Rejestr Transakcyjny (ITL – International Transaction Log)
oraz zwiększono zatrudnienie w Radzie Zarządzającej. Uruchomienie ITL pozwoliło na przyłączenie do niego rejestrów krajowych i prowadzenie handlu międzynarodowego. Nowe metodologie dają bodziec dla krajów gospodarzy, natomiast zwiększenie zatrudnienia pozwoliło na przeanalizowanie blisko dwukrotnie większej
liczby projektów niż w roku ubiegłym. W przyszłości można oczekiwać, że wzrośnie
zainteresowanie transakcjami typu spot, co może spowodować przeniesienie części
transakcji sCER z rynku bilateralnego na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Z drugiej
strony możliwe jest też niewielkie zainteresowanie tego rodzaju transakcjami, jako
że poszczególne branże mogą być zainteresowane transferem CER na ERU. Szacuje
się, że wielkość obrotu sCER będzie proporcjonalna do liczby projektów na etapie
transferu CER. Sytuacja ta może się przyczyniać do powstrzymywania się od zakupów CER do czasu spadku ich cen i wykorzystywania CER z następnych okresów
do wypełnienia obecnych zobowiązań emisyjnych16.

6. Chiny na rynku CDM
Chiny nadal pozostają w czołówce krajów, jeśli chodzi o podaż projektów CDM,
i mają w nich większy udział niż wszystkie kraje pozostałe razem wzięte (70% w
2006 r. i 68% w 2007 r.). Chińska Republika Ludowa jako jedno z pierwszych państw
ratyfikowała Konwencję Klimatyczną Narodów Zjednoczonych, a w 2002 r. ratyfikowała Protokół z Kioto i od tego momentu może uczestniczyć w CDM. Od 2004 r.
obowiązują w Chinach przepisy prawne dotyczące działania i prowadzenia projektów CDM. Obok wymogów charakterystycznych dla wszystkich projektów CDM
(zgodność z prawem, polityką, efektywnością techniczną i ekonomiczną) w Chinach
zostały określone działania priorytetowe w ramach CDM. Należą do nich projekty
dotyczące poprawy efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania źródeł
energii odnawialnej oraz ujmowania i wykorzystania metanu.
Według wytycznych chińskich, projekty CDM powinny przynosić transfer technologii przyjaznych środowisku, a ponadto właściciel projektu CDM powinien być
podmiotem z kapitałem chińskim lub chińskim przedsiębiorstwem holdingowym
(kapitał chiński nie mniejszy niż 51%). Wyznaczenie linii bazowej i wyliczenie
wielkości redukcji emisji, zasad dodatkowości i monitorowania projektów realizo16
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wanych w Chinach są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi UNFCCC. W
ostatnim czasie Chiny wprowadziły szereg uregulowań prawnych oraz opracowały
dokumenty strategiczne (m.in. Agendę 21) dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ponadto przyjęto regulacje promujące inwestycje zagraniczne,
zezwalając na zakładanie w Chinach spółek typu joint venture, przedsięwzięć typu
joint venture oraz przedsiębiorstw zagranicznych. Przepisy te nie dotyczą oddziałów
przedsiębiorstw. Zachęcają do stosowania zaawansowanych technologii i chronią
inwestorów np. przed nacjonalizacją – inwestorowi przysługuje rekompensata, w
przypadku gdy interes publiczny wymaga przejęcia przedsiębiorstwa. Wydaje się, że
są to dobre podstawy prawne do rozwoju projektów CDM w Chinach17.
Polska w chwili obecnej nie realizuje projektów typu CDM. Jednak pewne działania mające na celu identyfikację możliwości realizacji takich przedsięwzięć przez
Polskę zostały już podjęte dzięki inicjatywie Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Największe nadzieje Polska może wiązać z dominującymi dziedzinami projektów CDM: energetyką wodną i wiatrową. Kolejną ważną grupą są
projekty wykorzystujące ciepło odpadowe. Większość projektów CDM w Chinach
jest na etapie walidacji lub zatwierdzenia przez jednostkę zarządzającą – powyżej
30%. Kilkanaście procent stanowią projekty będące w fazie rozwoju lub przyjęte
przez Radę Zarządzającą.

7. Uwagi końcowe
Mechanizmy łagodzące dają możliwość wypełnienia zobowiązań Protokołu z
Kioto przy wykorzystaniu rachunku efektywności ekonomicznej. Należy jednak zauważyć, że niekoniecznie musi to oznaczać skuteczne wykonywanie zobowiązań
Protokołu. W szczególności problem ten dotyczy mechanizmu czystego rozwoju.
Jego wdrażanie wymaga wprowadzenia dokładnych rozwiązań dotyczących monitoringu, weryfikacji i uznawania jednostek redukcji emisji. W przeciwnym razie w
warunkach rozwoju krajów gospodarzy projektów uzyskanie jednostek redukcji
może się odbywać nawet przy wzroście całkowitych emisji. Stąd bardziej bezpieczne wydają się mechanizmy JI, gdzie następuje redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Polska ma szansę wykorzystania obu mechanizmów we współpracy z krajami
Azji Wschodniej. Mając duży potencjał redukcji emisji, może intensywnie rozwijać
projekty JI z przedsiębiorstwami japońskimi oraz zyskiwać na transferze kapitału,
technologii i zwiększaniu liczby miejsc pracy. Z drugiej strony może rozwijać projekty CDM, głównie w Chinach, zyskując zwiększenie limitu krajowej emisji. Wymaga to większej aktywności samych przedsiębiorstw oraz władz publicznych, które
będą wspierać wysiłki podmiotów gospodarczych.
17
A. Romaniewska (red.), Możliwości realizacji projektów CDM w Chinach. Materiały instruktażowe, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, Warszawa 2007, s. 30-41.
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The use of Kyoto Protocol mechanisms for developing
co-operation between industrialized countries
and East Asian countries on the example of China and Japan

Summary
Countries with commitments under the Kyoto Protocol agreed to introduce three market-based
mechanisms:
•• Emissions Trading,
•• The Clean Development Mechanism (CDM),
•• Joint Implementation (JI).
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Those mechanisms stimulate development through technology transfer and investments. In the
context of international co-operation, CDM and JI are the most important mechanisms. CDM and JI
help countries with Kyoto commitments to meet their targets by reducing emissions carbon in other
countries in a cost-effective efforts. Moreover, private sector and developing countries are encouraged
to contribute to emission reduction. JI involves investments in emission reducing realized by industrialized countries in other developed countries. CDM is similar mechanism but investments are realized
by industrialized countries in developing countries.
The Kyoto Protocol and its mechanisms can be chance for Poland to participate in new possibilities
of international co-operation. JI can create new investment sources in Poland. Japan can mainly be interested in a such solution in the context of emission allowances insufficiency. However, CDM project
can be attractive for Poland as it presents possibilities for creating new investment markets. Especially
China seems to have the potential to become a place for investments in alternative energy projects.

Andrzej Graczyk, dr hab., prof. UE, kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
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Polityka gospodarcza i handlowa
wybranych krajów Azji
Południowo-Wschodniej i Wschodniej
1. Wstęp
Przedmiotem opracowania jest identyfikacja i opis zależności między polityką
gospodarczą a teorią i polityką w dziedzinie handlu zagranicznego oraz analiza ich
oddziaływania na rozwój gospodarczy w Korei, Tajwanie, Singapurze i Hongkongu.
Artykuł jest próbą wskazania, że rozwój gospodarczy jest w dużej mierze zdeterminowany polityką handlową oraz wywołanymi przez nią powiązaniami i stosunkami
handlowymi.
Cel główny to próba odpowiedzi na pytanie, czy polityka handlowa, a zwłaszcza
proeksportowa, była podstawą rozwoju gospodarczego wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Cele o charakterze poznawczym to:
–– określenie miejsca handlu zagranicznego i eksportu w polityce gospodarczej i
doktrynie ekonomicznej,
–– rozpoznanie wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu.
Cel o charakterze metodycznym to wykorzystanie metody zgodnej z ideą podejścia systemowego do badania i weryfikacji materiału opisowego i statystycznego.

2. Charakterystyka wstępna
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych w Azji pojawiła się, obok Japonii, grupa
krajów, które ze względu na osiągany dynamizm gospodarczy1 zostały nazwane krajami nowo uprzemysłowionymi (NKP – nowe kraje przemysłowe). Zalicza się do
nich Koreę Południową, Tajwan i dwa państwa-miasta: Hongkong i Singapur. Hongkong, Singapur i Tajwan charakteryzowało silne powiązanie z Chinami.
Kraje te charakteryzowała nie tylko wysoka dynamika PKB, ale jeszcze wyższa dynamika eksportu. Realizowana przez nie polityka proeksportowa przyczyniła się do trzy-, czterokrotnie wyższej
zależności tych krajów od handlu zagranicznego, niż wynosi ich udział w światowym produkcie, za:
J.W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 369.
1
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W krajach nowo uprzemysłowionych rola państwa była znacznie zróżnicowana.
Największe znaczenie miała w Korei Południowej, następnie w Singapurze, a najmniejsze na Tajwanie. W Hongkongu administracja kolonialna realizowała model
gospodarki wolnorynkowej. Cechą wspólną tych gospodarek był rozwój kapitału
lokalnego oraz eksportu. W Korei Południowej i na Tajwanie, rządzonych przez junty wojskowe, występowało duże obciążenie wydatkami wojskowymi. Dlatego też
realizowane reformy sprzyjać miały wzrostowi oszczędności, a tym samym akumulacji wewnętrznej, oraz inwestycjom ukierunkowanym na rozwój gałęzi przemysłu
zorientowanych na rynki zagraniczne. Dodatkowo Korea Południowa, silnie uzależniona od Stanów Zjednoczonych, uzyskała pomoc amerykańską w realizacji polityki
eksportowej. Tajwan i Korea Południowa w celu stworzenia bazy dla rozwoju eksportowych gałęzi przemysłu ustanawiały specjalne strefy ekonomiczne. Strefy te
aktywizowały także zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Ponadto Korea Płd. bardzo aktywnie wspierała rozwój grup przemysłowo-handlowych zwanych czebolami
(na wzór japońskich keiretsu). Tajwan i Korea Południowa, po uzyskaniu dużych
nadwyżek eksportowych i umocnieniu swojego miejsca na rynku międzynarodowym, stopniowo zaczęły realizować strategię liberalizacji importu towarowego i
napływu zagranicznego kapitału.
Uzyskiwanie wysokich nadwyżek eksportowych wywołało naciski, zwłaszcza
Stanów Zjednoczonych, na aprecjację walut krajów NKP oraz pełną liberalizację ich
stosunków z zagranicą. W konsekwencji nastąpiło związanie walut narodowych z
dolarem amerykańskim. Natomiast w latach 1994-1995 kraje NKP, również pod presją Stanów Zjednoczonych i MFW, przeprowadziły liberalizację krótkoterminowych
obrotów kapitałowych. Działania te zapewniły im członkostwo w OECD. Jednak
związanie walut z dolarem pozbawiło mechanizmy kursowe walut tych krajów zdolności do samoregulacji, co w warunkach liberalizacji obrotów krótkoterminowych
doprowadziło do wzrostu zadłużenia korporacyjnego za granicą oraz do wybuchu
fali spekulacji. Procesom tym nie była w stanie zapobiec konserwatywna polityka
monetarna i fiskalna. Konsekwencją wymuszonej liberalizacji i pobudzonej spekulacji był kryzys finansowy 1997/19982. Kryzys ten szczególnie uderzył w Koreę Południową i drugą generację NKP (Malezję, Tajlandię, Filipiny, Indonezję i Wietnam).
Krajem, w którym kryzys przebiegał najłagodniej, był Singapur – utrzymał on status
jednego z najbardziej konkurencyjnych państw świata.

3. Azjatycki wariant liberalnego modelu proeksportowej
restrukturyzacji realizowany w Singapurze i Hongkongu
Singapur z chwilą odzyskania niepodległości odrzucił brytyjski model państwa
opiekuńczego, choć jednocześnie wprowadził silną władzę państwową. Hongkong z
kolei realizował aktywną politykę rozwojową, w pełni podporządkowaną zasadom
2

J.W. Bossak, W. Bieńkowski, wyd. cyt., s. 370-371.
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leseferyzmu: „rząd czyni rzeczy, które mogą być zrobione tylko na jego poziomie,
pozostawiając siłom rynkowym inicjowanie, pobudzanie i zarządzanie resztą gospodarki”3. Ponadto w obu tych krajach nie było zakorzenionych mechanizmów strategii
substytucji importu. W Singapurze mechanizmy te dotyczyły wyłącznie wyrobów
przemysłu lekkiego oraz surowcowego i realizowane były wyłącznie do 1967 r.
Pomimo zbliżonych warunków społeczno-ekonomicznych i przyjętych założeń
modelowych kraje te realizowały odmienne warianty liberalnego modelu proeksportowego rozwoju. W obu krajach władze nie różnicowały stopy procentowej, by oddziaływać na kierunki alokacji czynników produkcji.
W Hongkongu polityka fiskalna i finansowa władz lokalnych nie miała charakteru selektywnego, gdyż państwo nie różnicowało wysokości stawek podatkowych i
nie wykorzystywało ich do oddziaływania na alokację czynników wytwórczych oraz
na zmiany strukturalne. Natomiast w Singapurze jednolitości fiskalnego traktowania
podmiotów krajowych i zagranicznych towarzyszyła selektywność podażowa (według branż i typów produkcji) oraz popytowa (eksport i rynek krajowy). Selektywność ta była ukierunkowana przede wszystkim na wspieranie rozwoju technologicznie zaawansowanych branż produkcji. Obejmowała także zachęty do eksportu
kapitału produkcyjnego z branż tradycyjnych. Polityka ta wpływała na kierunki alokacji czynników produkcji w gospodarce. W Hongkongu podstawowym elementem
oddziaływania państwa na alokację czynników produkcji była polityka zarządzania
ziemią, jako rzadkim czynnikiem produkcji. Polegała ona na odpowiednim kształtowaniu czynszów, głównie poprzez różnicowanie warunków działania firm.
W obu krajach ważnym elementem polityki państwa było oddziaływanie na siłę
roboczą. Poprzez wykorzystanie i regulowanie napływu taniej siły roboczej władze
Hongkongu utrzymywały niskie płace i dzięki temu podtrzymywały ukształtowane
korzyści komparatywne. Obfitość taniej i relatywnie nisko kwalifikowanej siły roboczej odzwierciedliła się w strukturze towarowej eksportu.
Czynnikiem wyraźnie natomiast różnicującym rozwój obu tych krajów był wysoki udział sektora państwowego w gospodarce Singapuru. W zatrudnieniu wynosił
on 20%, w tworzeniu PKB – 14%, a w inwestycjach finansowanych ze źródeł krajowych – ponad 60%4.
Wyraźnie należy podkreślić, że władze Singapuru prowadziły bardziej aktywną
politykę niż władze Hongkongu. Polityka ta opierała się na mechanizmach rynkowych z wykorzystaniem elementu selektywności podażowej (branżowej) i popytowej (eksport). Natomiast sama polityka proeksportowa była tam mniej aktywna niż
w Hongkongu5. Przejawiało się to przede wszystkim w tym, że proeksportowa re3
R.I. Tricker, Alternative models of the market economy – the case of Hong Kong, [w:] H.G.
Fleck, R. Ławniczak, Alternative Models of the Market Economy for Transitional Economies, Sorus
Press, Warszawa 1993, s. 225, cyt. za: A. Wziątek-Kubiak, Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju, Poltext, Warszawa 1996, s. 93.
4
A. Wziątek-Kubiak, Kontrowersje…, s. 95-97.
5
A. Zorska, Gospodarki Singapuru i Hongkongu: podobieństwo rzeczywiste czy pozorne?, SGH
– IGKR, Warszawa 1993, s. 35-36.
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strukturyzacja przemysłu w Singapurze miała głównie charakter międzygałęziowy,
a w Hongkongu – wewnątrzgałęziowy. Z czasem w Hongkongu zaczęto rezygnować
z produkcji i eksportu wyrobów tanich, o niskiej jakości, na rzecz produkcji bardziej
zaawansowanej technologicznie, choć nadal o zdecydowanie pracochłonnym charakterze. W Singapurze mimo międzygałęziowego charakteru restrukturyzacji następował systematyczny wzrost produkcji w branży elektronicznej i elektrotechnicznej,
będących nośnikami nowoczesnej techniki i technologii. Ponadto niemal cała produkcja jest realizowana w filiach zagranicznych korporacji poza granicami Singapuru. Dzięki temu ponad 60% eksportu Singapuru w latach dziewięćdziesiątych stanowiły nowoczesne wyroby. Widać zatem wyraźnie, że kapitał obcy odegrał główną
rolę w proeksportowej restrukturyzacji przemysłu singapurskiego. Choć podkreślić
należy, że podmiotem proeksportowej restrukturyzacji gospodarki były także krajowe firmy prywatne i publiczne, działające jako poddostawcy wielkich korporacji6.
W obu krajach ważnym elementem proeksportowej restrukturyzacji były usługi, które tworzą podstawową część PKB. Wynika to przede wszystkim z funkcji
pośrednika, jaką kraje te pełnią od dawna. W latach osiemdziesiątych udział reeksportu w eksporcie Singapuru wynosił 26%, a Hongkongu – 56%. Singapur jest
ważnym międzynarodowym przewoźnikiem morskim. W obu krajach rośnie znaczenie usług telekomunikacyjnych, oba są też ważnymi międzynarodowymi ośrodkami finansowymi7.

4. Polityka protekcji i jej skutki w Korei Południowej
Koreańska wersja rozwoju proeksportowego8 jest przykładem strategii, w której
polityka kursowa i handlowa odgrywały niewielką rolę, natomiast podstawowe znaczenie miały instrumenty polityki przemysłowej, w tym finansowej i fiskalnej9.
Do połowy lat osiemdziesiątych reżim handlowy Korei Południowej wyróżniał
się wysokim stopniem protekcji. Średnia ważona stawek celnych na importowane
towary przekraczała 30%10. Dopiero po 1983 r. obniżono jej poziom do 23,7%, a w
1992 r. – do 8%. Ponadto cechą tego systemu była nie tylko wysokość protekcji, ale
także jej selektywny charakter. Kryterium selektywności stanowiły nie tyle towary,
A. Wziątek-Kubiak, Kontrowersje…, s. 102.
A Wziątek-Kubiak., Polityka dostosowawcza wobec tzw. gałęzi schyłkowych w procesie uprzemysłowienia (na przykładzie Korei Południowej), Studia i Materiały INE PAN nr 41, Warszawa 1993,
s. 170-173.
8
W proeksportowym rozwoju gospodarczym Korei Południowej można wyodrębnić trzy podokresy: 1964-1973,1974-1979 oraz lata osiemdziesiąte.
9
Zob. Ch.-H. Nam, Export promotion strategy and economic development in Korea, [w:]
Ch. Milner (ed.), Export Promotion Strategies: Theory and Evidence from Developing Countries, Harvester Wheatsheaf, New York 1990 oraz A. Lipowski, Protekcjonizm w polityce gospodarczej Korei
Południowej i Tajwanu. Mity i fakty, Materiały Seminaryjne INE PAN nr 4, Warszawa 1995.
10
Ch. Frank Jr., K.S. Kim, L.E. Westphal, Foreign Trade Regimes and Economic Development:
South Korea, NBER, New York 1975, s. 60.
6
7
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ile sektor krajowy i sektor eksportowy. Zatem nie tyle poziom stawek i ograniczenia
pozataryfowe, ile typ konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju wyznaczał charakter selektywności protekcji. Przy wysokim średnim poziomie protekcji wyrobów
koreańskich to polityka protekcji różnicowała rzeczywisty poziom protekcji między
sektorem krajowym i eksportowym. Sektor krajowy był zwolniony tylko z opłat
importowych za dobra zaopatrzeniowe. Natomiast producenci sektora eksportowego
mieli wolny dostęp do importu także dóbr inwestycyjnych i artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku. Pomimo zliberalizowania sektora eksportowego, przejawiającego się prawie nieograniczonym dostępem eksporterów do importu towarów, na
rynku koreańskim pojawiały się antybodźce eksportowe. Wyzwalała je protekcja
sektora krajowego. W celu zneutralizowania działających antyeksportowo zniekształceń panujących na rynku wewnętrznym rząd wprowadzał bodźce dla eksporterów, zwłaszcza bodźce o charakterze zachęt finansowych, np. finansowanie kredytu
eksportowego, dostęp do zagranicznych pożyczek, ulgi podatkowe. W efekcie w
latach 1964-1973 subsydia brutto stanowiły 21,2-45,8% wartości eksportu.
Polityka rządu koreańskiego prowadziła zatem do dualizmu rozwojowego. Z
jednej strony była ukierunkowana na ochronę rynku krajowego przed zagraniczną
konkurencją, jednak z drugiej – dyskryminowała jego funkcjonowanie względem
sektora eksportowego. Tym samym model koreański pokazuje, w jaki sposób protekcji danego segmentu gospodarki może – wynikowo – towarzyszyć, a nawet służyć, jego dyskryminacja względem innej części gospodarki11.
Jak wspomniano, pasywną rolę w proeksportowym rozwoju Korei Południowej
odegrała polityka kursu walutowego. Od dewaluacji wona w 1964 r. kurs nominalny
tej waluty niewiele się zmieniał. Wyższy poziom inflacji w Korei niż u jej partnerów
handlowych powodował przeszacowanie wona. Poziom ten podnosiła protekcja.
Zliberalizowany import dla sektora eksportowego oraz subsydiowanie produkcji
eksportowej zmieniały charakter kursu dla eksporterów, efektywnie go dewaluując.
Efektywny kurs dla eksporterów był wyższy niż nominalny.
W latach sześćdziesiątych relatywnie niewielki udział w „pchnięciu eksportowym” Korei Południowej miały inwestycje rozszerzające moce produkcyjne. Tylko
część inwestycji krajowych była lokowana w dynamicznie rozwijającym się sektorze eksportowym. Sektor eksportowy w Korei, podobnie jak w Hongkongu, rozwijał
się dzięki przebudowie (głównie asortymentowej) produkcji, którą przeprowadzono
w okresie substytucji importu (przemysłu lekkiego)12. Podobnie również jak w
Hongkongu i na Tajwanie, ale odmiennie niż w Singapurze, istotną rolę w rozwoju
eksportu Korei Południowej odegrały zagraniczne firmy handlowe, głównie korporacje japońskie. Jednak w przeciwieństwie do Hongkongu, w Korei Południowej
przy silnym wsparciu rządu zaczęły się rozwijać także krajowe firmy handlowe,
które przejmowały funkcje zagranicznych hurtowników. Wielobranżowa struktura
A. Wziątek-Kubiak, Kontrowersje …, s.130-132.
K.H. Mihn, Industrial Policy for Industrialization of Korea, KIET, Seoul 1988, t. 2, s.14, cyt.
za: A. Wziątek-Kubiak, Kontrowersje…, s.134.
11

12
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dynamicznie rozwijających się czeboli wywarła wpływ na różnicowanie się struktury produkcji i eksportu koreańskiego.
Lata siedemdziesiąte to okres radykalizacji działań rządu na rzecz zmiany struktury produkcji i eksportu. Towarzyszył jej wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce, skierowanych do wybranych dziedzin przemysłu ciężkiego. Była to niezwykle kosztowna polityka zmian strukturalnych w gospodarce, nazywana także
„pchnięciem restrukturyzacyjnym”. Rozwój produkcji i eksportu w Korei Południowej był oparty na pracochłonnych typach produkcji. Choć powoli zmniejszał się
udział przemysłu lekkiego na rzecz przemysłu ciężkiego, to jednak dopiero w 1980 r.
udziały te wyrównały się w produkcji, a w 1987 r. także w eksporcie. Zatem do
1980 r. podstawą produkcji, a do 1987 r. także eksportu, były wyroby przemysłu
lekkiego, czyli tzw. gałęzi tradycyjnej. Jej dynamizm był jednym ze źródeł „cudu
gospodarczego” Korei.
Istotą koreańskiej polityki „pchnięcia eksportowego” było rozwijanie nie tylko
eksportu, ale także produkcji eksportowanej. Związane to było z tym, że rząd koreański mimo bardzo dobrej koniunktury na rynku światowym i związanej z nią dużej
dynamiki wzrostu eksportu nie zrezygnował ze stosowania polityki wspierania eksporterów. Tym samym wywoływał zainteresowanie wszystkich przedsiębiorców tą
sferą działania. Co najmniej do początku lat osiemdziesiątych, czyli w tym okresie,
gdy Korea stanowiła aktywny element handlu międzynarodowego, eksporterzy tego
kraju byli głównymi beneficjentami polityki państwa. Ponieważ eksport Korei Południowej był najbardziej dynamicznym segmentem gospodarki, miał coraz większy
udział we wpływach budżetowych, choć sam był silnie subsydiowany. Zatem przykład ten wyraźnie dowodzi, że subsydiowanie eksportu może służyć rozwojowi gospodarczemu, a także zwiększeniu wpływów budżetowych, z których z kolei rozwój
eksportu jest wspierany. Jednym z istotnych warunków jest jasność i przejrzystość
polityki wspierania eksportu oraz stabilizacja warunków działania eksporterów. Tym
samym koreański model proeksportowego rozwoju nie podważa istnienia sprzeczności między rozwojem eksportu a protekcją. Dowodzi jednak, że istnieje możliwość pokonania tej sprzeczności przez stwarzanie mechanizmów neutralizujących
antyeksportowe efekty protekcji.
Mimo że model koreański miał charakter protekcjonistyczny i interwencjonistyczny, jego sukces można wyjaśnić przez wykorzystanie teorii neoklasycznej. W
rezultacie polityki państwa mającej charakter dualistyczny (promocja zliberalizowanego sektora eksportowego i względna dyskryminacja chronionego przed zagraniczną konkurencją sektora rynku krajowego) nie nastąpiło w Korei zniekształcenie cen
względnych (na niekorzyść sektora eksportowego) ani też „ssanie” czynników produkcji przez sektor rynku krajowego. Dyskryminacja sektora rynku krajowego, warunki jego funkcjonowania gorsze niż sektora eksportowego – nie stwarzały w tym
pierwszym sektorze nowego popytu na czynniki produkcji, zatem nie pobudzały
wzrostu ich ceny. Lepsze warunki funkcjonowania sektora eksportowego, subsydia
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i wsparcie dla eksporterów sprawiały, że poprawiały się ceny względne produkcji
eksportowanej w stosunku do cen sektora krajowego. Rosła siła nabywcza produkcji
sektora eksportowego w stosunku do sektora krajowego13.

5. Reasumpcja
Doświadczenia krajów azjatyckich, które osiągnęły sukces rozwojowy, pokazują
związek między dynamiką wzrostu produkcji i eksportu. Powyższe kraje (Japonia,
Hongkong, Korea Południowa, Singapur14) zwiększyły swój udział w światowym
eksporcie z 8% w 1965 r. do 13% w 1980 r. i 18% w 1990 r., w tym eksport samych
„czterech tygrysów” wzrósł odpowiednio z 1,5% do 3,8% i 6,7%15.
Eksport koreański rósł w latach 1960-1990 czterokrotnie szybciej niż eksport
światowy. Dynamicznie rosła też w krajach azjatyckich relacja eksportu do PKB.
Rezultaty przez nie uzyskane są wynikiem prowadzonej polityki, pomocy zagranicznej (kapitałowej i kadrowej), dostępności rynków zagranicznych, sytuacji politycznej
w skali globu itp.16 Duże znaczenie należy przypisać orientacji eksportowej, która
spowodowała otwartość przedsiębiorców na nowe potrzeby odbiorców, związane
z nowymi wyrobami, do których niezbędne były nowe technologie. Powstał nowy
kanał dodatkowego pobudzania wydajności produkcji – poza wzrostem zatrudnienia
i wzrostem wartości środków trwałych. Przeprowadzona przez J. Kuliga analiza
głównych czynników wzrostu gospodarczego Tajwanu i Korei Południowej wykazała, iż w początkowym okresie dynamicznego rozwoju (w latach sześćdziesiątych)
głównym „motorem napędowym” był popyt zagraniczny, stosunkowo łatwy do zaspokojenia przez te kraje wobec występowania w nich znacznych ekstensywnych rezerw czynników wytwórczych. Źródeł dalszego utrzymywania się wzrostu gospodarczego należy upatrywać w czerpaniu korzyści z uczestnictwa w międzynarodowym
podziale pracy. Pozwoliło to na wzrost wydajności czynników wytwórczych, co
przeciwdziałało spadkowi krańcowych przychodów z tych czynników, a więc procesowi, który z ogromnym nasileniem występował w byłych krajach socjalistycznych.
Podkreślenia wymaga tu znaczenie zwrotnego wpływu wywołanego przez zaspokojenie popytu eksportowego zwiększoną podażą nowoczesnych, konkurencyjnych
produktów, dzięki budowie technologicznie zaawansowanej zdolności przemysłu
przetwórczego. Uwypukla to rolę promocji eksportu jako „zwornika” całej strategii
industrializacyjnej, bazującej wyjściowo na substytucji importu.
Duże znaczenie, poza promocją eksportu, która ujawniła statyczne korzyści
komparatywne (obfitości taniej i wykwalifikowanej siły roboczej), miała bardzo wysoka dynamika nakładów inwestycyjnych (podobnie jak od 1995 r. w Polsce). UmożA. Wziątek-Kubiak, Kontrowersje…, s.140-142.
Oprócz opisanych w artykule także Tajwan, Indonezja, Malezja i Tajlandia.
15
The East Asian Miracle, Economic Growth and Policy, A World Bank Policy Research, 1993.
16
J. Kulig, Otwieranie gospodarek krajów Azji Wschodniej – wnioski dla Polski, „Raporty IRiSS”
1995, nr 37, s. 7-8.
13
14

Polityka gospodarcza i handlowa wybranych krajów...

67

liwiła ona zwiększenie roli intensywnych czynników wytwórczych i przejście od
statycznych do dynamicznych przewag komparatywnych. Wymagało to prowadzenia aktywnej polityki inwestycyjnej.
Doświadczenia wschodnioazjatyckie wskazują, że rozwój przemysłowy może
być realizowany jedynie według koncepcji „export led growth”, czyli rozwoju zorientowanego na rynek światowy. Oznacza to upadek koncepcji budowy „kompleksu przemysłowego” – kompleksu wzajemnie uzupełniających się gałęzi przemysłu,
umożliwiającego samoczynny rozwój po zbudowaniu bazy przemysłowej (przemysłu ciężkiego)17.
Dokładniejszą analizę wpływu handlu międzynarodowego na układ centrum–
peryferie przeprowadził R. Prebisch. Rozważając wielkość wolumenu handlu światowego i wyników go kształtujących, R. Prebisch wziął po uwagę dwie sytuacje. W
pierwszej główne państwa (centrum) z wysokim poziomem własnego importu
kształtują wysoki popyt importowy na własne produkty ze strony pozostałych podmiotów gospodarki światowej. Ten pierwotny impuls przekłada się nie tylko na
wzrost importu z państw centrum, ale także na wzrost powiązań handlowych między
państwami spoza tego obszaru. Jest to szczególnie widoczne, gdy współczynnik importu powiąże się z wielkością dochodu narodowego. Handel międzynarodowy ma
wobec tego duży udział w tworzeniu podziału światowego, a ponadto przyczynia się
do rozwoju współpracy wielostronnej.
W drugiej sytuacji, gdy główne państwa (centrum) mają niskie wskaźniki importu, pozostałe państwa muszą ograniczać własny import z centrum oraz zmniejszyć
jego wolumen we wzajemnych kontaktach. Każde państwo, które ucieka się do protekcjonizmu, niezależnie od wielkości, może mieć wielostronny wpływ na handel
międzynarodowy. Oddziaływanie to jest tym silniejsze, im dane państwo jest większe, im większy jest jego potencjał gospodarczy18.
R. Prebisch odrzucił założenie o korzyściach wolnego handlu dla wszystkich
podmiotów gospodarki światowej. Według niego, specjalizacja zgodnie z teorią
kosztów komparatywnych D. Ricarda ograniczyła możliwości państw mniej rozwiniętych w osiąganiu korzyści z postępu technicznego. W układzie centrum–peryferie
doszło do nierównej wymiany handlowej, w wyniku której w państwach peryferyjnych pojawiło się strukturalne bezrobocie, niższy dochód narodowy, nierównowaga
bilansu handlowego oraz pogorszenie się terms of trade. W długim okresie względny spadek cen produktów rolnych i surowców eksportowanych przez państwa rozwijające się w porównaniu z produktami przemysłowymi eksportowanymi przez
państwa rozwinięte jest przyczyną sytuacji, w której państwa rozwijające się, by
A. Karpiński, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz Polska w XXI w.,
PAN, s. 167-168, za: P. Ważniewski, Rola handlu zagranicznego w długookresowym wzroście gospodarczym Polski, „Studia nad Strategią. Raporty IRiSS” 1996, nr 41, s. 136.
18
R. Prebisch, International trade and payments in area of coexistence, commercial policy in the
underdeveloped countries, [w:] World Trands and Palterns, Washington 1961, s. 266.
17
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uzyskać tę samą ilość dóbr importowanych, muszą eksportować coraz więcej własnych produktów, co pogarsza ich terms of trade ( teza Prebischa – Singera)19.
R. Prebisch zauważa ponadto, że państwa rozwinięte monopolizują korzyści wynikające z postępu technicznego. Ich źródłem są państwa stanowiące centrum – z
nich następuje transfer technologii do państw peryferyjnych. W przeciwieństwie do
centrum, gdzie postęp techniczny łączy się z podwyższeniem standardu życia wszystkich mieszkańców, dla peryferii oznacza on jedynie korzyść dla eksporterów. Równocześnie może przyczynić się do wzrostu bezrobocia strukturalnego, gdyż uwolniona w jego wyniku siła robocza nie może znaleźć zatrudnienia w innych sektora
gospodarki. R. Prebisch dowodzi, że z powodu specjalizacji w produkcji surowców
i artykułów rolnych państwa rozwijające się nie odnoszą korzyści z postępu technicznego ani bezpośrednio poprzez wzrost wydajności, ani pośrednio przez poprawę
terms of trade.
Ponadto wyraźnie należy stwierdzić, że handel zagraniczny jest jednym z głównych czynników obiektywnych, różnicujących warunki rozwoju ekonomicznego
krajów w aspekcie funkcjonowania, a nie rzeczowym. Należy zatem przyjąć założenie wynikające z analizy prawidłowości rozwoju różnych grup krajów, że handel
zagraniczny może dla jednych krajów stać się determinantą rozwoju, a dla innych –
jego barierą20. Bariera handlu zagranicznego oznacza przede wszystkim trudności
płatnicze wynikające ze strukturalnej, a nie koniunkturalnej nadwyżki potrzeb importowych gospodarki nad możliwościami ich pokrycia za pomocą wpływów z eksportu. W tym kontekście należy przyjąć, że celem polityki handlu zagranicznego jest
dążenie do zapewnienia równowagi bilansu płatniczego państwa. Natomiast polityka
zagraniczna poszerza ten cel o kształtowanie elementów wewnętrznego środowiska
ekonomicznego w powiązaniu z czynnikami zewnętrznymi celem tworzenia warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi kraju21.
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Economic and trade policies of selected South-East
and East Asian states
Summary
The second half of the 1960s witnessed the appearance of a group of states which due to their
soaring economic dynamism were named New Industrial Countries. Significant development of local
capital and export were the two features common for all above-mentioned states. The role of each
country in the functioning of those economies was however diverse. The biggest impact could be noted
in South Korea, subsequently in Singapore while the least significant input from the country authorities
was present in Taiwan. Colonial administration of Hong Kong implemented free market economy
model. Korea and Taiwan, ruled by military juntas, were burdened with army expenditures. For this
reason all implemented reforms were conducive for thrifty economy and accumulation increase as well
as investments directed at the growth of those branches of industry that are foreign markets oriented.
Korea being strongly dependent on the United States received American aid in realizing its export
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policy. Furthermore, Korea actively supported development of industrial-trade societies known as
chaebols (similar to Japanese keiretsu). Both Taiwan and Korea having gained significant export
surplus and having strengthened their position in the international market, started to gradually realize
the strategy of liberalizing import of goods and foreign capital inflow.
The experience of those Asian countries that achieved success in development shows relation between growth dynamics of production and export.

Małgorzata Domiter, dr, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Bogusława Drelich-Skulska

Systemy społeczno-gospodarcze
Nowych Krajów Przemysłowych1
Azji Wschodniej w globalnej gospodarce
1. Wstęp
Globalizacja, integracja regionalna, otwarcie i transformacja systemów gospodarczych zmieniły perspektywę i sposób prowadzenia badań, a także spowodowały
przeniesienie punktu ciężkości na analizę czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy kraju w warunkach globalnej konkurencji. Jak pisze J.W. Bossak,
nowy paradygmat rozwoju podkreśla2:
–– rolę informacji, wiedzy i praw własności intelektualnej w obrocie międzynarodowym,
–– rolę wolności ekonomicznej i instytucji, w tym norm społecznych,
–– rolę otwartości systemów, przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności krajów,
–– rolę globalnej konkurencji.
Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na problematykę systemów społeczno-gospodarczych, które ukształtowały się w Nowych Krajach Przemysłowych (NKP) Azji
Wschodniej, oraz zmian, jakie w nich zachodzą pod wpływem procesów globalizacji.

2. Dygresje na temat współczesnych systemów gospodarczych
2.1. Istota i elementy systemu gospodarczego
Współcześnie do opisu zmian zachodzących w poszczególnych krajach bardzo
przydatne jest pojęcie „system”, który można rozumieć jako wyróżniającą się z otoczenia całość o określonej strukturze powiązań informacyjnych, zasobowych i ener1
Nowe Kraje Przemysłowe (NKP) to grupa ekspansywnie rozwijających się państw, które pojawiły się w Azji Wschodniej w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie wyróżnia się
dwie grupy tych krajów: NKP pierwszej generacji – Korea Południowa, Tajwan, Hongkong i Singapur,
a także NKP drugiej generacji – Malezja, Tajlandia, Filipiny, Indonezja i Wietnam.
2
J.W. Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 11-12.
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getycznych, celach oraz zdolności do zachowania równowagi i rozwoju3. Strukturę
systemu wyznaczają: elementy, sprzężenia, relacje i całościowość. System jest całością, która składa się z oddziałujących na siebie części. Jest on w pełni zintegrowany,
jeżeli zmiana jednego elementu powoduje zmianę wszystkich pozostałych elementów z osobna, a więc także zmianę systemu jako całości4. Kiedy odnieść znaczenie
pojęcia system do relacji gospodarczych w ramach danego kraju i pomiędzy państwami, ów system jest tworzony przez społeczeństwo i jest on zespołem organizacji, gospodarstw domowych oraz jednostek ludzkich działających (gospodarujących)
według określonych zasad, bodźców, nakazów i zakazów, w dziedzinie produkcji,
podziału, wymiany i konsumpcji dóbr i usług5. Jest to więc system gospodarczy.
Według J.W. Bossaka w skład systemu gospodarczego wchodzą następujące elementy:
–– podmioty i struktury organizacyjne systemu instytucjonalno-regulacyjnego, ale
przede wszystkim podmioty prowadzące w ramach tych regulacji działalność
gospodarczą,
–– normy społeczne i ogólny porządek prawny tworzące reguły gospodarowania,
–– mechanizmy współdziałania i konkurowania podmiotów gospodarujących.
Mamy więc zgromadzone w ramach systemu gospodarczego aktywne podmioty,
wzajemne relacje między nimi, przyjęte normy, zasady postępowania i mechanizmy
regulacyjne. Aby poznać te ostatnie, czyli układ instytucjonalno-regulacyjny, który
jest częścią całego systemu gospodarczego, trzeba przeanalizować rolę instytucji w
tym systemie.
Po pierwsze, instytucje można rozumieć jako wzorce zachowań, normy kulturowe i wartości, które zostały przyjęte przez jednostki działające w danym systemie.
Istotne jest tu rozróżnienie dokonane przez D.C. Northa, który wyodrębnił konwencje i zwyczajowe normy zachowań występujące w interakcjach między jednostkami
i określił je mianem instytucji nieformalnych. Poza nimi wskazał też występowanie
formalnych instytucji pod postacią prawnych i konstytucyjnych norm ustanowionych przez organy tworzące prawo. Dodatkowo zauważył problem niespójności
norm prawnych i zwyczajowych, które mogą być sprzeczne z wypracowanymi zachowaniami grup społecznych i postanowieniami prawa6. Normy, zarówno prawne
jak i zwyczajowe, oddziałują na zachowania jednostek gospodarujących, określają
dopuszczalne granice postępowania i tym samym budują porządek społeczny i gospodarczy. Po drugie, instytucją jest także organizacja publiczna czy prywatna działająca na rzecz grupy społecznej. Są to zarówno państwowe organizacje publiczne,
jak i prywatne przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia. Celem ich jest zapewJ.W. Bossak, Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s.14
4
S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze krajów UE, AE, Katowice 1998, s. 19-20, 22.
5
T. Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty zmian ustrojowych, Warszawa 2005, s.15.
6
B. Polaszkiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, UMK, Toruń 2005,
s. 82-83.
3
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nienie bezpieczeństwa, egzekwowanie prawa, regulacja życia społecznego i politycznego, a w kwestiach gospodarczych – ochrona prawa własności i wolności gospodarowania oraz wspieranie rozwoju gospodarczego. Trzecie znaczenie instytucji
określa mechanizm regulacji współpracy gospodarczej podmiotów. Jest to więc system regulacji rynków towarów, kapitału, usług, nieruchomości czy rynku pracy. Poziom skomplikowania tego mechanizmu (w tym poziom regulacji państwowej na
rynkach) decyduje nieraz o wynikach całego systemu gospodarczego, a już na pewno wpływa na bieżące decyzje podmiotów gospodarujących. Podsumowując, to właśnie instytucje (porządek prawny, normy zachowań, zasady podziału dochodu narodowego, organizacje publiczne i prywatne oraz mechanizmy regulujące działalność
gospodarczą) budują system instytucjonalno-regulacyjny gospodarki.
2.2. Czynniki warunkujące działanie systemu społeczno-gospodarczego
Czynniki społeczne
Same regulacje i rozwiązania instytucjonalne nie decydują wyłącznie i bezpośrednio o postaci systemu gospodarczego, nie mówiąc już o ich wpływie na wyniki
gospodarek poszczególnych państw. „Ekonomia jest tak zaabsorbowana liczeniem
[…], że traci z oczu jeden ze składników, niemal niewymierny, który jednak umożliwia wszelkie działania gospodarcze: stosunki między ludźmi”, jak piszą Ch. Hampden-Turner i A. Trompenaars7. Sytuacja rynkowa w znacznym stopniu kształtowana
jest przez czynniki społeczne i polityczne. Społeczeństwo, a więc kapitał ludzki i
takie jego cechy, jak: wiedza, wykształcenie, doświadczenie, otwartość, innowacyjność, przedsiębiorczość, mają istotny wpływ na równowagę i sprawność systemu
gospodarczego8. Kluczowe są wybory dokonywane przez podmioty gospodarujące.
Zależą one m.in. od psychospołecznych predyspozycji ludzi oraz od hierarchii odczuwanych przez nich potrzeb wyższego rzędu (potrzeby podstawowe są w znacznej
mierze podobne). Potrzeby te są tak zróżnicowane, jak zróżnicowane są wiek, płeć,
dochód, status społeczny, rodowód kulturowy i otoczenie danej jednostki. Religia,
tradycja, rodzina czy otoczenie budują świadomość społeczną, osobowość i określają system wartości ludzi. Zachowanie ludzi i grup określa natomiast zgoda co do
norm – tych podstawowych, dotyczących tego, co dobre, a co złe, tworzących system wartości, oraz szczegółowych sposobów działania w danych okolicznościach.
Aby poznać społeczeństwo, trzeba wpierw posiąść wiedzę o wartościach, jakie ono
wyznaje9. Okazuje się, że poszczególne społeczeństwa mogą wykazywać wyraźnie
odmienne postawy wobec takich kategorii, jak: praca, dyscyplina, oszczędzanie, ryzyko, bezpieczeństwo, prestiż, praca zespołowa czy dobra materialne. Podobnie będzie wobec wartości typu wolność, pokój, sprawiedliwość czy patriotyzm.
Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s.13-14.
8
J.W. Bossak, Systemy …, s. 51-52.
9
T. Kowalak, Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Warszawa 1996, s. 18.
7
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Oczywiście osobiste motywacje i dyspozycje będą zależały także od roli, jaką
jednostka pełni w konkretnym społeczeństwie, czy jest np. właścicielem kapitału,
inwestorem czy też pracownikiem najemnym albo pracodawcą. Jednak dla funkcjonowania systemu gospodarczego i dla dokonywania ewentualnych porównań ważniejsze jest to, jakie potrzeby i jaki poziom motywacji najpełniej określają całość
danego społeczeństwa, a tym samym – jakie są podstawy dokonywania wyborów
przez podmioty zaangażowane w gospodarkę regionu. Każda kultura ma swoją
strukturę przekonań, która niczym niewidzialna ręka rządzi aktywnością gospodarczą10. Najpełniej związek sfery ekonomii z kulturą społeczeństwa wyraża się w przekonaniu, że „preferencje czy też wartości kulturowe to trwała podstawa tożsamości
narodowej oraz źródło ekonomicznej potęgi i słabości”11.
Widać więc, że poza układem regulacyjno-instytucjonalnym również czynniki
psychospołeczne mogą decydować o dynamice i sprawności systemu gospodarczego. Zbytnie przecenianie wpływu jednej z grup czynników kosztem innej jest błędem. Jakkolwiek predyspozycje psychospołeczne ludzi mogą decydować o powodzeniu danego społeczeństwa, ten sam zespół cech jednostek może w połączeniu z
pewnymi regulacjami i normami prawnymi wywołać całkiem odmienny efekt – w
postaci niezadowalających wyników podmiotów gospodarujących w ramach danego
systemu. Uprawnione wydaje się stwierdzenie J.W. Bossaka, że „dynamika gospodarcza jest w znacznym stopniu efektem interakcji czynników socjoekonomicznych
i instytucjonalnych”12.
Czynniki polityczne
Wpływ czynników politycznych na funkcjonowanie systemów gospodarczych
można rozpatrywać w kilku płaszczyznach. W niniejszym artykule wyodrębnione
zostały trzy najbardziej widoczne, jak się wydaje, z nich:
1) istnienie określonych zasad ustrojowych i systemu rządów oraz wynikająca z
tego rola państwa w gospodarce,
2) polityka aktualnych władz, wyznaczanie priorytetowych zadań dla rozwoju
gospodarczego i społecznego, wybieranie preferowanych przez władze rozwiązań,
3) polityczna presja ze strony państw sojuszniczych czy wrogich, globalny wymiar politycznych zależności i ich wpływ na decyzje strategiczne władz państwowych.
Zasady ustrojowe wyznaczają zakres wolności jednostki w społeczeństwie,
określają przysługujące jej prawa oraz stopień wolności gospodarczej. W systemie
demokratycznym wszystkie te elementy są zdecydowanie bardziej preferencyjne w
stosunku do obywatela. W systemach niedemokratycznych zakres wolności i praw
może być zróżnicowany (dla porównania: Chiny, Iran, Korea Północna), lecz z reguły jest on bardziej ograniczony od demokratycznego. Demokracja to w istocie „okreś10
11
12

Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, wyd. cyt., s. 12.
Tamże.
J.W. Bossak, Systemy …, s. 32.
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lony system wartości, w którym jednostka i jej wolność są wartościami nadrzędnymi, oraz mechanizm wyboru i zmiany władzy przez ogół obywateli”13. W demokracji
prawa i obowiązki obywateli, a także funkcjonowanie organów państwowych i ich
wzajemne zależności reguluje konstytucja. Wykształciły się jednak różne konstytucyjne systemy rządów i w każdym z nich system gospodarczy z niejednakową siłą
może być kształtowany przez decyzje polityczne. Niestabilność układów partyjnych
czy koalicji może tu powodować następujące po sobie sprzeczne zmiany w polityce
gospodarczej. Z drugiej jednak strony taki system rządów wymusza stworzenie konsensu w szerszych kręgach.
Sam fakt istnienia systemu demokratycznego daje już możliwość wyboru formy
systemu gospodarczego. Decyzje o roli państwa w gospodarce mogą być podejmowane za pomocą demokratycznych mechanizmów, niezależnie od tego, czy będą
dotyczyły jej ograniczenia, czy zwiększenia. Większa wolność gospodarcza pobudza rozwój wolnego rynku i innowacji, daje jednostkom i przedsiębiorstwom większe pole manewru i skłania do twórczej aktywności. Dla celów społecznych siła
wolnego rynku musi być w pewnym stopniu regulowana przez państwo. To, czy
dany ustrój jest demokratyczny, jest zupełnie inną kwestią niż to, na ile państwo o
tym ustroju ingeruje w system gospodarczy. W dalszej części artykułu zostaną ukazane charakterystyczne cechy funkcjonowania systemów gospodarczych NKP Azji
Wschodniej. Opisowi tych różnic towarzyszą przykłady dotyczące swobody i wolności gospodarczej oraz zakresu ingerencji państwa w gospodarkę.
Nieco inaczej znaczenie czynników politycznych dla działania systemu ekonomicznego formułuje S.O. Kozłowski: „Osiągnięcia gospodarki zależą od celów i
priorytetów ustalonych przez władze. [...] Są one często bardzo różne dla krajów o
jednakowych systemach ekonomicznych, ulegają także zmianom w różnych okresach rozwojowych tej samej gospodarki”14. Jest to więc drugi sposób rozumienia
czynników politycznych, jako decyzji podejmowanych przez kolejne ekipy rządzące. Czynniki polityczne mają charakter woluntarystyczny – są zależne od woli polityków sprawujących władzę. Wynikają one z przyjętej koncepcji politycznej i są
skutkiem dążenia do założonych celów15. Modyfikacje systemu gospodarczego następujące w wyniku podejmowania decyzji przez polityków wpływają w tym wypadku na wyniki gospodarki i powodzenie społeczeństwa. Jak twierdzi S.O. Kozłowski, „osiągnięcia gospodarki mogą być określone jako funkcja systemu
ekonomicznego, polityki i warunków otoczenia”16.
Zatrzymując się na chwilę przy warunkach otoczenia, warto powiedzieć, że ich
wpływ na wyniki gospodarki danego państwa (regionu) jest niebagatelny. Bliskość
geograficzna krajów ASEAN umożliwiła proces ich integracji gospodarczej, ujawTamże, s. 35.
S.O. Kozłowski, Systemy ekonomiczne, UMCS, Lublin 2004, s. 20-21.
15
D.E. Staszczak, USA–UE. Wzajemne stosunki na tle zmian systemu światowego, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 27.
16
S.O. Kozłowski, wyd. cyt., s. 21.
13
14
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niając przy tym wiele korzyści z handlu wewnątrzregionalnego. A więc pozapolityczne i pozaspołeczne czynniki zewnętrzne również warunkują osiągnięcia gospodarki i mogą wpłynąć na jakość życia społeczeństw.
I wreszcie ostatnie ujęcie politycznych oddziaływań na system gospodarczy.
Sieć politycznych zależności danego państwa i sygnały wysyłane przez rządy czy
obywateli innych państw mogą zmusić władze do podejmowania decyzji kluczowych dla społeczeństwa17. Zatem czynniki polityczne, w rozumieniu globalnym,
mogą wpływać na gospodarkę i politykę państw innych niż te, z których pochodzą.
Przy tym pozytywne zmiany w skali światowej mogą być niekorzystne z punktu
widzenia danych krajów i odwrotnie. Konieczność przeznaczania ponadprzeciętnych kwot na obronność zmienia strukturę wydatków budżetu, decyduje o rozwoju
przemysłu, co z kolei może negatywnie oddziaływać na środowisko.
Wszystkie wskazane czynniki z różną siłą wpływają na funkcjonowanie systemu
gospodarczego. Jednocześnie należy stwierdzić, iż nie jest on prostą sumą wymienionych składników, ale zależy od ich wzajemnego dopasowania i interakcji zachodzących pomiędzy społeczeństwem, jego systemem wartości, instytucjami, formą
rządów państwowych i zasadami ustrojowymi oraz regulacjami państwa w gospodarce.
Globalizacja międzynarodowych stosunków ekonomicznych, przełom technologiczny, liberalizacja systemów i polityki gospodarczej oraz zakończenie zimnej wojny spowodowały, iż zwiększyła się otwartość systemów narodowych – także NKP
Azji Wschodniej – oraz uległa zmianie rola współczesnego państwa. Wskazane
czynniki wywołały wzrost znaczenia prywatnych podmiotów gospodarujących,
konkurencji i urynkowienia współpracy międzynarodowej.

3. Rola Japonii w rozwoju systemów gospodarczych
wybranych krajów Azji Wschodniej
Strategie rozwoju zastosowane przez kraje Azji Południowo-Wschodniej i Azji
Wschodniej – polegające na łączeniu elementów zaczerpniętych z wzorca równowagi i koordynacji18 – opierają się na aktywnej roli państwa. Kraje tego regionu od
ponad dwóch dekad realizują ścieżkę gospodarczej liberalizacji poprzez deregulację,
prywatyzację i reformy sektora publicznego. Prowadzone działania bez wątpienia w
znacznym stopniu wpłynęły na zmianę roli i funkcji rządów – w badanym regionie
17
Przykładem takiego oddziaływania jest gaiatsu, czyli naciski i żądania, jakie były wywierane
przez USA i innych zagranicznych partnerów handlowych na Japonię, co doprowadziło do liberalizacji
jej polityki ekonomicznej w latach osiemdziesiątych XX wieku. Szerzej na ten temat: B. Drelich-Skulska, Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku, AE, Wrocław 2002,
s.107-109.
18
Szerzej na ten temat: S. Upława, J. Wierzbołowski, Problemy długookresowego rozwoju Polski
na tle scenariuszy rozwoju gospodarki światowej, Raporty nr 60, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997, s. 31-34.
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– od gospodarczej interwencji, poprzez sektor publiczny, do utworzenia systemu
regulacji stymulującego prywatną działalność gospodarczą. Jak pisze E. Oziewicz19,
działalność państwa, zamiast poprzez kontrolę i dyrektywy, jest nieustająco nakierowywana na stworzenie takiej polityki i otoczenia instytucjonalnego, które mają ułatwić wzrost i rozwój gospodarczy. Jest ona jednak wyraźnie w tych krajach odczuwalna.
Historyczne spojrzenie na kształtowanie się systemów gospodarczych w wybranych krajach Azji Wschodniej wskazuje na istotną rolę Japonii, która od lat sześćdziesiątych XX w. jest liderem określającym wzorce i kierunki rozwoju w badanym
regionie.
3.1. Ewolucja systemu gospodarczego Japonii
Japoński system gospodarczy od zakończenia II wojny światowej do końca lat
siedemdziesiątych XX w. charakteryzował się aktywną rolą państwa, które kształtowało procesy rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, kreowało politykę przemysłową i upowszechniało ją w społeczeństwie. Ta aktywna postawa była możliwa
dzięki silnej pozycji administracji państwowej, zajmującej elitarne miejsce w systemie gospodarczym, wspieranej przez rządzącą partię polityczną i przedstawicieli
świata biznesu20. Japońska biurokracja gospodarcza, odizolowana od interwencji
państwowej, realizowała politykę przemysłową, wybierała i wspierała strategiczne,
przyszłościowe gałęzie przemysłu poprzez system kredytów oraz ułatwień podatkowych, równocześnie pomagała schyłkowym gałęziom przemysłu, takim jak: przemysł stoczniowy czy górnictwo węglowe, w procesach dostosowawczych. Realizowana w tym okresie polityka przemysłowa była bardzo skuteczna, ponieważ
jednocześnie kładła nacisk na inne elementy.
Kolejnym elementem systemu gospodarczego Japonii, decydującym o dynamizmie rozwojowym tego kraju, był system finansowy, który został oparty i zdominowany przez banki, a nie przez rynek kapitałowy. Banki państwowe oraz prywatne
banki handlowe były podstawowym źródłem finansowania ekspansji inwestycyjnej
konglomeratów keirestu, co w powiązaniu z polityką niskiej stopy procentowej oraz
kontrolą obrotu gospodarczego z zagranicą i instytucji finansowych skutkowało rozwojem całej gospodarki japońskiej. Bardzo istotnym elementem systemu finansowego Japonii był Program Inwestycyjnych Pożyczek Budżetowych (Fiscal Investment
and Loan Program – FILP). Źródła pokrycia FILP obejmowały przede wszystkim
pocztowe rachunki oszczędnościowe, istniejące nieprzerwanie od 1875 r., dające ich
posiadaczom znaczne przywileje podatkowe oraz wolne środki z państwowych funduszy emerytalnych i nadwyżki finansowe kontrolowanych przez kapitał państwowy wyspecjalizowanych agend finansowych. Fundusze FILP, głównie za pośrednic19
E. Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, s. 56.
20
B. Drelich-Skulska, Ewolucja zagranicznej…, s. 79.
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twem Japan Development Bank i Japan Export-Import Bank, przeznaczane były
zwłaszcza na finansowanie inicjowanych przez państwo wielkich projektów infrastrukturalnych i badawczych oraz na finansowanie rozwoju produkcji eksportowej i
handlu międzynarodowego, a także na import nowoczesnych technologii. Pozycją w
wydatkach FILP, wykazującą ciągły wzrost, jest infrastruktura społeczna. Poczynając od drugiej połowy lat osiemdziesiątych, wydatki na ten cel stanowią około 70%
ogólnej sumy wydatków FILP21. Stanowią również źródło działalności pożyczkowej
rządowych instytucji finansowych. Fundusze FILP to trzeci element japońskiego
systemu budżetu państwa, obok budżetu centralnego i zespołu wyspecjalizowanych
rachunków, a ich wartość sięga około 50% środków budżetowych państwa.
I wreszcie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Japońska polityka przemysłowa
zawsze kładła ogromny nacisk na oszczędności, edukację i szkolenia. Realizacja
zadań państwa w tej materii była o tyle prosta, iż społeczeństwo japońskie ukształtowane na filozoficznych i religijnych ideach społecznych konfucjanizmu i szintoizmu przestrzega konfucjańskiego systemu wartości, u którego podstaw leżą umiejętność podporządkowania się jednostek wartościom grupowym i dobru kolektywu,
przestrzeganie norm i zasad społecznych, permanentne dążenie do doskonalenia się
i zdobywania wiedzy oraz szacunek dla historii i kultury22.
Sukces Japonii23 osiągnięty na arenie międzynarodowej dzięki zaprezentowanym cechom jej systemu gospodarczego oraz konsekwentnemu dążeniu do odgrywania roli lidera ekonomicznego i politycznego w Azji Wschodniej w powiązaniu z
niechęcią do Zachodu przyczynił się do pójścia innych gospodarek tego regionu jej
śladem.
3.2. Teoretyczne przesłanki współpracy ekonomicznej Japonii
z krajami Azji Południowo-Wschodniej
Współpracę Japonii z krajami Azji Wschodniej i strukturalny dynamizm regionu
można określić poprzez tzw. paradygmat rozwoju gospodarczego „lecącej gęsi”,
sformułowany przez Kaname Akamatsu w latach trzydziestych XX wieku. Stworzony przez K. Akamatsu model „klucza lecących dzikich gęsi” można scharakteryzować jako ewolucyjny paradygmat następujących po sobie faz wyrównywania poziomu produkcji przemysłowej poprzez wykorzystanie uszeregowanych hierarchicznie
J. Grabowiecki, Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2000, s. 151-152.
22
B. Drelich-Skulska, Ewolucja …, s. 55-58.
23
System społeczno-ekonomiczny Japonii, zapewniający dynamikę i ekspansywny wzrost eksportu towarowego, a później kapitałowego, wyczerpał jednak swoje możliwości rozwojowe u progu lat
dziewięćdziesiątych XX wieku. Globalne wyzwania gospodarki światowej oparte na nowych wyzwaniach technologicznych oraz rozwoju ekonomicznym opartym na wiedzy spowodowały, iż system gospodarczy Japonii okazał się zbyt sztywny w stosunku do nowych wyzwań i zagrożeń. Przeprowadzane
od dwóch dekad reformy okazują się niewystarczające i nieskuteczne.
21
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obcych systemów gospodarczych. Model ten oparty jest na dynamicznym obrazie
wzajemnego zaawansowania struktury i wzrostu, na poglądzie mówiącym, że światowa gospodarka przechodzi strukturalną odnowę ze względu na wzajemne relacje
pomiędzy państwem przewodzącym (gęsią przewodniczką), a naśladowcą walczącym o przywództwo (gęsią podążającą za przewodnikiem)24. K. Akamatsu ujął to
następująco: „Nie można współcześnie dokonywać analizy wzrostu gospodarczego
państw rozwijających się, pomijając wzajemne relacje zachodzące pomiędzy gospodarkami tych państw a gospodarkami państw rozwiniętych”25. Dzisiaj koncepcja
klucza „lecących dzikich gęsi” jest używana przez japońskich ekonomistów do określenia wzoru regionalnej współzależności ekonomicznej26.
Odmienną koncepcję dotyczącą współpracy ekonomicznej między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się proponował w swoich pracach Kiyoshi Kojima27. Kluczowym zagadnieniem tej teorii jest połączenie wymiany handlowej z eksportem
kapitału, a nawet częściowo z migracją siły roboczej. Z drugiej strony można to podejście określić jako próbę pogodzenia kryteriów ekonomicznych ekspansji na
szczeblu makro- i mikroekonomicznym28.
Koncepcja K. Kojimy nie tylko akcentuje wywóz kapitału jako jeden z istotnych
elementów strategii firmy w walce o zysk i rynek – tak jak prawie wszystkie teorie
związane z wywozem kapitału – lecz podejmuje zagadnienie lokalizacji branżowej
inwestycji bezpośrednich29. Autor wychodzi z założenia, że wywóz kapitału dotyczy
nie tylko samego kapitału, ale całego szeregu elementów, jak technologia, umiejętności organizacji i zarządzania itp. Oznacza to więc przemieszczenie poza granice
kraju całego pakietu – istotnych dla podjęcia nowej produkcji – elementów.
Zdaniem K. Kojimy, inwestycje bezpośrednie podjęte w branży, która ma korzystne przesłanki rozwoju z racji niskich kosztów (a przede wszystkim w świetle
teorii kosztów komparatywnych), stwarzają możliwości kreacji handlu międzynarodowego, produkcja ta ma bowiem bardzo duże szanse, aby być konkurencyjną na
rynkach zagranicznych. Sytuacja będzie się kształtować inaczej, gdy inwestycje zostaną ulokowane w branży, która z punktu widzenia ewolucji kosztów komparatywnych nie ma szansy na efektywną, konkurencyjną produkcję. Wówczas zamiera wyT. Ozawa, Pacific economic integration and the ‘flying geese’ paradigm, [w:] A.M. Rugman,
G. Boyd (eds.), Deepening Integration in the Pacific Economies, Corporate Alliances, Contestable
Markets and Free Trade, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 1999, s. 62.
25
K. Akamatsu, A historical pattern of economic growth in developing countries, ,,Developing
Economies” 1962, no. 1 (preliminary issue), s.1-23.
26
E. Oziewicz, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998, s. 159-160.
27
K. Kojima, Japan and New World Economic Order, Charles E. Tuttle Co., Tokyo 1977.
28
L. Welfle, Nowa japońska koncepcja współpracy ekonomicznej z krajami rozwijającymi się,
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu, Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu
Zagranicznego nr 10, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1989, s.118-119, za: J. Kotyński, Teoria wymiany
międzynarodowej a programowanie liniowe, PWE, Warszawa 1970.
29
K. Kojima, wyd. cyt., s.103-104.
24
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miana handlowa i w coraz większym stopniu wprowadzana jest polityka protekcji
wobec tych branż, które i tak nie mają szans na efektywną produkcję30. W tych warunkach, zdaniem K. Kojimy, należy popierać wywóz kapitału, zgodny z kierunkami
specjalizacji określonej na podstawie kosztów komparatywnych, ponieważ tylko w
takiej sytuacji wywóz kapitału skutecznie może pogłębić specjalizację produkcji
wyznaczoną na podstawie kosztów komparatywnych.
K. Kojima nie wyjaśnił w swojej koncepcji w sposób wyczerpujący, jaka jest
procedura wyznaczania dziedzin, branż czy gałęzi, które mają w danym momencie
korzystne warunki wzrostu produkcji, a w dalszej perspektywie i eksportu. Proponuje on, aby podstawowym kryterium wyboru był zysk osiągany w poszczególnych
branżach. Wynika więc z tego, że inwestycje trzeba lokować tam, gdzie zysk jest
najwyższy. Jest to jednak procedura właściwa tylko wówczas, gdy założenie o doskonałej konkurencji zostaje rozciągnięte nie tylko na rynek towarowy, ale również
na krajowy i międzynarodowy rynek czynników produkcji. Współczesne doświadczenia w tym zakresie nie dostarczają wielu dowodów na to, aby można było uznać
to założenie za spełnione w praktyce handlu międzynarodowego.

4. Systemy gospodarcze w Azji Wschodniej
4.1. Ewolucja rozwoju systemów gospodarczych Azji Wschodniej
Podejmując próbę ukazania systemów gospodarczych NKP Azji Wschodniej w
ujęciu retrospektywnym, warto nadmienić, iż w ciągu ostatnich czterech dekad można wyraźnie wyodrębnić dwa etapy, dla których cezurę czasową stanowi kryzys
azjatycki 1997-1998. Doświadczenia NKP w kwestii rozwoju były szeroko analizowane w literaturze światowej, a jednym z ważniejszych opracowań jest raport The
East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy31 opublikowany w 1993 r.
przez Bank Światowy. Dziesięć krajów członkowskich ASEAN wraz z trzema północno-wschodnimi gospodarkami regionu – Chinami, Japonią oraz Koreą Południową – znane pod wspólną nazwą ASEAN+3 – współpracowały na rzecz regionalnego
porozumienia w kooperacji finansowej oraz koordynacji instrumentów politycznych
w celu osiągnięcia wyższego stadium integracji gospodarczej w regionie. Kryzys
azjatycki z lat 1997-1998 oraz towarzyszące mu postawy antyintegracyjne rozbudziły na nowo dyskusję dotyczącą doświadczeń oraz prognoz rozwoju gospodarczego
regionu Azji Wschodniej wśród ekonomistów i polityków.
W celu identyfikacji systemów społeczno-gospodarczych (wschodnioazjatyckich modeli rozwoju) krajów Azji Wschodniej dokonano ich podziału na pięć grup,
wedle drabiny przewag komparatywnych, wspartej na różnicach w zasobach czynników produkcji:
L. Welfle, wyd. cyt., s.119-120.
The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, World Bank 1993, Oxford University Press, New York 1993.
30
31
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1. Japonia, która jest ekonomiczną potęgą Azji Wschodniej, a jednocześnie najbardziej zaawansowanym krajem z przewagą komparatywną w przemyśle wysokich
technologii. Japoński model rozwoju omówiony w pierwszej części artykułu można
zidentyfikować jako wschodnioazjatycki model rozwoju pierwszej generacji.
2. Nowe Kraje Przemysłowe (NKP) pierwszej generacji, tzn. Korea Południowa, Tajwan, Singapur i Hongkong. Kreowany przez te kraje sposób rozwoju gospodarczego jest określany w literaturze jako wschodnioazjatycki model rozwoju drugiej generacji.
3. Nowe Kraje Przemysłowe (NKP) drugiej generacji, czyli grupa gospodarek
ASEAN reprezentująca średni poziom rozwoju, tj. Indonezja, Filipiny, Tajlandia,
Malezja, a w XXI w. zaczęto w analizach zaliczać do tej grupy również Wietnam.
Można przyjąć, iż jest to wschodnioazjatycki model rozwoju trzeciej generacji.
4. Czwartą grupę stanowią rozwijające się kraje wschodnioazjatyckie, tj. Birma,
Kambodża i Laos. Najsłabiej rozwinięte gospodarki regionu, pozostające przez wiele lat w letargu, deklarują zainteresowanie wejściem na ścieżkę rozwoju wzorem
proeksportowej strategii rozwoju NKP. Pomimo iż posiadają one potencjał niezbędny do dynamicznego wzrostu i industrializacji, ich doświadczenia w dziedzinie
wzrostu są bardzo skromne32.
5. Chiny nie przystają do żadnej ze wskazanych wyżej grup, tworząc niejako
odrębną kategorię. Bazując na przemyśle, utrwalają relacje konkurencyjne bądź
komplementarne z sąsiadami regionalnymi. Yung Chul Park33 określa ten model jako
model czwartej generacji.
W pierwszych trzech grupach jest realizowana polityka prorozwojowa państwa
wyposażonego w silny rząd, co daje szansę na wytyczanie długookresowych celów
rozwojowych oraz ukształtowanie instrumentów politycznych niezbędnych do ich
osiągnięcia. Wiele wschodnioazjatyckich gospodarek, z których część reprezentowała system autorytarny, kwalifikuje się do kategorii silnego państwa. Zdolność wytyczania dalekosiężnych celów polityki prorozwojowej jest wynikiem umiejętności
utrzymania określonego stopnia niezależności od podmiotów sektora prywatnego
oraz możliwości i zakresu kontroli sfery politycznej. Rządy w Japonii, Republice
Korei i na Tajwanie posiadły takie zdolności, choć niejasne pozostaje, dlaczego i jak
osiągnęły stadium silnych rządów. Generalnie, historia, kultura, tradycja, tak jak ma
to miejsce w systemie chińskim, oraz układ zależności uznawane są za podstawowe
czynniki ukształtowania silnych i efektywnych rządów w regionie.
Model japoński był naśladowany przez wiele krajów wschodnioazjatyckich, tj.
Hongkong, Tajwan, Singapur czy Koreę Południową, począwszy od lat sześćdziesiątych, współtworząc tzw. wschodnioazjatycki cud gospodarczy. Jednocześnie należy jednak zauważyć, iż każdy z wymienionych krajów starał się w swoim rozwoju
32
Ze względu na stosunkowo skromne doświadczenia tej grupy krajów w dziedzinie wzrostu nie
będą one przedmiotem analizy niniejszego artykułu.
33
Yung Chul Park, Economic Liberalization and Integration in East Asia. A Post-Crisis Paradigm, Seoul National University 2005, s. 9.
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uwzględniać warunki lokalne i czynniki zewnętrzne. Część aspektów zawartych w
strategii rozwoju owych gospodarek, opisanych w kolejnej części artykułu, można
zaklasyfikować do wschodnioazjatyckiego paradygmatu rozwoju.
Na początku lat osiemdziesiątych kilka gospodarek Azji Wschodniej z powodzeniem implementowało w praktyce model rozwoju drugiej generacji. Ich doświadczenie w rozwoju dało początek modelowi trzeciej generacji. W porównaniu z modelem
drugiej generacji wyróżniał się on tym, iż gospodarki regionu południowo-wschodniego polegały w dużo większym stopniu na BIZ jako źródle kapitału i technologii, wyspecjalizowały się w eksporcie zasobochłonnym, nie implementowały
wzorców zarządzania państwowego, tworząc względnie swobodne ramy polityki
przemysłowej.
Ewolucja trzech generacji modeli rozwoju Azji Wschodniej nawiązywała do
wzorca rozwoju zawartego w teorii cyklu życia produktu Vernona, odnosząc go do
industrializacji realizowanej w różnych krajach na różnych poziomach rozwoju w
regionie. Zgodnie z tą teorią, Japonia jest krajem innowatorem, tworzącym nowe
produkty i eksportującym je, gdy podaż przekroczy poziom popytu krajowego. Wraz
z dyfuzją innowacji i rozproszeniem przestrzennym procesu produkcyjnego, kolejne
kraje, dotychczas importujące towar, zaczynają same go wytwarzać na potrzeby rynku rodzimego. W Azji Wschodniej gospodarki NKP są bezpośrednimi naśladowcami Japonii34.
4.2. Chiny czyli wschodnioazjatycki model czwartej generacji
Podczas gdy część krajów Azji Wschodniej podążała śladami doświadczeń rozwojowych NKP, Chiny rozpoczęły reformy gospodarcze na własną rękę. Przejawiało się to w porzuceniu strategii polegania na własnych siłach i otwierania gospodarki
na świat zewnętrzny. Otwarcie to następowało stopniowo już od końca lat siedemdziesiątych. Spektakularne sukcesy Chin w dziedzinie industrializacji i w podnoszeniu standardów życia, określane mianem chińskiego cudu, można zaklasyfikować
jako wschodnioazjatycki model rozwoju czwartej generacji.
Podobnie jak inne gospodarki wschodnioazjatyckie, Chiny z powodzeniem
wdrożyły proeksportową strategię rozwoju, bazując głównie na firmach zagranicznych, odpowiedzialnych za blisko 40% eksportu tego kraju. Bardzo znacznie wzrósł
także udział tego kraju w handlu światowym, z 1% w 1979 do ponad 8% w 2005
roku35. Największymi partnerami handlowymi Chin są kraje Azji na czele z Japonią.
Ich udział wynosi w chińskim eksporcie 50%, a w imporcie 60%, a na kolejnych
miejscach plasuje się Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Na podkreślenie zasługują zmiany w strukturze towarowej chińskiego eksportu. O ile w 1990 r. surowce i
produkty rolne równały się jednej trzeciej wartości globalnego eksportu Chin, o tyle
Tamże, s.10-13.
Gospodarka Chin i jej wpływ na koniunkturę światową, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005, s. 8.
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w roku 2002 ich udział spadł do 10%. Jednocześnie bardzo znacznie wzrósł eksport
maszyn i środków transportu – z 6 mld USD w 1990 do 127 mld USD w 2002 r.,
podczas gdy cały eksport zwiększył się w tym okresie z 62 mld USD do 326 mld
USD, a w 2004 r. wartość tego eksportu wyniosła prawie 600 mld USD36. W odróżnieniu od innych gospodarek regionu popyt na surowce oraz inne półprodukty i dobra finalne rośnie niemal tak szybko jak eksport. Jeżeli Chiny będą w stanie utrzymać obecne tempo wzrostu, pozostaną motorem rozwoju regionu, redukując
uzależnienie regionu od rynku amerykańskiego.
Chiny importują surowce, dobra kapitałowe, części i komponenty z Japonii, Korei oraz innych krajów azjatyckich na potrzeby produkcji szerokiego pakietu towarów eksportowanych na rynek amerykański i europejski. Chiny, USA oraz inne kraje regionu Azji Wschodniej wykształciły triadę relacji handlowych, w której Chiny
stanowią gigantyczną montownię dla wschodnioazjatyckiego eksportu, USA – rynek finalny, Japonia zaś i inne kraje regionu – dostawców kapitału, technologii i
surowców. Jeśli Chiny utrzymają jeszcze przez pewien okres obecne tempo wzrostu,
powyższa triada będzie się umacniać. To, co wyróżnia Chiny, to reżim komunistyczny utrwalający niezależność obranej ścieżki socjalizmu37.
Dotychczasowa ekspansja eksportowa Chin i szybki rozwój gospodarczy umocniły pozycję tego kraju na arenie międzynarodowej, lecz z drugiej strony spowodowały wzrastającą liczbę konfliktów społecznych. Mają one podłoże ekonomiczne i
obejmują zarówno tych, którzy skorzystali na dynamicznym wzroście i otwarciu
gospodarki Chin na świat zewnętrzny, jak i tych, którzy nadal żyją w biedzie i czują
się wyzyskiwani przez kapitał rodzimy i zagraniczny. Okazało się, że mieszany system własności w Chinach nie tylko sprzyjał szybkiemu rozwojowi gospodarczemu,
ale także okazał się mało skuteczny w rozwiązywaniu szeregu problemów. Wśród
nich można wymienić: niekontrolowany, gwałtowny wzrost liczby ludności miejskiej, dramat kobiet i dzieci w zakładach wyzyskujących tanią siłę roboczą czy pogorszenie się stanu środowiska naturalnego38.

5. Kierunki reform systemów społeczno-gospodarczych NKP
w obliczu procesów globalizacji
Rozważania teoretyczne i obserwacje empiryczne zebrane w poprzednich punktach niniejszego artykułu pozwalają zauważyć, iż w regionie Azji i Pacyfiku ukształtowało się kilka wariantów tzw. azjatyckiego modelu rozwoju39. Z jednej strony
ogromny wpływ na kształt tego modelu miała historyczna i ekonomiczna dominacja
J. Andersen, China’s true growth: no myth or miracle, „Far Eastern Economic Review” 2006,
nr 8, s. 15.
37
Yung Chul Park, wyd. cyt., s. 16.
38
J. Marszałek-Kawa (red.), „Powrót Smoka”. Marsz ku pozycji globalnego mocarstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 24-25.
39
Takiego pojęcia używa w swojej najnowszej publikacji E. Oziewicz, Dylematy rozwoju...
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Japonii jako lidera regionu, a z drugiej strony – przemiany zachodzące w globalnej
gospodarce oraz rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej.
Silny wpływ na kształtowanie się systemów społeczno-gospodarczych NKP
miał również azjatycki kryzysów ekonomiczny 1997-1998, który uzmysłowił elitom
rządzącym poszczególnych krajów Azji Wschodniej konieczność przeprowadzenia
reform strukturalnych i prospołecznych oraz koordynacji krajowej i regionalnej polityki ekonomicznej. Wskazać można następujące główne obszary przeprowadzanych reform, które w poszczególnych NKP znajdują się obecnie na różnym poziomie zaawansowania40:
1. Stworzenie rzetelnego systemu nadzoru instytucji finansowych. Reforma
(stworzenie) odpowiednich mechanizmów nadzoru rynku finansowego jest niezbędna w celu ograniczenia zjawiska pokusy nadużycia (moral hazard). Szczególnie
istotna jest niezależność instytucji nadzoru oraz wyposażenie ich w odpowiednie
narzędzia (środki materialne i kompetencje) wpływania na rynek finansowy.
2. Zasady rachunkowości i ujawniania informacji służące przejrzystości rynku.
Przejrzystość akcji podejmowanych przez instytucje finansowe pozwala ocenić stopień ryzyka towarzyszący ich działaniom. Jednocześnie sprzyja minimalizacji ilości
przepływów kapitałowych, które nie są skutkiem rzetelnej oceny ryzyka tylko nieformalnych powiązań pomiędzy państwem, bankami i przedsiębiorstwami.
3. Sprawniejszy system prawny. Truizmem jest stwierdzenie, że sprawny system
prawny pozytywnie wpływa na gospodarkę – także na rynek finansowy. Podczas
reformy systemu finansowego, poza regulacjami dotyczącymi samego funkcjonowania i kształtu instytucji finansowych, szczególnie istotne jest stworzenie właściwych procedur upadłościowych i ochrony praw majątkowych.
4. Zwiększenie dyscypliny rynkowej może przyczyniać się do zmniejszenia nadmiernej eskalacji ryzyka w operacjach podejmowanych przez instytucje finansowe.
Dyscyplina ta zwiększana jest poprzez zapewnienie większej dostępności do informacji (przejrzystość instytucji finansowych), wprowadzenie ratingów kredytowych
oraz rozwój rynku pożyczek podporządkowanych.
5. Otwarcie rynku bankowego dla podmiotów zagranicznych. Taka decyzja
może być kwestią dyskusyjną w sytuacji, gdy za przyczynę kryzysu uznaje się liberalizację rynku finansowego. Wpuszczenie do sektora bankowego podmiotów zagranicznych ma na celu podwyższenie standardów funkcjonowania sektora oraz uniezależnienie go od zagrożeń charakterystycznych dla gospodarek rozwijających się
poprzez powiązanie z silnymi zagranicznymi grupami kapitałowymi.
6. Kontrola przepływu kapitału wzbudza wiele kontrowersji, ale jest naturalną
reakcją na kryzys finansowy spowodowany napływem kapitału spekulacyjnego. Ponadto w dużej mierze chodzi również o kontrolę kapitału na rynku wewnętrznym, w
celu ograniczenia nadmiernej ekspansji kredytowej.
40
Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, AE, Wrocław 2007, za:
F.S. Mishkin, Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries,
NBER Working Paper 8087, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2001.
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7. Zmniejszenie zaangażowania państwa w instytucje finansowe. Silna rola
państwa w instytucjach finansowych uznawana jest za jedną z przyczyn występowania zjawiska pokusy nadużycia (moral hazard). Zmniejszenie roli instytucji finansowych kontrolowanych przez państwa ma sprzyjać finansowaniu przedsięwzięć mających rzeczywiste szanse powodzenia.
8. Restrykcje dotyczące zadłużania w walutach obcych. Duża ilość długów denominowanych w walutach obcych zwiększa wrażliwość rynku finansowego na kryzysy walutowe.
9. Zmiana polityki ekonomicznej państwa prowadzonej wobec dużych firm zatrudniających wielu pracowników (najczęściej z państwem w roli współwłaściciela).
W wielu krajach NKP Azji Wschodniej rząd tworzy sieć nieformalnych gwarancji
kredytowych dla wybranych podmiotów. Instytucje finansowe finansują nadmiernie
ryzykowne przedsięwzięcia tych przedsiębiorstw, zakładając, że państwo będzie je
wspierać bez względu na koszty i perspektywy funkcjonowania.
10. Sekwencyjna liberalizacja rynku finansowego. Zbyt szybka liberalizacja może
osłabiać rynek finansowy, czyniąc go podatnym na zakłócenia. Konieczne jest zapewnienie właściwego otoczenia zmian i przeprowadzanie ich w sposób stopniowy.
11. Stabilna polityka monetarna odgrywa dużą rolę w zapewnieniu stabilności
systemu finansowego. Niska inflacja redukuje ryzyko związane z długami denominowanymi w walutach obcych, gdyż waluta krajowa nie ulega szybkiej deprecjacji.
12. Odpowiedni system kursów walutowych. Wybór systemu kursu walutowego i określonego poziomu rezerw zagranicznych może decydować o wrażliwości
gospodarki na kryzys walutowy, decyduje bowiem, w jaki sposób bank centralny
będzie mógł reagować na zmiany na rynku walutowym i jakie środki będzie miał do
dyspozycji.
Przedstawiona lista uwidacznia, jak szeroki musi być zakres polityki prowadzonej w celu zapewnienia stabilności systemu finansowego państwa i regionu. Wynika
to przede wszystkim ze znaczenia funkcji, jaką we współczesnej gospodarce odgrywa sfera finansów. Ponadto rynek finansowy najszybciej ulega procesom globalizacji, a w związku z tym staje się głównym kanałem przenoszenia negatywnych zjawisk w gospodarce światowej.
Analizując systemy gospodarcze NKP badanego regionu, należy podkreślić znaczenie czynnika kulturowego41, który w istotny sposób – obok czynników ekonomicznych i politycznych – wpływa na ostateczny kształt ścieżki rozwoju, jaką wybierają poszczególne kraje. Odnosząc tę kwestię do krajów Azji i Pacyfiku, można
stwierdzić, iż ujęcie aspektu kulturowego znalazło swoje odzwierciedlenie z jednej
strony w modelach rozwoju krajów Azji Wschodniej odwołujących się do konfucjanizmu i wartości azjatyckich, a z drugiej strony – w komunistycznych modelach
rozwoju, które można zidentyfikować w Chinach, Kambodży czy Wietnamie.
Szerzej na temat znaczenia czynników kulturowych w rozwoju gospodarczym regionu Azji i
Pacyfiku w: B. Drelich-Skulska (red.), Azja-Pacyfik…, s. 67-83.
41

86

Bogusława Drelich-Skulska

I jeszcze jedna kwestia. Na przełomie XX i XXI w. obserwuje się znaczną intensyfikację procesów globalizacji, zacieranie się barier geograficznych w przepływie
tradycyjnych czynników produkcji oraz technologii, informacji i ideologii. Można
uznać, że jesteśmy świadkami kształtowania się ery globalizacji, w której coraz intensywniejsze powiązania handlowe, kapitałowe, inwestycyjne i technologiczne
zwiększyły współzależności pomiędzy uczestnikami wymiany międzynarodowej,
prowadząc do transformacji gospodarki światowej w zintegrowany system rynków42.
Stworzenie takiego systemu rynków, które zapewne nadal w poszczególnych regionach świata zachowują swoją odrębność lokalną, zdecydowanie ułatwia podmiotom
gospodarczym realizowanie transakcji biznesu międzynarodowego.
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Socio-economic systems of New Industrial Countries
of Eastern Asia in global economy
Summary
Socio-economic systems of New Industrial Countries (NICs) in East Asia were shaped in the second half of the 1960s under the influence of observation and adaptation of Japanese solutions. In the
creation of development processes of NICs, leading economic and political role of the state, combined
with an aversion to the West, were major functions.
Since the middle of the 1980s major NICs economies led by South Korea, Taiwan, Singapore and
Hong Kong opened up to the world, became export-oriented, active in acquiring modern technologies
and foreign direct investment as their economic development philosophy, with strong support for free
market. This development model was an answer to the dynamic integration of South-Eastern Asian
economies with the global market. After the regional financial crisis which happened in 1997, a revision
of this model became necessary.
The currently created socio-economic systems of NICs in East Asia need deep structural reforms,
strengthening of their financial systems, coordination of economic policy and development of pro-social policy which would promote quality social development.

Bogusława Drelich-Skulska, dr hab., profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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Stany Zjednoczone jako ekonomiczny partner
państw Azji
1. Wstęp
Po zakończeniu zimnej wojny Stany Zjednoczone stały się jedynym supermocarstwem na świecie. Nie miały i nie mają sobie równych zarówno na płaszczyźnie
militarnej, społecznej, a przede wszystkim gospodarczej. Kolejni prezydenci USA
– zaczynając od Georga H.W. Busha – okazali się przywódcami światowymi mającymi wpływ na losy nie tylko swojego państwa, ale i całego świata. Dominacja
Stanów Zjednoczonych trwa od wielu lat i obecnie nie ma państwa, które mogłoby
zastąpić to mocarstwo na pozycji światowego lidera. Jednak wydawać się może, że
USA nie są już tak dominujące jak wcześniej i coraz częściej stają w pozycji partnera, szczególnie na płaszczyźnie gospodarczej. USA prowadzą swoje interesy na całym świecie, dokonując wymiany międzynarodowej z każdą liczącą się gospodarką
narodową. Sytuacja, w której największym partnerem gospodarczym Stanów Zjednoczonych jest Europa, zaczyna ulegać zmianie. Coraz większe znaczenie w przepływach między Amerykanami a resztą świata odgrywa region Azji. Można przyjąć
tezę, iż to właśnie Azja będzie stanowiła centrum amerykańskich interesów w XXI w.,
gdyż stwarza ona szansę na sukces i daje ogromne możliwości.

2. Stany Zjednoczone jako dominująca gospodarka świata
USA są wiodą prym w gospodarce światowej pod wieloma względami. Amerykanie tworzą największy produkt krajowy brutto, który w 2006 roku wynosił
13 253 mld USD, i tym samym wyprzedzają wszystkie inne narody świata. Zaraz po
nich plasują się Chińczycy i Japończycy, którzy jednak nie osiągają tak imponującego wyniku, gdyż japońskie PKB jest wielokrotnie niższe i w 2006 r. kształtowało się
na poziomie 4911 mld USD. Amerykańską przewagę można także zauważyć w produkcie krajowym brutto liczonym na jednego mieszkańca. PKB per capita utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie 43 500 USD, podczas gdy w Japonii wynosił
33 100 USD, a w Chinach zaledwie 7600 USD1.
 ����������������������������������������������������������������������������������
Dane Biura Analiz Ekonomicznych Amerykańskiego Departamentu Handlu (Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce), www.bea.gov.
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Istnieje wiele czynników świadczących o znaczącej roli Stanów Zjednoczonych.
Są one najbardziej konkurencyjną gospodarką świata według raportu International
Institute of Management Development ze Szwajcarii z 2007 r., a ich pozycja w tym
rankingu od wielu lat jest niezagrożona. Dolar amerykański jest światową walutą, w
której dokonywana jest większość transakcji na rynkach międzynarodowych. Analiza listy Global 500 największych przedsiębiorstw międzynarodowych pokazuje wyraźną dominację korporacji transnarodowych (KTN) pochodzących właśnie z tego
kraju. Na całej liście Global 500 z 2008 r. jest aż 153 KTN, które rozpoczynały swoją działalność na rynku amerykańskim, podczas gdy z Japonii pochodzą 64, z Wielkiej Brytanii 34, a z Niemiec 37 korporacji transnarodowych. Należy zauważyć, że
w tym rankingu znalazło się 29 korporacji chińskich, co potwierdza znaczenie przedsiębiorstw chińskich w gospodarce globalnej 2.
USA jest również światowym liderem pod względem wartości nakładów na badania i rozwój. Wartość ta, według danych z 2003 r., osiągnęła poziom 284 mld
USD. Amerykańskie wydatki na B+R przekraczają kwotę przekazywaną na tę dziedzinę z budżetów wszystkich krajów Unii Europejskiej przed ostatnim rozszerzeniem łącznie (UE-25) – 211 mld USD. Na drugim miejscu po USA plasuje się Japonia z kwotą przekraczającą 114 mld USD. Dominację światowego giganta
ekonomicznego widać także w liczbie wynalazków opatentowanych w ostatnich latach – ich udział w ogólnej liczbie zgłaszanych patentów sięga prawie 35%3.

3. Amerykańska wymiana handlowa z państwami azjatyckimi
Region Azji i Pacyfiku odgrywa dzisiaj ważną rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych, które zmniejszyły zainteresowanie rynkiem europejskim właśnie na
rzecz tej części świata. Działania administracji poszczególnych rządów amerykańskich mają na celu utrzymanie przyjaznych stosunków z partnerami z tego regionu
oraz nawiązywanie nowych kontaktów gospodarczych. Stany Zjednoczone z racji
swojej potęgi gospodarczej i społecznej są najbardziej liczącym się partnerem handlowym na świecie, a w szczególności w regionie Azji i Pacyfiku.
Według danych publikowanych przez United States International Trade Commission (tab. 1), całkowita wartość eksportu amerykańskiego do krajów Azji w 2007 r.
wyniosła 290,75 mld USD, co stanowiło wzrost o 12,4% w stosunku do roku
2006. Największe ilości amerykańskich towarów są sprzedawane do Chin – wartość
eksportu do tego kraju to ponad 65 mld USD w 2007 r. (wzrost o 18,1% w stosunku
do roku 2006 i o ponad 56% w stosunku do 2005 r.). Chiny są największym azjatyckim partnerem gospodarczym Stanów Zjednoczonych i jednocześnie są jednym z
trzech największych odbiorców amerykańskiego eksportu – w 2007 r. uplasowały
się za Kanadą i Meksykiem.
2
3

Fortune Global 500 z 2008 r., www.money.cnn.com.
OECD Source – OECD Statistics Portal, www.sourceoecd.org.
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Tabela 1. Eksport USA do poszczególnych krajów Azji w latach 2003-2007 (w mln USD)
Kraj

2003

2004

2005

2006

2007

Chiny
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Korea Południowa
Malezja
Filipiny
Singapur
Tajwan
Tajlandia
Wietnam
Pozostałe
Razem

28 418
13 542
4 986
2 520
52 064
24 099
10 921
7 992
16 576
17 488
5 842
1 324
1 494
187 266

34 721
15 809
6 095
2 669
54 400
26 333
10 897
7 072
19 601
21 731
6 363
1 163
2 722
209 576

41 837
16 323
7 958
3 045
55 410
27 670
10 451
6 893
20 646
22 050
7 233
1 192
2 325
223 032

55 224
17 779
10 091
3 078
59 649
32 455
12 550
7 617
24 683
23 023
8 152
1 100
3 374
258 777

65 238
20 121
17 592
4 235
62 665
34 703
11 680
7 713
26 284
26 359
8 445
1 903
3 814
290 751

Zmiana
procentowa
2006 - 2007
18,1
13,2
74,3
37,6
5,1
6,9
-6,9
1,3
6,5
14,5
3,6
72,9
13
12,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych United States International Trade Commission,
www.dataweb.usitc.gov.

Znaczna część amerykańskiego eksportu trafia do Chin, a zarazem ogromna
część importu USA pochodzi właśnie z tego państwa. Zainteresowanie rynkiem
chińskim, kształtujące obecne amerykańskie stosunki handlowe, istniało już w XIX
wieku. Wielu opiniotwórców uważało Chiny za rynek szczególnie atrakcyjny, o niemal nieograniczonych możliwościach. Choć w tym okresie eksport do Chin stanowił
tylko niewielki procent ogólnego eksportu amerykańskiego, to właśnie w tym regionie dostrzegano ogromną szansę dla gospodarki USA4. O jego znaczeniu może
świadczyć sformułowana wówczas doktryna „otwartych drzwi” J. Haya, dotycząca
równości wszystkich państw w handlu z Chinami i zachowania terytorialnej integralności Chin. Stany Zjednoczone starały się stworzyć dogodne dla siebie warunki
w handlu z Chinami, dlatego też każde inne mocarstwo, które dążyło do podziału
tego kraju, wchodziło w konflikt z interesami amerykańskimi w tej części świata.
Dwie podstawowe zasady sformułowane w doktrynie „otwartych drzwi” były jednocześnie głównymi założeniami amerykańskiej polityki zagranicznej w stosunku do
Azji Wschodniej aż do 1949 r.
Do 2006 r. największy strumień amerykańskiego eksportu trafiał do Japonii, która przez wiele lat była głównym partnerem gospodarczym USA. W ostatnich latach
poziom eksportu do Japonii podnosi się, lecz dane z 1996 r. (67,5 mld USD5) pozwalają zaobserwować zmniejszenie strumienia amerykańskich produktów i usług tam
sprzedawanych. Kolejne kraje, do których kierowany był eksport USA, to Korea
4
K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004, s. 61.
5
United States International Trade Commission, www.dataweb.usitc.gov.
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Południowa, Tajwan, Singapur, Hongkong, Indie oraz Malezja. Eksport do pozostałych państw regionu Azji Wschodniej nie przekraczał w 2007 r. 10 mld USD. Należy
zauważyć, że największą zmianę wartości eksportu USA w porównaniu z 2006 r.
odnotowano w wymianie z Indiami, gdzie strumień eksportu został zwiększony o
74%, natomiast eksport do Wietnamu wzrósł o 73%. Eksport USA do Malezji
zmniejszył się o 7% w stosunku do 2006 r. i jest to jedyne państwo regionu Azji
Wschodniej, do którego wyeksportowano mniej towarów i usług niż w roku poprzednim. Niniejsze dane pokazują, że region azjatycki jest coraz większym odbiorcą towarów i usług amerykańskich. Wśród państw regionu ważnymi odbiorcami są
Chiny i Japonia, jednak także mniejsze państwa, np. Wietnam, stają się coraz istotniejszymi partnerami gospodarczymi Stanów Zjednoczonych.
W 2007 r. Amerykanie eksportowali do krajów Azji głównie zawansowany technologicznie sprzęt elektroniczny i grający, reaktory nuklearne, samoloty i ich części
oraz statki kosmiczne i sprzęt fotograficzny. Kolejne miejsca zajmuje sprzedaż zbóż,
owoców, kamieni szlachetnych, plastików i produktów z nich wytwarzanych, stali i
żelaza, chemikaliów, bawełny, leków, wyrobów z drewna oraz szkła, zabawek i mebli (rys. 1)6.

Rys. 1. Udział poszczególnych towarów w eksporcie USA do Azji w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TradeStats Express – National Trade Data, www.
tse.export.gov.

Wartość importu USA pochodzącego z krajów azjatyckich w 2007 r. wynosiła
705,49 mld USD, co stanowiło wzrost o ponad 5% w stosunku do wielkości importu
z 2006 r. (tab. 2). Podobnie jak w latach poprzednich, największy procent importu
6

TradeStats Express – National Trade Data, www.tse.export.gov.
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Tabela 2. Import USA z poszczególnych krajów Azji w latach 2003-2007 (w mln USD)
Kraj

2003

2004

2005

2006

2007

Chiny
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Korea Południowa
Malezja
Taiwan
Tajlandia
Wietnam
Pozostałe
Razem

152 379
8 850
13 053
9 520
118 029
36 963
25 438
31 600
15 181
4 555
35 458
451 026

196 699
9 314
15 562
10 811
129 595
46 163
28 185
34 617
17 577
5 276
35 468
529 267

243 462
8 893
18 807
12 016
138 091
43 779
33 703
34 838
19 892
6 630
36 306
596 420

287 773
7 943
21 826
13 404
148 091
45 830
36 532
38 215
22 472
8 566
40 798
671 449

321 508
7 030
24 024
14 304
145 464
47 566
32 790
38 302
22 753
10 633
41 112
705 487

Zmiana
procentowa
2006 - 2007
11,7
-11,5
10,1
6,7
-1,8
3,8
-10,2
0,2
1,3
24,1
0,7
5,1

Źródło: pracowanie własne na podstawie danych United States International Trade Commission, www.
dataweb.usitc.gov.

USA z państw azjatyckich stanowił import z Chin. Od roku 2002 Chiny dostarczają
najwięcej towarów i usług do Stanów Zjednoczonych, wyprzedzając tym samym
innego giganta azjatyckiego, jakim jest Japonia. Od 2002 r. Japonia zajmuje drugą
pozycję wśród importerów na rynek amerykański z regionu Azji. Chiny osiągnęły
pozycję lidera pośród wszystkich partnerów gospodarczych USA po raz pierwszy w
2007 r., deklasując Kanadę, która do tego roku była największym eksporterem na
rynek amerykański. Wśród dziesięciu największych światowych importerów na rynek amerykański w 2007 r. czterech pochodzi z regionu Azji i są to: Chiny, Japonia,
Korea Południowa i Tajwan, czyli właśnie te państwa, do których USA najwięcej
eksportują.
Stany Zjednoczone nadal dużo importują z Hongkongu, Japonii i Malezji, jednak wartość towarów importowanych z tych krajów zmalała w stosunku do roku
2006. Warto zauważyć znaczny wzrost wartości importu USA z Wietnamu – 24% ,
pozwalający sądzić, iż oba te kraje, mimo trudnej historii stosunków politycznych i
militarnych, stają się dla siebie coraz ważniejszymi partnerami handlowymi. Podobna sytuacja występuje w relacjach z Indiami, których dynamiczny rozwój gospodarczy przyczynia się do zwiększenia wymiany z USA.
Stany Zjednoczone importują najwięcej produktów elektronicznych, telewizorów i sprzętu grającego. Kolejne miejsca zajmują maszyny i ich części, samochody
i ich części, ubrania i akcesoria codziennego użytku, skóry i artykuły skórzane, zabawki, sprzęt sportowy, obuwie, szczególnie sportowe, meble, łóżka, lampy i inne
sprzęty domowe, tekstylia, plastiki oraz instrumenty muzyczne7.
7
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Rys. 2. Udział poszczególnych towarów w imporcie do USA z Azji w 2007 r. (w %)
Źródło: pracowanie własne na podstawie danych TradeStats Express – National Trade Data, www.tse.
export.gov.

Amerykański import rośnie o wiele szybciej niż eksport i z roku na rok ta dysproporcja się powiększa, tworząc niebezpiecznie wysoki deficyt w handlu zagranicznym. W 2007 r. w handlu z państwami z regionu Azji i Pacyfiku amerykański
deficyt wyniósł prawie 415 mld USD. W ciągu zaledwie pięciu lat, czyli od roku
2003, kiedy deficyt był na poziomie 263,76 mld USD, wzrósł on o ponad 57%. Na
powiększanie się deficytu w handlu największy wpływ ma deficyt w wymianie między USA a Chinami. W 2007 r. wyniósł on 256,27 mld USD. Porównując tę wielkość z danymi z 2003 r. (deficyt na poziomie 123,96 mld USD), notuje się wzrost o
ponad 106%. Drugie miejsce zajmuje Japonia – w handlu z tym krajem w 2007 r.
zanotowano deficyt wielkości 82,8 mld USD. Trzecie miejsce przypadło Malezji,
jednak nie jest to różnica aż tak ogromna (deficyt o wartości 21,1 mld USD). Amerykanie mają deficyt w handlu z większością krajów omawianego regionu (tab. 3),
wyjątek stanowią tylko Singapur (w 2007 r. nadwyżka na poziomie 7,89 mld USD)
i Hongkong (z nadwyżką w 2007 r. równą 13,09 mld USD). Można sądzić, że jest to
bardzo niebezpieczna sytuacja dla amerykańskiej gospodarki, gdyż wartość towarów wpływających na amerykański rynek przekracza wartość produktów sprzedawanych za granicą. Amerykański rząd zarzuca Chinom celowe obniżanie wartości
swojej waluty, aby towary były jak najtańsze i wypierały z rynku towary konkurencji. W tym właśnie działaniu można upatrywać przyczyn tak dużego deficytu w hand-

94

Anna Jankowiak

Tabela 3. Bilans handlu zagranicznego USA z wybranymi krajami regionu Azji Wschodniej
w latach 2003-2007 (w mln USD)
Kraj

2003

2004

2005

2006

2007

Hongkong
Singapur
Filipiny
Indie
Wietnam
Indonezja
Tajwan
Korea Południowa
Tajlandia
Malezja
Japonia
Chiny
Pozostałe
Razem

4 692
1 418
-2 069
-8 067
-3 230
-7 000
-14 112
-12 865
-9 339
-14 517
-65 965
-123 961
-8 745
-263 760

6 496
4 295
-2 072
-9 467
-4 112
-8 142
-12 886
-19 829
-11 214
-17 288
-75 194
-161 978
-8 297
-319 690

7 429
5 529
-2 355
-10 849
-5 438
-8 971
-12 788
-16 109
-12 659
-23 252
-82 682
-201 626
-9 615
-373 388

9 836
6 906
-2 078
-11 735
-7 466
-10 326
-15 191
-13 374
-14 319
-23 982
-88 442
-232 549
-9 952
-412 672

13 090
7 889
-1 695
-6 432
-8 730
-10 070
-11 943
-12 863
-14 308
-21 110
-82 799
-256 269
-9 495
-414 736

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych United States International Trade Commission,
www.dataweb.usitc.gov.

lu. W ostatnich latach wartość amerykańskiego importu rosła średnio o 2 mld USD
rocznie, jednak w roku 2007 przyrost ten w stosunku do 2006 r. wyniósł 1 mld USD,
podczas gdy eksport amerykańskich towarów stale się zwiększa. Jedną z przyczyn
wzrostu wartości eksportu USA może być niska wartość dolara, co sprawia, że amerykańskie towary są bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Coraz
częściej Stany Zjednoczone są także postrzegane jako kraj atrakcyjny turystycznie.
Deficyt w Stanach Zjednoczonych stale rośnie, a gospodarka nie popada w recesję. Jest to wynikiem przechowywania przez świat i państwa Azji swoich rezerw
walutowych w dolarach amerykańskich i jeśli taka tendencja będzie się utrzymywała, to Stany Zjednoczone nadal pozostaną gospodarczym liderem świata. Z drugiej
strony „tani” dolar może odmienić skłonność do przechowywania krajowych rezerw
walutowych w USD. Jeśli świat zamieni swoje rezerwy na euro, pojawi się realne
zagrożenie dla globalnej ekonomii.
Stany Zjednoczone inwestują znaczną część swojego kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Azji. W 2007 r. do krajów azjatyckich
napłynęło 454 mld USD inwestycji bezpośrednich. Porównując dane z 2007 r. z danymi z 2000 r., można zauważyć trend stale rosnącego kapitału zainwestowanego w postaci BIZ i jest to wzrost o 120%. Najwięcej kapitału napłynęło do Japonii
(102 mld USD), do Singapuru (83 mld USD) oraz do Hongkongu (47 mld USD)8.
Na podstawie danych Biura Analiz Ekonomicznych (Bureau of Economic Analysis) będącego
agencją Amerykańskiego Departamentu Handlu (U.S. Department of Commerce), www.bea.gov.
8
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Wielkość amerykańskich BIZ zainwestowanych w krajach azjatyckich wyraźnie
świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu przedsiębiorstw z USA rynkiem azjatyckim. Inwestorzy amerykańscy od dłuższego czasu stale przenoszą część swoich
interesów do Azji, upatrując w tym szansy zwiększenia zysków. Jest to jeden z czynników, którymi kieruje się lider gospodarki światowej, nawiązując współpracę inwestycyjną z krajami azjatyckimi. Należy zauważyć, że Stany Zjednoczone nie były
partnerem inwestycyjnym dla rozwijających się krajów Azji, lecz była to współpraca
bardzo jednostronna. To głównie amerykańscy przedsiębiorcy korzystali ze współpracy z Azją. Obecnie wiele krajów będących w fazie rozwoju gospodarczego dokonuje bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie Stanów Zjednoczonych.
W 2007 r. Chiny dokonały BIZ o wartości przekraczającej 1 mld USD, co w stosunku do roku 2002 (0,38 mld USD) stanowi wzrost o 163%. Aktywne pod względem
inwestycji okazały się także Indie, które w 2007 r. zainwestowały 3 mld USD, a w
2002 r. 0,23 mld USD. Japonia – największy dotychczasowy partner ekonomiczny
USA w regionie Azji – w 2007 r. zainwestowała kapitał w postaci BIZ o łącznej
wartości 233 mld USD9.

4. Podsumowanie
Pozycja USA w regionie Azji i Pacyfiku, a także na całym świecie, przez wiele
lat wydawała się być niezagrożona. Amerykańska gospodarka, nakłady na wojsko,
wysoka stopa życiowa społeczeństwa pozwalały przypuszczać, że pozycja największego globalnego mocarstwa jest zdobyta przez Stany Zjednoczone raz na zawsze.
Po odejściu od dwubiegunowego podziału świata, z chwilą zakończenia zimnej wojny, USA mogły realizować swoje interesy w świecie jednobiegunowym. Kolejne
rządy amerykańskie niejednokrotnie przekonywały światową opinię publiczną, że
to, co dobre dla USA, jest również dobre dla całego świata. Trudno jest winić Stany
Zjednoczone za walkę przede wszystkim w obronie własnych interesów, lecz też
coraz wyraźniej widać zmęczenie świata amerykańską hegemonią. Nie ma jednak
kraju, który mógłby zająć miejsce Ameryki na arenie światowej, gdyż żadne państwo nie dysponuje taką siłą polityczną, gospodarczą ani społeczną, jak USA.
Wydawać się może, że Stany Zjednoczone nie wykorzystały w pełni szansy, jaką
otrzymały po zakończeniu zimnej wojny, a tak jak każde imperium w historii, tak i
USA mogą stracić dominująca rolę. W dobie rozwiniętej techniki i globalizacji upadek mocarstwa może nastąpić wcześniej niż można przypuszczać. Analizując możliwe scenariusze: Stany Zjednoczone mogą utrzymać swoją przewagę, jeśli będą
prowadzić partnerską politykę zagraniczną również w dziedzinie gospodarczej. USA
powinny działać z pozycji partnera, gdyż obecnie już nie tylko Ameryka oddziałuje
na świat, ale także świat na Amerykę i to w sposób dotychczas niewyobrażalny. Inny
9
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scenariusz zakłada, że nowe państwo przejmie rolę USA. Aż trzy państwa, które
potencjalnie mogą zostać światowym mocarstwem, pochodzą z Azji: Japonia, Chiny
i Indie.
Obserwowany wzrost wpływów Chin w regionie Azji i Pacyfiku pozwala sądzić,
że chińska gospodarka jest w stanie skutecznie konkurować z amerykańską. Z drugiej jednak strony Chiny borykają się z własnymi problemami. Przeszkodą jest dla
nich wewnętrzna niestabilność polityczna, brak przyjaznych stosunków z sąsiadami,
a także możliwość „przegrzania się” chińskiej gospodarki. Problemem może być
także całkowite uzależnienie Chin od Stanów Zjednoczonych, gdyż Chińczycy najwięcej swoich towarów sprzedają na rynek amerykański. Między USA a Chinami
istnieją wzajemne powiązania gospodarcze tak silne, że mogą zmienić przyszłość
stosunków międzynarodowych. Jeśli Amerykanie przestaną nabywać chińskie towary, to istnieje możliwość, iż wówczas chińska gospodarka się załamie. Jeśli natomiast Chińczycy przestaną inwestować w amerykańskie obligacje, to skończy się
kapitał na pokrycie deficytu handlowego USA. Wydaje się także, że Chinom trudno
jest pogodzić prężnie i swobodnie rozwijającą się gospodarkę ze scentralizowanym
systemem politycznym. Na drodze dominacji Chin może stanąć silna gospodarczo,
jednak nie przejawiająca aspiracji przywódczych Japonia. Wielkim graczem mogą
okazać się także Indie, których ambicje polityczne i gospodarcze są niepohamowane, lecz kraj ten jest pełen wewnętrznych problemów.
Jednak dzisiaj to Stany Zjednoczone są światowym mocarstwem numer jeden,
choć ich polityka wobec Azji wydaje się podążać w stronę wzajemnego partnerstwa.
Wzrasta amerykański eksport do państw badanego regionu, wzrasta również import
azjatyckich towarów. Inwestorzy z USA przenoszą na rynek azjatycki znaczny kapitał w postaci BIZ, lecz również przedsiębiorcy z Azji w tej formie internacjonalizacji
upatrują swej przyszłości. Istnieją silne powiązania gospodarcze między Stanami
Zjednoczonymi a państwami Azji, opierające się na obopólnych korzyściach.
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USA as an economic partner for Asian countries
Summary
US are doing business all over the world, trading with every major national economy. The situation
in which Europe is the most significant trading partner for America, is now changing. The Asian region
is playing more and more important role in the circulation between US and the rest of the world. We can
assume with high probability that in the 21st century, Asia will become a center of American interest.
Trading between US and Asia is significant for both sides.

Anna Jankowiak, mgr, asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Łukasz Jurek

Demograficzne uwarunkowania
zmian społecznych i ekonomicznych
w regionie Azji i Pacyfiku
1. Wstęp
Społeczeństwa całego świata stoją obecnie przed wyzwaniami, jakie niesie ze
sobą drugie przejście demograficzne. Jednym z tych wyzwań jest starzenie się ludności. Demograficzne starzenie się jest procesem globalnym, jednak stopień jego
zaawansowania nie jest na całym świecie jednakowy. Szczególnie intensywny wydaje się on w regionie Azji i Pacyfiku. Obecnie najszybciej starzeją się kraje nazywane azjatyckimi tygrysami, gdzie efektem zmian ekonomicznych było gwałtowne
wydłużanie się średniego trwania życia (powodujące starzenie się od góry piramidy
wieku) oraz znaczny spadek poziomu dzietności (powodujące starzenie się od dołu
piramidy wieku). Te przeobrażenia w strukturze wiekowej ludności nie mogą pozostać bez wpływu na sytuację gospodarczą czy społeczną w omawianym regionie.
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian społecznych i
ekonomicznych w regionie Azji i Pacyfiku, będących konsekwencją tamtejszych
przeobrażeń demograficznych. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W
pierwszej z nich demograficzne starzenie się zostanie przedstawione jako proces
globalny. Druga część poświęcona zostanie analizie sytuacji demograficznej regionu
Azji i Pacyfiku, jej faktycznym oraz prognozowanym zmianom. Na tej podstawie, w
części trzeciej artykułu, ukazane zostaną społeczne oraz gospodarcze wyzwania, jakie niosą ze sobą te przeobrażenia w strukturze wiekowej ludności.

2. Procesy demograficzne we współczesnym świecie
Wiek XX i XXI to okres intensywnie postępującego procesu demograficznego starzenia się1. Obecnie na świecie żyje pół miliarda osób starych. Stanowi to dwie trzecie całkowitej liczby osób starych, które kiedykolwiek żyły na świe1
W ujęciu demograficznym przez proces starzenia się należy rozumieć zmiany dokonujące się
w strukturze wieku ludności polegające na wzroście udziału ludzi starych w ogólnej liczbie ludności.
E. Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Szkoła Główna Planowania
i Statystyki, Warszawa 1984, s. 9.
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cie2. Z prognozy demograficznej przeprowadzonej przez Organizację Narodów
Zjednoczonych wynika, że w roku 2050 całkowita liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniesie 2 mld, co oznacza dziesięciokrotny wzrost w stosunku do roku 1950. W
tym okresie udział tych osób w populacji wzrośnie prawie trzykrotnie z 8,1 do 21,8%,
a średnia wieku światowej populacji podniesie się z 24 do 38 lat3 (dla zilustrowania
zmian zachodzących w strukturze wiekowej ludności zwykło się używać angielskojęzycznych określeń a demographic agequake lub a new international population
order4).
Demograficzne starzenie się spowodowane jest z jednej strony stopniowym wydłużaniem się przeciętnego czasu życia (przez co okresu starości dożywają coraz
większe grupy ludzi, tzw. starzenie się od góry piramidy wieku), z drugiej natomiast
spadkiem dzietności (przez co zwiększa się stosunek liczby osób starych względem
młodszych generacji, tzw. starzenie się od dołu piramidy wieku). S. Golinowska
twierdzi, że „pierwszy proces – bardzo pozytywny w swym wyrazie – dokonuje się
w rezultacie wzrostu dobrobytu (…), postępów medycyny oraz upowszechnienia
zabezpieczenia społecznego obejmującego także opiekę zdrowotną. Drugi proces
(…) mimo że w indywidualnych przypadkach jest to niejednokrotnie wynik odpowiedzialnych decyzji rodziców, jest procesem negatywnym. Wpływa bowiem na
powstawanie dysproporcji rozwojowych o bardzo poważnych skutkach dla możliwości osiągania zrównoważonego wzrostu i harmonii w rozwoju społeczeństw”5.
Demograficzne starzenie się dotyczy populacji całego świata, jest więc procesem globalnym (global ageing). Stopień jego zaawansowania nie jest jednak wszędzie jednakowy. W regionach wysoko rozwiniętych (Europa, Ameryka Południowa,
Australia z Nową Zelandią, Japonia) stopa starości6 kształtuje się na zdecydowanie
wyższym poziomie (obecnie prawie trzy razy) niż w regionach słabiej rozwiniętych
(Afryka, Azja bez Japonii, Ameryka Łacińska, Karaiby). Można zatem stwierdzić,
że stopa starości uzależniona jest od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wyższy poziom rozwoju to wyższy poziom życia i większa szansa dożycia okresu
starości, co zwiększa liczbę ludzi starych.
W regionach zarówno wysoko, jak i słabo rozwiniętych stopa starości systematycznie wzrasta (rys. 1). Jest to konsekwencją postępu w medycynie oraz ogólnie
2

s. 1.

Global Ageing. The Challenge of the New Millennium, Watson Wyatt & CSIS, Washington 2000,

Opracowanie własne na podstawie World Population Prospects: The 2006 Revision and World
Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Population Divisions of the Department and Social Affairs
of the United Nations Secretariat, http://esa.un.org/unpp (19.12.2007).
4
Towards the Second Word Assembly on Ageing, raport Sekretarza Generalnego ONZ przygotowany na Drugie Światowe Zgromadzenie nt. Starzenia się Społeczeństw, 8-12.04.2002, Madryt, www.
un.org/ageing/ecn52001pc2e.pdf (data dostępu 5.04.2008).
5
S. Golinowska, Starzenie się społeczeństw, „Polityka Społeczna” 1999, nr 9 (306), s. 1.
6
Stopa starości (nazywana również współczynnikiem starości) jest miarą starości demograficznej
określającą udział ludzi starych w ogólnej liczbie ludności. Na jej podstawie można określić stopień
zaawansowania procesu starzenia się danej populacji.
3
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Rys. 1. Stopa starości w latach 1950-2050 (świat, wysoko i słabo rozwinięte regiony)
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects: The 2006 Revision and World
Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Population Divisions of the Department and Social Affairs of the United Nations Secretariat, http://esa.un.org/unpp (data dostępu 4.06.2008).

wyższego poziomu życia na całym świecie, również w krajach najbiedniejszych i
najsłabiej rozwiniętych. Populacja świata przekroczyła próg starości demograficznej
zaproponowany przez ONZ7 na początku XXI w., natomiast według skali Rosseta8
stanie się ona demograficznie stara w drugiej dekadzie XXI w. Według teorii drugiego przejścia demograficznego9 D.J. van de Kaa, za początek zmian w strukturze
wiekowej ludności należy uznać lata sześćdziesiąte XX w., kiedy to w krajach wysoko rozwiniętych „nastąpił zwrot ku wartościom postmaterialnym, zorientowanym
na indywidualizację życia, osłabienie zaangażowania w wartości związane z tradycją, rodziną, wysoką płodnością, macierzyństwem”10. Istotę zmian charakterystycznych dla drugiego przejścia demograficznego D.J. van de Kaa określił jako:
7
Udział ludności w wieku 65 lat i więcej w populacji przekraczający 7%. J. Kurkiewicz, Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa 1992, s. 57.
8
Udział ludności w wieku 60 lat i więcej w populacji przekraczający 12%. Tamże.
9
Przez wielu demografów nazywanie tego zjawiska „teorią”, przez co nadaje mu się uniwersalny
charakter, jest przedwczesne. Dodatkowo nie ma pewności czy omawiane zjawisko ma charakter transformacji z jednego względnie stabilnego stanu do innego (co stanowi istotę przejścia demograficznego),
czy są to raczej jednokierunkowe zmiany wielu zachowań demograficznych. M. Okólski, Demografia.
Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa 2005, s. 144.
10
E. Trafiałek, Zmiany demograficzne a zadania współczesnej polityki społecznej, [w:] A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
2006, s. 191.
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–– zmniejszanie znaczenia małżeństwa jako formy współżycia ludzi na rzecz kohabitacji,
–– przejście od modelu rodziny „dziecko z rodzicami” (the king-child with parents)
do modelu „rodzice z dzieckiem” (the king-pair with a child),
–– przejście od zapobiegawczej antykoncepcji do świadomej prokreacji,
–– przejście od homogenicznych typów rodzin i gospodarstw domowych do form
różnorodnych11.
Skutki tak poważnych zmian w strukturze ludności według wieku wywołują powszechne obawy. Jeszcze nie tak dawny strach przed eksplozją demograficzną i
przeludnieniem Ziemi12 zastąpiła obawa przed, jak ją określił J. Ciechański, bombą
geriatryczną13 i powiązaną z nią groźbą depopulacji. Coraz częstsze są apokaliptyczne wizje związane ze zmianami demograficznymi. Przykładowo P. Buchanan twierdzi, że „obecnie (...) więcej jest pogrzebów niż narodzin, więcej trumien aniżeli kołysek. (...) Nowy hedonizm najwyraźniej nie potrafi zaoferować ludziom żadnego
poczucia celowości życia. (...) Człowiek (...) pławiąc się luksusie i rozpasaniu, zdaje
się tracić wolę życia i najwyraźniej pogodził się z nieuchronnie nadciągającą śmiercią”14. Zdaniem Ch. Godina, jeżeli współczynnik dzietności utrzyma się na poziomie
1,4 dziecka przypadającego na kobietę, to gatunek ludzki zaginie całkowicie około
2400 roku15. „Nie jest to Apokalipsa. Nasza planeta nie pęka jak orzech po wybuchu
bomby atomowej. Nie, my umieramy ze starości”16.

3. Procesy demograficzne w regionie Azji i Pacyfiku
W regionie Azji i Pacyfiku zmiany demograficzne polegające na starzeniu się
ludności rozpoczęły się później niż w krajach europejskich, jednak obecnie ich przebieg jest znacznie szybszy. Jest to efekt znacznego spadku wartości współczynnika
dzietności, a także szybko postępującego procesu wydłużania się trwania życia.
W regionie Azji i Pacyfiku od kilku dekad systematycznie obniża się współczynnik dzietności: z poziomu 6 dzieci na kobietę w okresie 1950-1955 do 2,7 w okresie
1995-200017. Należy mieć na uwadze, że z powodu niezwykłej złożoności i wielowymiarowości tego regionu pod względem społecznym, kulturowym i gospodar11
I. E. Kotowska, Zmiany modelu rodziny. Polska – kraje europejskie, „Polityka Społeczna” 2002,
nr 4 (337), s. 2.
12
Na międzynarodowej konferencji ONZ w Bukareszcie z 1974 r. uznano przeludnienie za priorytetowy problem światowy.
13
J. Ciechański, Bomba geriatryczna Europy, „Ubezpieczenia Społeczne – Teoria i Praktyka”
2007, nr 2 (47), s. 1.
14
P. Buchanan, Śmierć zachodu, Wektory, Wrocław 2005, s. 10.
15
Ch. Godin, Koniec ludzkości, WAM, Kraków 2004, s. 12.
16
Tamże, s. 13.
17
M. Nizamuddin, Population ageing: policy responses to population ageing in Asia and the Pacific, [w:] Fifth Asian and Pacific Population Conference: Selected Papers, Asian Population Studies
Series no. 158, ONZ, New York 2003, s. 95.
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czym poziom dzietności jest zróżnicowany w poszczególnych krajach. Można wyróżnić następujące grupy krajów regionu Azji i Pacyfiku:
1) o bardzo wysokiej dzietności, znacznie wyższej od współczynnika zastąpienia18 (Papua-Nowa Gwinea 4,32; Filipiny 3,54; Malezja 2,87; Meksyk 2,40),
2) o dzietności na poziomie zbliżonym do współczynnika zastąpienia (Indonezja
2,38; USA 2,04; Chile 2,0; Mongolia 2,07; Nowa Zelandia 1,96),
3) o niskiej dzietności, poniżej współczynnika zastąpienia (Tajlandia 1,83; Australia 1,76; Chiny 1,70),
4) o krytycznie niskiej dzietności, znacznie poniżej współczynnika zastąpienia
(Kanada 1,52; Singapur 1,35; Rosja 1,30; Japonia 1,29; Korea Południowa 1,24;
Hongkong 0,94).
Tabela 1. Zmiany przeciętnej długości życia w państwach Azji i Pacyfiku w latach 1950-2050
Kraj
Australia
Chile
Chiny
Filipiny
Hongkong
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea Południowa
Malezja
Meksyk
Mongolia
Nowa Zelandia
Papua-Nowa Gwinea
Rosja
Singapur
Tajlandia
USA

Przeciętna długość życia (w latach)
1950-1955
69,6
54,7
40,8
47,8
61,0
37,5
63,9
69,1
47,5
48,5
50,8
42,2
69,6
34,7
64,5
60,4
50,8
68,9

2000-2005
80,4
77,9
72,0
70,3
81,5
70,7
81,9
79,8
77,0
73,0
74,9
65,0
79,2
56,7
64,8
78,8
68,6
77,4

2045-2050
86,0
82,2
79,3
78,7
86,7
78,6
87,1
85,3
83,5
80,1
81,3
76,2
85,2
67,8
73,4
84,6
78,1
83,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects: The 2006 Revision and World
Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Population Divisions of the Department and Social Affairs of the United Nations Secretariat, http://esa.un.org/unpp (data dostępu 4.06.2008).

Zróżnicowanie poziomu dzietności między poszczególnymi krajami wynika ze
wzajemnego oddziaływania na siebie czynników makro (sytuacja gospodarcza, globalizacja, transformacja społeczno-gospodarcza, instytucje państwa opiekuńczego i
Współczynnik zastąpienia gwarantuje prostą zastępowalność pokoleń i wynosi 2,1 dziecka na
kobietę.
18
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jego modele, polityka społeczna, trwałe czynniki kulturowe oraz zmiany zachodzące
w wyznawanych wartościach) oraz czynników mikro (model rodziny, poziom dochodów, poczucie bezpieczeństwa, warunki mieszkaniowe)19. Zmianom w poziomie
dzietności towarzyszą równoczesne zmiany w długości życia. W regionie Azji i Pacyfiku w okresie 1950-2000 średnia długość życia wzrosła z 40 do 66 lat20 (tab. 1).
Obniżająca się dzietność oraz rosnąca przeciętna długość życia prowadzą do
zmian w strukturze wiekowej ludności, polegających na wzroście liczby ludzi starych i ich udziału w populacji. W 2025 r. w regionie Azji i Pacyfiku populacja ludzi
starych liczyć będzie 703 mln, co będzie stanowiło 56% światowej populacji ludzi
starych. W roku 2050 populacja ludzi starych w regionie Azji i Pacyfiku wzrośnie do
1,2 mld21. Zmianę udziału poszczególnych grup wiekowych w populacji krajów
ESCAP22 w latach 2000-2050 prezentuje tab. 2.
Tabela 2. Udział poszczególnych grup wiekowych w populacji krajów
ESCAP w latach 2000-2050 (w %)
Wiek
0-14
15-59
60 i więcej

2000
30
61
9

2025
23
62
15

2050
19
58
23

Źródło: M. Nizamuddin, Population ageing: policy responses to population ageing in Asia and the Pacific, [w:] Fifth Asian and
Pacific Population Conference: Selected Papers, Asian Population Studies Series no. 158, ONZ, New York 2003, s. 96.

Stopień zaawansowania procesu starzenia się ludności, jak również tempo przemian demograficznych są niezwykle zróżnicowane w poszczególnych krajach regionu Azji i Pacyfiku (tab. 3).
Państwa Azji i Pacyfiku są obecnie najszybciej starzejącym się regionem świata.
Szczególnie intensywne jest tempo przemian w strukturze wiekowej ludności Japonii, Hongkongu, Chin i Singapuru. W Hongkongu w ciągu wieku populacja ludzi
starych wzrośnie prawie pięćdziesięciokrotnie. W Singapurze liczba ludzi starych
niemalże podwaja się z każdą dekadą. Chiny w połowie XXI w. zamieszkiwać będzie blisko pół miliarda seniorów, co stanowić będzie jedną czwartą światowej populacji ludzi starych. Japonia, która obecnie jest drugim „najstarszym” demograficznie krajem świata (pierwszym są Włochy)23, w 2050 r. będzie wyróżniać się
J. Ciechański, wyd. cyt., s. 3.
M. Nizamuddin, wyd. cyt., s. 95.
21
www.unescap.org/ageing/about.htm#Background (data dostępu 5.06.2008).
22
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
23
K. Kinsell, A.R. Philips, Global aging: The challenge of success, „Population Bulletin” 2005,
nr 1(60), s. 7.
19
20
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Tabela 3. Zmiany liczby ludzi starych oraz ich udziału w populacji krajów Azji i Pacyfiku
w latach 1950-2050
Kraj
Australia
Chile
Chiny
Filipiny
Hongkong
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea Południowa
Malezja
Meksyk
Mongolia
Nowa Zelandia
Papua-Nowa Gwinea
Rosja
Singapur
Tajlandia
USA

Liczba ludzi starych (w tys.)
1950
1 024
417
41 572
1 104
73
4 953
6 437
1 556
1 027
448
1 487
42
250
108
9 440
38
1 041
19 728

2000
3 166
1 583
127 775
4 206
983
16 239
29 552
5 126
5 351
1 433
7 393
141
605
207
27 012
424
6 130
45 976

2050
8 462
5 919
437 855
25 503
3 534
73 595
45 077
13 640
17 844
8 796
36 062
850
1 574
1 246
34 884
2 002
20 071
107 741

Stopa starości (w %)
1950
12,5
6,9
7,5
5,5
3,7
6,2
7,7
11,3
5,4
7,3
5,4
5,5
13,1
6,0
9,2
3,7
5,0
12,5

2000
16,5
10,3
10,1
5,5
14,8
7,7
23,3
16,7
11,4
6,2
7,4
5,7
15,7
3,8
18,3
10,5
10,1
16,1

2050
30,2
28,7
31,1
18,2
39,4
24,8
44,0
31,9
42,2
22,2
27,3
25,1
30,2
11,2
32,4
39,8
29,8
26,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects: The 2006 Revision and World
Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Population Divisions of the Department and Social Affairs of the United Nations Secretariat, http://esa.un.org/unpp (data dostępu 4.06.2008).

absolutnie najwyższym poziomem stopy starości na świecie, gdyż prawie połowa
(44%) mieszkańców tego państwa będzie w wieku starczym, czyli przekroczy 60 rok
życia. W tym czasie średni wiek obywateli Japonii będzie wynosił 55 lat.

4. Konsekwencje społeczne i gospodarcze przeobrażeń
demograficznych w regionie Azji i Pacyfiku
Spadek poziomu dzietności, gdy następuje z wysokiego pułapu, jest początkowo
korzystny dla zmian społeczno-ekonomicznych, gdyż powoduje powstawanie tzw.
dywidendy demograficznej. Zmniejszenie liczby dzieci w społeczeństwie uwalnia
środki, które inaczej musiałyby być przeznaczone na ich utrzymanie i wykształcenie, co umożliwia dodatkowe inwestycje w przyszły wzrost gospodarczy oraz dodatkową konsumpcję przez dorosłych członków społeczeństwa24. W dłuższej perspektywie drastyczne obniżanie dzietności (poniżej poziomu prostej zastępowalności
24

J. Ciechański, wyd. cyt., s. 5.

ogółem
53
69
61
89
49
68
68
60
81
85
85
83
61
77
54
75
83
54

dziećmi
41
62
54
83
45
59
59
47
75
76
79
76
47
70
45
71
77
42

seniorami
12
7
7
7
4
8
8
12
6
9
6
6
14
7
10
4
6
13

ogółem
49
54
47
70
39
54
47
46
39
60
62
62
53
77
44
41
43
51

dziećmi
31
43
37
64
23
47
21
28
29
53
54
56
35
73
26
31
34
33

seniorami
19
11
10
6
15
8
25
18
10
6
8
6
18
4
18
10
10
19

2050

ogółem
69
63
64
48
78
56
96
70
84
53
61
53
67
45
63
78
64
62

dziećmi
27
27
25
29
20
27
22
27
19
28
27
26
27
35
25
20
26
28

seniorami
41
36
39
19
58
29
74
44
65
25
34
27
40
11
39
59
38
34

wskaźnik obciążenia
demograficznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 Revision,
Population Divisions of the Department and Social Affairs of the United Nations Secretariat, http://esa.un.org/unpp (data dostępu 4.06.2008).

Australia
Chile
Chiny
Filipiny
Hongkong
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea Południowa
Malezja
Meksyk
Mongolia
Nowa Zelandia
Papua-Nowa Gwinea
Rosja
Singapur
Tajlandia
USA

Kraj

2000
wskaźnik obciążenia
demograficznego

1950
wskaźnik obciążenia
demograficznego

Tabela 4. Zmiany wskaźników obciążenia demograficznego w krajach Azji i Pacyfiku w latach 1950-2050
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pokoleń) przy zwiększaniu się długości życia prowadzi do niekorzystnych zmian
proporcji między populacją w wieku produkcyjnym a populacją w wieku nieprodukcyjnym. Proporcję tę wyraża wskaźnik obciążenia demograficznego (tab. 4).
W większości krajów Azji i Pacyfiku wskaźnik obciążenia demograficznego
zwiększy się w ciągu wieku, co oznacza, że populacja ludzi w wieku produkcyjnym
musi pracować na utrzymanie coraz większej rzeszy ludzi w wieku nieprodukcyjnym. Istotna jest jednak nie tyle zmiana wartości tego wskaźnika, co zmiana jego
wewnętrznej struktury. W gronie osób w wieku nieprodukcyjnym, które zależne są
od ludności pracującej, są zarówno osoby młode będące w wieku szkolnym (przedprodukcyjnym), jak i osoby stare będące w wieku emerytalnym (poprodukcyjnym).
O ile w połowie XX w. dominowało obciążenie ludności w wieku produkcyjnym
przedstawicielami młodej generacji, o tyle w połowie XXI w. ludność w wieku produkcyjnym obciążona będzie głównie populacją osób starych. Zmiana wewnętrznej
struktury wskaźnika obciążenia demograficznego ma istotny wpływ na finanse publiczne. Z badań amerykańskich wynika, że wydatki ponoszone przez państwo na
osobę w wieku poprodukcyjnym są trzykrotnie wyższe niż na osobę w wieku przedprodukcyjnym25. Jest to efekt wysokich kosztów świadczeń społecznych, takich jak
opieka medyczna, usługi opiekuńcze czy świadczenia emerytalno-rentowe.
Istotną zależność między średnim wiekiem populacji a wielkością wydatków
publicznych ponoszonych na sferę socjalną potwierdził już w połowie lat siedemdziesiątych H. Wilensky26. Państwo zwiększa swoje wydatki w miarę postępu procesu demograficznego starzenia się. Wzrost wydatków z budżetów publicznych nierozerwalnie wiąże się natomiast ze zwiększaniem obciążeń podatkowych i quasi-podatkowych. Powstaje w ten sposób dylemat i konflikt interesów: z jednej strony
przeobrażenia demograficzne wymuszają wzmożony fiskalizm; z drugiej strony wymogi konkurencji na światowym rynku zwiększają presję do redukowania obciążeń
podatkowych27.
Proces demograficznego starzenia się negatywnie wpływa na konkurencyjność
gospodarki oraz na tempo jej wzrostu28. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Przytoczone poniżej przykłady tych powodów typowe są dla wszystkich krajów doświadczających skutków drugiego przejścia demograficznego, w tym tych z regionu Azji
i Pacyfiku. Stosunkowo wysokie podatki w starych demograficznie krajach powodują, że wysokie są tam koszty pracy, a tym samym koszty produkcji. Efektem tego są
wysokie ceny wytwarzanych towarów i usług, które nie są konkurencyjne na globalnym rynku. Brak konkurencyjności cenowej można niwelować wysoką jakością
25
R. Clark, J. Kreps, J. Spengler, Economics of aging: A survey, ,,Journal of Economic Literature”
1978, nr 3 (16), s. 922.
26
S. Golinowska, Inna rola państwa także w sferze socjalnej, „Polityka Społeczna” 2000, nr 9
(318), s. 4.
27
Zob. B. Balcerzak-Paradowska, Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej, „Polityka Społeczna” 2007, nr 8 (401), s. 2.
28
Zob. J. Ciechański, wyd. cyt., s. 5-6.
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i stosowaniem nowatorskich rozwiązań. Zwiększanie wydatków na zaspokojenie
potrzeb osób starszych może jednak powodować deficyt środków na edukację, badania i rozwój, co w długim okresie osłabia innowacyjność przedsiębiorstw oraz hamuje wzrost wydajności pracy.
Starzenie się społeczeństwa nie pozostaje bez znaczenia dla rynku pracy. Wzrost
udziału ludzi starych w populacji to relatywne obniżenie liczby osób w wieku produkcyjnym i spadek podaży siły roboczej. Skutkować to może powstaniem deficytu
„rąk do pracy”, hamującego wzrost gospodarczy. Mniejsza liczba pracowników to
także, przy stałym poziomie podatków, mniejsze dochody do budżetu państwa i dalsza konieczność zwiększania obciążeń podatkowych. W tej sytuacji niezbędne wydaje się być podtrzymywanie aktywności zawodowej osób starszych, które jednak
niechętnie rezygnują ze swoich przywilejów. Podnoszenie wieku emerytalnego,
choć w wielu przypadkach jest koniecznością, wywołuje powszechny opór społeczny, przez co traci polityczne poparcie. Inną metodą łagodzenia niedoboru pracowników oraz uzupełniania struktury ludności jest wykorzystanie ruchów migracyjnych.
Takie posunięcie może jednak powodować liczne perturbacje związane z tożsamością
narodową, wywoływać różnorodne napięcia społeczne i polityczne. P. Buchanan
twierdzi wręcz, że „imigracja grozi dekonstrukcją kraju (...) oraz przekształceniem go
w konglomerat narodów, które nie mają ze sobą prawie nic wspólnego – ani historii,
ani bohaterów, ani języka, ani kultury, ani wiary, ani tych samych przodków”29.
Ludzi starych odróżnia od ludzi młodych między innymi energia działania i
skłonność do ryzyka. Podczas kiedy w młodych populacjach rośnie chęć do inwestowania, podejmowania nowych wyzwań i ponoszenia ryzyka, to w populacjach starych dominuje raczej awersja do ryzyka, nastawienie głównie na oszczędzanie lub
konsumpcję. Wysokie podatki oraz ograniczona siła robocza to także główne czynniki powodujące, że gospodarki starych demograficznie krajów są mniej atrakcyjne
dla inwestorów zagranicznych niż gospodarki krajów demograficznie młodych. Kapitał lokowany jest najchętniej tam, gdzie fiskalizm jest na stosunkowo niskim poziomie, a potencjał pracowniczy jest dostępny, młody i dobrze wykształcony.
Zdaniem E. Rosseta, przeobrażenia w strukturze wiekowej ludności powodują,
że „cała organizacja społeczeństwa i wszystkie działające w nim systemy społeczne
ulegają mniejszemu lub większemu przeobrażeniu”30. Wzrost odsetka ludzi starych
w populacji implikuje więc zmiany nie tylko w aspekcie ekonomicznym, lecz również w wymiarze społecznym. Przeobrażeniu ulegają systemy wartości, jakość relacji między grupami społecznymi, metody rozwiązywania problemów społecznych
i kreowania ładu społecznego.
Wzrost obciążenia ludności w wieku produkcyjnym utrzymaniem osób w wieku
poprodukcyjnym może doprowadzić do osłabienia lub nawet załamania systemu zabezpieczenia społecznego opartego na zasadzie solidarności międzypokoleniowej
P. Buchanan, wyd. cyt., s. 17-18.
E. Rosset, Trwanie życia ludzkiego, Wydawnictwo PAN, Wydział Nauk Społecznych, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 25.
29
30
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(repartycyjnej). W Japonii w połowie XX w. 100 osób w wieku produkcyjnym pracowało na utrzymanie 8 osób w wieku emerytalnym, na przełomie wieków – na 21,
a w połowie XXI w. będzie pracowało na utrzymanie 74 emerytów. Zwiększanie
wydatków na zaspokajanie potrzeb ludzi starych może powodować deficyt środków
na świadczenia skierowane do młodszych generacji, przez co tworzyć się może istna
„wojna pokoleń”. L.C. Thurow stwierdził, że „w nadchodzących latach prawdopodobnie zmieni się definicja walki klasowej, która nie będzie odtąd oznaczała walki
biednych z bogatymi, lecz młodych ze starymi”31.
Pewnego rodzaju paradoksem jest, że proces demograficznego starzenia uznaje
się z jednej strony za największy sukces ludzkiej cywilizacji, z drugiej natomiast –
za najpoważniejszy problem prowadzący do klęski tejże cywilizacji. Wysoki odsetek ludzi starych w populacji jest tożsamy z jej wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, zaawansowaną opieką medyczną i społeczną, dobrodziejstwem niesienia pomocy i organizacji życia najsłabszym jednostkom. Wysoki odsetek
ludzi starych w populacji to niestety także regres gospodarczy, brak stabilności
systemu zabezpieczenia społecznego, konflikty międzygeneracyjne oraz groźba depopulacji.

Literatura
Balcerzak-Paradowska B., Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej, „Polityka Społeczna” 2007,
nr 8 (401).
Buchanan P., Śmierć zachodu, Wektory, Wrocław 2005.
Ciechański J., Bomba geriatryczna Europy, „Ubezpieczenia Społeczne – Teoria i Praktyka” 2007,
nr 2 (47).
Clark R., Kreps J., Spengler J., Economics of aging: A survey, ,,Journal of Economic Literature” 1978,
nr 3 (16).
Frątczak E., Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Szkoła Główna Planowania i
Statystyki, Warszawa 1984.
Godin Ch., Koniec ludzkości, WAM, Kraków 2004.
Golinowska S., Starzenie się społeczeństw, „Polityka Społeczna” 1999, nr 9 (306).
Golinowska S., Inna rola państwa także w sferze socjalnej, „Polityka Społeczna” 2000, nr 9 (318).
Jackson R., Howe N., Global Ageing. The Challenge of the New Millennium, Watson Wyatt & CSIS,
Washington 2000.
Kinsell K., Philips A.R., Global aging: The challenge of success, „Population Bulletin” 2005, nr 1(60).
Kotowska I.E., Zmiany modelu rodziny. Polska – kraje europejskie, „Polityka Społeczna” 2002, nr 4
(337).
Kurkiewicz J., Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa 1992.
Nizamuddin M., Population ageing: policy responses to population ageing in Asia and the Pacific, [w:]
Fifth Asian and Pacific Population Conference: Selected Papers, Asian Population Studies Series
no. 158, UN, New York 2003.
31
L.C. Thurow, Płyta trzecia: demografia – wzrost liczby ludności, mobilność, starzenie się, [w:]
L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 94.

Demograficzne uwarunkowania zmian społecznych i ekonomicznych...

109

Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar,
Warszawa 2005.
Rosset E., Trwanie życia ludzkiego, Wydawnictwo PAN, Wydział Nauk Społecznych, Ossolineum,
Wrocław 1979.
Thurow L.C., Płyta trzecia: demografia – wzrost liczby ludności, mobilność, starzenie się, [w:]
L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Towards the Second Word Assembly on Ageing, raport Sekretarza Generalnego ONZ przygotowany
na Drugie Światowe Zgromadzenie nt. Starzenia się Społeczeństw, 8-12.04.2002, Madryt, www.
un.org/ageing/ecn52001pc2e.pdf (data dostępu 5.04.2008).
Trafiałek E., Zmiany demograficzne a zadania współczesnej polityki społecznej, [w:] A. Rączaszek (red.),
Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia
prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Population Divisions of the Department and Social Affairs of the United Nations Secretariat,
http://esa.un.org/unpp (data dostępu 4.06.2008).
www.unescap.org/ageing/about.htm#Background.

Demographic background of social
and economic changes in the region of Asia and Pacific
Summary
The effect of second demographic transition is systematic growth of old people’s share in population. This process is typical for populations in all over the world, but nowadays it is especially intensive
in the region of Asia and Pacific. In the future demographic changes will cause there many economic
and social problems.
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Wybrane aspekty procesów
integracji gospodarczej
w regionie Azji Południowo-Wschodniej

1. Wstęp
Procesy integracji ekonomicznej w regionie tak zróżnicowanym jak Azja Południowo-Wschodnia są skomplikowane, a próby integrowania regionu zachodzą
z mniejszym lub większym powodzeniem od lat pięćdziesiątych XX wieku. Obecnie
działające w tym regionie Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej
(The Association of Southeast Asian Nations – ASEAN), wytyczające sobie cele w
dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki oraz na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej,
to rynek około 500 mln ludzi o zsumowanym dla krajów członkowskich produkcie
krajowym brutto w wysokości 600 mld USD1. ASEAN staje się powoli istotnym
partnerem w światowej wymianie handlowej, stara się również określić swoją regionalną tożsamość poprzez odniesienie do wartości azjatyckich, a swoje ugrupowanie
próbuje budować, niekoniecznie idąc śladem jednoczących się ekonomicznie światowych potęg gospodarczych.

2. Ogólna charakterystyka regionu Azji Południowo-Wschodniej
2.1. Historyczne uwarunkowania integracji w regionie
Region Azji Południowo-Wschodniej zajmuje powierzchnię ok. 4,5 mln km² z
populacją ok. 500 mln mieszkańców. Składa się z 10 państw2 o odmiennych religiach i w znacznej mierze odrębnej historii. Brunei, Filipiny, Indonezja, Kambodża,
Laos, Malezja, Myanmar (Birma), Singapur, Tajlandia, Wietnam w przeszłości prawie zupełnie nie były powiązane gospodarczo, a po okresie dominacji różnych meOverview, http://www.aseansec.org/(data dostępu 14.06.2008).
W niniejszej pracy będą analizowane jedynie kraje będące członkami Stowarzyszenia Krajów
Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).
1
2

Wybrane aspekty procesów integracji gospodarczej w regionie...

111

tropolii europejskich, w wieku XIX, oddaliły się od siebie jeszcze bardziej3. W drugiej połowie XIX w. zaczęła następować modernizacja niektórych państw regionu
i zapożyczanie wzorców oraz idei politycznych Zachodu. Przejmowane były różne,
obce tradycjom i trudne do zaakceptowania koncepcje: „demokratyczno-republikańskie – w wersji elitarno-oligarchicznej i populistycznej, autorytarne (szczególnie
popularne były dyktatury wojskowe), nacjonalistyczne, faszystowskie czy bolszewickie”4. Z kolei wiek XX, niezwykle trudny, to czas procesów dekolonizacji i ingerencji państw rozwiniętych w wykorzystanie zasobów gospodarczych krajów Azji
Południowo-Wschschodniej oraz liczne konflikty wewnętrzne w tych krajach5.
Pierwsza poważna próba integracji gospodarczej w regionie to utworzenie w
1954 r. Organizacji Azji Południowo-Wschodniej (South-East Asia Treaty Organization – SEATO), głównie w celu zwalczania wpływów komunistycznych w regionie6.
Kolejne próby zintegrowania regionu podejmowane były w 1966 r. – nie zrealizowana
japońska propozycja powołania stałych konferencji ministerialnych oraz trzy kolejne inicjatywy: utworzenia Rady Azji i Pacyfiku (ASPAC), powołania Stowarzyszenia Południowo-Wschodniej Azji (ASA) oraz zrzeszenia Malezji, Filipin i Indonezji
(MAPHILINDO), a także w 1968 r., kiedy to nie powiodła się próba utworzenia
PFTA (miała być utworzona na bazie wyników cyklu konferencji nt. handlu i rozwoju Pacyfiku PAFTAD)7. Rok 1967 przyniósł porozumienie wcielające w życie
ASEAN (Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej), odgrywające
obecnie istotną rolę w kształtowaniu stosunków ekonomicznych pomiędzy krajami
Azji Południowo-Wschodniej i między nimi a innymi graczami na arenie międzynarodowej.
Koniec XX w. to czas rozwoju gospodarczego i technologicznego omawianego
regionu – stał się on wówczas partnerem dla Ameryki Północnej, dla Unii Europejskiej, jak również dla krajów azjatyckich nie zrzeszonych w ASEAN.
2.2. Wartości azjatyckie
Zmiany społeczno-ekonomiczne w krajach Azji Południowo-Wschodniej w dużym stopniu wiążą się z przejmowaniem przez nie dorobku cywilizacji zachodniej8.
Nie doprowadziło to jednak do utraty przez region własnej tożsamości kulturowej,
a zapoczątkowało procesy przemian i poszukiwań.
E. Jantoń-Drozdowska, Regionalna integracja gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa – Poznań 1998, s. 39.
4
K. Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach i jego przemiany w XX w., materiały na
seminarium, źródło: http://www.uczelnia.swps.edu.pl/ogolny/centrum_azji/zajecia_2006_07.php, s. 2.
5
E. Jantoń-Drozdowska, wyd. cyt., s. 39.
6
Tamże.
7
B. Drelich-Skulska (red.), Azja–Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, AE, Wrocław 2007, s. 177.
8
K. Gawlikowski, Procesy okcydentalizacji Chin oraz innych krajów Azji Wschodniej i ich stosunek do cywilizacji zachodniej, [w:] A. Jelonek (red.), Wietnamczycy: system wartości i stereotypy Zachodu, Scholar, Warszawa 2004, s. 26.
3
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Wartości azjatyckie, ich poszukiwanie i deklarowanie wpisuje się w próbę określenia tożsamości regionu poprzez wskazanie cech wspólnych niezwykle zróżnicowanego społecznie i kulturowo regionu. Często poddawane analizom przez badaczy
tematu wartości azjatyckie można opisać jako „azjatycką strategię negocjacji pozycji w eurocentrycznych poglądach na nowoczesność”9.
Nie można wskazać systemu wartości, który zostałby uznany za wspólny dla
całej ludzkości i byłby akceptowany jednakowo przez wszystkie społeczności, mimo
iż niektóre wartości są istotne dla kilku społeczności jednocześnie. Świat zachodni
poprzez struktury ONZ w drugiej połowie XX w. podjął próbę wskazania pewnego
zestawu „wartości uniwersalnych”, opartych na poszanowaniu jednostki. Przestrzegania owych „wartości uniwersalnych” Zachód wymagał od siebie, w polityce tak
wewnętrznej, jak i zagranicznej, oraz od innych państw10. Jednakże ustalenie wartości wspólnych dla wszystkich jest niezwykle trudne, co obrazują próby ich określenia przez kraje azjatyckie, w ogromnej mierze zróżnicowane pod względem religijnym. Oprócz konfucjańsko-buddyjskich Singapuru i Wietnamu (łącznie blisko
90 mln mieszkańców), znajdują się wśród nich kraje muzułmańskie: Indonezja
i Malezja (łącznie blisko 240 mln mieszkańców), kraje buddyzmu Theravada: Tajlandia, Birma (Myanmar), Kambodża i Laos (łącznie około 130 mln) oraz katolickie
Filipiny (ponad 77 mln)11.
Na tej podstawie K. Gawlikowski zauważa: „mimo zróżnicowania religijno-kulturowego wiele kultur Azji Południowo-Wschodniej wykazuje wszakże pewne podstawowe podobieństwa i cechy wspólne z krajami konfucjańskimi, jak dominacja
wartości wspólnotowych nad indywidualnymi, tradycyjna apoteoza rodziny i wspólnoty wiejskiej, silne więzi grupowe, gloryfikacja harmonii i konsensu, brak tradycji
demokratycznych czy też tradycji rządów prawa”12.
Koncepcja „wartości azjatyckich”, zaprezentowana na 29. Międzynarodowym
Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gospodarczej Basenu Pacyfiku przez premiera Malezji Mahathira bin Mohammada 13, ujmuje różne kwestie, od azjatyckich tradycji filozoficzno-religijnych, poprzez tradycje religijno-społeczne, odmienne od myśli europejskiej, po wartości społeczeństw tradycyjnych, różniące się znacznie od norm
upowszechnionych w społeczeństwach industrialnych czy postindustrialnych14.
Wskazuje na odmienne od europejskiego postrzeganie jednostki – podkreślana jest
waga związków społecznych, a nawet z całym światem istot żywych, a także harmoB. Drelich-Skulska (red.), wyd. cyt., s. 82.
K. Gawlikowski, Problem „wartości azjatyckich”– uwagi o koncepcjach Mahathira bin Mohamada, Azja–Pacyfik t. 2, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1999, s. 193.
11
K. Gawlikowski, Procesy okcydentalizacji ..., s. 33.
12
K. Gawlikowski, Problem „wartości azjatyckich” ..., s. 200.
13
Debate on Asian Values, przemówienie wygłoszone 21 maja 1996 r.; Mahathir bin Mohammad,
premier Malezji, i Lee Kwan Yew, były długoletni premier Singapuru (twórcy sukcesów gospodarczych obu tych krajów), zaczęli lansować koncepcję „wartości azjatyckich”, przeciwstawianych przez
nich wartościom współcześnie głoszonym przez kraje Zachodu już w latach osiemdziesiątych XX w.
14
K. Gawlikowski, Problem „wartości azjatyckich” ..., s. 202.
9

10
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nii oraz stabilności społecznej. Wymienione wartości stawiane są zdecydowanie wyżej niż wolności osobiste15. Istotnie różne jest również spojrzenie na państwo i władzę. Władza jest reprezentantem i strukturą organizacyjną wspólnot tworzących
państwo, co wymaga od jednostek jej poszanowania – jest to norma społeczna, a
łamanie tej normy nie jest społecznie akceptowane16.
Rozpoczęcie dyskusji nad kategorią „wartości azjatyckich” jest próbą osłabienia
w regionie wpływów Zachodu i miejscowych elit, które przejęły wartości Zachodu,
ale również poszukiwaniem elementów łączących różne narody Azji Południowo-Wschodniej.
2.3. Potencjał ekonomiczny państw regionu
Region Azji Południowo-Wschodniej jest różnorodny nie tylko pod względem
kultury, religii czy doświadczeń historycznych, ale również z perspektywy potencjału ekonomicznego poszczególnych państw.
Tabela 1. Wybrane podstawowe dane statystyczne państw członkowskich ASEAN (rok 2007)

Kraj

Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam
ASEAN

Całkowita
powierzchnia
kraju

Całkowita
populacja

km2

tysiące

5 765
181 035
1 890 754
236 800
330 252
676 577
300 000
704
513 120
329 315
4 464 322

396
14 475
224 905
5 608
27 174
58 605
88 875
4 589
65 694
85 205
575 525

Gęstość
zaludnienia
liczba osób
na 1 km2
69
80
119
24
82
87
296
6 518
128
259
129

PKB

PKB
per capita

mld USD

USD

12 317,0
8 662,3
431 717,7
4 128,1
186 960,7
12 632,7
146 894,8
161 546,6
245 701,9
71 292,1
1 281 853,9

31 076,1
598,4
1 919,6
736,1
6 880,2
215,6
1 652,8
35 206,1
3 740,1
836,7
2 227,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEAN, http://www.aseansec.org/
stat/Table1.xls (data dostępu 14.06.2008).
Tamże, s. 203-205; D.I. Hitchcock, na bazie badań i wywiadów z intelektualistami z Malezji,
Singapuru, Indonezji, Tajlandii, Chin, Republiki Korei i Japonii formułuje analogiczny wniosek, iż
w tamtejszych kulturach priorytet przyznaje się wspólnocie, szerzej: D.I. Hitchcock, Factors Affecting
East Asian Views of the United States, The Search for Common Ground, The Center for Strategic and
International Studies, Washington D.C., CSIS Report, March 1997.
16
K. Gawlikowski, Problem „wartości azjatyckich” ..., s. 206.
15
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Tabela 2. Dane statystyczne dotyczące obrotów towarowych i BIZ państw członkowskich ASEAN
(w mld USD)
Obroty towarowe
Kraj
Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam
ASEAN

eksport

import

2006
7 619,4
3 514,4
100 798,6
402,7
157 226,9
3 514,8
47 410,1
271 607,9
121 579,5
37 033,7
750 708,0

2006
1 488,9
2 923,0
61 065,5
587,5
128 316,1
2 115,5
51 773,7
238 482,0
127 108,8
40 236,8
654 097,8

całkowite obroty
towarowe
2006
9 108,3
6 437,4
161 864,1
990,2
285 543,0
5 630,3
99 183,8
510 089,9
248 688,3
77 270,5
1 404 805,8

Bezpośrednie
inwestycje
zagraniczne
2005
288,5
381,2
8 336,0
27,7
3 964,8
235,9
1 854,0
15 001,9
8 957,0
2 020,8
41 067,8

2006
433,5
483,2
5 556,2
187,4
6 059,7
143,0
2 345,0
24 055,4
10 756,1
2 360,0
52 379,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEAN, http://www.aseansec.org/
stat/Table1.xls (data dostępu 14.06.2008).

Najniższy PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. w wysokości
215,6 USD zanotowała Birma (Myanmar), która również (w 2006 r.) wykazała najniższy poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w regionie (2006 r. –
143,0 mld USD, 2005 r. – 235,9 mld USD), podczas gdy w całym ASEAN nastąpił
w 2006 r. wzrost BIZ o 21,6% w stosunku do roku 2005. Na przeciwległym biegunie
plasuje się Singapur, którego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r.
wyniósł 35 206,1 USD. Singapur również jest na czele ASEAN pod względem BIZ
(24 055,4 mld USD w 2006 r.), wyprzedzając następną w kolejności Tajlandię
(10 756,1 mld USD), oraz pod względem całkowitych obrotów towarowych
(510 089,9 mld USD w 2006 r.), gdzie następna w kolejności Malezja ma ten wskaźnik na poziomie 285 543 mld USD w 2006 roku. Inne kraje plasują się pomiędzy
poziomami wyznaczonymi przez Birmę i Singapur. Ze względu na objętość artykułu
nie jest możliwe pełne omówienie potencjału ekonomicznego państw ASEAN, jednakże tab. 1 i tab. 2 syntetycznie ukazują zróżnicowanie ich rozwoju.

3. Istota i formy międzynarodowej integracji gospodarczej
3.1. Istota integracji ekonomicznej
Integracja ekonomiczna nie jest jednolicie definiowana w literaturze; może być
ujmowana jako proces lub jako stan osiągnięty w tym procesie. F. Machlup dodaje,
że „nie zawsze jest jasne, czy ów stan ma być punktem docelowym procesu, czy ja-
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kimś punktem pośrednim”17. Współcześnie można definiować integrację ekonomiczną jako „proces scalania gospodarek narodowych poszczególnych krajów i
tworzenia z nich jednego organizmu gospodarczego poprzez usuwanie zagrożeń w
przepływie towarów i czynników produkcji”18. Jest ona dokonywana „poprzez wewnętrzne i wzajemne dostosowywanie się struktur gospodarczych poszczególnych
krajów, tworzenie się między nimi trwałych strukturalnych powiązań gospodarczych
i spajania się ich tą drogą w całość stanowiącą w miarę jednolity, nowy organizm
gospodarczy, który jako taki wyróżnia się w międzynarodowym otoczeniu i zajmuje
w nim nowe miejsce”19.
Siłami sprawczymi działań integracyjnych są głównie dwa czynniki, mechanizm
rynkowy, który wysyłając sygnały, wpływa na podmioty gospodarcze i przez to
kształtuje proces dostosowawczy na poziomie mikroekonomicznym, oraz działalność organów narodowych i międzynarodowych, które kształtują formę i przebieg
procesu integracji. Oba wymienione czynniki są niezbędne do skutecznego realizowania integracji20.
Z kolei cele integracji ekonomicznej mogą być klasyfikowane według następujących kryteriów: podmiotowego (cele grupowe i cele indywidualne) oraz przedmiotowego (cele polityczne, cele ekonomiczne – osiągnięcie ich wspomaga maksymalizacja efektu przesunięcia handlu i efektu kreacji handlu – i inne, w tym
społeczno-cywilizacyjne)21. Wszystkie te czynniki wzajemnie na siebie oddziałują
– często osiąganie jednych umożliwia osiągnięcie innych. Najistotniejszą przyczyną
dokonywania procesów integracji gospodarczej jest dążenie do zapewnienia rozwoju gospodarczego.
3.2. Formy integracji ekonomicznej
Usuwanie czynników utrudniających scalanie gospodarek narodowych może
przybierać różne formy, od tzw. strefy wolnego handlu do pełnej integracji ekonomicznej22.
•• Strefa wolnego handlu polega na likwidacji ceł i ograniczeń w obrotach handlowych między państwami członkowskimi, przy zachowaniu samodzielności w
kształtowaniu polityki celnej i handlowej z krajami nie objętymi strefą. Jest najprostszą instytucjonalnie formą integracji, która w konsekwencji ułatwia wymiaF. Machlup, Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986, s. 35.
A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, wyd. III, PWE, Warszawa 2006,
s. 250-251.
19
A. Makać, Międzynarodowa integracja gospodarcza – podstawowe problemy, [w:] E. Oziewicz
(red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001, s. 10.
20
E. Jantoń-Drozdowska, wyd. cyt., s. 11.
21
P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003, s. 21-23.
22
Klasyfikacja podana za P. Bożyk, J. Misala, wyd. cyt., s. 36-43.
17
18
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nę handlową wewnątrz ugrupowania, przyczynia się do zwiększenia skali produkcji, obniżenia kosztów jednostkowych i wzrostu korzyści z wymiany23.
•• Unia celna z kolei polega na likwidacji ceł i ograniczeń ilościowych w obrotach
między krajami unii, przy jednoczesnym wprowadzeniu wspólnej zewnętrznej
taryfy celnej oraz ujednoliceniu polityki handlowej wobec krajów spoza unii24.
•• Uczestnicy wspólnego rynku są zobowiązani do spełnienia wszystkich warunków określonych dla strefy wolnego handlu i unii celnej, a dodatkowo do zapewnienia wewnątrz ugrupowania swobody przepływu siły roboczej, technologii i
kapitału25.
•• Obowiązkiem krajów członkowskich wynikającym z uczestnictwa w unii monetarnej jest, oprócz spełnienia warunków określonych dla wszystkich omówionych wyżej form integracji, utrzymanie stałych kursów walutowych (lub dokonywanie ich zmian w określonych przedziałach)26.
•• Uczestnicy unii ekonomicznej (nazywanej również unią ekonomiczno-walutową), będącej wyższą formą wspólnego rynku, są zobowiązani do prowadzenia
jednolitej polityki przepływu towarów w obrębie ugrupowania i wobec krajów
spoza unii, jak również do prowadzenia jednolitej polityki przepływu czynników
produkcji w obrębie ugrupowania, jednolitej polityki monetarnej, podatkowej,
kapitałowej, społecznej i innych27.
•• Unia polityczna może być wynikiem pozytywnych doświadczeń zdobytych przy
tworzeniu unii ekonomicznej, polega na unifikacji całości lub części polityki
zagranicznej i obronnej. Celem tej formy integracji jest lepsza skuteczność w
relacjach z państwami trzecimi28.
•• Pełna integracja ekonomiczna jest nową formą spełniającą wymogi wszystkich
wymienionych wyżej form integracji bez zawierania odrębnych porozumień instytucjonalnych regulujących warunki współpracy.
Wprowadzenie jednej z form integracji ekonomicznej może prowadzić do wprowadzenia form wyższych, co jest związane z coraz większą współzależnością państw
członkowskich ugrupowania integracyjnego bądź z podjęciem przez kraje członkowskie decyzji o pozostaniu na danym etapie integracji ekonomicznej. Kolejne
etapy pogłębiania współpracy, ponad strefę wolnego handlu oraz unię celną, wymagają harmonizacji polityki i tworzenia instytucji ponadnarodowych i międzynarodowych. Przeniesienie części uprawnień decyzyjnych na instytucje ponadnarodowe i
międzynarodowe może u państw członkowskich ugrupowania budzić obawę o utratę suwerenności29.
23
24
25
26
27
28
29

P. Bożyk, J. Misala, wyd. cyt., s. 37.
A. Makać, wyd. cyt., s. 18.
P. Bożyk, J. Misala, wyd. cyt., s. 39.
Tamże.
A. Budnikowski, wyd. cyt., s. 255.
Tamże.
E. Jantoń-Drozdowska, wyd. cyt., s. 13.
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4. Stowarzyszenie Narodów Azji (ASEAN)
jako próba integracji ekonomicznej regionu
4.1. Geneza powstania Stowarzyszenia
Na bazie doświadczeń krajów Azji Południowo-Wschodniej, decyzją przedstawicieli pięciu państw: Filipin, Indonezji, Malezji, Singapuru i Tajlandii, 8 sierpnia
1967 r. w Bangkoku została podpisana deklaracja o utworzeniu Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej 30.
Na wczesnym etapie tworzenia ASEAN było w głównej mierze forum dialogu
politycznego między krajami członkowskimi oraz między nimi a krajami trzecimi31;
przestrzeń współpraca ekonomiczna, bez jasnego określenia jej teoretycznej formy,
miała polegać na dążeniu do rozwoju gospodarczego stowarzyszonych krajów i do
podniesienia stopy życiowej ich społeczeństw32. Deklaracja podpisana w Bangkoku
stworzyła ramy współpracy w regionie, bez wskazania metod jej realizacji. Co istotne, na tym etapie tworzenia ASEAN kraje członkowskie dążyły przede wszystkim
do osiągnięcia celów krajowych, cele ugrupowania pozostawały na dalszym planie33. W obszarze ich zainteresowania leżały wówczas: handel, rolnictwo, przemysł,
transport i komunikacja.
Pierwsze rozszerzenie Stowarzyszenia nastąpiło w 1984 r., kiedy do ASEAN
przystąpiło Brunei Darussalam, a kolejne: w 1995 r. – Wietnam i Laos, w 1997 r. –
Myanmar (Birma) i w 1999 r. – Kambodża34.
Formalne powstanie strefy wolnego handlu ASEAN nastąpiło po 15 latach od
podpisania deklaracji w Bangkoku – w 1992 r., kiedy utworzono AFTA – ASEAN
Free Trade Area. Wynikiem podpisanego porozumienia było obniżenie ceł na handel
wyrobami przemysłowymi do poziomu od 0 do 5%. Wyznaczony termin skracano
kilkakrotnie, w efekcie określono go na 2002 r.; dodatkowo uzgodniona została stopniowa eliminacja ograniczeń ilościowych i barier pozataryfowych35.
W 2003 r. liderzy państw członkowskich ASEAN uzgodnili, iż Stowarzyszenie
będzie oparte na trzech filarach: wspólnocie bezpieczeństwa, wspólnocie ekonomicznej oraz wspólnocie społeczno-kulturalnej. Jest to próba utworzenia Wspólnoty
ASEAN.
Plany rozwoju ASEAN do 2020 r., przyjęte przez jego liderów w 30 rocznicę
utworzenia Stowarzyszenia (1997 r.), obejmują dalszą współpracę narodów stowaOverview, http://www.aseansec.org/64.htm (data dostępu 10.06.2008).
B. Drelich-Skulska (red.), wyd. cyt., s. 181.
32
E. Oziewicz, Integracja krajów Dalekiego Wschodu, [w:] E. Oziewicz (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 205.
33
Tamże.
34
Overview, http://www.aseansec.org/64.htm (data dostępu 14.06.2008).
35
P. Bożyk, J. Misala, wyd. cyt., s. 237.
30
31
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rzyszonych w celu utrzymania pokoju, stabilności oraz dobrobytu, połączonych w
partnerstwie i dynamicznym rozwoju36.
ASEAN z regionalnego forum dialogu politycznego staje się znaczącym graczem na arenie międzynarodowej i partnerem dla Unii Europejskiej i USA oraz azjatyckich potęg gospodarczych.
4.2. Instytucjonalne podstawy działania ASEAN
ASEAN działa w oparciu o Deklarację o jedności ASEAN (Declaration of
ASEAN Concord) oraz Układ o przyjaźni i współpracy (The Treaty of Amity and
Cooperation); oba dokumenty zostały przyjęte na szczycie na wyspie Bali w 1976
roku. W październiku 2003 r. przyjęto Deklarację w sprawie jedności ASEAN II (Bali
Concord II), w której liderzy zobowiązali się do utworzenia do roku 2020 wspomnianej wyżej Wspólnoty ASEAN (ASEAN Community)37.
Decyzje strategiczne dla Stowarzyszenia podejmowane są jednogłośnie na spotkaniach szefów państw i rządów państw członkowskich, są to tzw. szczyty ASEAN.
Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w 1977 r., w latach 1992-2001 odbywały się
one co trzy lata, a od 2001 r. odbywają się corocznie. Coroczne spotkania ministrów
spraw zagranicznych i gospodarki odbywające się przed szczytami ASEAN mają na
celu omówienie pozaekonomicznych warunków współpracy (społecznych, kulturowych, dyplomatycznych), wynikających z uzgodnień przyjętych na szczycie38. Dodatkowo od 1992 r. odbywają się spotkania ministrów pracy, edukacji, zdrowia,
ubezpieczeń społecznych, energii, technologii oraz środowiska naturalnego.
Do stałych organów ASEAN można zaliczyć Sekretariat Generalny z siedzibą
w Dżakarcie. Obecnie sekretarzem generalnym jest dr Surin Pitsuwan, który zastąpił
na tym stanowisku Ong Keng Yonga, sprawującego urząd w latach 2003-200739.
Sekretariat Generalny pełni funkcje organizacyjne i koordynujące pracę ugrupowania między spotkaniami na szczeblu ministerialnym40. Każdy kraj członkowski dysponuje własnym sekretariatem, którego zadaniem jest wdrażanie inicjatyw ASEAN
na terytorium własnego państwa. Drugim stałym organem ASEAN jest Komitet
Operacyjny, którego zadaniem jest koordynacja działalności ugrupowania pomiędzy
spotkaniami na szczycie i spotkaniami ministerialnymi41. W celu prowadzenia spraw
zagranicznych ASEAN został ustanowiony stały komitet, składający się z ambasaOverview, http://www.aseansec.org/64.htm (data dostępu 14.06.2008).
Pełna lista dokumentów stanowiących podstawy prawne działania ASEAN jest dostępna na
oficjalnej stronie Stowarzyszenia: http://www.aseansec.org/145.htm.
38
P. Bożyk, J. Misala, wyd. cyt., s. 237.
39
Dr. Surin Pitsuwan Biodata, http://www.aseansec.org/9574.htm (data dostępu 14.06.2008).
40
P. Bożyk, J. Misala, wyd. cyt., s. 237.
41
Tamże.
36
37
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dorów krajów członkowskich akredytowanych w kraju gospodarza42. Ostatnim elementem struktury instytucjonalnej są komitety funkcjonalne. Ich głównym zadaniem
jest promowanie rozwoju współpracy między krajami wewnątrz ugrupowania43.
4.3. Ekonomiczne skutki procesów integracyjnych w ASEAN
Ocena skutków ekonomicznych procesów integracyjnych w ASEAN jest utrudniona m.in. z powodu braku pełnej informacji statystycznej. Możliwie najpełniej
jednak kwestie zmian w gospodarkach można zobrazować poprzez poniższe analizy.
Pierwszą z nich jest analiza statystyczna importu z krajów członkowskich ugrupowania (tab. 3) oraz z krajów spoza ugrupowania (tab. 4).
Tabela 3. Import wewnątrz ASEAN (w %)
Kraj
Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam
ASEAN

2001
41,6
72,7
18,5
20,9
46,9
14,1
25,0
16,2
21,1

2002
39,2
35,9
22,4
21,9
56,2
15,6
26,2
16,8
22,2

2003
45,6
58,3
24,7
74,7
25,1
52,5
17,1
24,4
16,7
22,8

2004
42,6
33,6
25,1
0,0
24,9
49,2
19,0
2,9
16,6
24,2
22,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEAN, ASEAN Statistical Pocketbook 2006, http://www.aseansec.org/19196.pdf (data dostepu 14.06.2008).

Największy spadek poziomu importu z wewnątrz ugrupowania zanotował Laos,
którego cały import w 2004 r. pochodził z krajów nie stowarzyszonych w ASEAN.
Nieznaczny wzrost importu z terenu ASEAN w latach 2001-2004 jest zauważalny
w danych takich krajów, jak: Indonezja, Malezja czy Filipiny, a największym importerem z krajów członkowskich ASEAN jest Birma, która prawie połowę swojego
importu czerpie z tego źródła. Najwięcej towarów z krajów trzecich importują zaś
Filipiny, Singapur, Indonezja i Malezja.
Pomimo dużych różnic w poziomach importu wewnątrz ASEAN i spoza ugrupowania w badanym okresie, charakteryzujących większość krajów członkowskich,
całkowity import wewnętrzny ugrupowania utrzymywał się na podobnym poziomie,
tj. średnio 22,1% całego importu towarów.
42
43

Overview, http://www.aseansec.org/64.htm (data dostępu 14.06.2008).
P. Bożyk, J. Misala, wyd. cyt., s. 237.
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Tabela 4. Import spoza ASEAN (w %)
Kraj
Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam
ASEAN

2001
58,4
27,3
81,5
79,1
53,1
85,9
79,0
83,8
78,9

2002
60,8
64,1
77,6
78,1
43,8
84,4
73,8
83,2
77,8

2003
54,4
41,7
75,3
25,3
74,9
47,5
82,9
75,6
83,3
77,2

2004
57,4
66,4
74,9
100,0
75,1
50,8
81,0
77,1
83,4
75,8
77,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEAN, ASEAN Statistical Pocketbook 2006, http://www.aseansec.org/ASY2006.exe (data dostepu 14.06.2008).

Analogiczne dane można przedstawić także dla eksportu (tab. 5 i tab. 6). Analogicznie do importu, eksport poszczególnych krajów ASEAN charakteryzuje się
znaczną zmiennością, np. wzrost z 49,8% w 2002 r. do 68,6% w 2003 r. w przypadku Birmy, czy też spadek z 25,4% w 2002 r. do 19,7% w 2003 r. w przypadku
Brunei. Średni udział eksportu do krajów członkowskich ASEAN utrzymywał się na
poziomie ok. 22,5% całości eksportu ASEAN, z kolei średni udział eksportu poza
ASEAN był na poziomie ok. 76,1% i poziomy te w badanym okresie były względnie
stałe.
Tabela 5. Eksport wewnątrz ASEAN (w %)
Kraj
Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam
ASEAN

2001
21,9
4,9
16,9
23,9
42,9
15,5
27,0
19,3
22,3

2002
25,4
4,8
17,4
23,7
49,8
15,7
27,2
19,9
22,6

2003
19,7
4,8
17,6
71,0
24,8
68,6
18,2
25,0
20,6
22,9

2004
17,1
3,2
18,2
84,2
25,1
74,2
17,2
24,3
21,7
14,8
22,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEAN, ASEAN Statistic Pocketbook 2006, http://www.aseansec.org/19196.pdf (data dostępu 14.06.2008).
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Tabela 6. Eksport poza ASEAN (w %)
Kraj
Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam
ASEAN

2001
78,1
95,1
83,1
76,1
57,1
84,5
73,0
80,7
77,7

2002
74,6
95,2
82,6
76,3
50,2
84,3
72,8
80,1
77,4

2003
80,3
95,2
82,4
29,0
75,2
31,4
81,8
75,0
79,4
71,7

2004
82,9
96,8
81,8
15,8
74,9
25,8
82,8
75,7
78,3
85,2
77,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEA , ASEAN Statistical Pocketbook 2006, http://www.aseansec.org/19196.pdf (data dostępu 14.06.2008).

Powyższe dane wskazują, iż niemal 80% wymiany handlowej członków Stowarzyszenia było dokonywane z krajami nie stowarzyszonymi w ASEAN. Wyjątek
w obu przypadkach stanowiła Birma, która w szczytowym dla siebie roku 2004 eksportowała do krajów ugrupowania 74,2% produkcji (zatem jest to kraj gospodarczo
najbardziej związany z ASEAN). Dla porównania, państwem najmniej związanym
pod względem poziomu eksportu wewnątrz ASEAN okazała się Kambodża, kierująca do krajów spoza ASEAN średnio 95% swego eksportu, a pod względem importu
– Tajlandia, Filipiny oraz Indonezja (ok. 80% – tab. 4).
Rozwój gospodarczy państw regionu i współpracy w regionie jest niewątpliwie
hamowany. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być niska efektywność i niskie
tempo liberalizacji handlu, wskutek czego konkurencyjność towarów objętych strefą
wolnego handlu (AFTA – ASEAN Free Trade Area) jest niska. Redukcja stawek
celnych nie podnosi opłacalności eksportu, a braki na rynku wypełniają produkty
pochodzące z przemytu44.
Wysoki poziom wymiany handlowej ASEAN z krajami niestowarzyszonymi jest
skutkiem m.in. handlu z Unią Europejską, która jest obecnie trzecim co do wielkości
partnerem handlowym ASEAN (po Chinach i Japonii), mającym udział w wymianie
na poziomie 11,7%. O docenieniu ogromnego potencjału tkwiącego w możliwej
współpracy ze Stowarzyszeniem jest to, że Unia Europejska i ASEAN rozpoczęły w
2007 r. negocjacje dotyczące podpisania porozumienia o wolnym handlu45. Mimo iż
ani gospodarki krajów członkowskich ASEAN nie są w pełni stabilne, ani nie do
końca stabilna jest sytuacja polityczna niektórych z nich – zainteresowanie ze strony
potęg ekonomicznych świata (m.in. UE) zdaje się potwierdzać wagę tego ugrupowa44
45

B. Drelich-Skulska (red.), wyd. cyt., s. 187.
http://ec.europa.eu/external_relations/asean/intro/index.htm (data dostępu 14.06.2008).
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nia na arenie międzynarodowej. Japonia, Korea Południowa i Chiny również współpracują z ASEAN, w formule ASEAN+3.
Jednym z istotnych wskaźników kondycji gospodarczej krajów ASEAN jest
również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (tab. 7).
Tabela 7. Napływ BIZ z krajów ASEAN do krajów członkowskich ASEAN (w mld USD)
Kraj
Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam
ASEAN:
Suma
Średnia
Odchylenie standardowe

2001
10,5
37,2
-240,0
3,5
80,0
57,4
199,0
417,1
1 650,0
241,5

2002
21,7
8,5
1 296,6
2,9
0,0
25,1
87,4
762,2
1 223,0
200,4

2003
36,8
19,9
383,5
3,0
251,1
24,3
175,4
705,1
670,0
100,4

2004
19,7
31,9
204,2
7,8
980,2
9,3
71,1
727,3
336,0
242,9

2 456,2
245,6
522,8

3 627,8
362,7
526,1

2 369,5
236,95
266,2

2 630,4
263,0
336,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2006, http://www.aseansec.org/ ASY2006.exe (data dostępu 14.06.2008).

Dynamikę zmian wartości BIZ w poszczególnych krajach ASEAN najlepiej opisują wartości średnie i odchylenia standardowe. Widoczne jest utrzymywanie się
średniej wartości BIZ krajów ASEAN na poziomie ok. 250 mld USD (wyjątkiem
jest rok 2002, kiedy to wartość średnia była o ok. 100 mld USD wyższa). Z drugiej
strony, wartości odchylenia standardowego w latach 2003 i 2004 są wyraźnie mniejsze niż w latach 2001 i 2002, co wynika z większego zróżnicowania wartości BIZ w
tych latach w poszczególnych krajach w stosunku do lat kolejnych.
Warto również zaznaczyć, że we wszystkich analizowanych latach wartość odchylenia standardowego była wyższa od średniej, więc zróżnicowanie BIZ zmniejszało się, ale nadal pozostawało dosyć wysokie. Zatem można mówić o pewnym
(powolnym) stabilizowaniu się wartości BIZ w poszczególnych krajach regionu, na
stosunkowo niskim niestety poziomie.
Omawiany poziom BIZ potwierdza duże zróżnicowanie poziomów rozwoju gospodarczego krajów członkowskich – niektóre z nich zdają się być na marginesie
zainteresowania pozostałych członków ugrupowania (np. Kambodża).
Ostatnim z analizowanych w niniejszej pracy aspektów jest wymiana usług między członkami ASEAN (tab. 8).
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Tabela 8. Bilans usług krajów ASEAN (w mld USD)
Kraj
Brunei Darussalam
Kambodża
Indonezja
Laos
Malezja
Birma (Myanmar)
Filipiny
Singapur
Tajlandia
Wietnam

2001
-573
177
-9 906
134
-2 201
1
-2 288
-4 324
4 475
-572

2002
-449
230
-10 383
144
-1 578
0
-1 525
-3 840
5 007
-750

2003
-594
136
-11 726
108
-4 026
-1
-1 963
-3 466
5 062
-778

2004
-460
298
-8 811
138
-2 311
-1
-1 777
-3 228
5 294
-872

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ASEAN, ASEAN Statistical Yearbook 2006, http://www.aseansec.org/ ASY2006.exe (data dostępu 14.06.2008).

Przede wszystkim, należy zauważyć, że większość państw Stowarzyszenia (7 z 10)
miała ujemny bilans usług (i to we wszystkich omawianych latach), zatem region
charakteryzuje się przewagą importu usług nad ich eksportem. Co więcej, w większości państw bilans (czy to na poziomie dodatnim, czy też ujemnym) niewiele
zmieniał się w ciągu badanych lat – wyjątkiem jest Tajlandia, dla której bilans jest
dodatni, na wysokim poziomie i z roku na rok (nieznacznie) rośnie. Rośnie również
bilans usług Singapuru, jednak jest on nadal zdecydowanie ujemny. Maleje natomiast (i tak ujemny) bilans Wietnamu. Z kolei w przypadku Malezji bilans utrzymuje się na niskim, ujemnym poziomie i dodatkowo wykazuje dużą zmienność. Region
nie przoduje zatem w eksporcie usług, z wyjątkiem Tajlandii, która swój bilans w
znacznej mierze zawdzięcza turystyce.
Wszystkie powyższe dane statystyczne zdają się potwierdzać, iż kraje ASEAN
napotykają na znaczne trudności w pogłębianiu integracji ekonomicznej w ugrupowaniu. Najbliższe lata udowodnią, czy dysponują one wystarczającą determinacją
do osiągnięcia założonych w ramach ASEAN celów ekonomicznych.

5. Podsumowanie
ASEAN, choć zrzesza kraje z regionu odległego geograficznie, szczególnie
z perspektywy europejskiej, ma znaczny potencjał rozwoju, wynikający z wielkości
rynku, i tradycyjnych wartości. Nie jest pewne, w jakim kierunku to ugrupowanie
i cały region Azji Południowo-Wschodniej będą zmierzały. Omówiona jedynie w zarysie tematyka wybranych aspektów procesów integracji gospodarczej w Azji Południowo-Wschodniej pokazuje znaczną złożoność problematyki i wymaga dalszej
analizy.
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The chosen aspects of economic integration processes
in the region of South-East Asia
Summary
The article deals with the problem of the chosen aspects of economic integration processes in the
region of South-East Asia and includes initial characteristics of this region taking under consideration
historic constraints in the region and Asian values, important to understand the processes that take place in the region. The author analyzes, beside generally expressed problem of essence and form of international economic integration, the issue of The Association of South-East Asian Nations (ASEAN) as
an attempt to integrate the region . The article shows the origin of ASEAN, its institutional grounds and
economic result of integration processes taking place in ASEAN. As a consequence of analysis, the
author draws conclusions that despite the potential for development, which comes from the scale of the
market, traditional values and the importance of this Association in the international market, the economic development of countries of the region and co-operation in the region is restrained by still low efficiency and slow trade liberalization. What is more, neither the markets of ASEAN member countries
nor political situation of some of these countries are fully stable.

Monika Kichter-Krysiak, mgr, doktorantka w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dominik Kopiński

Japońska pomoc rozwojowa na rozdrożu:
merkantylizm versus humanitaryzm
情けは人の為ならず
„Dobroczynność to dobra inwestycja”
(przysłowie japońskie)

1. Wstęp
Japońska pomoc rozwojowa (Official Development Assistance – ODA) charakteryzuje się dużą unikatowością. Japonia jest jedynym krajem wysoko rozwiniętym,
który w swojej historii występował w roli zarówno biorcy, jak i dawcy pomocy. Najważniejszą cechą modelu japońskiej pomocy nie jest walka ze światowym ubóstwem
czy zrównoważony rozwój, ale promowanie własnych interesów narodowych.
W przeciwieństwie do większości krajów OECD, które również starają się wykorzystywać pomoc do własnych celów, Japonia robi to w sposób absolutnie otwarty.
W oficjalnym statucie pomocy czytamy, iż cele japońskiej pomocy to „przyczynianie się do pokoju i rozwoju międzynarodowej społeczności, a przez to zapewnienie
bezpieczeństwa i pomyślności Japonii”1. Taka oryginalna koncepcja pomocy wyrosła na gruncie doświadczeń historycznych, odzwierciedla też odmienność kulturową
Japonii.
Japońska pomoc rozwojowa jest głęboko osadzona w szerszej koncepcji keizai
kyouryoku (współpracy ekonomicznej). Uwidacznia się to w samej nomenklaturze,
gdzie pojęcia „współpracy” i „pomocy” przez długi czas były równoznaczne2. Określenie „pomoc rozwojowa” do dzisiaj cieszy się mniejszą popularnością, a już z
pewnością jest rzadziej używane niż w innych krajach OECD3. Według niektórych
opinii, używając pojęcia „współpraca”, Japonia chciała uniknąć oskarżeń o paterna1
Japan’s Official Development Assistance Charter, Government of Japan, Ministry of Foreign
Affairs, 29.08.2003, s. 1.
2
T. Yanagihara, A. Emig, An overview of Japan’s Foreign Aid, [w:] I. Shafiqul (ed.), Yen for Development: Japanese Foreign Aid & The Politics of Burden-sharing, Council of Foreign Relations,
New York 1991, s. 38.
3
Współpraca ekonomiczna formalnie obejmuje trzy komponenty: ODA, inne oficjalne przepływy
oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
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lizm i skojarzeń z przedwojennym imperializmem. Wydaje się jednak, że określenie
„współpraca ekonomiczna” odwołuje się głównie do funkcji, jakie pomoc rozwojowa pełniła w okresie powojennym. Była ona początkowo instrumentem promocji
eksportu i japońskich inwestycji zagranicznych, uzyskiwania wpływów ekonomicznych w regionie, a następnie narzędziem tzw. dyplomacji surowcowej.
Historia Japonii, w dużej mierze zdeterminowana przez położenie geograficzne
i wyspowy charakter, wspierała się na dwóch filarach: izolacjonizmu i nacjonalizmu.
Atrybuty te narzucają określony sposób formułowania celów japońskiej polityki zagranicznej, której ,,ramieniem wykonawczym”, z racji ograniczeń, jakie w przypadku Japonii nakłada pacyfistyczna konstytucja, jest pomoc rozwojowa. Na poziomie
operacyjnym oznacza to, iż priorytet w rozdziale pomocy nadaje się przede wszystkim kwestiom o znaczeniu narodowym, dominuje myślenie w kategoriach korzyści
dla kraju/narodu, a globalna odpowiedzialność za losy świata ustępuje w sposób
zdecydowany miejsca odpowiedzialności za kraj itp.
Na kontekst historyczny składa się również spektakularna modernizacja Japonii,
jaka dokonała się w epoce restauracji Meiji (1868-1912) oraz nie mniej imponująca
odbudowa kraju po II wojnie światowej – już w połowie lat pięćdziesiątych udało się
przywrócić gospodarkę do stanu przedwojennego. Choć sukces nie byłby najpewniej możliwy bez wsparcia zewnętrznego, Japończycy wierzą, że kluczowym jego
budulcem była postawa jijo doryoku, która literalnie oznacza „samopomoc” (self-help/self-reliance), a w praktyce narodowe samozaparcie. Zgodnie z tą silnie zakorzenioną w japońskiej kulturze zasadą, każdy jest odpowiedzialny za swój własny
los. Jak zauważa A. Rix, pomaga to wyjaśnić, dlaczego „poczucie miłosierdzia wobec tych, którzy mają mniej szczęścia” jest w Japonii słabe i, w konsekwencji, dlaczego pomoc japońska przez długi czas była oderwana od aspektu humanitarnego4.
Za interesujące należy uznać, iż wymiar humanitarny pomocy zaczął być sygnalizowany dopiero w późnych latach siedemdziesiątych. Taką postawę Japonii tłumaczy
się również odmiennością systemu filozoficzno-religijnego. W porównaniu z tradycją judeochrześcijańską, z której wywodzą się wszystkie pozostałe kraje skupione w
Komitecie Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee – DAC)5,
system japoński prezentuje specyficzną koncepcję miłosierdzia i pomocy6.
Japońska pomoc rozwojowa od pewnego czasu znajduje się na rozdrożu. Pomoc
otwarcie realizująca interesy narodowe kraju dawcy staje się we współczesnym
świecie anachronizmem i stoi w sprzeczności ze standardami i normami promowanymi przez społeczność międzynarodową. Nie ulega wątpliwości, iż pomoc japońska przeszła pewną ewolucję i choć nieustannie przyciąga krytykę, stara się odpo4
A. Rix, Japan’s Foreign Aid Challenge, Policy Reform and Aid Leadership, Nissan Institute/
Routledge Japanese Studies Centre, 1993, s. 16.
5
DAC jest organem OECD. Jego głównym zadaniem jest koordynowanie pomocy udzielanej
przez najbardziej rozwinięte państwa członkowskie OECD krajom rozwijającym się i krajom w okresie
transformacji. Japonia jest jedynym azjatyckim członkiem DAC.
6
M. Sodeberg, Japanese ODA – what type, for whom and why, [w:] M. Sodeberg (ed.), The Business of Japanese Foreign Aid Five Cases from Asia, RoutledgeCurzon, 1996, s. 32-33.
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wiadać na wyzwania współczesności. Jak zostanie pokazane w niniejszym artykule,
robi to jednak w sposób niedostateczny.
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka japońskiej pomocy rozwojowej
i próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje realna szansa, aby ponadpięćdziesięcioletnia, głęboko merkantylistyczna tradycja japońskiej pomocy, w myśl której priorytetem są narodowe korzyści, ustąpiła miejsca humanitaryzmowi i większej bezinteresowności.

2. Geneza japońskiej pomocy rozwojowej
Formuła japońskiej pomocy rozwojowej wykrystalizowała się w okresie powojennym. S.N. Katada określa Japonię z tamtego okresu jako „opiekuńczego merkantylistę” (nurturing mercantilist) i „niepewnego sponsora” (insecure financist)7. Merkantylizm w japońskim wykonaniu polegał na promowaniu własnych interesów
ekonomicznych w Azji i na wspieraniu rodzimego przemysłu poprzez system kontraktów oraz dostęp do nowych rynków eksportowych8, opiekuńczość natomiast
oznaczała finansowanie infrastruktury ekonomicznej w krajach azjatyckich celem
intensyfikacji wymiany handlowej oraz tworzenia dogodnych warunków do napływu japońskich inwestycji. Poczucie niepewności towarzyszyło stale Japonii w kwestii bezpieczeństwa, ze względu na ograniczone instrumentarium polityki zagranicznej – pacyfistyczna konstytucja z 1946 r. wykluczała stosowanie środków militarnych,
a imperialna przeszłość drastycznie redukowała możliwości w sferze dyplomacji.
W takich warunkach sponsorowanie rozwoju państw w regionie Azji stało się de facto
sposobem prowadzenia polityki zagranicznej.
Pierwsze finansowe zaangażowanie Japonii w dziedzinie pomocy miało miejsce
w ramach Planu Colombo, do którego kraj ten przystąpił w 1954 r., wnosząc subskrypcję w wysokości 50 tys. USD. W tym samym roku Japonia zaczęła wypełniać
swoje międzynarodowe zobowiązania, wynikające z traktatu pokojowego podpisanego z aliantami w 1951 r. w San Francisco, dotyczące reparacji wojennych dla
krajów okupowanych przez wojska japońskie w trakcie II wojny światowej9. Pierwsze rekompensaty powędrowały do Birmy (1954 r.), Filipin (1956 r.) oraz Indonezji
(1958 r.) i Wietnamu Południowego (1959 r.). Reparacje wojenne tylko pozornie
były strumieniami w jednym kierunku. W praktyce najczęściej stanowiły pomoc
wiązaną (tied aid), co oznaczało, iż beneficjenci pomocy byli zobligowani do wydatS.N. Katada, Toward a mature aid donor: fifty years of Japanese ODA and the challenges ahead,
Asia Program Special Report no. 128, 2005, s. 6-7.
8
W takim znaczeniu (promowania własnych interesów gospodarczych) pojęcie merkantylizmu
jest używane w niniejszym tekście.
9
Włączanie okresu reparacji wojennych do historii japońskiej pomocy rozwojowej jest, zdaniem
niektórych badaczy, nie do przyjęcia. Chociaż istotnie trudno zaliczyć reparacje do klasycznej pomocy
rozwojowej, lata pięćdziesiąte wytyczyły kierunek dalszej ewolucji japońskiej pomocy, również w sensie instytucjonalnym. Zob. F. Fumitaka, A history of Japan’s foreign aid policy: from physical capital
to human capital, Munich Personal RePEc Archive Working Paper, 2007, s. 2.
7

128

Dominik Kopiński

kowania otrzymanych kwot na zakup towarów i usług pochodzenia japońskiego.
Chociaż wartość reparacji udzielonych w ciągu 20 lat sięgnęła zaledwie 1 mld USD,
pomoc w takiej formule miała dwojaką wartość: promowała japoński eksport oraz
wspierała rozwój gospodarczy w regionie.
Inne kraje, które ucierpiały w wyniku działań wojennych w Azji, zostały objęte
programem quasi-reparacji oraz grantów i pożyczek denominowanych w jenach. W
związku z tymi ostatnimi w 1957 r. powołano do życia bank eksportowo-importowy
(JEXIM), a pierwsza pożyczka jenowa powędrowała w 1958 r. do Indii. W 1959 r.
pomoc w formie quasi-reparacji otrzymały Kambodża i Laos, w 1965 r. – Korea
Południowa, a w 1967 r. byłe kolonie brytyjskie – Singapur i Malezja. Jedynie Chiny, skądinąd najbardziej doświadczone przez japoński imperializm, nie znalazły się
na liście odbiorców. Również ten rodzaj wsparcia miał przysporzyć wymiernych
korzyści gospodarce japońskiej. Pożyczki, quasi-reparacje i granty kierowane głównie do krajów Azji Południowo-Wschodniej finansowały zakup dóbr kapitałowych
wytwarzanych przez japoński przemysł. W ten sposób zwiększano jednocześnie siłę
nabywczą krajów azjatyckich oraz zapewniano nowe rynki zbytu dla rodzimych producentów. Kształt polityki pomocowej i alokacja udzielanego wsparcia pozostawały
pod przemożnym wpływem japońskiego sektora prywatnego. Przedstawiciele biznesu występowali w roli konsultantów projektów, lobbystów oraz wykonawców10.
Sprzyjała temu jedna z fundamentalnych zasad japońskiej pomocy rozwojowej,
określana mianem yoseishugi, w myśl której pomoc udzielana jest jedynie tym krajom, które o nią zabiegają w sposób świadomy11.
W latach sześćdziesiątych pomoc japońska została osadzona w nowych ramach
organizacyjno-instytucjonalnych zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. W 1961 r. Japonia stała się członkiem założycielem DAC, trzy lata później
dołączyła do organizacji OECD. Na poziomie krajowym instytucjonalna architektura pomocy została oparta na dwóch nowych agencjach: Funduszu Zagranicznej
Współpracy Ekonomicznej (Overseas Economic Cooperation Fund – OECF)12, który był odpowiedzialny za pożyczki udzielane w jenach, oraz Agencji ds. Zagranicznej Współpracy Technicznej (Overseas Technical Cooperation Agency – OTCA)13.
Dekada lat sześćdziesiątych to również okres gwałtownej ekspansji ilościowej japońskiej pomocy (w latach 1960-1969 pomoc wrosła z 66 mln do 379 mln USD)
Tamże, s. 10.
W praktyce oznaczało to, że aplikant musiał wystąpić o pomoc z gotowym projektem. Ze względu na ograniczenia kadrowe i technologiczne w powojennej Azji utworzyło to naturalną przestrzeń
do działania dla japońskich firm. Zob. M. Kawai, S. Takagi, Japan’s Official Development Assistance: recent issues and future directions, ,,Journal of International Development” 2004, vol. 16, iss. 2,
s. 266-267.
12
W 1999 r. OECF połączył się z JEXIM, w wyniku czego powstał Japoński Bank Współpracy
Międzynarodowej (Japan Bank for International Cooperation – JBIC).
13
W 1974 r. obowiązki OTCA zostały przejęte przez Japońską Agencję ds. Współpracy Międzynarodowej (Japan International Cooperation Agency – JICA).
10
11
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i coraz silniejszej orientacji regionalnej (98% łącznej pomocy w latach 1961-1969
trafiało do Azji)14.
Istotniejsze zmiany jakościowe przyniosły dopiero lata siedemdziesiąte, a dokładniej – kryzysy naftowe, które ogarnęły gospodarkę światową. Japonia zaczęła
coraz intensywniej rozciągać swój program pomocy poza region Azji, nawiązując
stosunki z arabskimi producentami ropy naftowej. W orbitę zainteresowań Japonii
dostały się również kraje afrykańskie, które w przeszłości były konsekwentnie pomijane w alokacji pomocy. W 1973 r. delegacja japońska wysłana na Bliski Wschód
otwarcie zdystansowała się od Izraela, który był kością niezgody pomiędzy Zachodem a krajami OPEC, oraz podjęła zobowiązania udzielenia pomocy na łączną kwotę 3 mld USD15. Misja zakończyła się sukcesem, którego wymiernym efektem było
zniesienie embarga na ropę. W ten sposób pomoc japońska okazała się skuteczna
jako narzędzie dyplomacji. Chociaż w centrum uwagi Japonii dalej pozostawała
Azja, „dyplomacja surowcowa” spowodowała zmiany w dystrybucji pomocy pod
względem geograficznym. Udział Azji spadł z 88% ODA w 1973 r. do 69% w roku
1979, natomiast udział krajów afrykańskich i latynoamerykańskich wzrósł odpowiednio z 2,5 do 9,7% oraz z 4,6 do 8,6%.
Zmierzch lat siedemdziesiątych i ostatnia dekada zimnej wojny wyznaczyły japońskiej pomocy rozwojowej nową rolę – promowanie bezpieczeństwa. Aspekt bezpieczeństwa nabrał szczególnego znaczenia w obliczu niepokojących sygnałów nadchodzących z bliższego i dalszego sąsiedztwa Japonii, takich jak zajęcie Kambodży
przez Wietnam w 1978 r. czy inwazja ZSRR na Afganistan w 1979 r. Z uwagi na
pacyfistyczną konstytucję Japonia nie była w stanie prowadzić polityki bezpieczeństwa w tradycyjnym znaczeniu, dlatego funkcje te w znacznym zakresie przejęła
pomoc rozwojowa. W perspektywie globalnej Japonia finansowała część ciężaru
bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (burden sharing) poprzez wspieranie krajów sojuszniczych. Gaiatsu, czyli „presja zewnętrzna” (tj. amerykańska), wyjaśnia
pomoc przekazaną w okresie zimnej wojny m.in. na rzecz Pakistanu, Sudanu czy
Egiptu16. Ten sposób uprawiania polityki zagranicznej, zwany „dyplomacją czekową”, kontynuowano również w latach dziewięćdziesiątych (I wojna w Zatoce Perskiej) i na początku XXI w. (Irak, Afganistan).
W latach dziewięćdziesiątych nastał czas japońskiej dominacji w dziedzinie pomocy rozwojowej. Podczas gdy na świecie zapanowało tzw. zmęczenie pomocowe
(aid fatigue), którego wyrazem było zmniejszanie nakładów budżetowych na pomoc
14
Jeśli nie zostanie zaznaczone inaczej, dane statystyczne wykorzystane w niniejszej pracy zostały zaczerpnięte z: International Development Statistics (IDS) online. ������������������������������
Databases on aid and other resource flows, OECD, www.oecd.org/dac/stats/idsonline lub Development Co-operation Report 2007,
Statistical Appendix, OECD, Paris 2008.
15
M. Boas, Public attitudes to aid in Norway and Japan, CDE Working Paper no. 2, Center for
Development and the Environment, University of Oslo, 2002, s. 9-10.
16
A. Miyashita, Gaiatsu and Japan’s foreign aid: rethinking the reactive-proactive debate, ,,International Studies Quarterly” 1999, no. 43, s. 695-732.
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w krajach OECD, Japonia wyprzedziła Stany Zjednoczone pod względem wielkości
pomocy. Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się również istotnymi zmianami
jakościowymi. W 1992 r. opracowano pierwszy statut ODA, oparty na czterech zasadach: troski o środowisko, unikania militarnego zastosowania ODA, przywiązywania wagi do wydatków militarnych odbiorców ODA oraz promowania demokracji, gospodarki rynkowej i praw człowieka. Jednocześnie pomoc wiązana zaczęła
być stopniowo ograniczana. Zmianie, choć jedynie w pewnym zakresie, uległa również geografia dystrybucji pomocy. Głównym odbiorcą wciąż pozostawała Azja (np.
Wietnam, Kambodża, Mongolia), aczkolwiek programami obejmowano więcej krajów o niskim dochodzie, w tym również spoza regionu.

3. Reforma japońskiej pomocy w XXI w.: retoryka i fakty
W odpowiedzi na międzynarodową krytykę oraz w związku z inicjatywami globalnymi, takimi jak Milenijne Cele Rozwoju, kraje wysoko rozwinięte zobowiązały
się do reformy systemu pomocy rozwojowej, dostosowując go do faktycznych potrzeb beneficjentów oraz znacznie zwiększając nakłady na walkę z ubóstwem. Głównym frontem tych działań ma być najbiedniejszy region świata – Afryka Subsaharyjska. W kontekście deklaracji powziętych na szczeblu międzynarodowym Japonia
stanęła przed własnymi, lokalnymi wyzwaniami. W ostatnich latach pozycja Japonii, niegdyś lidera pomocy rozwojowej, ulega wyraźnemu osłabieniu. Wprawdzie w
2005 r. udało się powrócić do poziomu z 2001 r. (0,28% PKB), już w roku 2007
oficjalna pomoc rozwojowa spadła do historycznie najniższego pułapu (0,17% PKB).
Jedną z przyczyn erozji japońskiej pomocy jest przewlekle słaba kondycja gospodarki i trudna sytuacja budżetowa, którą dodatkowo komplikuje problem starzejącego
się społeczeństwa. Pomoc rozwojowa ucierpiała również w wyniku serii skandali,
jakie pod koniec lat dziewięćdziesiątych wstrząsnęły instytucjami ją koordynującymi. Na początku XXI w. pomoc japońska znalazła się zatem w trudnym punkcie.
Nowy statut ODA przyjęty przez Japonię w 2003 r. miał rewolucyjny charakter i w
swojej retoryce w dużym stopniu wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społeczności
międzynarodowej oraz własnej opinii publicznej. Rewolucyjność dokumentu polegała m.in. na poszerzeniu celów pomocy o takie kwestie, jak „bezpieczeństwo jednostek” (human security) oraz „sprawiedliwość” (fairness). Ten ostatni aspekt jest
głównie zasługą lobbingu japońskich organizacji pozarządowych17.
Czy w XXI w. Japonia porzuca merkantylistyczną filozofię pomocy rozwojowej,
która przedkłada własne interesy nad potrzeby rozwojowe krajów biorców? Za wstęp
do analizy posłużyć może Ranking Zaangażowania Rozwojowego (Commitment to
Development Index), który mierzy jakość pomocy rozwojowej18. Japonia wypada w
17
K. Sunaga, The reshaping of Japan’s Official Development Assistance (ODA) charter, FASID
Discussion Paper on Development Assistance no. 3, 2004, s. 15.
18
Commitment to Development Index 2007, Center for Global Development, http://www.cgdev.
org/section/initiatives/_active/cdi/ (data dostępu 12.07.2008).
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nim najgorzej ze wszystkich krajów OECD, a jedyną pozytywną charakterystyką
pomocy jest niski udział pomocy wiązanej (w 2006 r. współczynnik pomocy niewiązanej wyniósł 95%). Szersza analiza pomocy japońskiej winna obejmować co najmniej cztery obszary: alokację geograficzną pomocy, alokację ze względu na poziom
dochodu biorcy, alokację sektorową oraz proporcję, w jakiej pomoc jest udzielana w
postaci grantów19. Zdaniem autora, pomoc japońską będzie można uznać za prorozwojową, jeśli:
–– orientacja na region zostanie porzucona na rzecz wspierania rozwoju w krajach
najbardziej potrzebujących,
–– alokacja pomocy będzie uwzględniała poziom rozwoju beneficjenta,
–– system będzie premiował kraje o niskim dochodzie,
–– programy pomocowe koncentrować się będą w większym stopniu na miękkich
aspektach rozwoju (np. oświata, zdrowie),
–– pomoc bezzwrotna będzie częściej stosowana w miejsce pożyczek.
Tradycyjnie największym odbiorcą japońskiej pomocy rozwojowej jest region
Azji (w wartościach skumulowanych największym beneficjentem japońskiej pomocy jest Indonezja). Orientacja na region w japońskiej wizji pomocy rozwojowej była
szczególnie widoczna na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy
to kraje azjatyckie otrzymywały nawet 98% łącznej ODA (w 2005 r. 72%). Wprawdzie Japonia nie jest przypadkiem odosobnionym na tle innych krajów OECD, których alokacja geograficzna pomocy jest zazwyczaj funkcją strategicznych celów
politycznych czy np. dawnych więzi kolonialnych20, koncentracja Japonii na regionie jest najbardziej uderzająca. Nawet w latach 2000-2006 średnio 65% ODA kierowane było do krajów azjatyckich. To, które kraje nieazjatyckie znalazły się na liście
największych odbiorców pomocy (Egipt, Turcja, Pakistan), było, poza nielicznymi
wyjątkami, wynikiem zimnowojennej rachuby politycznej. Podobnie pomoc przekazywaną dla Iraku (obecnie największy beneficjent) i Chin (drugi w kolejności) trudno
uznać za motywowaną humanitaryzmem. Taki stan rzeczy należy ocenić negatywnie, zważywszy, że największe potrzeby w zakresie pomocy wykazują kraje afrykańskie, do których w latach 2000-2005 trafiało zaledwie 12% japońskiej pomocy.
Ilustracją swoistej „schizofrenii” pomocy japońskiej, rozumianej tutaj jako rozdarcie pomiędzy merkantylizmem a humanitaryzmem, jest wsparcie udzielane Chińskiej Republice Ludowej. Japonia przekazuje pomoc Chinom od późnych lat siedemdziesiątych, kiedy kraj ten wstąpił na drogę wolnorynkowych reform gospodarczych.
Od tego czasu do Państwa Środka napłynęło ponad 3 tryliony jenów. Wprawdzie
Japonia zdążyła dwukrotnie zawiesić swoją pomoc dla Chin w następstwie wydarzeń na Placu Tiananmen w 1989 r. i testów nuklearnych w 1995 r.21 i chociaż w
Zob. m.in. S.W. Hook, G. Zhang, Japan’s aid policy since the cold war: rhetoric and reality,
,,Asian Survey”1998, vol. 38, no. 11, s. 1057-1062.
20
A. Alesina, D. Dollar, Who gives foreign aid to whom and why, NBER Working Paper no. 6612,
1998.
21
S.N. Katada, Why did Japan suspend foreign aid to China? Japan’s foreign aid decision-making
and sources of aid sanction, ,,Social Science Japan Journal” 2001, vol. 4, no. 1, s. 39-58.
19
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ostatnich latach pomoc poddawana jest systematycznym redukcjom oraz zmianom
pod względem alokacji sektorowej (projekty infrastrukturalne w bogatszej, zachodniej części kraju ustępują miejsca projektom dotyczącym ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich), Chiny wciąż pozostają najważniejszym azjatyckim odbiorcą japońskiej pomocy. Po okresie ochłodzenia w stosunkach dyplomatycznych
wzajemne relacje nabrały nowej dynamiki, czego dowodem jest wznowienie programu pomocy dla Chin22.
Tymczasem w obliczu skoku cywilizacyjnego, jaki dokonuje się obecnie w Chinach, zasadność pomocy rozwojowej dla tego kraju poddawana jest pod wątpliwość,
zwłaszcza wobec jego rosnących w ostatnich latach w tempie dwucyfrowym wydatków na cele militarne, eksponując problem tzw. zamienności pomocy23. Pozostaje to
w otwartej sprzeczności z zapisami statutu ODA z 1992 r. Zachowanie Japonii trudno tłumaczyć inaczej niż tylko polityczną kalkulacją. Chiny coraz bardziej liczą się
jako partner gospodarczy. Zdołały już wyprzedzić Stany Zjednoczone pod względem eksportu do Japonii, pozostaje kwestią czasu, kiedy zdeklasują USA w roli importera japońskich wyrobów. Gospodarka japońska jest w coraz większym stopniu
uzależniona od chińskiego sąsiada, a jej wzrost oznacza dla Japonii szanse na długo
wyczekiwane ożywienie. Również inne przypadki (w Azji, ale nie tylko) pokazują,
że wobec krajów biorców o strategicznym znaczeniu dla Japonii rzadziej stosowane
są sankcje w postaci zawieszenia pomocy, mimo rażącego naruszenia zasad statutu
ODA, np. w kwestii praw człowieka (Indonezja, Tajlandia na początku lat dziewięćdziesiątych)24.
Japonii zarzuca się również, iż nadmiernie koncentruje się na krajach o średnim
dochodzie, które mają dostęp do innych źródeł finansowania wzrostu gospodarczego
(międzynarodowe i krajowe rynki finansowe). Pomoc dla tych krajów de facto uniemożliwia pomoc, jaka mogłaby zostać przekazana krajom o niskim dochodzie (PNB
per capita < 935 USD). Pomimo rekomendacji OECD25 polityka faworyzowania
krajów o średnim dochodzie jest kontynuowana. Potwierdzają to liczne badania, pokazując jednocześnie, że strumienie pomocy są skorelowane ze strumieniami eksportu26. W latach 2000-2005 ponad 50% pomocy (w 2006 r. 66%) trafiało do krajów
o średnim dochodzie. Spośród 10 największych beneficjentów jedynie trzech (Nigeria, Wietnam, Zambia) to kraje o niskim dochodzie. Ta charakterystyka pomocy japońskiej stoi w sprzeczności z głównym zawartym w statucie priorytetem japońskiej
ODA, jakim jest walka z ubóstwem.
22
Japan provides millions of dollars in aid loans to China, China Daily Online, 30.03.2007; Japan unblocks aid loans to China, BBC, 6.06.2006 (data dostępu 15.08.2008).
23
Problem zamienności pomocy (aid fungibility) polega na przesuwaniu przez beneficjenta strumieni pomocy na inne cele wbrew intencjom donatora.
24
N. Larisa, F. Fumitaka, Japan’s foreign aid sanctions policy after the end of cold war, MPRA
Paper no. 6757, 2008.
25
Peer Review: Japan, OECD, Paris 2004, s. 24.
26
N.S. Cooray, R. Gottschalk, M. Shahiduzzaman, Will Japan increase aid and improve its allocation to help the poorer countries achieve the Millennium Development Goals?, IDS Working Paper
no. 243, 2005.
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Jedną z charakterystycznych cech japońskiej pomocy rozwojowej jest nacisk na
finansowanie infrastruktury ekonomicznej. W latach 2000-2005 na ten cel przeznaczano średnio 30% środków. W innych krajach OECD wydatki na infrastrukturę w
2005 r. wyniosły od 1,1% (Irlandia) do 14,6% (Niemcy) pomocy projektowej (średnia DAC w 2005 r. to 11,4%). Wybór takiego modelu w Japonii jest podyktowany
własnymi doświadczeniami rozwojowymi w okresie powojennym. Gigantyczne pożyczki otrzymane od strony amerykańskiej i instytucji multilateralnych (Bank Światowy, UNICEF) były niemal w całości przeznaczane na projekty infrastrukturalne
(tamy, drogi, linie kolejowe) oraz odbudowę japońskiego przemysłu (motoryzacyjnego, stoczniowego). Inwestycje infrastrukturalne mają w przekonaniu Japończyków wręcz filozoficzną wartość w rozwoju gospodarczym. Warto jednak zwrócić
również uwagę na bardziej praktyczny aspekt takiego sposobu alokacji środków pomocowych. Inwestycje infrastrukturalne w krajach rozwijających się, wobec ich słabości kadrowych i technologicznych, były przede wszystkim sposobem na włączenie japońskiego sektora prywatnego. Pomogło to Japonii wykształcić swoistą
przewagę komparatywną, od której teraz trudno odstąpić. Tymczasem finansowanie
infrastruktury odbywa się kosztem „miękkich” sektorów, takich jak oświata, zdrowie (ok. 20%), których niedoinwestowanie oddala szansę na trwały rozwój, oraz
kosztem pomocy humanitarnej, która ma w przypadku Japonii znaczenie marginalne
(1,86% w latach 2000-2005 wobec 13% średniej DAC).
Kolejnym kontrowersyjnym aspektem japońskiej pomocy rozwojowej jest niezwykle wysoki udział pożyczek w stosunku do grantów. Apogeum zostało osiągnięte w 1974 r., kiedy formę grantów miało zaledwie 18% pomocy bilateralnej. Dopiero w 2003 r. proporcja została odwrócona, choć w 2006 r. w dalszym ciągu granty
stanowiły zaledwie 58% pomocy bilateralnej, co w zestawieniu z pozostałymi krajami DAC (95%) stawia Japonię w niekorzystnym świetle.
Postawa polegająca na preferowaniu pożyczek jest jednym z fundamentów pomocy japońskiej. Wynika ona z własnych doświadczeń historycznych oraz z dwóch
zasad, na których opiera się filozofia japońskiej pomocy: „samopomocy” oraz zasady mówiącej, iż pomoc stanowi przysługę, którą należy w sposób honorowy i terminowy spłacić. M. Soderberg, relacjonując pomoc Japonii dla własnych obywateli po
trzęsieniu ziemi w Kobe w 1995 r., zauważa, że ofiary kataklizmu nie otrzymały od
rządu nowych domów, a jedynie pożyczki na ich odbudowę27. Japończycy są zdania,
że „pożyczki narzucają pewną dyscyplinę oraz zachęcają pożyczkobiorców do wykorzystywania środków w sposób bardziej produktywny”28, a udzielanie pomocy w
postaci grantów „obniżyłoby jej wartość do zwykłej jałmużny”29. Pomoc japońska w
postaci pożyczek denominowanych w jenach pozostaje jednak dla wielu krajów rozM. Soderberg, wyd. cyt., s. 32.
S.W. Hook, G. Zhang, wyd. cyt., s. 1055.
29
ODA: sympathy is not merely for others’ sake, Speech by Minister for Foreign Affairs Taro Aso,
http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0601-2.html (data dostępu 13.07.2008).
27
28
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wijających się poważnym problemem, ze względu na dużą fluktuację wartości japońskiej waluty oraz historyczne tendencje do aprecjacji, która zwiększa realną

wielkość zadłużenia.

4. Podsumowanie
Japonia jest jednym z największych donatorów pomocy rozwojowej w świecie.
Przez wiele lat na pierwszym miejscu, dziś z ponad 11 mld USD przekazanej pomocy w roku 2006 ustępuje pola jedynie Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii.
Pomimo wysokiej pozycji w gronie krajów OECD pomoc japońska jest przedmiotem krytyki zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Z roku na rok
ulega ona ograniczeniu. W 2007 r. stanowiła zaledwie 0,17% PNB, co wobec zadeklarowanego poziomu 0,7% może rozczarowywać, zważywszy na potencjał gospodarczy kraju. Chroniczny zastój gospodarczy Japonii i trudna sytuacja budżetowa
sugerują, że mimo deklaracji premiera Koizumi na szczycie G8 w Gleneagles, dotyczących zwiększenia ODA o 10 mld w ciągu 5 lat, nakłady na pomoc rozwojową nie
zostaną radykalnie zwiększone.
Japońska pomoc w sposób zasadniczy odbiega od modelu promowanego przez
Zachód. Podczas gdy w przypadku pozostałych krajów OECD na czoło zaczyna
wysuwać się troska o losy najbiedniejszych, a priorytet nadaje się walce z ubóstwem,
pomoc japońska jest niezmiennie realizowana w myśl zasady kokueki, oznaczającej
dbanie przede wszystkim o pomyślność własnego kraju. Pomoc japońska faworyzuje kraje azjatyckie i promuje strategiczne interesy narodowe Japonii. Wprawdzie od
kilku lat, będąc pod presją społeczności międzynarodowej i własnej opinii publicznej, rząd usiłuje redefiniować formułę pomocy rozwojowej, w praktyce faktyczne
zmiany mają ograniczony zakres. Mimo wysokich aspiracji rządu i wprowadzania
akcentów humanitarnych, takich jak walka z ubóstwem, sprawiedliwość czy zrównoważony rozwój, pomoc w dalszym ciągu jest realizowana w duchu merkantylizmu, gdzie punktem wyjścia są własne korzyści polityczne i ekonomiczne. Za
współczesny przykład takiego działania może posłużyć wciąż kontynuowana pomoc
dla Chin.
Pomoc japońska stoi zatem na rozdrożu, pomiędzy dwiema koncepcjami. Problem komplikują odmienne interesy opinii publicznej i społeczności biznesowej.
Przedstawiciele świata biznesu, zaniepokojeni redukowaniem pomocy wiązanej, z
oczywistych względów deklarują wierność tradycji i ograniczają poparcie dla pomocy „humanitarnej” i bezinteresownej. Przychylność opinii publicznej domagającej
się większej transparentności, mniejszego marnotrawstwa i wyraźniejszej orientacji
rozwojowej jest natomiast wprost proporcjonalna do determinacji rządu w kwestii
reform. W tym kontekście wyłania się również spór pomiędzy dwoma ministerstwami koordynującymi pomoc – Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MOFA) i Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI). MOFA, które stało się de iure
naczelnym koordynatorem pomocy po roku 2001, jest uważane za mniej merkanty-
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listyczne w swoich działaniach od METI. Tymczasem dylemat polegający na tym,
jak zwiększyć nakłady i uskutecznić pomoc pod względem wspierania rozwoju przy
kurczącym się budżecie, pozostaje nierozwiązany. Pozwala to sądzić, iż również
główne filary japońskiej pomocy rozwojowej w najbliższych latach nie zostaną naruszone.
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Japan’s development assistance at the crossroad:
mercantilism versus humanitarism
Summary
Japan is among the major aid-donor nations in the world. For many years being a leading donor in
monetary terms, today with 11 bln dollars of aid given in 2006, Japan remains at the third position after
the United States and Great Britain. Japanese ODA characteristics make it divergent from the development aid model promoted by the Western countries. While the rest of the OECD members appears to
represent increasingly more humanitarian stance and gives priority to poverty alleviation, Japanese
philosophy of overseas assistance is inherently mercantilist in nature and provided according to kokueki, which puts the country’s prosperity in the centre. Japanese aid is income and regionally biased, with
the Asian and middle income countries being the major aid recipients and reflects Japan’s strategic national interests, both economic and political. It fails the test of commitment to development. The biggest
chunk of the Japanese ODA is directed towards financing hard infrastructure and takes a form of loans
rather than grants. Japanese aid has found itself at the crossroad, torn between mercantilist and humanitarian visions. Although the Japanese government, pressured by the international community and its
own public opinion, has began reforming ODA, the author suggests that the changes are rather cosmetic
and the main pillars of Japanese aid system, at least for the time being, will remain intact.
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Joanna Kuźmiak

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI
DLA INWESTORÓW JAPOŃSKICH

Gospodarka światowa odnotowuje ciągłe zmiany. Zmieniają się, ulegają zmodyfikowaniu kierunki handlu światowego, charakter wymiany, liczba, typ i wielkość
uczestniczących w niej podmiotów oraz powiązania – zarówno między nimi, jak i
wewnątrz struktur wytwarzania, często rozmieszczonych w wielu krajach, a nawet
na kilku kontynentach. Zmieniają się przy tym prawne, polityczne i społeczne uwarunkowania prowadzenia działalności1. Kołami zamachowymi tego postępu są:
zniesienie ograniczeń międzynarodowej wymiany towarowej, możliwości przepływu kapitałów ponad granicami i ściśle związane z tym inwestycje zagraniczne. W
proces ten, szczególnie w jego zainicjowanie, zaangażowane są władze państwowe
dokonujące zmian przepisów prawnych umożliwiających liberalizację przepływu
towarów i kapitałów między państwami oraz lokowanie inwestycji zagranicznych2,
ich napływ jest bowiem efektem stworzenia dogodnych warunków dla inwestorów.
Czynniki takie jak polityka danego kraju, warunki ekonomiczne, społeczno-kulturowe – są obserwowane i oceniane przez inwestorów zagranicznych. Ich całokształt
składa się na wizerunek potencjalnego kraju inwestycji, a co za tym idzie – odgrywa
kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji zagranicznych3.
W obecnej dobie wyraźnie wyróżniają się kraje, które są w stanie przyciągnąć i,
co ważniejsze, odpowiednio wykorzystać kapitał zagraniczny. Państwa te mają szanse rozwijać się szybciej niż inne, a więc ograniczyć ubóstwo i powiększyć dobrobyt.
O sukcesie gospodarczym tych krajów decyduje po pierwsze – odpowiedni potencjał
J. Brach, Podstawowe tendencje charakteryzujące produkcję pojazdów użytkowych, [w:] J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, t.1,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 930, AE, Wrocław 2002, s. 67.
2
P. Krzak, Potencjał regionu świętokrzyskiego wobec przejawów globalizacji gospodarki, [w:]
J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki,
t.1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 930, AE, Wrocław 2002, s. 353.
3
I. Turek, Uwarunkowania i rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach
1991-2002, [w:] H. Henzel (red.), Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy
Środkowej, AE, Katowice 2003, s. 144.
1
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atrakcyjności inwestycyjnej, a po drugie – właściwa polityka wobec inwestorów
zagranicznych4.
Odbiorcy kapitału zagranicznego starają się zatem stworzyć inwestorom dogodne warunki. Ich działania znajdują odzwierciedlenie w polityce gospodarczej i w
zmianach przepisów prawnych dotyczących inwestowania. Podobne zabiegi w stosunku do napływającego kapitału prowadzone były oczywiście także w Polsce. Zarówno forma, jak i wielkość inwestycji zagranicznych jest bowiem bezpośrednio
związana z ewolucją polskich przepisów prawnych warunkujących lokowanie kapitału obcego 5.
Uwarunkowania ekonomiczne pozwalają inwestorom zagranicznym ocenić potencjalną efektywność inwestowania. Głównie zwraca się uwagę na stan gospodarki
i perspektywy jej rozwoju oraz na infrastrukturę. Badania empiryczne przeprowadzone w ostatnich dwóch dekadach XX w. w krajach rozwijających się potwierdziły
wpływ klimatu ekonomicznego państwa przyjmującego kapitał na podjęcie decyzji
o rozpoczęciu inwestycji. Inwestorzy zagraniczni przy wyborze kraju inwestycji
zwracają uwagę na wskaźniki, które charakteryzują zarówno bieżącą sytuację gospodarczą, jak też możliwe do przewidzenia zmiany w dłuższym okresie6. Lista
czynników ocenianych przez inwestorów zagranicznych obejmuje ponadto7: funkcjonowanie instytucji finansowych i marketingowych, infrastrukturę techniczną i
ekonomiczną, lokalne kanały dystrybucji, media, agencje reklamowe, hurtowników,
detalistów, agentów, organizację zakupów przez instytucje publiczne oraz instytucje
związane z promocją sprzedaży, poziom infrastruktury transportowej, łączność, sieć
przepływu towarów i informacji, dostęp do terenów budowlanych oraz nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności.
Inwestorzy zagraniczni, oceniając klimat inwestycyjny danego kraju, mogą niektóre czynniki ustalić w sposób wymierny na podstawie ogólnodostępnych informacji. Warto zatem zadbać o jakość prezentowanych danych. Przegląd najważniejszych
wskaźników ekonomicznych pozwala inwestorom zagranicznym na porównanie
krajów i określenie ich miejsca na własnej mapie preferencji inwestycyjnych.
Gospodarkę Polski charakteryzują w ostatnim czasie coraz lepsze wskaźniki makroekonomiczne, do czego przyczynił się duży wzrost eksportu, inwestycji oraz produkcji przemysłowej. Pozytywnym sygnałem jest również znaczne obniżenie się
wskaźnika bezrobocia obserwowane w ciągu ostatnich miesięcy. Według ostatnich
danych, Polska pozostaje w Unii Europejskiej jednym z liderów pod względem
wzrostu PKB.
4
D. Rosołek, Uwarunkowania prawne inwestowania zagranicznego w Polsce, [w:] I. Michałków
(red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003, s. 57.
5
Tamże, s. 57.
6
M. Furmańska-Oćwieja, Uwarunkowania napływu i działalności kapitału zagranicznego w Polsce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 110.
7
I. Turek, wyd. cyt., s. 149.
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Organizacje międzynarodowe i inne ośrodki badawcze analizujące przepływy
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej lokują Polskę coraz wyżej w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych krajów. Te raporty,
tworzone przez instytucje cieszące się autorytetem i renomą w międzynarodowych
kręgach biznesowych, potwierdzają dotychczasowy dorobek naszego kraju i, co
ważniejsze, wskazują na Polskę jako na jeden z najbardziej perspektywicznych rynków, mający olbrzymi potencjał przyciągania inwestycji.
Odzwierciedleniem tego są wzmacniające się z każdym rokiem relacje gospodarcze między Japonią i Polską. Dotyczy to przede wszystkim obszaru inwestycji
japońskich w Polsce. Rekordowym pod tym względem okazał się rok 2006, kiedy to
japońskie firmy zadeklarowały zainwestowanie w Polsce około miliarda dolarów, co
stanowi więcej niż suma inwestycji z okresu ostatnich piętnastu lat. Według danych
zebranych przez Japan External Trade Organization (Jetro), uwzględniających oddziały lokalne oraz przedstawicielstwa, w Polsce jest około 160 firm z kapitałem
japońskim (stan z października 2007 r.), z czego 63 firmy, wraz z zakładami, które
jeszcze nie rozpoczęły produkcji, należą do branży wytwórczej. Dominuje wśród
nich produkcja części samochodowych oraz łożysk. Do firm produkujących części
samochodowe, mających swoje zakłady na terenie Polski, należą m.in. Toyota Motor (silniki Diesla, silniki spalinowe, skrzynie biegów), Isuzu Motors (silniki Diesla),
Sumitomo Electric (zespoły przewodów), Sanden (plastikowe kompresory do klimatyzatorów samochodowych oraz części do nich), Bridgeston (opony). Produkty
wytwarzane w tych zakładach są przeznaczone głównie na eksport do Europy Zachodniej, dlatego też ich sprzedaż w dużej mierze przyczynia się do wzrostu polskiego eksportu.
W maju 2006 r. japońska firma Bridgestone Corporation podjęła decyzję o budowie kolejnej fabryki opon do autobusów i ciągników w Stargardzie Szczecińskim.
Wartość inwestycji wyniesie 200 mln euro i da zatrudnienie 750 pracownikom. Budowa fabryki rozpoczęła się w 2007 r., a produkcja zostanie uruchomiona w roku
2009. Będzie to już trzecia fabryka Bridgestone w Polsce. W styczniu 2007 r. Toyota Motor Manufacturing Poland otrzymała zgodę na budowę fabryki sześciobiegowych skrzyń biegów. Będą w niej także powstawać części do silników i inne komponenty do aut. Dzięki tej inwestycji powstanie około 250 miejsc pracy. W kwietniu
2006 r. firma Sharp Corporation podjęła decyzję o budowie w Polsce fabryki modułów ekranów LCD do telewizorów. Jest to do tej pory największa inwestycja japońska w Polsce z zakresu elektroniki. W najbliższych latach łączna wartość inwestycji
firmy Sharp, wraz z inwestycjami jej poddostawców, osiągnie ponad 1 mld euro i da
zatrudnienie prawie 10 tys. ludzi. Optymistyczne są ostatnie doniesienia o zgodzie
Komisji Europejskiej, by polski rząd udzielił wsparcia publicznego w wysokości
48,3 mln euro właśnie firmie Sharp na budowę fabryki telewizorów LCD w Polsce
(decyzja z 25 czerwca 2008 r.). Inwestycja spółki Sharp Poland stanowi część parku
technologicznego „Crystal Park”, obejmującego Sharp Poland i osiem innych przed-

Nazwa firmy, lokalizacja

20% udziałów w TBMECA Poland Sp. z o.o., biuro w Legnicy
Ascot Auto, Warszawa, I.C. Automobile Poland Sp. z o.o.,
Warszawa, Itochu Polska Sp. z o.o., Warszawa
Nissan Polska Sp. z o.o., Warszawa, Marubeni Budownictwo,
Machinery Poland Sp. z o.o., Warszawa
MCTI Polska Sp. z o.o., Błonie
NGK Ceramics Polska Sp. z o.o., Gliwice
Orix Polska SA, Warszawa
Danden Manufacturing Poland Sp. z o.o., Polkowice
Taho Poland Sp. z o.o., Radom, SSE Tarnobrzeg

67,42% udziałów w TRI Poland Sp. z o.o., Wolbrom
Toyo Seal Poland, Tychy

produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego i domowego
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli
oraz artykułów użytku osobistego i domowego
transport, gospodarka magazynowa i łączność
produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych
pośrednictwo finansowe
produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
produkcja maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
30% udziałów w TBMECA Poland Sp. z o.o., biuro w Legnicy
produkcja maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii me- Yagi Poland Factory Sp. z o.o., Żarów
chanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
produkcja tkanin i wyrobów włókienniczych
YKK Poland Sp. z o.o., Pogorzałki

Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o., Wałbrzych

produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników

produkcja maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii me- AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o., Żarów
chanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Bridgestone Poland Sp. z o.o., Poznań

Rodzaj działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów PAIiIZ.

YKK Holding
Europe

Tokai Rubber
Industries Ltd. (TRI)
Toyo Seal Industries
Co. Ltd.
Toyota Boshoku
Yagi Industries Co.
Ltd.

Mitsubishi Corp.
NGK Insulators
Orix Corporation
Sanden Corporation
Taho Industrial
Co. Ltd.

Marubeni Co.

Bridgestone
Corporation
Daicel Chemical
Industry Ltd
Denso
Itochu Corp.

Amatsuji Kogyo
Seisakusho

Inwestor

Tabela 1. Inwestycje japońskie w Polsce
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siębiorstw, z których wszystkie będą zlokalizowane w Pomorskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.
Tabela 1 prezentuje listę pochodzących z Japonii inwestorów, którzy podjęli decyzje o lokalizacji swojej działalności w Polsce.
Potrzeby rozwojowe wymagają ciągłego prowadzenia polityki sprzyjającej napływowi inwestycji zagranicznych, a Polska, mimo teoretycznie dużych szans, często przegrywała konkurencję o inwestycje zagraniczne z innymi krajami regionu.
Jesteśmy tylko jednym z rynków, które walczą o inwestycje zagraniczne. Musimy
umieć zachęcić potencjalnego inwestora, by w swoich wyborach skierował się do
nas, a nie gdzieś w inne części globu. Skala inwestycji zagranicznych w Polsce
wskazuje, że potrafimy tak działać. Dzisiaj jednak trzeba wykazać zdolność do pozyskania zaufania: że będziemy nie tylko sprzyjać takim inwestycjom, ale także w
sposób szczególny honorować tych wszystkich, którzy chcą i potrafią budować kapitał społeczny dla swoich inwestycji oraz wnoszą kulturę korporacyjną, tak ważną
na lokalnych rynkach w czasach gospodarki globalnej.
Promocja to profesjonalna sprzedaż lokalnych zasobów gospodarczych przyszłym inwestorom. Działania promocyjne nie mogą być ogólnikowe. Muszą zostać
skierowane do określonego adresata. Priorytetem działań promocyjnych powinno
być osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie inwestycji8. Znamienną rolę w tym zakresie odgrywa Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy, powołany na początku 2000 r.
z inicjatywy polskich środowisk biznesowych we współpracy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych (poprzedniczka PAIiIZ). Celem Komitetu jest działanie na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej poprzez wspieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i japońskimi. Komitet dąży do
osiągnięcia swoich celów poprzez uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. Organizuje, prowadzi i wspiera studia nad problematyką związaną z celami statutowymi oraz prowadzi działalność wydawniczą. Pozwala to inwestorom
japońskim lepiej poznać zalety i atrakcyjność inwestycyjną Polski, a także przyczynia się do podnoszenia znaczenia kraju na arenie międzynarodowej.
Warto też wspomnieć o uczestnictwie PAIiIZ w Światowej Wystawie EXPO
2005 w Aichi w Japonii (PAIiIZ prowadzi Sekretariat Polsko-Japońskiego Komitetu
Gospodarczego). PAIiIZ odpowiadała za promocję polskiej gospodarki oraz inwestycji japońskich w Polsce. Był to jeden z trzech głównych celów polskiej ekspozycji w Aichi. PAIiIZ założyła przedstawienie Polski na wystawie jako lokalizacji najbardziej atrakcyjnej dla inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. W polskim
pawilonie znajdował się punkt informacyjny PAIiIZ wyposażony w stanowiska interaktywne prezentujące m.in. warunki inwestycyjne w Polsce, zalety regionów oraz
oferty inwestycyjne. Agencja przedstawiła szereg publikacji na temat warunków
8
Formy utrzymywania kontaktów z inwestorami po zakończeniu inwestycji – inwestycje ustawiczne,
„Promocja Inwestycji Zagranicznych w Polsce” PAIZ, Wydawnictwo INFOR, Warszawa, grudzień
1997.
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prowadzenia działalności biznesowej w naszym kraju. Wydana została specjalna
broszura w języku japońskim, skierowana do tamtejszych przedsiębiorców, przedstawiono filmy promujące nasz kraj oraz prezentacje multimedialne na temat polskiej gospodarki.
Jak się okazuje, intensywność przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych zależy od wielu czynników, w tym od stabilności i przewidywalności polityki
ekonomicznej państwa9. Należy przy tym podkreślić, iż kraje importujące kapitał
muszą się liczyć z tym, że w erze globalizacji prowadzenie polityki makroekonomicznej jest znacznie trudniejsze, procesy globalizacji w coraz większym stopniu
ograniczają bowiem zakres swobody i możliwości wyboru. Za popełnione błędy czy
brak odpowiednich zabezpieczeń kraje płacą bardzo wysoką cenę. Dotyczy to
zwłaszcza polityki kursu walutowego, kształtowania się stóp procentowych, deficytu budżetowego i deficytu na rachunku obrotów bieżących. Międzynarodowe instytucje rankingowe oceniają pod tym względem poszczególne gospodarki, a inwestorzy biorą pod uwagę ich oceny. Negatywne oceny mogą mieć wpływ na decyzje o
wycofaniu kapitału10. Niskie podatki, wydłużony okres zwolnień podatkowych,
współuczestnictwo władz centralnych i lokalnych w finansowaniu inwestycji – to
tylko niektóre instrumenty pozwalające najpierw pozyskać zagraniczny kapitał, a
później zatrzymać go w kraju. Jego obecności na stałe nie można jednak zadekretować. Decydują o tym twarde prawa rynku. Wielu inwestorów postępuje zgodnie z
zasadą „produkować należy tam, gdzie jest rynek”, więc poszukiwanie nowych lokalizacji i przenoszenie fabryk jest zjawiskiem naturalnym11. Potwierdzeniem tego
są niewątpliwie decyzje takich japońskich gigantów, jak JVC czy Kimball Electronics. Jak podaje „Gazeta Wyborcza” (6.05.2008), JVC zainwestuje 100 mln zł i zatrudni około pół tysiąca pracowników – najprawdopodobniej w Bolesławcu. Przedstawiciele firmy przeniesienie produkcji z Wysp Brytyjskich do Polski tłumaczą
koniecznością cięcia kosztów. Według Eurostatu, średni godzinny koszt pracy w
Polsce to zaledwie jedna piąta średniej obowiązującej w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Takimi samymi względami była podyktowana decyzja koncernu Kimball Electronics, produkującego urządzenia elektryczne oraz opakowania dla sektora medycznego. Spółka uznała, że utrzymanie jej fabryki w Bridgend, gdzie zatrudniała 160 osób,
jest zbyt drogie. Nowym, tańszym miejscem produkcji ma być Poznań.
Dotychczas inwestorzy japońscy skupiali się na przemyśle samochodowym,
dzięki czemu m.in. wzrosła wielkość polskiego eksportu, jednak wraz z inwestycjami firm Sharp i Toshiba dywersyfikacja inwestycji japońskich wzrosła o przemysł
9
E. Pluciński, Wyzwania dla Polski w obliczu globalizacji regionalnej i światowej – teoria i praktyka, [w:] J. Rymarczyk (red.), Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, t. 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 976, AE, Wrocław 2003, s. 140.
10
B. Liberska, Polska w procesie globalizacji gospodarki światowej, [w:] J. Lipiński, W.M. Orłowski (red.), Wzrost gospodarczy w Polsce – perspektywa średniookresowa, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 136.
11
K. Gołata, A. Szoszkiewicz, Drogi biznesu, „Wprost” 25.06.2000.
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elektroniczny. Polskę już dzisiaj określa się czasem „krajem LCD”, mającym, według inwestorów, w przyszłości produkować większość ekranów LCD dla odbiorców europejskich. Wraz z ogłoszeniem przez firmę JPOWER budowy elektrowni
wiatrowej w rejonie Słupska oraz ze zdobyciem kontraktu na budowę instalacji w
Elektrowni Kozienice przez Energomontaż Północ we współpracy z japońskim koncernem Hitachi w tym roku wachlarz inwestycji japońskich powiększył się o energetykę. Dzięki temu wzrośnie udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w
wewnętrznym rynku energii elektrycznej, co jest celem zarówno Polski, jak i Unii
Europejskiej. Oznacza to, że dla japońskich inwestorów liczą się nie tylko stosunkowo niskie koszty robocizny, ale istotne są także wysokie kwalifikacje oraz strategiczne gałęzie gospodarki. Oznacza to również wzrost poziomu zaawansowanych technologii, rozwój personelu oraz nowe praktyki finansowe, marketingowe i zarządzania
w różnych sektorach, a co za tym idzie – dalszy wzrost konkurencyjności polskiej
gospodarki.
„Polską specjalnością” staje się sektor usług zaawansowanych technologicznie.
Na podstawie badań A.T. Kearney Inc. (uznana firma konsultingowa) można stwierdzić, że Polska staje się atrakcyjnym miejscem lokalizacji zdalnych centrów obsługi
klienta (na przykład centrów finansowo-księgowych). Coraz częściej również inwestorzy pochodzący z Japonii postrzegają Polskę jako atrakcyjną lokalizację dla tego
typu inwestycji. Potwierdzeniem mogą być chociażby decyzje takich firm, jak Hitachi Data Systems czy Fujitsu Services. Hitachi Data Systems – należąca do japońskiego koncernu Hitachi Ltd., jednego z największych na świecie producentów w
branży elektronicznej, dostawcy systemów pamięci masowej i platformy archiwizacji – otworzyła w Krakowie swoje centrum finansowe Newton Finance Centre, obsługujące operacje finansowe firmy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Lokalizacja w Krakowie została wybrana przez firmę Hitachi Data Systems spośród
kilku miast europejskich, wśród których były Ryga i Bratysława. O otwarciu centrum finansowego w Polsce zdecydowały głównie wysokie kwalifikacje i poziom
edukacji pracowników, w tym bardzo dobra znajomość języków obcych. Podobnie
firma Fujitsu Services, działająca w branży Bussines Process Offshoring (BPO),
czyli tzw. zaplecza biznesowego, ulokuje się w Łodzi.
Na istotną, jakościową poprawę podejścia do inwestorów wpływ mają: rząd,
silna agencja inwestycyjna, władze lokalne i wreszcie polskie firmy. Właśnie rola
władz lokalnych w realizacji tego zadania jest znamienna. Inwestycje zagraniczne
stanowią bowiem ogromną szansę dla regionu, miasta albo gminy, przyczyniając się
do ich rozwoju. Dlatego władze lokalne powinny opracować własne strategie, „przygotować grunt” pod inwestycje na swoim terenie. Spełnienie wszystkich warunków
nadal może nie wystarczyć, by wygrać wyścig o inwestorów i miejsca pracy, jest
bowiem jeszcze jeden szczególny aspekt, na który zwraca uwagę prezes SAP Polska
– ludzie i ich osobiste zaangażowanie12. Chodzi o pozytywny lobbing na rzecz inweG. Kozłowski, Jakiego otoczenia i preferencji potrzebuje kapitał tworzący nowoczesne miejsca
pracy?, PAIiIZ, Warszawa 2004.
12
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stycji czy oferty prowadzony przez najwyższe kierownictwo instytucji, organizacji
i firm. Zadaniem tzw. top executives jest przekonanie kontrahenta, że ma do czynienia nie tylko z profesjonalną organizacją biznesową czy publiczną, ale z konkretnymi, znanymi z imienia i nazwiska ludźmi, którzy są zaangażowani w projekt, zdolni
podejmować decyzje i gotowi służyć radą i pomocą w sytuacjach kryzysowych. I te
właśnie kwestie są ważne dla inwestorów pochodzących z Japonii. Rozwój gospodarczy, wykształcone kadry oraz idealna baza strategiczna na Europę Wschodnią
i Zachodnią – to podstawowe argumenty, które decydują o lokalizacji. Jednak zdaniem Katsuyuki Kambary, dyrektora przedstawicielstwa w firmie NSK Europe, nic
tak nie przekonuje japońskich inwestorów, jak pozytywne rekomendacje od rodzimych firm, które odniosły w Polsce sukces.
Znana anegdota mówi, że na drzwiach biur niektórych japońskich menedżerów
widzi się napis: „Proszę przeszkadzać”. Kładzie się nacisk na ciągłe i wszechstronne
komunikowanie się w obu kierunkach. Podstawą skutecznego partnerstwa jest swoisty dialog. Oznacza to, że liderzy samorządów, administracji państwowej, rządu
muszą nie tylko tworzyć warunki do inwestowania, ale osobiście angażować się w
przekonywanie inwestorów. Oczekiwania dużych inwestorów w tym względzie dotyczą prowadzenia rozmów na odpowiednim szczeblu i spotkań z osobami, które są
władne podjąć decyzję i udzielić w pełni kompetentnych odpowiedzi. Kiedy państwa lub regiony oferują podobne warunki do inwestowania, to o ostatecznym wyborze często decyduje jakość kontaktów z ludźmi, z którymi na swojej drodze zetknął się inwestor. I tej jakości nie można pozostawić przypadkowi. A nade wszystko
nie można pozwolić, by ponownie miało miejsce następujące zdarzenie: „Pewien
japoński project manager, wizytując miejsce ewentualnej inwestycji swego koncernu w Polsce, zapytał o najbliższą restaurację, w której podawane jest sushi, oraz o
najbliższy szpital wyposażony w inkubator. Aby zjeść sushi, musiałby przejechać
ponad 300 km, szpital z inkubatorem znajdował się w odległości 100 km. Wysłannik
korporacji odwrócił się na pięcie i wyjechał”13.
Globalizacja wyznacza nowe zadania i nową rolę państwa. Do tych zadań należy
właśnie zapewnienie przestrzegania prawa, sprawności rynków i instytucji oraz tworzenie właściwych impulsów w kierunku mobilizowania i rozwijania wydajności i
kreatywności społeczeństwa. Polityka państwa powinna wspierać procesy dostosowawcze do wyzwań związanych z globalizacją. Aktywna polityka państwa w kontekście procesów globalizacji jest konieczna, dzięki niej bowiem w dużej mierze
mogą zostać wyeliminowane koszty, które łączą się z BIZ. Możliwe jest nie tylko
przyciągnięcie kapitału zagranicznego, ale i wykorzystanie go w sposób zapewniający maksymalizację korzyści w skali gospodarki, np. przez działania stymulujące
napływ kapitału zagranicznego do najbardziej pożądanych dziedzin gospodarki,
stwarzające szansę na jej unowocześnienie i podniesienie konkurencyjności, oraz
13

K. Trębski, Polowanie na kapitał, „Wprost” 29.07.2001.
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stałe monitorowanie jego funkcjonowania pod kątem identyfikacji nieprawidłowości w celu przeciwdziałania im lub ich łagodzenia.
Problemy nękające przekształcające się gospodarki powoli przestają dotyczyć
Polski. Oznacza to wchodzenie w obszar zagadnień, z którymi borykają się gospodarki dojrzałe. Ciągłe zmiany są stanem naturalnym, a jedyną receptą – gotowość do
reagowania na nie, podejmowanie wyzwań zanim przekształcą się w problemy. Kilkanaście ostatnich lat pokazało, jak ważna jest stabilność makroekonomiczna. Dziś
trzeba myśleć, w jaki sposób zapewnić jej trwałość, gdyż dla Japończyków równowaga i długofalowość są ogromnie ważne.
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The investment attractivity of Poland
for Japanese investors
Summary
In this article, the author attempts to rate the investment attractiveness of Poland for Japanese investors. Coming to a conclusion one may state that the main objective remains the further creation of a
positive image of our country and its economy. According to recent studies and the reports of international organisations, the investment attractiveness of Poland is systematically increasing. ������������
Japanese entrepreneurs invest in Poland more frequently.

Joanna Kuźmiak, mgr, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Aleksandra Kuźmińska

Wspieranie finansowe i promocja
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Malezji

1. Wstęp
Podejście do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) ewoluowało przez
lata. Początkowa niechęć poszczególnych krajów wobec zagranicznych firm zaczęła
się zmieniać w przychylność i wręcz rywalizację o napływ inwestorów. Współcześnie BIZ stały się elementem krajobrazu prawie każdego kraju na świecie i są przedmiotem zainteresowania naukowców oraz praktyków życia gospodarczego.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne definiowane są w różny sposób, ale różnice te wynikają z zakresu pojmowania tego zjawiska, nie zaś z jego istoty. W praktyce gromadzenia danych dotyczących napływu inwestycji do różnych krajów najczęściej stosowana jest tzw. definicja wzorcowa (benchmark definition) opracowana
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Definicja wzorcowa odpowiada koncepcjom i definicjom zawartym w International Monetary Found’s
Balance of Payment and International Investment Position Manual opracowanym
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a także odpowiada standardom wyznaczonym przez System of National Accounts. W związku ze zmianami w gospodarce
światowej definicja okresowo jest poddawana rewizji, z uwzględnieniem różnych
uwag krajów członkowskich.
Według definicji OECD, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oznaczają uzyskanie przez rezydenta z jednego kraju (inwestora bezpośredniego) trwałej korzyści
z przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania) będącego rezydentem w kraju innym niż kraj inwestora. Trwała korzyść implikuje występowanie
długoterminowych powiązań pomiędzy inwestorem zagranicznym a przedsiębiorstwem, na które inwestor ma wpływ oraz w którym odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu1. To długotrwałe powiązanie jest wyrażone w posiadaniu przez inwestora
zagranicznego przynajmniej 10% głosów w przedsiębiorstwie bezpośredniego inwe1

s. 7-8.

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, OECD, Paris 1999,
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stowania. Wyznaczona granica 10% może budzić wątpliwości, ponieważ w niektórych przypadkach może to być zdecydowanie za mało i nie dawać inwestorowi możliwości aktywnego wpływania na działania przedsiębiorstwa. Z drugiej strony w
niektórych przypadkach udział nawet mniejszy niż 10% może pozwalać na efektywny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. OECD jednakże nie zaleca odchyleń
od ustalonego progu, gdyż mogłoby to spowodować brak jednoznaczności w porównywaniu statystyk pomiędzy krajami. Bezpośrednia inwestycja oznacza zarówno
początkową transakcję zawartą między inwestorem a przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania, jak i wszystkie kolejne realizowane między nimi2.

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Malezji
Region Azji od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów zagranicznych. Niekwestionowanym liderem w przyciąganiu BIZ w regionie są Chiny, do
których trafia główna część inwestycji realizowanych w Azji. Państwo Środka odnotowuje względnie trwały trend wzrostowy w tym zakresie, pozyskując w rekordowym roku 2005 inwestycje o wartości ponad 72 mld USD. Mniej więcej połowę tej
wartości pozyskał w analogicznym okresie Hongkong, znacznie mniej – Singapur.
Malezja pozostaje zdecydowanie w tyle za trzema liderami (tab. 1).
W 1997 r. napływ inwestycji do Malezji był na średnim poziomie w stosunku do
krajów regionu, jednak już w kolejnym roku kraj, podobnie jak inne państwa regionu, odczuł skutki kryzysu gospodarczego, co wyraziło się m.in. w istotnym osłabieniu napływu inwestycji. Najgorszy był rok 2001, kiedy poziom napływu BIZ spadł
poniżej 600 mln USD. W kolejnych latach wartość napływu inwestycji wahała się,
należy jednak zwrócić uwagę na to, że rząd malezyjski nie każdy rodzaj inwestycji
akceptował, często odrzucając projekty oparte na wykorzystaniu taniej siły roboczej,
co prowadziło do lokalizacji tego typu przedsięwzięć w krajach sąsiednich oraz do
spadku napływu BIZ do Malezji (m.in. w roku 2005)3.
Czynników decydujących o napływie inwestycji do konkretnych krajów jest
wiele. Wśród nich można wyróżnić te, które zależą od polityki państwa. Bez wątpienia jednym z nich jest stabilność polityczna, warunkująca bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Malezja teoretycznie jest krajem demokratycznym, jednakże
rządzona była przez ponad 20 lat w sposób raczej autokratyczny ręką premiera Mahathira Mohamada, który ustąpił w 2003 r., przekazując rządy Abdullahowi Ahmadowi Badawiemu. Poprzedni, charyzmatyczny premier zdołał utrzymać stabilność
polityczną, wprowadził Malezję na arenę międzynarodową, ponadto w znacznej
mierze uchronił kraj przed klęską ekonomiczną podczas azjatyckiego kryzysu finansowego pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Zmiana na stanowisku pre2
OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, OECD, Paris 2008,
s. 10, 40-41.
3
Luring FDI Flows into Malaysia, The Malaysian Institute of Economic Research, www.mier.
org.my (data dostępu 1.06.2008).
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miera wzbudziła wiele obaw, zastanawiano się, czy nowy premier będzie w stanie
zachować stabilność kraju podczas swoich rządów.
Od odzyskania niepodległości w 1957 r. Malezja przechodziła przez różne fazy
polityki handlowej i inwestycyjnej, otwierając się w znacznym zakresie na wymianę
międzynarodową w latach osiemdziesiątych XX wieku. Pokryzysowy spadek w napływie inwestycji zmusił Malezję do podjęcia działań w celu głębszej liberalizacji
polityki wobec inwestorów zagranicznych, m.in. umożliwiono firmom zagranicznym
posiadanie 100% udziałów w przedsiębiorstwach produkcyjnych bez konieczności
spełnienia warunku prowadzenia działalności eksportowej we wszelkich projektach
złożonych przed końcem 2003 roku (z wyjątkiem 7 rodzajów działalności zarezerwowanych dla lokalnych firm). W połowie tego właśnie roku zdecydowano, że takie
ułatwienie zostanie zachowane na stałe4. Obecnie istnieje możliwość posiadania
100% własności w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.
Państwo intensywnie popiera inwestycje z zakresu wysokich technologii oraz
tworzenia wysokiej wartości dodanej. Inwestorzy zagraniczni są stroną tzw. porozumień o gwarancjach inwestycyjnych, ograniczających ryzyko nacjonalizacji czy wywłaszczenia i jednocześnie umożliwiających swobodny transfer kapitału. W Malezji
ponadto nie obwiązują restrykcje dotyczące wymienialności walut, a także funkcjonują przepisy chroniące własność intelektualną. W prawie malezyjskim wszelkie
kwestie dotyczące ochrony konkurencji zawarte są w szeregu ustaw, jednakże trwają prace nad stworzeniem ustawy jednej – jednoznacznie regulującej kwestie uczciwego handlu5. Pewne restrykcje odnoszą się do zatrudniania obcokrajowców, szczególnie na stanowiskach kierowniczych – menedżer z zagranicy może być
zatrudniony na maksymalnie 10 lat, ponadto liczba stanowisk kierowniczych obsadzonych przez obcokrajowców zależy od wielkości kapitału zakładowego.
W sytuacji otwarcia na zagranicę oraz liberalizacji polityki wobec BIZ przez
większość krajów na świecie rządy państw, w tym rząd Malezji, sięgają po różnego
rodzaju zachęty inwestycyjne w postaci grantów czy zwolnień z obciążeń, a ponadto
intensywnie promują swój kraj, kreując pozytywny wizerunek oraz dbając o odpowiednią obsługę inwestorów.

3. Finansowe wspieranie inwestycji w Malezji
Przez finansowe wspierania inwestycji rozumie się stosowanie zachęt inwestycyjnych. Ich wykorzystanie jest dość powszechną metodą przyciągania inwestorów
zagranicznych, również Malezja od nich nie stroni. Za zachęty (bodźce) inwestycyjne uważane są środki, które dostarczają wymiernej ekonomicznej korzyści konkretnemu przedsiębiorstwu lub określonej kategorii przedsiębiorstw. Przyznawane są
4
Investment Regime: Malaysia, 28/5/04, International Institute for Sustainable Development,
www.iisd.org (data dostępu 1.06.2008).
5
Guide to the Investment Regimes of APEC Member Economies, APEC Investment Experts Group,
Sixth Edition, 2007.
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przez państwo w celu zachęcenia firm do postępowania w określony sposób6. Zawierają środki skierowane albo na wzrost stopy zwrotu z podjętej inwestycji, albo na
redukcję poniesionych kosztów lub ryzyka7. W większości krajów mogą z nich korzystać inwestorzy zarówno zagraniczni, jak i krajowi, chociaż czasami są skierowane
do jednej z tych grup. Podstawowy podział zachęt wyróżnia dwie ich grupy: zachęty
fiskalne i finansowe, jednakże można wyodrębnić także trzecią grupę, obejmującą
zachęty niedające się zakwalifikować do żadnego z dwóch wymienionych rodzajów.
Zachęty fiskalne mają na celu zniesienie części obciążeń podatkowych. Zwolnienia z
podatków mogą mieć różną podstawę i dotyczyć różnych elementów działalności
przedsiębiorstwa. Bodźce o charakterze finansowym sprowadzają się do udzielania
bezpośredniego wsparcia finansowego firmom przez rządy państw. Wsparcie finansowe może przybierać różne formy: grantów inwestycyjnych, kredytów i pożyczek
rządowych na preferencyjnych warunkach, ubezpieczeń rządowych opartych na preferencyjnych stawkach i inne8. Zadaniem ostatniej grupy bodźców, tzw. innych, jest
zwiększenie rentowności zagranicznych oddziałów bez wsparcia finansowego. Do
tej grupy bodźców zaliczane są m.in.: obniżenie wymogów dotyczących środowiska
naturalnego, zdrowia, bezpieczeństwa czy siły roboczej; dostarczenie po cenach niższych niż komercyjne określonych elementów infrastruktury; pomoc przy realizacji
niektórych usług, np. pomoc w znalezieniu źródeł finansowania, wdrażanie i zarządzanie projektami, dostarczanie informacji o rynku; uprzywilejowany dostęp do
kontraktów rządowych9 oraz szereg innych.
Polityka stosowania bodźców inwestycyjnych wobec przedsiębiorców inwestujących w Malezji zmieniała się w czasie. Do połowy lat osiemdziesiątych XX w.
przyznanie zachęty lub nie zależało od indywidualnego projektu inwestycyjnego.
Od 1986 r. do połowy lat dziewięćdziesiątych – zależało od rodzaju działalności inwestycyjnej i wiązało się z kierowaniem strumienia inwestycji na 12 branż promowanych w ramach Pierwszego Malezyjskiego Planu Przemysłowego. Po tym okresie
przyznawanie zachęt stało się zdecydowanie bardziej wybiórcze i zostało uzależnione od priorytetowych sektorów gospodarki wyszczególnionych w kolejnych planach
przemysłowych. Nacisk położono zwłaszcza na projekty z sektorów wysokich technologii, badań i rozwoju, rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju przemysłu maszynowego oraz sprzętu10. W chwili obecnej do uzyskania pomocy w postaci bodźców są
upoważnione projekty realizowane w sektorach: produkcyjnym, rolniczym i turystycznym, oraz działania powiązane z produkcją (np. usługi logistyczne czy obsługa
rynku) i działania z innych sektorów, w tym m.in. związane z b+r oraz oparte na
6
S.J. Dreyhaupt, Locational Tournaments in the Context of the EU Competitive Environment,
Deutscher Universitäts –Verlag, Wiesbaden 2006, s. 112.
7
Incentives and Foreign Direct Investment, Current Studies, Series A, No. 30, United Nations,
New York, Geneva 1996, s. 3.
8
Incentives, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements, United Nations,
New York, Geneva 2004, s. 6.
9
Tamże, s. 7.
10
Investment Regime: Malaysia, wyd. cyt.
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wykorzystaniu wiedzy, działania związane z transportem, szkoleniami, regionalnymi centrami dystrybucji, zarządzaniem środowiskiem i inne11. W każdym z wymienionych sektorów wyróżnione są te rodzaje działalności, którym przyznawane są
mniejsze lub większe ulgi.
Malezyjskie władze promują także wybrane regiony kraju, wiążąc z nimi szczególne przywileje. Do promowanych regionów należą stany Perlis, Sabah i Sarawak
oraz stany zwane Wschodnim Korytarzem: Kelantan, Terengganu i Pahang, a także
dystrykt Mersing w stanie Johor. Na przykład te firmy realizujące inwestycje w sektorze produkcyjnym, które otrzymały tzw. pionieer status i zlokalizowały swoją
działalność w wymienionych regionach, mogą liczyć na zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 100% przez pierwszych 5 lat, podczas gdy inwestorzy podejmujący inwestycje w tym samym sektorze, ale w innym regionie kraju mogą liczyć na zwolnienie w wysokości 30%. Szczególne warunki funkcjonowania
stworzone zostały także w specjalnych strefach. Wyróżniono wolne strefy przemysłowe (Free Industrial Zones – FIZs) oraz wolne strefy handlowe (Free Commercial
Zones – FCZs). FIZs są obszarami przeznaczonymi dla firm zorientowanych proeksportowo, które w strefie są zwolnione z ceł importowych na materiały, komponenty
oraz sprzęt potrzebny w procesie wytwarzania, ponadto mogą liczyć na minimum
formalności przy imporcie oraz eksporcie gotowych towarów. FCZs są obszarami, w
których podejmuje się działalność związaną z handlem, przepakowywaniem, etykietowaniem czy tranzytem. Tutaj również ułatwieniem są zwolnienia z opłat celnych
pod warunkiem późniejszego eksportu przetworzonych towarów12.
Jeżeli chodzi o rodzaje oferowanych zachęt, to główny nacisk położony został na
zachęty fiskalne, w mniejszym zakresie na zachęty z kategorii inne. Wśród zachęt
fiskalnych stosowane są zwolnienia z podatku dochodowego od firm przez określony czas lub stawki preferencyjne realizowane w ramach tzw. pionieer status lub investment tax allowance (vide wspomniany przykład); przyspieszone odpisy kapitałowe (np. firmy, które reinwestują swoje zyski w sektorze produkcyjnym produktów
promowanych, mają możliwość odliczenia wydatków kapitałowych przez okres
3 lat), zwolnienia z podatku dla firm przenoszących działalność do promowanych regionów, zwolnienia z podatku dla firm podejmujących eksport, zwolnienia lub obniżenie ceł importowych na materiały oraz sprzęty potrzebne do produkcji, odpisy
związane z darowiznami dla organizacji zajmujących się ochroną środowiska, odpisy związane z opieką nad dziećmi oraz inne. Jeśli chodzi o zachęty inne, to można
wymienić np. pomoc w szkoleniu pracowników, pomoc w znalezieniu źródeł finansowania, dostarczanie elektryczności oraz wody po preferencyjnych cenach13. Jak
już wskazano wcześniej, zachęty nie są przyznawane automatycznie, inwestor musi
spełnić określone warunki, aby otrzymać konkretne ułatwienie.
Incentives for Investment, Malaysian Industrial Development Authority, www.mida.gov.my
(data dostępu 1.06.2008).
12
Tamże.
13
Kompletną listę wszelkich zachęt oferowanych w Malezji można znaleźć na stronie internetowej malezyjskiej agencji promocji inwestycji MIDA: www.mida.gov.my (data dostępu 1.06.2008).
11
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Na koniec warto wskazać, że polityka przyznawania zachęt inwestycyjnych, jak
i cała polityka inwestycyjna w Malezji, są zaprojektowane, aby spełniać założenia
polityki rozwojowej oraz promocji przemysłu14.

4. Promocja bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowana
przez Malaysian Industrial Development Authority
W dzisiejszym świecie nawet kraj atrakcyjny dla inwestorów może nie wzbudzić
ich zainteresowania, gdy nie będzie aktywnie się promował, docierał do inwestorów
ze swoją ofertą oraz zapewniał odpowiedniej obsługi potencjalnym i obecnym inwestorom. W związku z tym większość krajów na świecie zajmuje się promocją bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Promocja BIZ jest definiowana jako działania
koncentrujące się na rozpowszechnianiu informacji i budowaniu pozytywnego wizerunku lokalizacji, a także na obsłudze zainteresowanych inwestorów15. Zadania z tej
dziedziny są realizowane przez agencje promocji inwestycji16, w tym przez Malaysian Industrial Development Authority (MIDA).
Malaysian Industrial Development Authority jest agencją rządową powołaną do
promocji inwestycji w sektorze przemysłowym oraz usługowym w Malezji. Agencja
pomaga inwestorom w wyborze lokalizacji swojej działalności, a także asystuje
przedsiębiorstwom w realizacji projektu, jeżeli decyzja o inwestycji zostanie podjęta. Istotne jest, że agencja pomaga nie tylko inwestorom pochodzącym z innych
krajów, ale świadczy usługi również dla inwestorów krajowych.
W strukturze organizacyjnej MIDA wyróżnić można cztery główne działy zajmujące się promocją, opieką nad inwestorami oraz promocją konkretnych sektorów
gospodarki (Investment, Non-Resource Industry, Services, Resource Industry). Dział
Inwestycji (Investment) zajmuje się promocją Malezji jako atrakcyjnego miejsca do
lokalizacji inwestycji, a także promocją inwestycji krajowych, pomaga także inwestorom we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji. W pozostałych
działach koordynowane jest przyznawanie zachęt inwestycyjnych, monitorowanie
realizowanych projektów czy promocja przedsięwzięć mogących się przyczynić do
rozwoju ekonomicznego Malezji. Ponadto w głównej siedzibie agencji zlokalizowani są przedstawiciele różnych instytucji i agencji rządowych (np. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zasobów Ludzkich, Departamentu Imigracji, Departamentu
Środowiska) zaangażowanych w jakiś sposób w proces inwestycyjny, aby przyspieszyć i jak najbardziej ułatwić inwestorom realizację projektu.
Investment Regime: Malaysia, wyd. cyt.
L.T. Wells, A.G. Wint, Marketing a Country. ��������������������������������������������������
Promotion as a Tool for Attracting Fore�����������
ign Investment. Revised Edition, FIAS, World Bank, Washington 2000, s. 8.
16
Promocja kraju jako miejsca lokalizacji inwestycji podejmowana jest także przez inne podmioty, jednak promocja inwestycji w wyżej określonym znaczeniu jest realizowana przez agencje promocji
inwestycji, dlatego w artykule omówione zostaną działania podejmowane przez agencję malezyjską –
MIDA.
14
15
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Agencja posiada rozwiniętą sieć biur regionalnych, działających pod nadzorem
biura centralnego. Ich zadaniem jest udzielnie informacji oraz pomoc inwestorom na
miejscu, w konkretnym regionie. Biura zlokalizowane są w dwunastu miejscach:
Johor, Terengganu, Kedah i Perlis, Pahang, Kelantan, Perak, Melaka, Peneng, Selangor, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak. W celu lepszego dotarcia do inwestorów
agencja zdecydowała się na powołanie biur zagranicznych w tych miejscach świata,
z których inwestycje są najbardziej pożądane: pięć biur w USA, trzy w Chinach, po
dwa biura w Japonii i Indiach, po jednym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji,
Szwecji, we Włoszech, w Korei Południowej i w Australii. Prowadzenie biur zagranicznych jest dość kosztowne, ale dzięki nim inwestorzy mają możliwość szybkiego
kontaktu z przedstawicielami malezyjskiej agencji.
Jak bardzo ogólnie wspomniano wyżej, zadania agencji promocji inwestycji
koncentrują się na budowaniu wizerunku kraju jako miejsca lokalizacji inwestycji,
na bezpośrednim docieraniu do inwestorów (inwestor targeting), obsłudze przed- i
poinwestycyjnej oraz na lobbingu na rzecz polityki proinwestycyjnej (policy advocacy). Jeśli chodzi o to pierwsze zadanie, malezyjska agencja w chwili obecnej nie
musi wkładać wiele pracy w kreowanie wizerunku swojego kraju, gdyż takie działania są szczególnie istotne w tych państwach, których obraz w oczach inwestorów z
różnych względów (np. wcześniejsze negatywne nastawienie do inwestorów, niestabilny system polityczny, bariery w przepływie kapitału) nie jest najlepszy. Niemniej
jednak MIDA od czasu do czasu przeprowadza kampanie przypominające skierowane do konkretnych sektorów w celu utrwalenia swego wizerunku.
Inną funkcją realizowaną przez agencję, bardzo istotną z punktu widzenia aktywnej promocji inwestycji, jest bezpośrednie docieranie do inwestorów. Najogólniej biorąc, polega ono na skupieniu wysiłków promocyjnych na przyciąganiu konkretnych inwestycji, a nie na przyciąganiu inwestycji w ogóle17. Strategie agencji
promocji inwestycji wyznaczają najbardziej pożądane z punktu widzenia interesów
gospodarki rodzaje inwestycji, branże czy regiony, do których inwestorzy będą przyciągani. W Malezji, jak już wspomniano wyżej, bezpośrednio dociera się do inwestorów z USA, Europy i Azji Południowej, w sektorach wytwórczym (produkcja
wyrobów potrzebnych do dalszej produkcji: maszyn, sprzętu, komponentów oraz
form i barwników; produkcja oparta na surowcach: przetwarzanie żywności oraz
wytwarzanie produktów z oleju palmowego), usługowym (b+r, projektowanie, logistyka, marketing, sprzedaż, dystrybucja) oraz wysokich technologii, a także dociera
się do firm zainteresowanych realizacją przedsięwzięć opartych na wykorzystaniu
wiedzy (np. biotechnologia, optyka czy technologia komunikacyjna)18.
MIDA świadczy szereg usług dla inwestorów decydujących się na prowadzenie
działalności w Malezji, działa jako tzw. one-stop-shop, czyli biuro kompleksowej
17
World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations Conference on Trade and Development, New York, Geneva 2002, s. 221.
18
Malaysia’s investment gets the MIDA touch, ,,fDi Magazine”, 3.10.2005.
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obsługi inwestora. Jego ideą jest umożliwienie inwestorom współpracy tylko z jednym, a nie z kilkoma, czasami z kilkunastoma podmiotami. W ramach obsługi inwestorów agencja dostarcza informacji o lokalizacji, ocenia wnioski o przyznanie zachęt inwestycyjnych, pomaga firmom we wdrażaniu projektów, oferuje konsultację
oraz asystę we współpracy z różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny na różnych szczeblach. Warto nadmienić, że MIDA na początku swojej
działalności bardzo słabo realizowała te zadania, miała ograniczone kompetencje i
była tylko kolejnym przystankiem na drodze do akceptacji projektu inwestycyjnego.
W późniejszych latach działalności MIDA, dzięki silnemu poparciu premiera Mahathira Mohamada, zdołała wypracować system pozwalający na bezproblemowe załatwianie akceptacji i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji19. Agencja
ponadto rozszerzyła spektrum swoich działań o usługi poinwestycyjne dla firm już
zlokalizowanych w Malezji. Istnieją dwa główne powody, dla których agencje decydują się na takie działania: zadowoleni inwestorzy mogą reinwestować swoje zyski
w kraju goszczącym, a także są najlepszą reklamą dla kraju goszczącego i mogą świadczyć o dobrym klimacie inwestycyjnym i możliwościach prowadzenia działalności. MIDA wykorzystuje zadowolonych inwestorów do reklamy lokalizacji,
m.in. na swojej stronie internetowej cytuje wypowiedzi usatysfakcjonowanych inwestorów.
Wśród działań agencji znajduje się także lobbing na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego: przedstawiciele MIDA rekomendują Ministrowi Handlu Międzynarodowego i Przemysłu zmiany w polityce oraz przedstawiają propozycje strategii
rozwoju i promocji przemysłu, tym samym wpływają na politykę inwestycyjną.
Oprócz działań na rzecz inwestorów zagranicznych, jak już wcześniej zaznaczono,
malezyjska agencja zajmuje się także promocją inwestycji w kraju realizowanych
przez firmy rodzime, a także promocją inwestycji malezyjskich za granicą oraz planowaniem strategii rozwoju przemysłowego20.
Malezyjska agencja promocji inwestycji przez lata swojego funkcjonowania
przeszła wiele zmian, zdecydowanie pozytywnych, które sprawiły, że w chwili obecnej jest uważana za jedną z lepszych agencji na świecie i służy jako przykład dla
innych podmiotów. Jednym z najważniejszych ulepszeń wydaje się być nadanie jej
szerokich kompetencji umożliwiających kompleksową obsługę inwestorów. Nie bez
znaczenia dla sprawnego funkcjonowania jest także wyraźne określenie tego, jakie
inwestycje są pożądane, a także możliwość bezpośredniego docierania do inwestorów właśnie z tych regionów i sektorów oraz rozległa sieć przedstawicielstw zagranicznych, umożliwiająca kontakt z inwestorami „w ich miejscu”.

F. Sader, Do One-Stop Shops Work?, Foreign Investment Advisory Service, Washington 2003.
About MIDA, Malaysian Industrial Development Authority, www.mida.gov.my (data dostępu
1.06.2008).
19
20
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5. Podsumowanie
Region Azji od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów zagranicznych. Największymi biorcami kapitału zagranicznego są Chiny, Singapur, Hongkong. Malezja stara się do nich dołączyć i dotrzymać kroku przynajmniej Tajlandii
lub przegonić ją pod względem przyciągniętego kapitału.
Jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzje inwestorów zagranicznych jest stabilność polityczna kraju, dająca pewność bezpiecznego prowadzenia działalności. Ponaddwudziestoletnie dość autokratyczne rządy premiera Mahathira Mohamada zapewniły te warunki, ale wraz z pojawieniem się nowego
premiera powstały obawy o to, czy będzie on w stanie utrzymać podobną stabilność.
Duże znaczenie dla przedsiębiorstw zagranicznych ma także polityka wobec inwestorów. Malezja jest krajem otwartym na przypływ kapitału zagranicznego i stara się
zapewnić przejrzystość polityki wobec BIZ, swobodę prowadzenia działalności,
chronić interesy inwestorów, zachęcać ich do podjęcia inwestycji, oferując liczne
ułatwienia i zachęty, oraz zapewnić odpowiednią obsługę.
Rząd malezyjski intensywnie promuje rozwój przemysłowy kraju, aktywnie
przyciągając inwestorów zagranicznych, którzy wnoszą wiele do realizacji założeń
polityki przemysłowej. Rząd m.in. przyznaje zachęty inwestycyjne w sektorach
istotnych z punktu widzenia gospodarki: produkcyjnym oraz usług. Bodźce inwestycyjne z pewnością zachęcają do podjęcia inwestycji w konkretnym regionie czy rodzaju działalności i mogą przesądzić o wyborze Malezji jako lokalizacji, jeśli w innych krajach takich ułatwień brak lub są mniej konkurencyjne. Jednak nie można
zakładać, że są główną przesłanką umiejscowienia tam działalności. Wydaje się, że
zachęty inwestycyjne stanowią rodzaj uzupełnienia takich podstawowych warunków, jak stabilność polityczna kraju oraz liberalna i przejrzysta polityka inwestycyjna.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku promocji BIZ – nigdy nie była i zapewne
nie będzie główną determinantą decyzji inwestorów, jednak patrząc na intensywną
konkurencję w regionie, i nie tylko, sprawna agencja malezyjska może dopomóc
niezdecydowanym inwestorom w podjęciu decyzji o zlokalizowaniu inwestycji właśnie w Malezji. Przykłady zadowolonych inwestorów wskazują, że dobra obsługa
może być jednym z kluczy do sukcesu. Sprawna i kompetentna agencja promocji
inwestycji może się okazać silną przewagą konkurencyjną kraju, a Malezja taką właśnie agencję posiada.
Podsumowując, należy stwierdzić, że chociaż ani zachęty inwestycyjne, ani promocja inwestycji nie są głównymi czynnikami decydującymi o lokalizacji inwestycji w danym kraju, są nieodzownym elementem zabiegania o inwestorów, a istotna
ich rola pozwala przypuszczać, że Malezja będzie przykładać dużą wagę do doskonalenia strategii promocji, działalności agencji promocji inwestycji oraz konkurencyjnych zachęt inwestycyjnych.
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Financial incentives and promotion of foreign
direct investment in Malaysia
Summary
The Asian region is a very attractive place to locate foreign direct investment (FDI). The leaders in
attracting FDI in the region are China, Hong Kong, Singapore, and India. Malaysia does not absorb as
much FDI as those countries. Malaysian government tries to change this situation by creating an investment-friendly environment.
This article presents two factors that might influence investors’ decisions in Malaysia: investment
incentives and investment promotion. Malaysia puts lots of effort to offer competitive incentives and
efficient FDI promotion programme but it must remember that those factors can be just an addendum
to political stability and transparent investment environment.

Aleksandra Kuźmińska, mgr, asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Mateusz Machaj

Kryzys azjatycki 1997-1998 jako wstęp
do kryzysu finansowego w roku 2007

1. Wstęp
Celem artykułu jest przypomnienie przyczyn kryzysu azjatyckiego z lat 1997-1998, a następnie wskazanie na jego podobieństwo do załamania na światowych
rynkach w roku 2007. Kryzys azjatycki był jednym z wielu podobnych w historii
gospodarczej, gdyż przebiegał według znanego, ustalonego w tego typu przypadkach schematu. Możemy jednak wyróżnić dwa istotne elementy, które świadczą
o jego swoistości, a także o wadze dla późniejszych wydarzeń, jakich byliśmy świadkami w roku 2007. Po pierwsze, był to w zasadzie pierwszy przypadek głębokiego
kryzysu na „wyłaniających się rynkach” (emerging markets), który pojawił się po
kilkunastu latach rozpoczęcia światowej „polityki liberalizacji” sektora finansowego. Mogliśmy zaobserwować bezpośrednie działanie globalizacji kryzysów i rozlewu negatywnych efektów przy wystąpieniu poważnego załamania w jednym z prężniej rozwijających się regionów. Po drugie zaś, kryzys ten wpisał się w pamięć
światowych rynków ze względu na to, iż pokazał jak organy władzy zamierzają zareagować w razie ewentualnego powtórzenia się tego typu zdarzenia.

2. Przyczyny i przebieg kryzysu
Historia gospodarczego zatrzymania rynków azjatyckich przebiegała według sekwencji zdarzeń znanej z pieniężnej teorii cyklu koniunkturalnego1. Przed rokiem
1997 rozwijające się rynki Azji doświadczyły bezprecedensowego wzrostu gospodarczego, który nie był niestety w całości rezultatem zwiększonych oszczędności,
lecz okazał się częściowo księgową sztuczką stymulowaną przez ekspansję pieniężną. Wraz z agresywną polityką monetarną i uruchomieniem szerokiej akcji kredytoKryzys dotyczył takich krajów jak Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa i Tajlandia.
Dotknął także Japonię, lecz ze względu na efekty zewnętrzne (V. Miller, The double drain with a cross-border twist: more on the relationship between banking and currency crises, ,,The American Economic
Review” 1998, vol. 88, no. 2). Japonia nie miała tak chwiejnego systemu finansowego, który krótko
omówimy poniżej.
1
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wej, gwałtowny rozwój dotknął w pierwszej kolejności rynek finansowy, czyli aktywów, a następnie rynek nieruchomości2. Udzielanie wsparcia finansowego ze strony
rozrastającego się sektora pożyczkowego sprzyjało ogromnemu boomowi budowlanemu, a hipoteka na zyskujących na wartości nieruchomościach miała zabezpieczać
ściągalność zobowiązań3. Taka akcja pożyczkowa nie pozostaje bez wpływu na giełdę, a jej konsekwencją jest powstanie „bańki” aktywów4.
Po jakimś czasie jednak okazało się, że notowany w księgach wzrost nie jest
rezultatem powstrzymywania przez społeczeństwo konsumpcji i zwiększania przez
to wydatków inwestycyjnych. Dodatkowe środki pieniężne na boom cenowy pochodziły bowiem z akcji kredytowej, potwierdzanej wyraźnym wzrostem szerokich
agregatów pieniężnych (broad monetary aggregates) i procentowego zadłużenia
sektora prywatnego5. Moment urealnienia pokazał, że rynek nieruchomości i rynek
aktywów nie zyskały trwale na wartości – ich wycena nie opierała się na szacowanych przyszłych strumieniach osiąganych z ich produktywnego wykorzystania –
lecz jedynie tymczasowo w wyniku niezwykle łagodnej polityki pieniężnej. Ich cena
osiągała zdecydowanie przeszacowane rozmiary, ponieważ była podbijana nowymi
pieniędzmi wpływającymi na rynek ze strony pochopnie działających banków, a nie
przez rozsądne decyzje inwestorskie, oparte na oczekiwanych przychodach z rozsądnie inwestowanego kapitału6.
Zasadne w tym miejscu wydaje się pytanie, dlaczego taka akcja w ogóle została
uruchomiona, skoro nasze rozważania pokazują, iż można było przewidzieć jej fatalne skutki. Po części trywialna odpowiedź na to pytanie brzmi, że inwestorzy, kredytodawcy i kredytobiorcy po prostu nie spodziewali się, że taka polityka nie jest na
dłuższą metę do utrzymania i zostanie ostro skorygowana przez prawa ekonomii
działające w „długim okresie”. Realia gospodarcze są takie, że zwiększanie podaży
2
S. Radelet, J.D. Sachs, The East Asian financial crisis: diagnosis, remedies, prospects, ,,Brookings Papers on Economic Activity” 1998, no. 1, s. 25.
3
N. Kiyotaki i J. Moore pokazują w swojej pracy, jak interakcja między limitami kredytowymi a
wartością aktywów staje się kanałem transmisji wpływającym na pozostałe sektory gospodarki
(N. Kiyotaki, J. Moore, Credit cycles, ,,The Journal of Political Economy” 1997, vol. 105, no. 2).
4
F. Allen, D. Gale, Bubbles and crises, ,,The Economic Journal” 2000, vol. 110, no. 460, s. 236,
239. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że całość azjatyckiego wzrostu gospodarczego była sztuczna.
Zupełnie przeciwnie, jak pokazują R.R. Nelson i H. Pack, gospodarki azjatyckie od roku 1960 doświadczały zdrowego i trwałego wzrostu, powodowanego różnymi czynnikami fundamentalnymi, np. ze
względu na wysoką stopę akumulacji kapitału połączoną ze zmianami strukturalnymi w wielkości firm
i ich specjalizacji. W końcu nawet po kryzysie poziom życia w tych krajach jest dużo wyższy niż w
Ghanie czy Meksyku – a kraje te miały w 1960 r. podobny poziom życia jak „tygrysy azjatyckie”
(R.R. Nelson, H. Pack, The Asian miracle and modern growth theory, ,,The Economic Journal” 1999,
vol. 109, no. 457, s. 416). Linia ubóstwa w rejonie azjatyckim spadła w sposób imponujący (J. Furman,
J.E. Stiglitz, Economic crises: evidence and insights from East Asia, ,,Brookings Papers on Economic
Activity” 1998, no. 2, s. 10).
5
G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini, What caused the Asian currency and financial crisis?, Japan
and the World Economy vol. 11(3), Elsevier 1999, s. 27-28.
6
S. Heffernan, Kryzys finansowy w Azji Południowo-Wschodniej, 1997-1998, [w:] S. Heffernan,
Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 519-520.
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pieniądza nie jest w stanie wywołać trwałej poprawy dobrobytu; może jedynie przez
kilka lat wprowadzić iluzję ogólnej prosperity7. Niewiedza aktorów rynkowych nie
może być jednakże jedynym wytłumaczeniem. Ich nieodpowiedzialne zachowanie
musi być również tłumaczone zjawiskiem „pokusy nadużycia” (moral hazard).
Sam termin „pokusy nadużycia” kojarzony jest z publikacją K. Arrowa (1963),
który wskazał, jak ubezpieczanie klientów może w szczególnych przypadkach prowadzić do podejmowania przez nich bardziej ryzykownych działań, niż gdyby takiego ubezpieczenia nie było. Koncepcję pokusy nadużycia można zdecydowanie rozszerzyć na zakres jakichkolwiek form ubezpieczania, także w postaci gwarancji, a
zwłaszcza gwarancji ze strony instytucji państwowych, które w powszechnym mniemaniu (co jest zresztą zgodne z ekonomicznymi realiami) są w stanie pozyskać praktycznie nieograniczone fundusze na rzecz wsparcia upadających inwestycji i przedsięwzięć8. W sytuacji gdy rząd gwarantuje spłatę pożyczek i finansowe wsparcie,
łatwo pojawia się zjawisko overborrowing, czyli pożyczania ponad możliwości9.
Dlatego całkiem zasadne jest mówienie o pokusie nadużycia w przypadku boomu na rynkach azjatyckich sprzed okresu nagłego załamania w roku 199710. Krajowe instytucje bankowe miały gwarantowane wsparcie ze strony sektora państwowego. Praktyka pokazała jednak, że te gwarancje nie są w stanie zdziałać cudów i nie
zatrzymają nadchodzącego kryzysu. Niemniej jednak istnienie takiego zabezpieczenia nieuchronnie wpływa na postępowania zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców, dużo bardziej skłonnych do budowania pokerowych portfeli inwestycyjnych. A zatem obniżone stopy procentowe, stymulujące boom, były rezultatem
zarówno ekspansji pieniężnej (nowe pieniądze wpływały na rynek w postaci kredytów), jak i obniżenia czynnika ryzyka uwzględnianego przy udzielaniu pożyczek.
Jeśli państwo gwarantuje inwestorom wypłacalność i spłatę kredytów (np. za pomocą interwencji banków centralnych), wtedy w wycenie tych kredytów premia za ryzyko ma tendencję do wyraźnego zmniejszania się, zwłaszcza w świetle wzrostu cen
własności, który to wzrost nastąpił z końcem lat osiemdziesiątych11 .
Proces ten nie był tylko i wyłącznie zjawiskiem związanym z rynkiem rozwijającym się. Zaangażowane w niego były nie tylko lokalne banki, ale przede wszyst7
Na której oczywiście realnie mogą zyskać ci, którzy zdołają się wycofać przed nadchodzącą
korektą.
8
J.G. Hülsmann, The political economy of moral hazard, ,,Politická ekonomie” February 2006.
9
Jak na ironię autorzy tezy o „nadpożyczaniu” podają przykład krajów azjatyckich – jakoby pokazywał, iż jednak nie we wszystkich takich sytuacjach musi występować korekta. R. I. McKinnon,
H. Pill, Credible economic liberalizations and overborrowing, ,,The American Economic Review”
1997, vol. 87, no. 2, s. 189.
10
Jak stwierdza P. Krugman, pokusę nadużycia można tu opisać grą inwestora „reszka – wygrywam, orzeł – przegrywa podatnik”. P. Krugman, What happened to Asia?, http://web.mit.edu/krugman/
www/DISINTER.html, 1998 (data dostępu 28.06.2008).
11
H.J. Edison, P. Luangaram, M. Miller, Asset bubbles, leverage and ‘lifeboats’: elements of the
East Asian crisis, ,,The Economic Journal” 2000, vol. 110, no. 460, s. 312-314.
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kim zagraniczni inwestorzy. I tutaj również kluczowa była polityka pieniężna prowadzona przez te kraje, ponieważ utrzymywano sztywny kurs między lokalnymi
walutami a dewizami12. To oznaczało, że ryzyko kursowe było przerzucone w całości na instytucje publiczne, czyli banki centralne. I stąd kolejna pokusa nadużycia i
bodziec do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji. Skoro bank centralny
gwarantuje swoimi operacjami i dewizami sztywne kursy, to krajowe banki mogą
pozyskiwać z zagranicy pożyczki w dolarach (w czasie gdy była to silna waluta) i
nie przejmować się zmianami kursów. Z drugiej strony zagraniczni posiadacze kapitału również nie muszą się bać inwestowania na rynkach rozwijających się, ponieważ przy sztywnym kursie wszelkie przychody i koszty są w zasadzie sztywno przeliczane po znanym z góry kursie. W ten sposób pojawiły się dodatkowe pobudki – po
stronie zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów – aby nie przejmować
się zbytnio niebezpieczeństwami, skoro instytucje publiczne gwarantują parasol
ochronny. Napływ kapitału zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych wynosił w
krajach azjatyckich od 6 do 13% PKB 13.
W końcu jednak proces boomu nakręcanego pustym kredytem został zatrzymany, a w momencie urealniania się cen aktywów i nieruchomości doszło do kolejnej
fazy cyklu koniunkturalnego, czyli kryzysu, oczyszczającego rynek z błędnych inwestycji. Nadchodząca korekta już początkowo odzwierciedlała się w spadku wartości banków14. Pojawiły się konsekwencje nadużyć, których dopuszczali się inwestorzy w trakcie boomu. Okazało się bowiem, że bank centralny wbrew oczekiwaniom
i obietnicom nie jest w stanie czynić cudów. Niektórzy nazwali to wydarzenie „runem na bank centralny” – inwestorzy zagraniczni zaczęli po korekcie szybko wycofywać swój kapitał15. To wycofanie wymagało porzucenia lokalnych walut i wszelkich aktywów w nich zdenominowanych na rzecz dewiz. W wyniku przerzucenia się
na dewizy i odpływu kapitału pojawiła się ogromna presja na deprecjację lokalnych
pieniędzy i skokowy wzrost stóp procentowych. Banki centralne nie były w stanie
utrzymać sztywnego kursu. Dewaluacja kursów sprawiła, że lokalne banki nagle
znalazły się w poważnych tarapatach, ponieważ stało się coś, czego się nie spodziewały – nagle ich długi zaciągane w zagranicznych instytucjach znacznie się powiększyły. Sami zagraniczni inwestorzy też byli poszkodowani dewaluacją, ponieważ
Nawet jeśli nie był utrzymywany konsekwentnie sztywny kurs, to z powodu tego, co G.A. Calvo i M.C. Reinhart nazywają „obawą przez upłynnieniem”, był to kurs jakoś regulowany przez reżim
monetarny. Owe fear of floating szczególnie dotyczy krajów rozwijających się, w tym właśnie tych
objętych kryzysem z roku 1997-1998. G.A. Calvo, M.C. Reinhart, Fear of floating, ,,The Quarterly
Journal of Economics” 2002, vol. 117, no. 2.
13
S. Radelet, J.D. Sachs, wyd. cyt., s. 23-24.
14
C. Burnside, M. Eichenbaum, S. Rebelo, Prospective deficits and the Asian currency crisis,
,,The Journal of Political Economy” 2001, vol. 109, no. 6, s. 1162-1163.
15
B.C. Daniel, A fiscal theory of currency crises, ,,International Economic Review” 2001, vol. 42,
no. 4, s. 970.
12
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wymieniając pieniądze, uzyskiwali mniejszy kapitał niż wtedy, gdy lokalne waluty
były mocne. Ten kryzys walutowo-finansowy pogłębił i przyspieszył kryzys na rynkach realnych16.

3. Załamanie a rynki światowe
Kryzys azjatycki dotknął przede wszystkim rynki rozwijające się, ale nie pozostał bez wpływu na silne gospodarki zachodnie. Część funduszy inwestujących na
tych rynkach nagle musiała zacząć zamykać swoje pozycje, zmieniać portfel i pozyskiwać kolejny kapitał ze względu na utratę wartościowych aktywów17. Jeden przypadek, szczególnie lubiany przez współczesnych teoretyków finansów, to fundusz
hedgingowy Long-Term Capital Management, który przez lata prosperity emerging
markets zarabiał po kilkadziesiąt procent rocznie. LTCM urósł w oczach wielu do
poziomu eldorado rynku finansowego. Z jednej strony jego szefem był doświadczony inwestor John Meriwether, z drugiej zaś w projekt zaangażowani byli nobliści z
dziedziny ekonomii Robert Merton oraz Myron Scholes, którzy zbudowali model
wyceny opcji umożliwiający zarabianie „pewnych” zysków za pomocą prostego arbitrażu, m.in. na rynkach obligacji. W dużym stopniu ponadczterdziestoprocentowe
zyski osiągane przez LTCM były rezultatem inwestycji na rynkach Azji18.
Jak się jednak okazało, zaksięgowane na początku zyski mogą zostać bardzo
łatwo zmienione w ogromne straty. Szczególnie jeśli fundusz hegdingowy operuje w
dużym stopniu na dźwigni finansowej, która jednakże jest bronią obusieczną i pokaźne zyski może zmienić w ogromne straty i nieuchronne bankructwo19. Taki też
los miał czekać po kryzysie azjatyckim LTCM – jeden z najsłynniejszych inwestorów Warren Buffett przedłożył swoją propozycję wykupienia LTCM po dużo niższej
cenie, niż można było się spodziewać parę lat wcześniej. Propozycja Buffetta odPodkreślmy w tym miejscu, że kryzys nie był samospełniającą się prognozą, tzn. jego przyczyną nie była nagła zmiana preferencji inwestorów i gwałtowne reakcje wycofania kapitału. Zanim inwestorzy zaczęli pozbywać się lokalnych walut, wartość usług bankowych w Korei, na Filipinach, w
Tajlandii i Malezji zaczęła spadać. Co więcej, mimo iż te kraje nie doświadczyły groźnego na pierwszy
rzut oka deficytu budżetowego, to jednak perspektywiczny deficyt wynikający z obietnic wsparcia
banków wydawał się wyraźny (C. Burnside, M. Eichenbaum, S. Rebelo, wyd. cyt., s. 1157). O tym, jak
kryzys finansowy i walutowy stają się „bliźniaczymi kryzysami”, m.in. na przykładzie Azji, zob.
G.L. Kaminsky, C.M. Reinhart, The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems, ,,The American Economic Review” 1999, vol. 89, no. 3.
17
Japońskie banki na przykład posiadały ponad połowę długu tajskiego i blisko jedną trzecią indonezyjskiego ( V. Miller, wyd. cyt., s. 441).
18
Całą historię LTCM, który po jakimś czasie okazuje się kolosem na glinianych nogach, opisuje
wydana na polskim rynku książka N. Dunbara, Alchemia pieniądza. Historia Long-Term Capital Management i mitów z nim związanych, Liber, Warszawa 2000.
19
Autorzy jednej z analiz (H.J. Edison, P. Luangaram, M. Miller, Asset bubbles, leverage and ‘lifeboats’: elements of the East Asian crisis”, ,,The Economic Journal” 2000, vol. 110, no. 460, s. 329-330) podają, że chociaż dźwignia wynikająca z oficjalnej księgowości LTCM wynosiła 27, to w rzeczywistości (uwzględniając pozaksięgowe operacje) mogła osiągać nawet 250!
16
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zwierciedlała warunki rynkowe i naturę recesji, w trakcie której dochodzi do bankructw, upłynnienia majątku i przejmowania go dużo taniej przez kolejnych inwestorów20. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w trakcie recesji najbardziej
nagradzany jest zdrowy rozsądek i rozwaga inwestycyjna. Penalizowana natomiast
jest zuchwałość, nieroztropność inwestorów, szczególnie tych, którzy operując na
wysokiej dźwigni, całkowicie deprecjonują czynniki ryzyka. Krótko mówiąc, najbardziej w trakcie recesji ukarani zostają ci, którzy ulegli pokusie nadużycia.
LTCM mógł być kolejnym ryzykownym funduszem, który upada i zostaje przejęty przez następnego inwestora w ramach sektora prywatnego. Jednakże amerykańskie władze postanowiły do tego nie dopuścić. To wydarzenie należy uznać za precedens w krótkiej historii zliberalizowanego światowego rynku kapitałowego. Po
raz pierwszy od 1984 r. amerykańska Rezerwa Federalna postanowiła wspomóc finansowo upadającą instytucję, w tym wypadku LTCM21. Stąd najważniejszy bank
centralny na świecie zdawał się otwierać furtkę doktrynie too big to fail („zbyt duży,
by upaść”), zgodnie z którą najważniejsze władze państwowe nie dopuszczą do tego,
aby jakaś wielka instytucja finansowa mogła zbankrutować.

4. Skutki interwencji władz po roku 1998 a kryzys w roku 2007
Nietrudno rzecz jasna przewidzieć konsekwencje tego kroku. Przyczyny kryzysu azjatyckiego, a wraz z nimi przyczyny poważnego kapitałowego uszczerbku, który dotknął instytucje spoza Azji, leżały głęboko w architekturze finansowej – architekturze, w ramach której instytucje publiczne wspierają pośrednio projekty
gospodarcze, biorąc na siebie jednocześnie ryzyko takich działań. Tymczasem ryzyko jest jednym z istotniejszych elementów gospodarowania i również powinno być
na rynku wyceniane22. W momencie gdy banki centralne decydują się brać to ryzyko
na siebie lub sugerują wyraźnie rynkom, iż zamierzają je na siebie wziąć w razie
kłopotów, wtedy pokusa nadużycia wydaje się nieunikniona. Niestety w momencie
pojawienia się załamania finansowego zamiast radykalnie uciąć źródło problemów i
wysłać wyraźny sygnał rynkom, iż państwa nie zamierzają wspierać lekceważącego
inwestowania, instytucje publiczne wysłały sygnał odwrotny – jeśli dojdzie do podobnych kłopotów, wtedy najważniejsze narzędzia, włącznie z amerykańskim bankiem centralnym, zostaną uruchomione, by ratować tych nierozważnych.
K. Dowd, Too big to fail? Long-Term Capital Management and the federal reserve, Cato Institute Briefing Paper no. 52, 1999, s. 5.
21
K. Dowd, wyd. cyt., s. 10. Oprócz tego same instytucje publiczne w Azji starały się bezskutecznie wtłaczać płynność w usychający sektor finansowy (S. Radelet, J.D. Sachs, wyd. cyt., s. 28).
22
M.S. Scholes po porażce LTCM pisał o konieczności budowy odpowiednich modeli ryzyka
(dotychczasowo lubiany VaR nie sprawdzał się w kryzysowych sytuacjach). Należy jednak również
pamiętać o tym, że nie chodzi tylko o modele ryzyka, lecz także o to, kto je ponosi. M.S. Scholes, Crisis and Risk Management, ,,The American Economic Review” 2000, vol. 90, no. 2, s. 20-21.
20
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Nie ma zatem nic dziwnego, że taka reakcja władz nie spowoduje zniwelowania
przyczyn, które leżały u podstaw kryzysu azjatyckiego z 1997 roku. Wprost przeciwnie, logika podpowiada nam, że poprowadzi to do efektów dokładnie przeciwnych. Ponieważ źródłem kryzysu było prowokowanie nierozwagi inwestycyjnej i
ponieważ w momencie pojawienia się kłopotów państwa dały wyraźny sygnał, że
nie trzeba będzie ponosić konsekwencji popełnionych błędów, to instytucje finansowe będą jeszcze bardziej prowokowane do tego, aby nie przejmować się ryzykiem i
niepewnością wynikającymi z inwestowania.
Po wystąpieniu azjatyckiego załamania, które zatrzęsło nie tak dawno zliberalizowanym rynkiem finansowym, ryzykowne inwestycje, opierające się na pokusie
nadużycia, zaczęły rosnąć w siłę. Najlepszym tego przykładem jest niedawny boom
mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych, który został wsparty ekspansywną polityką
kredytową oraz obniżania stóp procentowych. Dodatkowo stworzono specjalne instrumenty pochodne i narzędzia sekurytyzacyjne, które umożliwiały bankom częściowe przerzucenie ryzyka na spółki parapaństwowe i „spółki specjalnego przeznaczenia”23. W efekcie USA doświadczyły bezprecedensowego w historii świata wzrostu
zadłużenia prywatnego. W oparciu o te pożyczki wyemitowano mnóstwo papierów
wartościowych i zaangażowano kapitały z całego świata. Niestety przeprowadzona
ekspansja kredytowa, wraz z obniżką stóp procentowych do szokująco niskich wielkości, nie różniła się niczym od przypadku azjatyckiego sprzed paru lat. Aktualny
kryzys na rynku amerykańskim zatem odbija się nie tylko lokalnie, lecz także odczuwalny jest na całym świecie. Dokładnie tak jak było to w przypadku kryzysu azjatyckiego. Co więcej, teraz, po wystąpieniu kryzysu w 2007 r., amerykański bank
centralny rozpoczął unikatowe, nieznane wcześniej operacje wykupywania „obligacji śmieciowych” (junk bonds), których wartość wynikała z opłacalności rynku nieruchomości (ostatnio wykupuje także kredyty studenckie). Interweniował również
w przypadku bankructwa banku inwestycyjnego Bear Stearns. Tak więc polityka
ZDuBU („zbyt duży, by upaść”) zaczyna mieć coraz szersze zastosowanie24.

5. Podsumowanie
Gdyby dostrzeżono i należycie przeanalizowano zjawisko kryzysu azjatyckiego
z lat 1997-1998, wydaje się, że kryzys z roku 2007 byłby do uniknięcia. Sprawa Azji
Południowo-Wschodniej sprzed dziesięciu lat mogła być dobrą lekcją dla wszyst23
Nie pomogły nawet regulacje publiczne banków (dotyczące systemu bazylejskiego), co wyraźnie sugeruje, że pokusa nadużycia nie jest rezultatem braku państwowej kontroli i regulacji, lecz ma
dużo bardziej fundamentalne przyczyny. W przypadku Azji być może rzeczywiście kontrola regulacyjna była relatywnie niewielka, niemniej jednak nie można tego samego powiedzieć o amerykańskich
instytucjach.
24
Niniejszy tekst jest składany do druku już po nacjonalizacji AIG, Fannie Mae, Freddy Mac, po
tym jak Ben Bernanke rozszeszył ponownie linię kredytową banku centralnego i w trakcie prac nad
planem wydania przez Kongres 700 mld dolarów na wsparcie Wall Street.
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kich inwestorów. Niestety zamiast tego zintensyfikowano negatywne tendencje w
światowej gospodarce i spowodowano kolejny sztuczny boom gospodarczy, stwarzający iluzję powszechnego dobrobytu. Na nieszczęście aktualne zachowanie instytucji publicznych i władz nie pozwala na optymistyczne nastawienie, a sugeruje raczej, iż jeśli historia miałaby nas czegokolwiek nauczyć, to tego, że niczego nie
uczymy się z historii. Wszystko wskazuje na to, że obecne działania amerykańskiego banku centralnego zwiastują nadejście w przyszłości kolejnych jeszcze poważniejszych problemów niż te, które dotychczas widzieliśmy.
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1997-1998 Asian crisis as a prelude to 2007 financial crisis
Summary
Had the 1997-1998 Asian Crisis been properly analyzed, it appears that the crisis from 2007 could
have been avoided. The case of South-East Asia ten years ago could have been a great lesson for all the
investors. Unfortunately instead of teaching that lesson the authorities intensified negative tendencies
in the world economy and stimulated another unsustainable boom which created the illusion of overall
prosperity. Unfortunately the current behaviour of public institutions and authorities does not make one
an optimist, but rather gloomily suggests that “if history taught us something, it would be that we do not
learn from history”. Everything indicates that current actions taken by the Fed herald other even more
serious problems than those, which we are currently dealing with.

Mateusz Machaj, mgr, doktorant Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łukasz Olipra

Liberalizacja rynku transportu lotniczego
w ASEAN
1. Wstęp
Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy znaczny rozwój transportu
lotniczego na świecie. Z jednej strony jest on spowodowany procesami globalizacyjnymi w gospodarce światowej i potrzebą częstszego przemieszczania się na dalekie
odległości, z drugiej natomiast – liberalizacją sektora lotniczego na świecie. Za początek przełamywania systemu chicagowsko-bilateralnego, który ogranicza konkurencję i rozwój współczesnego rynku transportu lotniczego, uważa się rok 1978, kiedy to podjęto decyzję o deregulacji rynku w Stanach Zjednoczonych. Dotyczyła ona
przede wszystkim rynku wewnętrznego, jednak w jej następstwie USA wystąpiły z
szeregiem inicjatyw, mających na celu liberalizację umów dwustronnych z innymi
krajami. Kończyły się one najczęściej podpisywaniem umów typu open markets i
open skies. Pierwsza zakończona sukcesem międzynarodowa i wielostronna liberalizacja rynku transportu lotniczego miała miejsce w Europie. Unia Europejska poprzez
trzy pakiety liberalizacyjne zniosła w latach 1987-1992 ograniczenia w wykonywaniu przewozów lotniczych pomiędzy krajami członkowskimi wynikające z Konwencji chicagowskiej i umów bilateralnych. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu
było pytanie, czy podobne procesy występują w Azji Południowo-Wschodniej. Czy
występuje tam zjawisko, które można nazwać regionalizmem lotniczym? W czasie
pracy nad artykułem, kiedy można było jednoznacznie stwierdzić, że w Azji Południowo-Wschodniej występują procesy liberalizacyjne w transporcie lotniczym, pojawiły sie również inne pytania, na które autor próbuje odpowiedzieć: jakie są przesłanki przemawiające za liberalizacją rynku transportu lotniczego w ASEAN? Co
skłoniło kraje ASEAN do podjęcia działań liberalizacyjnych? Jakie są uwarunkowania tego procesu? Jak on przebiega i jakie są założone cele procesu liberalizacji?

2. Restryktywny system chicagowsko-bilateralny
Powstanie i rozwój lotnictwa datuje się na początek XX wieku. Fakt, że przestrzeń powietrzna stała się sferą działalności człowieka, wymusił określenie sytuacji
prawnej przestrzeni powietrznej. W początkowej fazie rozwoju żeglugi powietrznej
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ścierały się dwie przeciwstawne koncepcje: koncepcja uznania wolności przestrzeni
powietrznej na wzór istniejącej wolności mórz oraz koncepcja poddania przestrzeni
powietrznej zwierzchnictwu terytorialnemu państw1. Z nadzieją unormowania powyższych zagadnień zwołano w 1944 r. w Chicago Konferencję Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego, której efektem było przyjęcie Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym2. Wraz z uzupełniającymi ją dokumentami stanowi ona
podstawowy system prawa traktatowego, normującego na płaszczyźnie wielostronnej publicznoprawne zagadnienia międzynarodowej żeglugi powietrznej3.
Konwencja chicagowska określa wolności lotnicze jedynie dla statków powietrznych wykonujących nieregularną służbę lotniczą. Wykonywanie nad lub na terytorium każdego państwa regularnych międzynarodowych służb powietrznych zostało
w myśl Konwencji uzależnione od specjalnego zezwolenia lub innego upoważnienia
udzielonego przez to państwo. Nie została określona forma takiego zezwolenia, zakładano natomiast, że będzie ono w głównej mierze udzielane poprzez podpisanie
dodatkowych układów. Pierwsza i druga wolność lotnicza4 (wolności techniczne lub
też tranzytowe) są przyznawane wzajemnie dla międzynarodowych regularnych
służb powietrznych przez strony układu o dwóch wolnościach. Układ podpisało 118
państw (dane ICAO z 2001 r.). Wolności od trzeciej do piątej (wolności handlowe)
wraz z wolnościami technicznymi przyznają sobie wzajemnie dla międzynarodowych
regularnych służb powietrznych strony układu o pięciu wolnościach (podpisało go
jedynie 12 państw)5. Ograniczony zakres zastosowania wolności lotniczych określonych systemem chicagowskim, szczególnie niepowodzenie układu o pięciu wolnościach, spowodował potrzebę uregulowania eksploatacji międzynarodowych służb
powietrznych, a szczególnie służb regularnych, dwustronnymi umowami lotniczymi. Konwencja chicagowska została uzupełniona przez ponad 2000 dwustronnych
umów lotniczych określających warunki wykonywania regularnych przewozów
międzynarodowych6. Stąd wzięło się określenie systemu rządzącego międzynarodowym transportem lotniczym jako systemu chicagowsko-bilateralnego.
Przedmiotem umów dwustronnych jest w szczególności określenie: „uzgodnionych służb (agreed service), w tekstach polskich zwanych na ogół uzgodnionymi
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis, Warszawa
2007, s. 237; szerzej na ten temat zob.: C. Berezowski, Międzynarodowe prawo lotnicze, Warszawa
1964, s. 44-88.
2
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r., DzU 1959, nr 35, poz. 212 z późn. zmian., DzU 1963, nr 24, poz. 137, DzU 1969, nr 27, poz.
210, DzU 1976, nr 21, poz. 30, DzU 1976, nr 32, poz. 188, DzU1984, nr 39, poz. 199.
3
M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, LexisNexis, Warszawa 2002,
s. 47.
4
Opis wolności lotniczych przedstawiony jest w załączniku.
5
Tamże, s. 48, 55-56; zob. też: M. Polkowska, Podstawy prawne funkcjonowania międzynarodowej żeglugi powietrznej – system chicagowski: geneza, działalnie, perspektywy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007, s. 67-68.
6
Ocenia się, że obecnie jest już na świecie blisko 4000 dwustronnych umów o komunikacji lotniczej. Zob. M. Żylicz, wyd. cyt., s. 151.
1
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liniami, z wyszczególnieniem ich tras (specified routes) lub wyliczeniem punktów,
między którymi trasy te mogą przebiegać; wzajemnie przyznanych przywilejów, czyli wolności lotniczych, zwanych też prawami przewozowymi (traffic rights), ewentualnie również dozwolonych sposobów ich wykorzystywania; zasad wyznaczania i
upoważniania przewoźników lotniczych do eksploatacji służb powietrznych (designited airlines); zasad ustalania zdolności przewozowej (capacity)7 uzgodnionych służb;
ustalania taryf lotniczych; różnego rodzaju przywilejów i immunitetów (zwanych też
prawami pomocniczymi – ancillary rigts) przysługujących przewoźnikom”8.
Umowy zawierane od konferencji w Chicago do końca lat siedemdziesiątych
miały przede wszystkim charakter restryktywny. Ograniczenia i restrykcje w nich
zawarte dotyczyły przede wszystkim kwestii takich, jak: określanie dostępu do tras,
zakres przyznanych wolności lotniczych, liczba wyznaczonych przewoźników (najczęściej wyznaczony był tylko jeden przewoźnik, bardzo rzadko dwóch), określanie
zdolności przewozowej i innych warunków eksploatacji linii9. Podsumowując, należy stwierdzić za I. Szymajdą, iż system chicagowski wraz z systemem umów dwustronnych ma charakter restryktywny i jest przeciwny zasadzie liberalizmu. W istotny sposób wyłącza on konkurencję w międzynarodowym lotnictwie na rzecz
drobiazgowej regulacji10.

3. Początki deregulacji i liberalizacji transportu lotniczego
W 1978 r. w Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa o deregulacji linii
lotniczych, która jako akt ramowy stanowiła punkt wyjścia do dalszych posunięć
deregulacyjnych. Dotyczyła jednak tylko działalności przewoźników amerykańskich. Deregulacja w USA została wprowadzona jedną serią aktów legislacyjnych
uchwalonych przez Kongres 24 października pod nazwą Airline Deregulation Act.
Akt ten znosił większość regulacji obowiązujących na rynku lotniczym połączeń
krajowych w Stanach Zjednoczonych, szczególnie regulacji dotyczących rozkładów
lotów i cen linii lotniczych. Deregulacją objęto pasażerskie linie lotnicze oraz rynek
przesyłek kurierskich i innych przesyłek cargo11. Rząd Stanów Zjednoczonych
wspierany był również przez inne kraje, takie jak Holandia czy Singapur, które posiadały duże i silne linie lotnicze i jednocześnie mały rynek krajowy. Następnym
7
„Przez zdolność przewozową służb powietrznych (capacity) rozumie się wielkość przewozów,
jakie przewoźnik lub przewoźnicy lotniczy mogą zaoferować i wykonać, z uwzględnieniem: (1) zdolności statków powietrznych użytych w tych służbach (aircraft capacity) określonej przez liczbę miejsc
pasażerskich lub udźwig handlowy oraz (2) częstotliwości (freaquency), czyli liczby lotów w określonym przedziale czasu”. Zob. M. Żylicz, wyd. cyt., s. 327.
8
Tamże, s. 151.
9
Tamże, s. 151.
10
I. Szymajda, Konkurencja w transporcie lotniczym, prawo europejskie i problemy dostosowania
prawa polskiego, Liber, Warszawa 2002, s. 27.
11
A. Maciuk, Deregulacja usług lotniczych i problemy lokalizacji, praca doktorska, Akademia
Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 48-49; I. Szymajda, wyd. cyt., s. 28.
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krokiem w kierunku „maksymalizacji korzyści konsumentów poprzez zachowanie i
zwiększanie zakresu konkurencji pomiędzy liniami lotniczymi”12 miały być negocjacje i renegocjacje dwustronnych umów lotniczych, prowadzące do osiągnięcia
m.in. następujących celów: większych możliwości dla ustalania konkurencyjnych
taryf, eliminacji ograniczeń w zakresie zdolności przewozowej, częstotliwości lotów
i praw przewozowych, eliminacji nieuczciwej konkurencji i dyskryminacji na rynkach zagranicznych, z którą spotykały się linie amerykańskie, zwiększenia liczby
punktów docelowych dla jednego lotu transatlantyckiego (multiple destination), wyznaczenia większej liczby „lotnisk wlotowych” (gateways) w USA, w których mogłyby lądować linie z krajów trzecich, liberalizacji przepisów dotyczących lotów
czarterowych oraz bardziej konkurencyjnych usług towarowych przewozów lotniczych (air cargo services)13.
Stany Zjednoczone realizowały swoją strategię poprzez podpisywanie w latach
1978-1991 umów, które noszą nazwę umów „otwartego rynku” (open markets). Umowy „otwartego rynku” zawierały m.in. postanowienia dotyczące: udzielania praw piątej wolności lotniczej, ale w większym stopniu dla linii amerykańskich, możliwości
lotów z każdego punktu w USA do wyznaczonych punktów w innych krajach (dla linii
amerykańskich, linie spoza USA wciąż mogły latać jedynie do wyznaczonych „lotnisk
wlotowych” w Stanach, jednak zwiększono ich liczbę), udzielania nielimitowanych
praw dla lotów czarterowych; wprowadzono prawo do wielu punktów docelowych,
zniesiono kontrolę i ograniczenia zdolności przewozowej i częstotliwości lotów, w
odniesieniu do taryf wprowadzono zasadę podwójnej dezaprobaty14. W umowach
„otwartego rynku” dokonał się znaczny postęp pod względem liberalizacji dotychczasowych restryktywnych umów bilateralnych, jednak występują również pewne ograniczenia. Liberalizacja, której wyrazem były podpisywane umowy, nie szła wystarczająco daleko. Kolejnym ważnym krokiem na drodze liberalizacji międzynarodowego
transportu lotniczego były umowy „otwartego nieba”, czyli open skies.

4. Liberalizacja w ramach umów „otwartego nieba”
Istotą umów „otwartego nieba”, jak pisze H. Wassenbergh, nie jest już dłużej to,
co powinno być dozwolone, ale raczej to, co powinno być zabronione w systemie,
którego podstawową cechą jest wolność15. W dalszej części swojej pracy Wassenbergh dokonuje próby zdefiniowania open skies. Wymienia następujące cechy umów
R. Doganis, The Airline Business in the 21st Century, Routledge, London, New York 2006, s. 32.
Tamże.
14
We wcześniejszych umowach dwustronnych w odniesieniu do taryf obowiązywała zasada podwójnej akceptacji, tzn. wysokość taryf określona przez IATA (International Air Transport Association)
musiała zostać zaakceptowana przez rządy obydwu państw, między którymi dokonywał się lot. Przy
zastosowaniu zasady podwójnej dezaprobaty linie lotnicze wyznaczają taryfy, które obowiązują, jeśli
rządy obu krajów nie wyrażą swojej dezaprobaty.
15
H. Wassenbergh, Principles and practices in air transport regulation, Less Press de L’Institut
du Transport Aerien, Paris 1993, s. 77.
12
13
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tego typu: otwarte wejście do wszystkich tras, brak restrykcji dotyczących zdolności
przewozowej i częstotliwości lotów na wszystkich trasach, nieograniczone prawa
przewozowe (wolności lotnicze) i prawa trasowe, jednoznaczne prawa dotyczące
taryf, liberalne porozumienia dotyczące czarterów, nieograniczone możliwości podpisywania porozumień code-sharing, możliwość obsługi na lotniskach przez własne
służby obsługi naziemnej (self handling), wyraźnie sformułowane zobowiązanie do
niedyskryminacyjnego traktowania i dostępu do komputerowych systemów rezerwacyjnych, a także klauzule dotyczące bezpieczeństwa16.
Pierwszą zawartą umową typu open skies była zawarta w 1992 r. umowa pomiędzy Holandią a USA. Od 1992 r. podpisano już 121 umów tego typu, zaangażowanych w nie jest 87 państw (Stany Zjednoczone są stroną w 74 przypadkach). Umowy
open skies zostały również zawarte przez kraje rozwijające się (około 65% umów).
75 spośród zawartych umów przyznaje także siódmą wolność lotniczą (kabotaż) dla
usług all-cargo, a 8 umów przyznaje również takie prawa dla usług pasażerskich17.
Po sukcesie inicjatyw liberalizacyjnych USA w postaci umów open skies w Europie i Ameryce Północnej (w 1995 r. została podpisana umowa open skies pomiędzy USA i Kanadą), Stany Zjednoczone skierowały swoje inicjatywy, począwszy od
1996 r., w stronę Azji. Już w kwietniu 1997 r. jako pierwszy umowę open skies podpisał z USA Singapur, a następnie w tym samym roku Brunei, Malezja, Tajwan oraz
Nowa Zelandia18. Większość z tych umów pozwalała liniom lotniczym z obu krajów
na wykonywanie lotów z każdego punktu w USA do każdego punktu w danym kraju, bez żadnych ograniczeń zdolności przewozowej oraz częstotliwości. Umowy zapewniały również prawo wykonywania lotów do krajów trzecich w ramach piątej
wolności dla przewoźników z obu krajów. Dodatkowo porozumienia z Singapurem
i Brunei zawierały udzielenie siódmej wolności dla przewozów cargo19. Spowodowało to sytuację, w której amerykańskie linie lotnicze mogły tworzyć wewnątrzazjatyckie połączenia o wiele swobodniej niż przewoźnicy azjatyccy. Stało się tak, ponieważ dwustronne umowy lotnicze pomiędzy krajami regionu były wciąż bardzo
restrykcyjne w odniesieniu do trzeciej i czwartej wolności lotniczej. Większość
umów pomiędzy krajami regionu zawierała na przykład zasadę równych korzyści
(equal benefits) dla ustalania zdolności przewozowej i częstotliwości lotów, podczas
gdy przewoźnicy amerykańscy mogli mieć zupełną wolność w ustalaniu częstotliwości lotów i cen na tych samych rynkach. Między innymi z powodu potencjalnych
niebezpiecznych konsekwencji takiej anomalii ministrowie transportu krajów ASEAN
postanowili utworzyć grupę, która miała zająć się tą kwestią i stworzyć konkurencyjną politykę lotniczą jako wstęp do ewentualnego stworzenia „otwartego nieba”
w ASEAN20.
Tamże, s. 79.
M. Polkowska, wyd. cyt., s. 157-158.
18
T. H. Oum, Overview of regulatory changes in international air transport and Asian strategies
towards the US open skies initiatives, ,,Journal of Air Transport Management” 1998, no. 4, s. 128, 130.
19
Tamże, s. 130-131.
20
Tamże, s. 131.
16
17
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5. Transport lotniczy w krajach ASEAN
Obecnie ASEAN (Association of South East Asian Nations – Stowarzyszenie
Narodów Azji Południowo-Wschodniej) zrzesza 10 państw: Brunei, Filipiny, Indonezję, Kambodżę, Laos, Malezję, Myanmar, Singapur, Tajlandię i Wietnam. Region
jest zamieszkiwany przez ponad 500 mln ludzi, a generuje ponad 700 mld PKB.
Kraje ASEAN różnią się między sobą pod względem dochodu i poziomu rozwoju.
To zróżnicowanie pociąga za sobą również konsekwencje dla branży lotniczej i polityki lotniczej państw. Rynek lotniczy pozostaje wciąż ograniczony w Laosie i
Kambodży, w których PKB per capita jest najniższe. Brunei i Singapur natomiast,
pomimo małej populacji, dzięki najwyższemu PKB per capita są krajami, których
obywatele generują znaczną część przewozów lotniczych wewnątrz ASEAN (dotyczy to zwłaszcza Singapuru). Duży krajowy rynek lotniczy (faktyczny lub potencjalny) posiadają kraje o średnim poziomie dochodu, takie jak Indonezja (218 mln
mieszkańców), Filipiny (83 mln), Wietnam (82 mln) i Malezja (25 mln). Ogólnie
mówiąc, krajowy rynek lotniczy w większości państw ASEAN wciąż jest mało rozwinięty, z małym zagęszczeniem szlaków lotniczych (air routes), małą częstotliwością lotów, małymi samolotami, które generują stosunkowo wysokie koszty. Tym
samym średnie koszty funkcjonowania na tych trasach są wyższe niż na bardziej
uczęszczanych, międzynarodowych trasach dalekiego zasięgu21.
Różnice w rozwoju poszczególnych krajów mają swoje odbicie również w kondycji i możliwościach linii lotniczych, krajowej polityce lotniczej, podejściu do liberalizacji oraz w infrastrukturze naziemnej. Narodowi przewoźnicy odgrywają główną rolę na rynku lotniczym w większości krajów ASEAN, obsługując rynek krajowy
(z wyjątkiem Singapuru i Brunei), połączenia wewnątrz ASEAN oraz dalekie połączenia z portów azjatyckich do Europy, Ameryki Północnej, Australii oraz na Bliski
Wschód. Dotknięte serią kryzysów (azjatycki kryzys finansowy w 1998 r., ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r., epidemia SARS oraz wojna w Iraku w 2003 r.)
przewoźnicy z ASEAN starają się odrabiać straty i rozwijać bardziej wydajną sieć
połączeń. Przewoźnik narodowy Singapuru, Singapore Airlines, jest największą linią lotniczą w ASEAN i jednym z 20 największych przewoźników na świecie. Inne
„lotnicze tygrysy”, takie jak Malezja i Tajlandia, również szczycą się stosunkowo
dużą flotą i rozbudowaną siecią połączeń. Z drugiej strony Laos, Myanmar i Kambodża mają stosunkowo mało podpisanych dwustronnych umów lotniczych, słabo rozwiniętą politykę lotniczą oraz linie lotnicze z bardzo ograniczonymi możliwościami
pod względem obecnie posiadanej floty i wyboru floty na przyszłość, marketingu,
uczestnictwa w aliansach i rzetelności wykonywania usług oraz funkcjonowania.
Stoją one również w obliczu braku wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze lotniczym, również na szczeblu kierowniczym22.
21
P. Forsyth, J. King, Ch.L. Rodolfo, Open skies in ASEAN, ,,Journal of Air Transport Management” 2006, no. 12, s. 144.
22
Tamże, s. 144-145.
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Kraje ASEAN różnią się miedzy sobą również pod względem celów polityki
lotniczej, a także złożoności przyjętej polityki oraz umiejętności skutecznego wprowadzania jej w życie. Lepiej rozwinięte kraje ASEAN, Singapur i Tajlandia, mają
jasno sprecyzowane cele oraz dobrze rozwiniętą politykę sektora lotniczego. W gorzej rozwiniętych krajach, jak Myanmar, Laos czy Kambodża, polityka lotnicza nie
jest sprecyzowana i opiera się na zasadzie bieżącego rozwiązywania nagle zaistniałych problemów (case-by-case), co z jednej strony powoduje jej elastyczność, ale z
drugiej strony – niepewność i nieprzewidywalność23.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, iż te różnice w
rozwoju ekonomicznym pomiędzy krajami ASEAN, z których wynikają różnice w
kondycji i sposobie funkcjonowania transportu lotniczego w poszczególnych państwach, prowadzą do konfliktu poglądów na temat liberalizacji rynku lotniczego
oraz sposobu jej przeprowadzenia, co czyni ją jeszcze trudniejszą do osiągnięcia.
Oznacza to jednak również, że skala zysków z bardziej wydajnego sektora lotniczego wewnątrz ASEAN będzie znaczna24.

6. Kooperacja w ASEAN w dziedzinie transportu
Zgodnie z Deklaracją z Singapuru oraz Porozumieniem ramowym o poprawie
współpracy ekonomicznej w ASEAN z 28 stycznia 1992 r., przywódcy państw
ASEAN zadecydowali, że ich kraje muszą nadal umacniać i zwiększać współpracę
regionalną, żeby zapewnić bezpieczny, sprawny i innowacyjny transport oraz infrastrukturę telekomunikacyjną. Aby osiągnąć ten cel, w czerwcu 1994 r. uzgodniono
stworzenie grupy roboczej do spraw transportu i komunikacji, która miała ustalić
priorytetowe kwestie, kluczowe cele, projekty oraz działania na rzecz kooperacji
regionalnej. Na początku 1995 r. grupa robocza sformułowała Plan działania dla
ASEAN w dziedzinie transportu i komunikacji na lata 1994-1996 (ASEAN Plan of
Action in Transport and Communication 1994-1996), który z pewnymi poprawkami
został przyjęty na 27. spotkaniu ministrów gospodarki krajów ASEAN we wrześniu
1995 r. Jedną z najważniejszych poprawek wprowadzonych w czasie spotkania był
zapis, że plan działania może obejmować rozwój polityki otwartego nieba (open sky
policy) w ASEAN. Był to pierwszy raz, kiedy kraje ASEAN wyraziły swoją wolę
dążenia do utworzenia konkurencyjnego rynku lotniczego25.
Krótko po tym, jak w grudniu 1995 r. został zatwierdzony plan działania, pierwszą oficjalną sesję odbyli ministrowie transportu krajów ASEAN. Ustanowili oni
formalny mechanizm współpracy i koordynacji poprzez zinstytucjonalizowanie
spotkań wyższych urzędników krajów ASEAN ds. transportu (ASEAN Senior Transport Officials Meeting – STOM). Na pierwszym spotkaniu ministrów transportu poTamże, s. 146.
Tamże.
25
M.Z.F. Li, Air transport in ASEAN: Recent development and implications, ,,Journal of Air
Transport Management” 1998, no. 4, s. 138-139.
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prawiono i zaktualizowano również ramy czasowe wprowadzania w życie postanowień planu działania i przeniesiono je z lat 1994-1996 na lata 1996-1998. Zostały
uformowane grupy robocze, które miały ustalić programy robocze dla poszczególnych kwestii zawartych w planie działania. Zostały one sformułowane i wymienione
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Z kwestii związanych z lotnictwem jako punkt czwarty (z siedmiu) wymieniono program poprawy zarządzania
przestrzenią powietrzną ASEAN, natomiast na ostatnim, siódmym miejscu znalazł
się program rozwoju polityki konkurencyjnych usług lotniczych, mogący stopniowo
doprowadzić do utworzenia „otwartego nieba” w ASEAN26. Choć priorytet tego programu został określony jako najniższy, to jego wymienienie w dokumencie było
bardzo istotne, ze względu na prawdopodobne jego konsekwencje, czyli perspektywę stworzenia „otwartego nieba” w ASEAN27.
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie rozwoju poszczególnych krajów ASEAN oraz
różnice w poziomie rozwoju ich sektora lotniczego i w prowadzeniu polityki lotniczej, ministrowie transportu w toku dalszych prac uznali, że rynek transportu lotniczego oparty na działaniu mechanizmu konkurencji powinien być osiągany stopniowo, w oparciu o zasadę systematycznej, uporządkowanej i bezpiecznej transformacji
systemu regulacji transportu lotniczego, aby zapewnić sprawiedliwe i równe możliwości wszystkim krajom członkowskim. Liberalizacja powinna się rozpocząć w ramach subregionów, a następnie (lub też równolegle) pomiędzy nimi. Wymienione
regiony to m.in.: „trójkąt wzrostu” Indonezja–Malezja–Singapur, „trójkąt wzrostu”
Indonezja–Malezja–Filipiny, ,,obszar wzrostu wschodniego ASEAN” Brunei–Indonezja–Filipiny oraz subregion Kambodża–Laos–Myanmar–Wietnam28. Aby osiągnąć cel liberalizacji, jakim jest podpisanie umowy open skies, zostały sformułowane
następujące programy:
1. Implementacja polityki konkurencyjnych usług transportu lotniczego w subregionach ASEAN,
2. Rozwój polityki „otwartego nieba” w ASEAN,
3. Podpisanie wielostronnej umowy o prawach handlowych przewozów nieregularnych w ASEAN29.
Na drugim spotkaniu ministrów transportu został powtórzony cel budowy i rozwoju rynku transportu lotniczego opartego na działaniu mechanizmu konkurencji
oraz wzmocniony plan liberalizacji w ramach subregionów. Na kolejnym spotkaniu
we wrześniu 1997 r. ministrowie zdecydowali przyspieszyć ten proces30, natomiast
w następnym planie działania na lata 1999-2004 uznali ustanowienie konkurencyj26
Integrated Implementation Programme for the ASEAN Plan of Action in Transport and Communication, ASEAN Secretariat 1997, www.aseansec.org.
27
Tamże, s. 139.
28
M.Z.F. Li, wyd. cyt., s. 139; P. Forsyth, J. King i Ch.L. Rodolfo wymieniają natomiast jedynie
dwa subregiony: wschodni obszar wzrostu ASEAN Brunei–Indonezja–Malezja–Filipiny oraz grupę
Kambodża–Laos–Myanmar–Wietnam. Zob. P. Forsyth, J. King, Ch.L. Rodolfo, wyd. cyt., s. 144.
29
M.Z.F. Li, wyd. cyt., s. 139.
30
Tamże.
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nego rynku lotniczego za jedno ze swych strategicznych zadań31. Następnym poważnym krokiem na drodze do liberalizacji i integracji sektora lotniczego w ASEAN był
dokument pod nazwą „Mapa drogowa integracji w ASEAN: konkurencyjna polityka
usług lotniczych”, w którym wymienione zostały etapy liberalizacji oraz ramy czasowe ich realizacji. Dokument ten został zatwierdzony na dziewiątym spotkaniu ministrów transportu krajów ASEAN w październiku 2003 r. i stał się dopełnieniem
Planu działania na lata 2005-2010 przyjętego na 10. spotkaniu ministrów transportu
ASEAN w listopadzie 2004 r. w Phnom Penh w Kambodży32.

7. Plan działania ASEAN w dziedzinie transportu na lata 2005-2010
We wstępie planu działania ministrowie transportu przypominają, że bez transportu nie jest możliwy handel. Sprawnie zarządzany system transportowy jest zasadniczym warunkiem konkurencyjności produktów. Podstawową rolą sieci transportowej jest wspomaganie produkcji, konsumpcji oraz dystrybucji (łańcucha dostaw)
towarów i usług. Wysokie koszty logistyki są natomiast często wynikiem słabej infrastruktury transportowej, słabo rozwiniętych usług transportowych i logistycznych
oraz zbyt wolnych i kosztownych procedur biurokratycznych w zakresie transportu.
„W związku z powyższym w kontekście planowanego utworzenia wspólnoty gospodarczej w ASEAN oraz pojawiających się porozumień o wolnym handlu w Azji,
kraje członkowskie ASEAN podejmą wysiłki dostosowania transportu, jako kluczowego sektora wspierającego proces integracji ekonomicznej”33.
W zakresie transportu lotniczego plan działania zakłada promowanie porozumień open skies poprzez budowę konkurencyjnej polityki usług lotniczych w ASEAN,
na podstawie „Mapy drogowej”, łącznie z wykorzystaniem możliwości pełnej liberalizacji poprzez podpisywanie wielostronnych umów, w celu wspierania wzrostu
handlu, inwestycji i podróży wewnątrz ASEAN34.
Tabela 1 prezentuje etapy i szczegółowy plan liberalizacji transportu lotniczego
w ASEAN.
Stopniowa liberalizacja, która rozpoczęła sie pomiędzy krajami o podobnym poziomie rozwoju transport lotniczego, będzie w ramach subregionów postępowała
szybciej. Początkowo zakładano pełną liberalizację w ASEAN w 2015 r., jednak
plan działań sugeruje, że „otwarte niebo” zostanie utworzone przez państwa członkowskie wcześniej. Korzyści z liberalizacji, jak piszą eksperci, pojawiają się już w
pierwszej fazie procesu: znoszone są ograniczenia zdolności przewozowej oraz
P. Forsyth, J. King, Ch. L. Rodolfo, wyd. cyt., s. 144.
Tamże; zob. też ASEAN Transport Action Plan 2005-2010. Roadmap for Integration of Air
Travel Sector, ASEAN Secretariat 2004, www.aseansec.org (data dostępu 15.07.2008).
33
ASEAN Transport Action Plan 2005-2010. Introduction, ASEAN Secretariat 2004, www.aseansec.org (data dostępu 15.07.2008).
34
ASEAN Transport Action Plan 2005-2010. Transport Policy Agenda for 2005-2010, ASEAN
Secretariat 2004, www.aseansec.org (data dostępu 15.07.2008).
31
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zwiększa się tym samym konkurencja na głównych szlakach. Otwarcie lotnisk drugorzędnych dla przewozów międzynarodowych umożliwi powstanie i funkcjonowanie niskokosztowych firm przewozowych, które mają dodatkowo pozytywny wpływ
na rozwój konkurencji oraz turystyki. Liberalizacja w subregionach daje również
sektorom lotniczym w poszczególnych krajach możliwość i czas na dostosowanie
się do funkcjonowania w nowych warunkach i wyrównuje szanse konkurowania na
zliberalizowanym rynku35.
Tabela 1. „Mapa drogowa” działań liberalizacyjnych rynku transportu lotniczego w ASEAN
na lata 2005-2010
Lp.

Założone cele

Ramy czasowe

I

Liberalizacja lotniczych przewozów towarowych
Liberalizacja towarowych usług transportu lotniczego, bez ograniczeń w ramach trzeciej i czwartej wolności lotniczej oraz podniesienie limitu tonażu i
zwiększenie liczby punktów przeznaczenia ponad te wymienione w ASEAN
MOU (Memorandum of Understanding) na temat lotniczych przewozów towarowych z 2002 r.
2
Pełna liberalizacja lotniczych przewozów towarowych w ASEAN
II
Liberalizacja regularnych lotniczych przewozów pasażerskich
3
Liberalizacja regularnych przewozów pasażerskich bez ograniczeń w ramach
trzeciej i czwartej wolności lotniczej dla wszystkich wyznaczonych punktów
wewnątrz subregionów ASEAN.
4
Liberalizacja regularnych przewozów pasażerskich bez ograniczeń w ramach
trzeciej i czwartej wolności lotniczej dla co najmniej dwóch wyznaczonych
punktów w każdym kraju pomiędzy subregionami ASEAN.
5
Liberalizacja regularnych przewozów pasażerskich bez ograniczeń w ramach
piątej wolności lotniczej dla wszystkich punktów wewnątrz subregionów
ASEAN.
6
Liberalizacja regularnych przewozów lotniczych w ramach piątej wolności
lotniczej dla co najmniej dwóch wyznaczonych punktów w każdym kraju
pomiędzy subregionami ASEAN.
7
Liberalizacja regularnych przewozów pasażerskich w całym ASEAN bez
ograniczeń w ramach trzeciej i czwartej wolności lotniczej dla stolicy każdego państwa ASEAN.
8
Liberalizacja regularnych przewozów pasażerskich w całym ASEAN bez
ograniczeń w ramach piątej wolności lotniczej dla stolicy każdego państwa
ASEAN.
III
Programy budowy większej zdolności przewozowej
9
Podnoszenie zdolności przewozowej w celu ułatwienia transformacji w kierunku pełnej liberalizacji rynku usług lotniczych.
1

grudzień 2006

grudzień 2008
grudzień 2005
grudzień 2006
grudzień 2006
grudzień 2008
grudzień 2008
grudzień 2010

2005-2010

Źródło: ASEAN Transport Action Plan 2005-2010. Roadmap for Integration of Air Travel Sector, ASEAN Secretariat 2004, www.aseansec.org (data dostępu 15.07.2008).
35

P. Forsyth, J. King, Ch.L. Rodolfo, wyd. cyt., s. 149.
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Trzeba jednak również zaznaczyć, że proces liberalizacji dotyczy tylko przewozów pomiędzy krajami ASEAN. Stosunki z krajami spoza ugrupowania nadal pozostaną regulowane umowami dwustronnymi przez poszczególne państwa36.

8. Wnioski
Z powyższych rozważań wysnuć można kilka wniosków. Bez wątpienia w ASEAN
toczy się w chwili obecnej proces liberalizacji rynku transportu lotniczego, mający doprowadzić ostatecznie do podpisania przez kraje członkowskie wielostronnej
umowy typu open sky, która obejmie wszystkie państwa członkowskie. Utworzenie
wspólnego i wolnego rynku usług lotniczych w ASEAN nie jest jednak celem samym w sobie. System oparty na działaniu mechanizmu konkurencji ma doprowadzić do poprawy świadczenia usług transportowych i logistycznych oraz do rozwoju
sektora lotniczego, który z kolei będzie miał pozytywny wpływ na integrację ekonomiczną ASEAN, rozwój handlu, rozwój turystyki pomiędzy krajami członkowskimi
oraz przyczyni się do podniesienia wzrostu gospodarczego ugrupowania. Należy
również stwierdzić, że proces liberalizacji nie wynikał tylko z uwarunkowań wewnętrznych. Został on do pewnego stopnia wymuszony przez Stany Zjednoczone,
które podpisały umowy open skies z niektórymi państwami regionu. Liberalizacja
umów dwustronnych była więc konieczna, aby zniwelować zaistniałe dysproporcje
i wyrównać szanse konkurowania na rynku azjatyckim dla przewoźników państw
ASEAN. Cechą charakterystyczną liberalizacji ASEAN jest podpisywanie umów
open skies najpierw w subregionach, a następnie pomiędzy nimi. Daje to czas i szanse słabiej rozwiniętym krajom i ich przewoźnikom na przystosowanie się do funkcjonowania w konkurencyjnym otoczeniu. Na podstawie powyższych rozważań
można również postawić tezę, iż powstaje w Azji Południowo-Wschodniej zjawisko, które można nazwać regionalizmem lotniczym. Dokładna analiza tego problemu będzie przedmiotem dalszych prac autora.
Załącznik. Wolności lotnicze
Pojęcia wolności lotniczych wprowadzono na konferencji chicagowskiej w odróżnieniu od nieistniejącej ogólnej wolności lotów i przewozów lotniczych. Są to:
•• „Pierwsza wolność – przywilej przelotu nad terytorium państwa bez lądowania,
•• Druga wolność – przywilej lądowania w celach niehandlowych (lądowanie techniczne),
•• Trzecia wolność – przywilej przywożenia (wyładowania) pasażerów, poczty i
towarów zabranych z kraju państwa przynależności statku powietrznego,
•• Czwarta wolność – przywilej zabierania pasażerów, poczty i towarów z przeznaczeniem na terytorium państwa przynależności statku powietrznego,
•• Piąta wolność – przywilej zabierania pasażerów, poczty i towarów przeznaczonych na terytorium jakiegoś innego (trzeciego) państwa oraz przywożenia (wy36

Tamże, s. 144.
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ładowania) pasażerów, poczty i towarów pochodzących (zabieranych) z każdego
takiego terytorium”37.
Z biegiem czasu zarówno w praktyce, jak i teorii międzynarodowych stosunków
lotniczych zaczęto wyodrębniać nowe kategorie wolności:
•• Szósta wolność – odnosi się do wykonywania międzynarodowego przewozu lotniczego pasażerów i ładunków poprzez terytorium państwa przynależności statku powietrznego (przewoźnika), między terytoriami dwóch innych państw,
•• Siódma wolność – obejmuje przewóz pasażerów i ładunków między terytoriami
dwu różnych państw przez statki powietrzne (przewoźnika) państwa trzeciego
bez lądowania na terytorium tego ostatniego państwa,
•• Ósma wolność – obejmuje przewóz pasażerów i ładunków między punktami
położonymi na terytorium tego samego państwa, zwany kabotażem (cabotage),
przy czym według sugestii ICAO byłby to tylko kabotaż wykonywany w ramach
międzynarodowej służby powietrznej, rozpoczynającej się, a w przeciwnym kierunku kończącej na terytorium państwa przynależności przewoźnika lotniczego
albo – w służbie wykonywanej w ramach siódmej wolności – na terytorium państwa trzeciego; taki kabotaż można nazwać „kolejnym” (consecutive cabotage),
•• Dziewiąta wolność – nazwa ta jest przypisywana w literaturze różnym rodzajom
przywilejów (terminologia od szóstej wolności wzwyż, na co zwraca uwagę
M. Żylicz, nie jest jednolita ani definitywnie określona; nie jest także oparta na
jakimkolwiek szerzej akceptowanym międzynarodowym akcie normatywnym38);
ostatnimi czasy przeważa jednak tendencja do nazywania wolnością dziewiątą
kabotażu „samodzielnego” wykonywanego w ramach służby powietrznej rozpoczynającej się i kończącej na terytorium tego samego państwa (stand alone cabotage), w odróżnieniu od kabotażu nazwanego ósmą wolnością39.
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Liberalization of the Air Transport in ASEAN
Summary
The article discusses the liberalization process of the air transport in ASEAN. An inspiration to
study this issue was the question: whether in the South-East Asia there are any phenomena which could
be called an “air regionalism”. The aim of this article is the attempt to answer following questions: what
are the factors of the air transport market liberalization? What influenced the ASEAN countries that
they decided to start liberalization? What are the conditions of the process? What are the aims of the
liberalization process and how it proceeds? To answer these questions, the Chicago Convention, bilateral agreements and the beginning of the deregulation and liberalization processes have been outlined.
Then there is a short characteristic of open skies agreements presented. Next there are issues concerning
the ASEAN countries: general conditions of transport in ASEAN, co-operation in transport, differences
among member countries and the ASEAN Transport Action Plan for 2005-2010.
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Aneta Onufer

Kierunki zmian strukturalnych w Chinach

1. Wstęp
Chiny są najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Utrzymywanie przez
lata wzrostu PKB na poziomie średnio 10% jest pochodną nie tyle wielkości gospodarki, co gruntownej jej przebudowy. Obserwowane od końca lat siedemdziesiątych XX w. przemiany w dużym stopniu wiążą się ze zmianą struktury gospodarczej kraju.
Chiny weszły na drogę przemian strukturalnych na dwóch płaszczyznach. Pierwsza wiąże się z trwającym procesem przechodzenia od gospodarki planowej do rynkowej, otwartej na kontakty z zagranicą. Druga natomiast to przechodzenie od społeczeństwa wiejskiego (rolniczego) do miejskiego (przemysłowego). Oba procesy
odbywają się pod hasłem kształtowania „społecznej gospodarki rynkowej”1.
Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie najbardziej widocznych przykładów przemian strukturalnych w Chinach. Dokonana analiza struktury gospodarki
narodowej w swoich założeniach odnosi się do teorii trzech sektorów gospodarki,
zgodnie z którą to teorią każdą gospodarkę narodową można podzielić na sektory:
rolniczy, przemysłowy i usługowy2. Z powyższą teorią wiąże się również podział
rozwoju społeczno-ekonomicznego na trzy stadia: społeczeństwo przedprzemysłowe (przedindustrialne), przemysłowe (industrialne) i poprzemysłowe (postindustrialne)3. W pracy opisowi poddane zostaną zmiany udziałów poszczególnych sektorów w produkcji krajowej, czynniki je wywołujące oraz procesy przechodzenia
Chin do kolejnych etapów rozwoju społeczno-ekonomicznego.
L. Ciamaga, Struktura gospodarki światowej, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna,
Warszawa 2003, s. 116.
2
Pełny opis teorii prezentujących przekształcenia struktury gospodarczej w układzie trójsektorowym znaleźć można w pracy E. Kwiatkowskiego, Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa
1980.
3
L. Ciamaga, wyd. cyt., s. 44-45.
1
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2. Proces industrializacji Chin
Zanim w 1978 r. rozpoczęto prace nad przebudową struktury gospodarczej, Chiny były typowym społeczeństwem przedprzemysłowym4. W 1978 r. 70,5% ludności
zatrudnione było w sektorze rolniczym (17,3% w przemyśle i 12,2% w usługach).
Produkcja dostarczana przez ten sektor stanowiła jednak jedynie 28,2% PKB5. Taki
układ produkcji jest typowy dla krajów najmniej rozwiniętych, o społeczeństwie
przedindustrialnym. Jeszcze pod koniec XX w., porównując strukturę gospodarki
Chin do innych gospodarek świata, można było wykazać istotne różnice. Struktura
produkcji w Chinach pod koniec XX w. zbliżona była do struktury produkcji w Japonii w 1963 r., a struktura zatrudnienia do struktury japońskiej z roku 19506.
Pozytywne zmiany w strukturze gospodarki pojawiły się wraz z pierwszymi reformami. Na początku skupiono się na reformie sektora rolnego. Reforma rolnictwa
prowadziła do liberalizacji rynku rolnego, zniesiono system własności wspólnej, a
komuny rolne zostały rozwiązane – nastąpiło przejście od kolektywnego systemu
produkcji do systemu odpowiedzialności indywidualnej (household responsibility
system)7. Taka zmiana wprowadzała bodźce rynkowe i motywacyjne oraz efektywność produkcji8. Reforma sektora rolnego przyniosła pozytywne skutki również dla
sektora produkcji przemysłowej. Wzrost produktywności pracy w rolnictwie powodował, że gospodarstwa rolne były w stanie dostarczać określoną ilość produktów
przy mniejszym zatrudnieniu. Nadwyżka pracowników mogła zostać przeniesiona
do przemysłu, który charakteryzował się dużym popytem na pracę. Przenoszenie się
ludności ze wsi do miast (de-agrarianization) sprzyjało uprzemysłowieniu kraju.
Jednocześnie wzrost produkcji przemysłowej następował w wyniku wzrostu zapotrzebowania społeczeństwa na dobra przetworzone i usługi (co wiązało się ze wzrostem dochodów z rolnictwa). Dźwignie popytowa i podażowa stały się cechą rodzącej się socjalistycznej gospodarki rynkowej9. W 1984 r. ograniczono również
kontrolę państwa w sektorze przemysłowym (produkcja planowana spadła z 90% w
4
Pomijam tutaj pierwsze próby przekształcenia Chin z kraju rolniczego w przemysłowy, podejmowane wcześniej, bo już w latach pięćdziesiątych. Plan tzw. wielkiego skoku, który miał uczynić z
Chin potęgę przemysłową (wszystkie nakłady kierowane były na przemysł ciężki), wyprzedzającą w
produkcji kraje wysoko rozwinięte, zakończył się załamaniem gospodarczym i klęską głodu (spowodowaną przede wszystkim zaniedbaniami w rolnictwie).
5
Obiczenia własne na podstawie danych China Statistical Yearbook 2007, www.stats.gov.cn (data
dostępu 1.06.2008).
6
G. Shangquan, China’s economic restructuring, structural adjustment and social stability, ,,China Economic Review” 1997, vol. 8 (1), s. 85.
7
S. Rozelle, J.F. Swinnen, Success and failure of reform: insights form the transition of agriculture, ,,Journal of Economic Literature” 2004, vol. XLII, s. 404 i nast.
8
D. Perkins, Completing China’s move to the market, ,,Journal of Economic Perspectives” 1994,
vol. 8, no. 2, s. 28-29.
9
M. Dutta, China’s industrial revolution: challenges for a macroeconomic agenda, ,,Journal of
Asian Economics” 2005, no. 15, s. 1189.

182

Aneta Onufer

1978 r. do 5% w 1993 roku)10. Wraz z tymi procesami podstawowym kierunkiem
zmian strukturalnych w Chinach stała się industrializacja. Industrializacja definiowana jako „proces polegający na zmianie struktury gospodarki narodowej w celu
zwiększenia udziału produkcji przemysłowej i przemysłu”11 jest zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarek rozwijających się – wraz ze wzrostem dochodu narodowego zmieniają się proporcje między głównymi działami gospodarki, udział rolnictwa w zatrudnieniu i wytworzeniu PKB obniża się, a wzrasta udział przemysłu.
Celem rozwoju przemysłu jest zaktywizowanie i unowocześnienie życia gospodarczego, podniesienie efektywności gospodarowania, stworzenie lepszych warunków
do oszczędzania i podejmowania inwestycji. Te elementy prowadzą z kolei do dalszego wzrostu gospodarczego. Związane z rozbudową przemysłu zmiany pociągają
za sobą przemieszczanie się wszystkich elementów układu gospodarczego, zmianę
ich jakości, powiązań wewnętrznych i zewnętrznych i wreszcie budowę nowej struktury społeczno-zawodowej ludności oraz wprowadzenie nowych technologii produkcji12. Przyspieszone tempo industrializacji i modernizacji gospodarki jest kluczowe
dla kraju przedindustrialnego – pomaga w doganianiu krajów bardziej rozwiniętych
(catching up theory)13. W Chinach strategicznym celem uprzemysłowienia jest również zapewnienie masowej produkcji dóbr i usług.
Jedną ze strategii prowadzących do zaawansowanego rozwoju przemysłu stało
się w Chinach podejmowanie wspólnych projektów z krajami bardziej rozwiniętymi. Najlepszym przykładem może tu być współpraca w zakresie rozwoju nowych
technologii prowadzona z Koreą Południową od roku1992. Mimo że te kraje cechuje inna struktura gospodarcza, strategia współpracy okazała się korzystna dla obu
stron. Korea wnosi kapitał i zaawansowane technologicznie rozwiązania, a Chiny
tanią siłę roboczą oraz podstawową technologię. Chiny zapewniają również ogromy
rynek zbytu dla nowych produktów. Współpraca Chin z Koreą dotyczy wielu dziedzin przemysłu. Jest to współpraca w zakresie B+R, zwiększania konkurencyjności
przemysłu oraz komercjalizacji wyników badań. Rząd chiński wspiera przede
wszystkim takie obszary nauki i badań, jak biotechnologia i technologia informacyjna (IT)14.
Proces industrializacji toczący się od ponad 30 lat w Chinach doprowadził do
widocznych zmian strukturalnych. Przede wszystkim nastąpił spadek zatrudnienia w
przemyśle i jego udziału w wytworzeniu PKB (dane obrazujące te procesy zawarte
zostały w tab. 1 i 2). Trzeba jednak podkreślić, że w okresie uprzemysławiania Chin
J. Sachs, W.T. Woo, China’s transition experience, reexamined, [w:] Transition, newsletter
about reforming economies vol.7, no. 3-4, The World Bank 1996, [za:] L. Ciamaga, wyd. cyt., s. 118.
11
Mała encyklopedia ekonomiczna, PWN, Warszawa 1974, s. 284, [za:] L. Ciamaga, wyd. cyt.,
s. 44.
12
L. Ciamaga, wyd. cyt., s. 48.
13
S. Li, The search for determinants of catching up: theory, the East Asian experience and the
Chinese case, ,,China Economic Review” 1997, vol. 8, no. 2, s. 137-155.
14
Y.T. Lim, Korea–China industrial and technological cooperation and further development
strategy, ,,Journal of Asian Economics” 2003, no. 14, s. 283 i nast.
10
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całkowita produkcja chińskiego sektora rolniczego systematycznie rosła; jest to wynik przede wszystkim wzrostu produktywności pracy w tym sektorze15.
Tabela 1. Zatrudnienie w sektorach gospodarczych w Chinach w latach 1990-2006 (w mln osób)
Sektor
Rolnictwo
Przemysł
Usługi

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

389,14
86,24
172,11

355,30
98,03
227,32

360,43
80,43
280,00

368,70
83,07
285,63

365,46
89,57
289,29

352,69
bd
bd

339,70
bd
bd

325,61
bd
bd

Źródło: Asian Development Bank, Key Indicators 2007: Inequality in Asia, s. 202, www.adb.org (data
dostępu 1.06.2008).
Tabela 2. Struktura produkcji (udział procentowy sektorów w PKB liczonym w cenach bieżących)
Sektor

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Rolnictwo
Przemysł
Usługi

26,9
41,3
31,8

19,8
47,2
33,1

14,8
45,9
39,3

13,5
44,8
41,7

12,6
46,0
41,5

13,1
46,2
40,7

12,5
47,5
39,9

11,8
48,7
39,5

Źródło: Asian Development Bank, Key Indicators 2007: Inequality in Asia, s. 202, www.adb.org (data
dostępu 1.06.2008).

Analizując dane zawarte w tab. 3, można zauważyć, że produkcja w sektorze przemysłu i usług od 1995 r. rosła szybciej niż w rolnictwie. W latach 1990-2006 produkcja przemysłowa charakteryzowała się wyższą dynamiką wzrostu
niż usługi (wyjątkiem były tu jedynie lata 2000-2002). Przyrost produkcji w poszczególnych działach gospodarki w cenach stałych jeszcze wyraźniej pokazuje
dynamikę sektorów nierolniczych. W cenach stałych z 2000 roku produkcja w rolnictwie w 2006 r. wzrosła względem roku 1990 o 85%, w przemyśle (łączącym
przemysł wytwórczy, wydobywczy oraz dostawy gazu, wody i energii) – o 592%,
a w handlu – o 291%16.
Tabela 3. Procentowy roczny wzrost produkcji w poszczególnych sektorach gospodarki
Sektor
Rolnictwo
Przemysł
Usługi

1990

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

7,3
3,2
2,3

5,0
13,9
9,8

2,4
9,4
9,7

2,9
9,8
10,4

2,5
12,7
9,5

6,3
11,1
10,0

5,2
11,7
10,5

5,0
12,5
10,3

Źródło: Asian Development Bank, Key Indicators 2007: Inequality in Asia, s. 203, www.adb.org (data
dostępu 1.06.2008).
15
16

M. Dutta, wyd. cyt., s. 1172.
Obliczenia własne na podstawie danych Asian Development Bank.
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Industrializacji Chin towarzyszy przebiegająca w niespotykanym wcześniej
tempie urbanizacja17. Ponieważ do 2025 r., przewiduje się dalszy wzrost napływu
ludności do miast (od 200 do 250 mln ludzi) bardzo istotne będzie dalsze zwiększanie liczby miejsc pracy (mimo szybkiego rozwoju gospodarki chińskiej bezrobocie
w miastach wynosi jedynie 3-4%) i kontynuacja rozbudowy infrastruktury miejskiej18. Koncentracja produkcji w ośrodkach miejskich powoduje, że następuje
zwiększenie roli miast w stosunku do obszarów wiejskich. W 2007 r. udział procentowy ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności Chin (współczynnik urbanizacji)
wyniósł prawie 44%. Blisko 80% chińskiej produkcji zostało wytworzone na obszarach miejskich. Przewiduje się dalszy wzrost tych dwóch wskaźników, przy czym
zgodnie z prognozami, pierwszy z nich będzie rósł szybciej. Drugi wskaźnik będzie
charakteryzował się niższym tempem wzrostu, ponieważ sektor miejski jest na tyle
rozwinięty, że już stanowi dominującą siłę napędową chińskiej gospodarki. Urbanizacja więc z całą pewnością w dużym stopniu wpłynie na kierunki gospodarczych
i społecznych przekształceń strukturalnych zachodzących w najbliższych dekadach
w Chinach19.

3. Kapitał zagraniczny a tempo zmian strukturalnych
Wraz z realizacją procesu przekształceń strukturalnych w Chinach zaczęto odczuwać brak kapitału pozwalającego na kontynuację reformy przemysłu. W gospodarce widoczny był również brak dostępu do nowoczesnych rozwiązań technologicznych i know-how stanowiących o intensywności przemian. Celem Chin stało się
więc pozyskanie zagranicznego kapitału. Pod koniec lat siedemdziesiątych podjęto
działania w kierunku stworzenia zachęt do otwierania chińsko-zagranicznych spółek
udziałowych, z czasem również chińsko-zagranicznych spółek kapitałowych. Ponieważ nie przynosiły one oczekiwanych rezultatów, głównie z powodu problemów
związanych z realizacją wspólnych działań przez prywatnych inwestorów z zagranicy z chińskimi państwowymi przedsiębiorstwami, postanowiono otworzyć gospodarkę na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Celem była tu przede wszystkim
adaptacja importowanej technologii (paradigm of „adaptive innovation”), mającej
pomóc w rozbudowie przemysłu oraz rozwoju produkcji tanich, dobrych jakościowo
Pod koniec lat czterdziestych w Chinach istniało 69 miast, w 2007 roku – 670. Jednym z powodów przeprowadzanej z powodzeniem urbanizacji była decentralizacja władzy i przekazanie wielu
uprawnień władzom lokalnym. Urbanizacja jest przede wszystkim efektem migracji ludności wiejskiej
do miast, ale też nadawania małym miejscowościom wraz z ich rozbudową statusu miast. Liczba mieszkańców aż w 89 miastach przekracza 1 mln (w USA takich miast jest 37, w Indiach 32).
18
Urbanization in China on an unprecedented scale, www.worldbank.org (data dostępu
19.06.2008).
19
S. Yusuf, A. Saich (eds.), China urbanizes: consequences, strategies, and policies, www.worldbank.org (data dostępu 19.06.2008).
17
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i konkurencyjnych produktów, które stanowić mogłyby również przedmiot eksportu20. W 1986 r. przyjęto prawo dotyczące zakładania przedsiębiorstw w całości należących do inwestorów zagranicznych. Trzeba zaznaczyć, że w Chinach do tej pory
prawo dotyczące działalności przedsiębiorstw zagranicznych różni się od prawa regulującego działalność rodzimych firm (co wiąże się z socjalistyczną polityką rozwoju kraju)21.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) do Chin zaczęły napływać na dużą
skalę po roku198022. W latach 1979-1992 72% BIZ pochodziło z Hongkongu i Tajwanu23. Rynek chiński, zachęcający inwestorów przede wszystkim niskimi kosztami pracy, łatwością znalezienia pracowników, dostępem do zasobów naturalnych i ogromnym rynkiem, szybko stał się lokalizacją BIZ napływających także w coraz większym
stopniu spoza regionu Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej24. Z początku
większość inwestycji lokowana była w branżach pracochłonnych, o niskich wskaźnikach przetworzenia. Jednakże z każdym rokiem BIZ w coraz większym zakresie
napływały do branż wymagających większego zaangażowania technologicznego
i wykorzystania wyszkolonej siły roboczej25. W roku 2006 najwięcej BIZ, według
wartości inwestycji, napłynęło do przemysłu. W dalszej kolejności BIZ koncentrowały się w takich branżach, jak: nieruchomości, usługi finansowe, handel, transport
i spedycja, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody, rolnictwo (z
leśnictwem, hodowlą zwierząt i rybołówstwem), technologia informacyjna, hotelarstwo i gastronomia, badania naukowe, usługi techniczne i geologiczne, inne usługi,
budownictwo, górnictwo26 oraz kultura, sport i rozrywka27.
BIZ napływają do Chin z krajów Triady (Japonii, UE, USA), krajów ASEAN,
portów wolnego handlu (Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Kajmanów, Samoa – gdzie
określenie źródła pochodzenia kapitału jest trudne), ale przede wszystkim z Hongkongu i Tajwanu. Niezależnie od wrogiego nastawienia politycznego Chin i Tajwanu
relacje gospodarcze między tymi krajami są bardzo korzystne. Inwestycje z Tajwanu
nie są nawet postrzegane jako BIZ, cieszą się też łatwym dostępem do specjalnych
stref ekonomicznych. Również przyjęta w Chinach strategia promocji eksportu, doM. Dutta, wyd. cyt., s. 1174-1177.
Y. Huang, One country, two systems: foreign-invested enterprises and domestic firms in China,
,,China Economic Review” 2000, no. 14, s. 404-405.
22
Obecnie Chiny są największym odbiorcą BIZ wśród krajów Azji. Za Chinami plasują się:
Hongkong, Singapur, Turcja, Arabia Saudyjska, Indie. Chiny przyciągnęły również więcej BIZ niż inne
rozwijające się kraje. World Investment Report 2007, UNCTAD, s. 41 i 333, www.unctad.org (data
dostępu 1.06.2008).
23
L. Ciamaga, wyd. cyt., s. 118.
24
Q. Sun, W. Tong, Q. Yu, Determinants of foreign direct investment across China, ,,Journal of
International Money and Finance” 2002, no. 21, s. 107.
25
World Investment Report 2007, UNCTAD, s. 18 i 42, www.unctad.org (data 1.06.2008).
26
Zachętą dla korporacji transnarodowych do podejmowania w Chinach również inwestycji związanych z wydobyciem węgla stały się wysokie ceny ropy naftowej na świecie.
27
China Statistical Yearbook 2007, National Bureau of Statistics of China, www.stats.gov.cn (data
20.06.2008).
20
21
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tycząca także podejmowanych na terenie tego kraju BIZ, pokrywa się z celami inwestorów z Hongkongu i Tajwanu28.
BIZ są najważniejszym czynnikiem przesądzającym o tym, że Chiny z sukcesem
przechodzą fazę uprzemysłowienia. W dużej mierze to dzięki napływowi kapitału
zagranicznego Chiny z kraju przedprzemysłowego stały się najszybciej rozwijającą
się gospodarką na świecie29. BIZ umożliwiły Chinom efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów pracy i surowców naturalnych. Jednocześnie konkurencja ze strony przedsiębiorstw zagranicznych przyczyniła się do podniesienia wydajności chińskich przedsiębiorstw państwowych, mobilizując je do produkcji produktów
zbliżonych pod względem jakości i ceny. Postrzeganie Chin przez resztę świata jako
miejsca sprzyjającego lokowaniu kapitału w zdecydowanym stopniu może pomóc w
planie dalszego przyspieszenia industrializacji, budowy nowoczesnej gospodarki i
podtrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego.

4. Uprzemysłowienie zorientowane na eksport
Chiny obecnie stosują strategię uprzemysłowienia skierowanego na eksport
(export oriented industrialization – EOI). Otwarte są na konkurencję zewnętrzną, a
jednocześnie skupiają się na maksymalizowaniu przewag komparatywnych kraju w
eksporcie. Założeniami strategii nastawionej na ekspansję eksportową jest utrzymywanie niskich taryf celnych w eksporcie i imporcie (do czego Chiny są zobligowane
po przystąpieniu do WTO), stopniowe znoszenie ograniczeń w przepływach finansowych oraz wspieranie przez rząd branż eksportowych (co również w Chinach ma
miejsce). Polityka uprzemysłowienia zorientowanego na eksport zastąpiła prowadzoną wcześniej strategię uprzemysłowienia opartą na substytucji importu (import
substitution industrialization – ISI). Strategia ISI prowadzona była przez wiele rozwijających się krajów w drugiej połowie XX wieku. Jej celem jest zastępowanie
importowanych dóbr finalnych produkcją krajową, co poprzez ograniczenie importu
prowadzić ma do wzrostu dobrobytu w danym kraju. W regionie Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej wcześniej od Chin od polityki ISI odeszły: Japonia, Korea
Południowa, Tajwan, Hongkong i Singapur. Zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w
kraju prowadzącym politykę uprzemysłowienia nakierowanego na eksport, są uzależnienie rozwoju gospodarki od wielkości eksportu (a więc od warunków panujących na rynkach zagranicznych) i ograniczenie się do specjalizacji w wybranych
dziedzinach wytwarzania. Jednak w przypadku Chin, które są bardzo dużym krajem,
takie zagrożenia nie powinny się pojawić30.
K. Honglin Zhang, Why does so much FDI from Hong Kong and Taiwan go to Mainland China?, ,,China Economic Review”, 2005, no.16, s. 293-294 oraz 297-299.
29
Ch. Chen, L. Chang, Y. Zhang, The role of foreign direct investment in China’s post-1978 economic development, ,,World Development”, 1995, vol. 23, no. 4, s. 691 i nast.
30
Źródła i perspektywy wzrostu produktywności w Polsce, www.mg.gov.pl (data dostępu
5.06.2008).
28

Kierunki zmian strukturalnych w Chinach

187

Toczącym się od lat przemianom gospodarczym w Chinach towarzyszy systematyczny wzrost eksportu. W roku 1990 wzrost eksportu wyniósł 18,2%, w roku
2000 – 27,8%. Rekordowe tempo wzrostu odnotowane zostało w 2004 r., wtedy też
eksport zwiększył się o 35,4%. W roku 2006 wzrost ekportu był mniejszy i wyniósł
27,2%. Również w chińskim handlu następują korzyste zmiany strukturalne. Przykładowo w 1991 r. udział wyrobów przetworzonych w eksporcie wzrósł do 77%,
czyli podwoił się w stosunku do roku 198031. Odbiorcami chińskiego eksportu są
przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte, Stany Zjednoczone, Hongkong, Japonia, Korea i Niemcy. Dzięki prowadzonej na dużą skalę wymianie handlowej (wzrostowi eksportu towarzyszy wysoka dynamika wzrostu importu, 39,8% w 2003 roku,
19,9% w 2006 roku) Chiny stały się jednym z ważniejszych podmiotów międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Chińska polityka proeksportowa pozytywnie
wpływa również na kierunki przekształceń strukturalnych w Chinach. Z analizy
wpływu czynników oddziałujących na zmiany struktury produkcji w Chinach w latach 1987-1992 wynika, że to właśnie ekspansja eksportowa w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu produkcji w przemyśle i usługach32.

5. Zakończenie
Zachodzące w Chinach przemiany strukturalne są bardzo widoczne. Zanim się
rozpoczęły, Chiny stanowiły przykład społeczeństwa przedindustrialnego. Wejście
na drogę transformacji systemu społeczno-gospodarczego zainicjowało etap uprzemysłowienia i modyfikacji struktur przemysłowych kraju. Zmiana struktury gospodarczej w Chinach przełożyła się na dynamiczny wzrost produkcji, w tym produkcji
konkurencyjnych produktów. Wzrosła również produktywność pracy. Obserwowana
z każdym rokiem coraz wyraźniejsza zmiana struktury wytwarzania przekłada się na
wysoką dynamikę wzrostu chińskiego eksportu. Podkreślić trzeba umiejętności Chin
w sferze przyciągania BIZ i ich wykorzystywania do unowocześniania gospodarki.
Dzięki BIZ Chiny zyskały dostęp do nowoczesnej technologii i know-how, co zdecydowało o sukcesie planu uprzemysłowienia kraju. Rola BIZ w restrukturyzacji
przemysłu jest bardzo widoczna, można stwierdzić, że wiele zmian związanych
z industrializacją gospodarki sfinansowanych zostało właśnie przez kapitał zagraniczny.
W efekcie pomyślnie przeprowadzanych zmian Chiny dołączyły do grupy krajów nowo uprzemysłowionych. Patrząc jednak na wskaźniki zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarczych Chin, nadal można zaobserwować spory
udział zatrudnienia w rolnictwie. Pod tym względem Chiny wydają się być jeszcze
zbyt mocno uzależnione od rolnictwa, żeby można było mówić o podobieństwach do
struktur gospodarczych krajów wysoko rozwiniętych. W najbliższych latach można
L. Ciamaga, wyd. cyt., s. 118.
A. Liu, Sources of structural change and output growth of China’s economy: 1987-92, ,,Economics of Planning” 1998, no. 31, s. 107-109.
31
32
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więc spodziewać się raczej kontynuacji procesu industrializacji i dalszego zwiększania udziału przemysłu w wytworzeniu PKB niż przejścia do kolejnej fazy rozwoju.
Trzecie bowiem stadium rozwoju jest typowe dla społeczeństw poprzemysłowych,
wchodzących w etap deindustrializacji (de-industrialization). Jest to proces charakterystyczny dla krajów wysoko rozwiniętych, w których udział usług w produkcji
krajowej (tertiarization) staje się dominujący. W Chinach sektor usług szybko się
rozwija (również z tytułu napływających do niego BIZ), jednak jego wzrost jest cały
czas niższy niż przemysłu. Zatem wejścia Chin na kolejny etap rozwoju w najbliższej dekadzie nie należy się jeszcze spodziewać.
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The evolution of structural change in China
Summary
The article describes structural change in China. For the purpose of this paper, structural change
refers to changes in compositional structures of output, employment, investment, and export. The paper
also aims to develop a framework to identify the key determinants of China’s structural change.
The process of structural change in China started over 30 years ago. Since then, the country has
experienced a rapid de-agrarianization process and embarked on its industrialization path. The most
significant factors influencing structural change seem to be an inflow of foreign direct investment (FDI)
and access to advanced technology. A strategy of export oriented industrialization (EOI) has bought
positive results too. Several phenomena described within the paper go some way towards explaining the
extremely high rates of growth experienced in the Chinese economy in recent times.
Through analyzing a case study such as that of China, we can notice that even without political
liberalization, structural change may bring a country’s economic system closer to that of a well-functioning market economy.
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Rozwój energetyki wiatrowej
w regionie Azji i Pacyfiku
1. Wstęp
Międzynarodowa Agencja Energetyki ocenia, że globalne potrzeby energetyczne będą rosły w tempie 1,8% rocznie, a do 2030 r. globalne zapotrzebowanie na
energię wzrośnie o 55%. Za wzrost popytu na energię w czterech piątych odpowiadać będą Chiny i Indie, należące razem z Japonią do regionu Azji i Pacyfiku1. Są to
kraje, które rozwijają się niezwykle dynamicznie, charakteryzują się znacznym
wzrostem gospodarczym, a jednocześnie są największymi producentami energii
elektrycznej na świecie, ale posiadają mało własnych zasobów energetycznych, mogących zaspokoić rosnący popyt na energię elektryczną. Dodatkowo też emitują
znaczne ilości dwutlenku węgla, który jest w głównej mierze odpowiedzialny za
efekt cieplarniany. Szybki wzrost gospodarczy powoduje rosnące tempo zużycia
energii, co w sytuacji braku rodzimych zasobów zmusza do zwiększonego importu i
poszukiwania rozwiązań alternatywnych, mogących ten popyt zaspokoić, a jednocześnie nie obciążających środowiska. Taką możliwość daje wykorzystanie lokalnych, odnawialnych zasobów energetycznych. Wiąże się to z zerowym kosztem paliwa, zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacją dostaw energii
i zmniejszeniem obciążenia środowiska energetyką konwencjonalną. Istotne jest też
to, które ze źródeł odnawialnych ma szanse szybko zaspokoić rosnący popyt na
energię. Według raportu Windforce 12, Australia, Indie, Chiny i Filipiny (też Polska)
są krajami, w których to właśnie energetyka wiatrowa ma szanse na bardzo intensywny rozwój. W ujęciu globalnym oraz na tle pozostałych odnawialnych źródeł
energii (OZE) rozwija się ona najdynamiczniej. Średni roczny wzrost całkowitej
mocy zainstalowanej w latach 1995-2000 wyniósł 31%, a w latach 2000-2005 aż
26%. Według prognozy BTM Consult, w latach 2006-2010 można spodziewać się
przeciętnego wzrostu na poziomie 16,5%2. Obecnie na świecie zainstalowano w
energetyce wiatrowej 94 112 MW, a w 2007 r. ponad 20 000 MW (rys. 1). W porównaniu z rokiem 2006 jest to wzrost o 27%. Do jego intensyfikacji na świecie przyczy1

2007.
2

World Energy Outlook 2007. China and India Insights, International Energy Agency, France
B. Soliński, Trendy rozwoju energetyki wiatrowej w świecie, „Czysta Energia” 2007, nr 3, s. 14-15.
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Rys. 1. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na świecie w latach 1996-2007 (MW)
Źrodło: opracowanie własne na podstawie: Global Wind Energy Council, http://www.ewea. org/ fileadmin /ewea_ documents/documents/ Statistics/gwec/stats2007.pdf (data dostępu 14.07.2008).

niły się Chiny, USA i Hiszpania. W jednej czwartej państw na świecie energetyka
wiatrowa stała się istotnym źródłem energii elektrycznej3.
Wśród światowej dziesiątki liderów energetyki wiatrowej prym wiodą Niemcy,
gdzie pod koniec 2007 r. skumulowana moc zainstalowana w farmach wiatrowych
wyniosła 22 247 MW. Drugie miejsce zajmują USA (16 818 MW), trzecie Hiszpania
(15 145 MW), potem kolejno: Indie (8000 MW), Chiny (6050 MW), Dania
(3125 MW), Włochy (2726 MW), Francja (2454 MW), Wielka Brytania (2389 MW)
i Portugalia (2150 MW). Łącznie światowa dziesiątka ma zainstalowanych
81 105 MW4. Ponad 60% mocy zainstalowanej na świecie ulokowane jest w Europie
(57 136 MW), w tym u samych liderów energetyki wiatrowej w Europie jest zainstalowanych 50 237 MW (62%).
W Azji do 2007 r. zainstalowano 16 091 MW. Jest to dokładnie 28% mocy zainstalowanej w Europie. Azja zajmuje pod tym względem trzecie miejsce na świecie,
za Europą i Ameryką Północną. W Azji również zanotowano najdynamiczniejszy
przyrost mocy zainstalowanej na świecie od roku 2003. Między rokiem 2006 a 2007
sięgnął on 30% mocy zainstalowanej obecnie (rys. 2).
Łącznie rynek chiński i indyjski stanowią 17% mocy zainstalowanej wśród liderów sektora. Prognozy wskazują, że kolejne rekordy mocy zainstalowanej będą mia3
Global Wind Energy Council, http://www.ewea. org/ fileadmin /ewea_ documents/documents/
Statistics/gwec/stats2007.pdf (data dostępu 14.07.2008).
4
Tamże.
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Rys. 2. Roczna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w latach 2004-2007 (MW)
Źrodło: pracowanie własne na podstawie: Global Wind Energy Council, http://www.ewea. org/ fileadmin /ewea_ documents/documents/ Statistics/gwec/stats2007.pdf (data dostępu 14.07.2008).

ły miejsce w regionie azjatyckim. Według nich można spodziewać się przyrostu
wielkości rocznych mocy zainstalowanych z ok. 11 GW obecnie – do 25 GW w 2010
roku. Prognozy długoterminowe wskazują wzrost tej wielkości aż do 34 GW na rok
(dla lat 2015-2025)5.
Celem artykułu jest analiza rozwoju energetyki wiatrowej w regionie Azji i Pacyfiku. Autorka stawia tezę, że w sytuacji rosnącego popytu na energię – związanego z
gwałtownym tempem wzrostu gospodarczego, brakiem własnych zasobów energetycznych i dużym zanieczyszczeniem środowiska – skutecznym rozwiązaniem wydają się inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w energetykę wiatrową, która
ze względu na dużą dynamikę rozwoju daje szanse na pożądany wzrost mocy zainstalowanej. Dodatkowo za inwestycjami w energetykę wiatrową przemawia fakt, że
analizowane państwa są światowymi liderami w tym sektorze energetyki, to właśnie
na tych rynkach odnotowywane są ostatnio rekordy przyrostu mocy zainstalowanej.

2. Państwa przodujące w regionie Azji i Pacyfiku
W regionie azjatyckim główną rolę w energetyce wiatrowej odgrywają Indie i
Chiny. Chiny są drugim, zaraz po Stanach Zjednoczonych, rynkiem energii na świecie. Wraz z postępującym szybkim wzrostem gospodarczym zapotrzebowanie na
5

B. Soliński, wyd. cyt.
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energię elektryczną rośnie bardzo intensywnie. Szacuje się, że do 2020 r. będzie to
5,5% rocznie. Głównym aspektem niedostatku energetycznego w Chinach jest
wstrzymanie dziennych dostaw energii elektrycznej. Brak prądu w tym kraju jest
rzeczą powszechną. Uzależnienie gospodarki od węgla kamiennego (zaspokaja potrzeby energetyczne w 70%), niedostatek własnych zasobów ropy naftowej (zaspokaja potrzeby energetyczne w 20%) i niskie zużycie gazu ziemnego (zaspokaja potrzeby energetyczne w 2%), nieracjonalna struktura zużywanych paliw i relatywnie
niski poziom technologii w energetyce – podnoszą koszty produkcji oraz wywołują
nadmierne obciążenie ekologiczne środowiska naturalnego. Duże zużycie węgla
przyczynia się do rosnącej emisji dwutlenku węgla6. Po 2006 r. Chiny stały się głównym emitentem tego gazu cieplarnianego, wyprzedzając USA7. Według najnowszych
badań przeprowadzonych przez naukowców z uniwersytetów Kalifornia Berkeley i
San Diego, roczne tempo wzrostu emisji w rejonie Chin od 2004 do 2010 r. wyniesie
co najmniej 11%. W Chinach średnio co tydzień uruchamia się nową elektrownię
napędzaną węglem8. Chiny nie podpisały Ramowej konwencji ONZ o zmianie klimatu z 1996 r. ani Protokołu z Kioto. Może to znacznie utrudnić realizację zobowiązań krajów rozwiniętych co do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wzrost produkcji rodzimych surowców kopalnych nie jest w stanie zaspokoić
rosnącego popytu na energię elektryczną. Chiny powinny zwiększyć moc produkcyjną elektroenergetyki o 1300 GW, czyli o wartość większą niż całkowita obecnie
istniejąca moc produkcyjna w USA. Stanowi to silny bodziec do inwestycji w odnawialne źródła energii. Unia Europejska podjęła rozmowy z rządem Chin w sprawie
przeciwdziałania zmianom klimatycznym i poprawy globalnego bezpieczeństwa
energetycznego. Zmiany w polityce energetycznej mają polegać na ograniczaniu popytu na węgiel i ropę naftową oraz stymulowaniu popytu na energię odnawialną i
jądrową9.
Wzrost instalacji wiatrowych w Chinach w 2006 r. sięgnął aż 156%. Obecnie w
Chinach jest zainstalowanych ponad 6000 MW (tab. 1). Mówi się, że chińska energetyka wiatrowa od siedmiu lat ma największy na świecie roczny współczynnik mocy
zainstalowanej, sięgający nawet 56%. Przewidywania rozwoju tego rynku są jednak
jeszcze bardziej entuzjastyczne, bo mówi się, że jest to zaledwie początek boomu
wiatrowego i prawdziwie dynamiczny rozwój rynku dopiero nastąpi. Szacuje się, iż
do 2025 r. poziom mocy zainstalowanej będzie wynosił około 50 GW. Chiny posiadają nie tylko długą linię brzegową, ale też znaczne możliwości lokalizacyjne
w głębi lądu. Techniczny potencjał inwestycyjny onshore oszacowano na 1000 GW,
6
P. Olszowiec, Energetyka w Chinach – czas reform, ,,Energia Gigawat” 2003, nr 1, http://www.
gigawat. net.pl/article/ articleview/120/1/9/ (data dostępu 14.07.2008).
7
Alarmujące prognozy emisji CO2 w Chinach, http://www.energetyka.xtech.pl/newsItem.aspx?pg=6&pk=4918 (data dostępu 14.07.2008).
8
UE: Bezpieczeństwo energetyczne zależy od Chin, 2007, http://www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/ue;bezpieczenstwo; energetyczne;zalezy;od;chin,207,0,216527.html (data dostępu
14.07.2008).
9
World Energy…
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a offshore na 3000 GW. Najkorzystniejsze warunki wiatrowe panują na południowo-wschodnim wybrzeżu Chin, w Mongolii, Xinjiang, w Hexi Corridor znajdującym
się w Gansu Province.
Tabela 1. Moc zainstalowana w regionie Azji i Pacyfiku na koniec roku 2007 [MW]
Azja
Indie
Chiny
Japonia
Tajwan
Korea Południowa, Filipiny
Bangladesz, Indonezja, Sri Lanka
Razem
Region Pacyfiku
Australia
Nowa Zelandia
Wyspy na Pacyfiku
Razem
Razem Azja i Pacyfik

Moc zainstalowana do 2007 r.
8 000
6 050
1 538
282
191
25
16 091
824
322
12
1 158
17 249

Źródło: Global Wind Energy Council, http://www.ewea. org/ fileadmin /ewea_ documents/documents/ Statistics/gwec/stats2007.pdf (data dostępu 14.07.2008).

Od lutego 2005 r. wprowadzono w Chinach trzy mechanizmy wspierające rozwój energetyki wiatrowej: system ceny stałej, gwarantowany dostęp do sieci oraz
możliwość uzyskania subsydiów rządowych do każdej wyprodukowanej kilowatogodziny, uzależnionych od udziału użytych krajowych komponentów do budowy
elektrowni wiatrowej dla farm wiatrowych o mocy większej niż 50 MW. Obecnie
krajowy przemysł komponentów do elektrowni wiatrowych rozwija się intensywnie.
Blisko 18% elektrowni zainstalowanych na terenie Chin pochodzi z krajowej produkcji, choć w przeszłości na rynku dominowały urządzenia importowane. Do obecnej sytuacji przyczyniła się w głównej mierze jasna i stabilna polityka rządu wspierająca produkcję krajową. Pod koniec 2007 r. istniało na rynku 40 producentów
komponentów do farm wiatrowych. Wyprodukowane przez nich komponenty stanowiły 56% całości komponentów do elektrowni wiatrowych użytych do instalacji w
2007 r.10 Planuje się, że do końca 2010 r. w Chinach będą zainstalowane 4 GW, co
rocznie musi przynieść wzrost mocy zainstalowanej o 600 MW. Na kolejne 10 lat,
czyli do 2020 r., planuje się instalacje rzędu 20 GW (roczny przyrost instalacji to
1600 MW). Szacuje się, że aby zaspokoić rosnący popyt, całkowita moc zainstalowana będzie wynosić 1000 GW w 2020 r.
10
China, Global Wind Energy Council, http://www.gwec.net/index.php?id=21 (data dostępu
14.07.2008); Windforce 12. A blueprint to achieve 12% of the world’s electricity from wind power by
2020, Global Wind Energy Council, Greenpeace, June 2005, s. 21.
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Indie, po Chinach najludniejsze państwo świata, są krajem rolniczym z szybko
rozwijającym się przemysłem wydobywczym, energetycznym i technologii informatycznych. Przyrost PKB wynosił w Indiach w 2007 r. 8% i przewiduje się, że
niedługo przekroczy 10%. Średnie zużycie energii elektrycznej na świecie wynosi
2280 kWh rocznie, w Indiach zużywa się zaledwie 500 kWh. Moc zainstalowana w
systemie energetycznym w styczniu 2007 r. przekroczyła 127 GW11. Aby pokryć
stale rosnące zapotrzebowanie energetyczne w ciągu najbliższych 10 lat, ilość wytwarzanej energii powinna wzrosnąć dwukrotnie. Szacuje się, że popyt na energię
elektryczną w Indiach podwoi się do 2030 r., wykazując tendencję do wzrostu około
3,6% rocznie12.
Głównym paliwem w energetyce indyjskiej jest węgiel kamienny, którego bogate złoża znajdują się w środkowej i wschodniej części kraju. Jest to jednak węgiel
o niskiej wartości opałowej i dużej zawartości popiołu (35-50%). Indie posiadają
również znaczny potencjał energii wodnej, której część tylko jest wykorzystywana13.
Uboga i przestarzała sieć elektroenergetyczna jest przyczyną częstych przerw w dostawie prądu. Indie mają też problemy dotyczące nieprawidłowej struktury opłat za
energię, ze stratami na skutek kradzieży prądu, z brakiem odpowiedniej liczby liczników. Do 2010 r. planuje się wprowadzenie programu przyspieszonego rozwoju
energetyki oraz reform (Accelerated Power Development and Reform Program). Do
2012 r. przewiduje się całkowitą elektryfikację rolnictwa indyjskiego14. Mniejsze
zużycie paliw kopalnych mogłoby przyczynić się do 27% redukcji emisji dwutlenku
siarki i węgla do 2030 r.
Indie są czwartym co do wielkości rynkiem energii wiatrowej na świecie. Z końcem 2007 r. zainstalowano tam 8000 MW. Przyrost mocy zainstalowanej w 2007 r.
wyniósł 1700 MW. Coroczny wzrost mocy zainstalowanej ocenia się na 28%. Najbardziej wietrznym regionem Indii jest południowy stan Tamil Nadu, gdzie zlokalizowana jest ponad połowa inwestycji. Planuje się również lokalizacje morskie i pustynne. W Indiach rozwój energetyki wiatrowej nie bazuje na systemie cen stałych
ani na systemie kontyngentowym. Inwestorzy są przyciągani do sektora ustanowionym przez prawo energetyczne obowiązkiem nałożonym na spółki dystrybuujące
energię – dostarczenia odpowiedniej ilości energii zielonej. W 10 z 29 stanów w
kraju ustalono obowiązek zakupu energii zielonej wynoszący nawet do 10% energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Na poziomie państwowym stworzono szereg
bodźców fiskalnych, takich jak: obniżka podatków bezpośrednich o 80% w pierwszym roku instalacji farmy, dziesięcioletnie zwolnienie z podatków (tzw. a ten year
tax holiday), zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży energii elektrycznej
Rozwój energetyki w Indiach, „Urządzenia dla Energetyki” 2007 nr 7, http://www.cire.pl/pliki/2/rozwojindie.pdf ( data dostępu 14.07.2008).
12
World Energy…
13
Jezierski G., Nie ma paliwa tak kosztownego, jak brak paliwa. Atomowe Indie, http://www.gigawat.net.pl/article/articleview/426/1/47 (data dostępu 14.07.2008).
14
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ze źródeł odnawialnych. Potencjał energetyki wiatrowej w Indiach szacuje się na
45 000 MW. Ponad 97% inwestycji w energetykę wiatrową pochodzi z prywatnego
sektora. W Indiach obecnie istnieje około 10 producentów elektrowni wiatrowych15.
Japonia jest drugą po USA potęgą przemysłową na świecie. Kraj Kwitnącej Wiśni należy też do czołowych producentów energii elektrycznej (trzecie miejsce na
świecie – 7,4% udziału w produkcji globalnej). Paradoksalnie Japonia jest prawie
całkowicie pozbawiona surowców energetycznych (nie licząc energii wodnej niesionej przez liczne górskie rzeki). W tym kraju występują różnorodne, ale niewielkie,
rozproszone i trudne do eksploatacji surowce kopalne – węgiel kamienny i ropa naftowa (jej eksploatacja pokrywa jedynie 0,3% potrzeb energetycznych). Przyczyniło
się to do tego, że 90% produkcji przemysłowej oparte jest na surowcach importowanych. Energia wytwarzana z ropy naftowej jest podstawą bilansu energetycznego
(jej udział wynosi 52%), ze spalania węgla kamiennego pochodzi 20%, a z gazu
ziemnego 10% wytwarzanej w Japonii energii. Udział energii jądrowej wynosi 10%,
elektrownie wodne dostarczają zaledwie 8% wytwarzanej w kraju energii16. Niedostatek własnych źródeł energii, a przy tym duże zapotrzebowanie na energię elektryczną dynamicznie rozwijającej się po II wojnie światowej gospodarki japońskiej
– wywołały zainteresowanie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo stymulują ten rozwój zobowiązania Protokołu z Kioto (redukcja gazów cieplarnianych do 2012 r. w wysokości 6% w stosunku do 1990 r.).
Moc zainstalowanych turbin wiatrowych wzrosła w Japonii z poziomu 136 MW
w 2000 r. do 1538 MW do końca 2007 roku. Intensywny rozwój sektor zawdzięcza
poparciu rządowemu: wprowadzeniu umów bilateralnych na 15-17 lat, korzystnej
cenie uzyskiwanej za sprzedaż zielonej energii i grantom na powstanie projektów
dotyczących farm wiatrowych.
Tohoku i Hokkaido są regionami Japonii o największej mocy zainstalowanej. W
Japonii czołowym producentem elektrowni wiatrowych jest Mitsubishi, którego
udział w rynku podaży elektrowni wiatrowych w Indiach w 2004 r. sięgnął ponad
30%17. Wysoka gęstość zaludnienia, położenie kraju na wyspach i duże urozmaicenie terenu były niejednokrotnie przyczyną pojawienia się stagnacji w sektorze (ataki
tajfunów, uderzenia piorunów, silne turbulencje). Obecnie trwają prace nad odpowiednimi standardami podwyższającymi bezpieczeństwo takich inwestycji18. Japońskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że moc zainstalowana do 2030 r.
będzie wynosić 11 800 MW19.
Windforce 12…
Japonia, http://pl.wikipedia.org/ wiki/Japonia #Przemys.C5.82 (data dostępu 14.07.2008).
17
Windforce 12…
18
Japan, Global Wind Energy Council, http:// www.gwec .net/index. php?id=21 (data dostępu
14.07.2008).
19
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3. Pozostałe państwa w regionie
Australia posiada stabilną, zrównoważoną gospodarkę, dobrą infrastrukturę
energetyczną, rozwinięty rynek prawny i finansowy. Znaczną rolę w sukcesie gospodarczym odegrał sektor elektroenergetyki. Dostępna na rynku tania energia elektryczna jest przyczyną zróżnicowania źródeł energii i stanowi podstawę rozwoju
przemysłu, sektora usługowego oraz wzrostu konsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Bardzo niskie koszty zakupu energii elektrycznej, znacznie poniżej cen zakupu energii w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, a w
szczególności koszty energii wytworzonej z gazu ziemnego, powodują, że w Australii cena zakupu jednostki energetycznej wytworzonej w ten sposób jest najniższa na
świecie. Niskie koszty zakupu energii elektrycznej mają znaczny wpływ na kształtowanie się ostatecznych cen towarów. Australia posiada spore zasoby kopalnych źródeł energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej. Należy do głównych
ich producentów i eksporterów. Złoża ropy naftowej są najmniej eksploatowane. W
przypadku niemal 70% tych złóż można powiedzieć, że są one nadal nie odkryte
bądź też jedynie zlokalizowane. Na terytorium Australii istnieją też bardzo dogodne
warunki do wykorzystania energii odnawialnej: słonecznej, wiatrowej i wodnej20.
Ze względu na rosnącą cenę energii elektrycznej i rosnące zapotrzebowanie
energetyczne (do 2020 r. szacuje się, że wzrośnie ono w Australii dwukrotnie) oraz
ochronę środowiska jako jeden z priorytetów polityki ekologicznej, rząd podjął w
1996 r. prace nad programem rozwoju czystej energetyki. Najważniejszym dokumentem w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Australii jest wprowadzona w 2004 r. Biała Księga (White Paper on Energy and the Environment Securing Australia’s Energy Future), która zawiera szczegółowe programy wsparcia
rozwoju sektora energetycznego, w tym również odnawialnych źródeł energii. Rządowy projekt zakłada decentralizację systemu energetycznego w odległych rejonach.
Oddalone obszary miejskie i większe skupiska lokalne powinny stać się niezależnymi, samowystarczalnymi mikrosystemami energetycznymi.
Korzystny wpływ na środowisko, niskie koszty eksploatacyjne i znacznie szybszy okres zwrotu niż w przypadku inwestycji w tradycyjne nośniki kopalne, dogodny system podatkowy, swoboda inwestycji komercyjnych i troska o środowisko naturalne sprzyjają inwestycjom w odnawialne źródła energii. Australijski sektor
energetyki wiatrowej pod koniec 2007 roku zyskał duże znaczenie. Rząd uparuje się
w nim szans na zwiększenie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Australia ma jedne z najlepszych zasobów energetycznych wiatru. W 2007 r. zatwierdzono budowę
farm wiatrowych na łączną moc zainstalowaną sięgającą 400 MW, czyli połowy
obecnie zainstalowanej mocy (824 MW). Dziewięć dużych projektów jest bliskich
zakończenia procesu inwestycyjnego. Łączna ich moc opiewa na ponad 860 MW. W
następnej dekadzie planuje się budowę kolejnych 10 000 MW.
P. Ginalski, Stawiają na rozwój źródeł odnawialnych. Teraz Australia!, ,,Energia Gigawat”
2005, nr 7, http://www.gigawat.net.pl/ article/articleview/560/1/54/ (data dostępu 14.07.2008).
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Wsparcie rządu dla energetyki wiatrowej umocniło się w 2008 r. Obecnie w
Australii działa ponad 600 elektrowni wiatrowych, jedna turbina przypada na każde
12 km2. Większa gęstość tego typu inwestycji spotykana jest w południowej części
kraju, gdzie jedna turbina przypada na 4,5 km2. Rocznie energetyka wiatrowa produkuje 2500 GWh energii elektrycznej, wystarczającej do zasilenia 348 000 domostw,
co przykładowo odpowiada 80% konsumpcji energii elektrycznej w Adelajdzie.
Taka ilość energii zielonej rocznie pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla,
odpowiedzialnego w dużej mierze za efekt cieplarniany, o 3256 ton21.
Australia ma dobre warunki do rozwoju podaży urządzeń wytwarzających energię z wiatru. Światowi producenci turbin wiatrowych przyciągani są doskonałą lokalizacją inwestycji – bliską chłonnego rynku regionu Azji i Pacyfiku. Ponadto stabilność polityczna oraz zachęty ekonomiczne, finansowe i socjalne stanowią dodatkowy
czynnik stymulujący powstanie nowych inwestycji. Obecnie w Australii istnieje fabryka Vestasa produkująca turbiny wiatrowe. Haywards Engineering na Tasmanii
produkuje wieże do elektrowni wiatrowych. W Wiktorii Keppel Prince planuje budowę fabryki produkującej skrzydła i inne komponenty. Australia jest producentem
połowy turbin zainstalowanych na swoim obszarze22.
W Australii funkcjonuje system subsydiów inwestycyjnych opartych na ulgach
podatkowych. W cenie energii elektrycznej z paliw kopalnych nie uwzględnia się
kosztów zewnętrznych. Szacuje się, że jeśli byłyby one uwzględnione, energia elektryczna z wiatru stałaby się bardzo konkurencyjna względem paliw kopalnych czy
energii atomowej. Energia wiatrowa zaspokaja obecnie ok. 0,5% zapotrzebowania
na energię elektryczną w kraju. Szacuje się, że poziom ten mógłby wynosić 20% bez
istotnego przeciążenia sieci elektroenergetycznej23.
Rozwojowi sektora energetycznego, w tym odnawialnych źródeł energii, towarzyszy także redukcja akcyzy na paliwa i energię elektryczną. Od 1 lipca 2006 r.
system akcyzy zmodernizowano i uproszczono. Organizacje i gospodarstwa domowe korzystające z energii niekonwencjonalnej mogą cieszyć się znaczną obniżką
akcyzy (nawet do 50% co najmniej do lipca 2015 r.). Uelastycznienie poziomu akcyzy w energetyce ma przygotować wytwórców energii konwencjonalnej do nowych warunków rynkowych i wymóc dostosowanie się do nich. Z kolei firmy zajmujące się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych uzyskają w ten sposób
czas i preferencyjne warunki na przygotowanie się do funkcjonowania w ramach
wolnej konkurencji24.
Według Raportu Australian Greenhouse Office z 2003 r., w Australii można by
zainstalować 8000 MW w energetyce wiatrowej bez konieczności gruntownej przebudowy systemu elektroenergetycznego. Jest to kolejny argument pokazujący, jak
Australia, Global Wind Energy Council, http://www.gwec.net/index.php?id=23 (data dostępu
14.07.2008).
22
Windforce 12…
23
Australia, Global Wind…
24
P. Ginalski, wyd. cyt.
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duże znaczenie ma rozwój energetyki wiatrowej dla rynku energetycznego. Dodatkowo możliwość wykorzystania innych technologii, też przyjaznych środowisku,
choć już w mniejszym stopniu, choćby opartych na spalaniu węgla, nie jest zbytnio
brana pod uwagę ze względu na złożoność całkowitych kosztów inwestycyjnych (w
tym środowiskowych), trudności w ich oszacowaniu i wysokie uzależnienie od lokalizacji. Wysoce prawdopodobne wydaje się, iż znacznie tańsze są inwestycje w energetykę wiatrową. Szacuje się, iż w ciągu 10-15 lat energetyka wiatrowa będzie konkurencyjna w stosunku do paliw kopalnych bez dodatkowej konieczności nakładania
na „energetykę czarną” kosztów redukcji zanieczyszczeń. Przyczynia się do tego też
globalnie obniżająca się cena prądu elektrycznego produkowanego w elektrowniach
wiatrowych, która od lat siedemdziesiątych spadła o 75%25.
Energetyka wiatrowa w Nowej Zelandii rozwija się systematycznie. W 2007 r.
moc zainstalowana podwoiła się. Inwestorzy nie otrzymują bezpośredniego rządowego wsparcia finansowego ani subsydiów. Jeden z najwyższych na świecie wskaźników mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych świadczy o tym, że przy odpowiednich warunkach aerodynamicznych energia z wiatru staje się konkurencyjnym
źródłem energii. W roku 2007 rząd nowozelandzki jako jeden z celów swojej polityki energetycznej ogłosił osiągnięcie 90% udziału energii ze źródeł odnawialnych w
wytwarzanej energii elektrycznej. Obecnie udział ten wynosi 65%, głównym źródłem jest energetyka wodna. Aby cel został osiągnięty, roczny przyrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii powinien wynosić 200 MW26.
Istnieje szansa, że w najbliższej dekadzie energetyka wiatrowa na Filipinach będzie się rozwijać dość intensywnie (mówi się o Filipinach jako o nadziei południowej Azji). W ciągu dziesięciu lat moc zainstalowana powinna wzrosnąć do 417 MW.
Zgodnie z badaniami National Renewable Energy Laboratory, Filipiny dysponują
obszarem 10 000 km2, na którym są bardzo dobre warunki wiatrowe. Obszar ten
stanowi jedynie 4% całego kraju. Obecnie w planach jest budowa sześciu farm wiatrowych o łącznej mocy 140 MW27.

4. Uwagi końcowe
Jednym z zagadnień właściwie prowadzonej polityki zagranicznej jest zapewnienie państwu systematycznych, zdywersyfikowanych dostaw surowców kopalnych. Aby utrzymać wzrost ekonomiczny w Chinach, Indiach i Japonii, ten warunek
musi być zachowany, zwłaszcza że globalny popyt na węgiel kamienny i ropę naftową zwiększy się prawie o 75%, a największymi konsumentami czarnego złota będą
Indie i Chiny, na które przypadnie blisko 45% zużycia. Ogromne zapotrzebowanie
na energię i brak rodzimych surowców energetycznych mogących ten deficyt zaspokoić oraz rosnąca cena ropy naftowej stwarzają nowe wyzwania, wiążące się zarów25
26
27

Windforce 12…
New Zeland, http://www.gwec.net /index.php? id=23 (data dostępu 14.07.2008).
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no z oszczędzaniem zasobów energetycznych, jak i zmniejszeniem emisji gazów
cieplarnianych.
Analizowane państwa regionu Azji i Pacyfiku są niewątpliwie światowymi liderami gospodarczymi. Przodują na rynku elektroenergetycznym, w tym wiatrowym.
W krajach tych również powstają ambitnie plany rozwoju sektora elektroenergetycznego. Rozwój i inwestycje w odnawialne źródła energii przyczynią się do dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Pozwoli to zredukować przerwy w dostawie prądu. Analizowane kraje charakteryzują się dużym
obszarem i znacznymi odległościami między skupiskami ludności. Zagadnienie to
szczególnie widoczne jest na kontynencie australijskim, gdzie skupiska ludzkie są
oddzielone od siebie często setkami, a nawet tysiącami kilometrów. Wobec rosnącego zapotrzebowania energetycznego kraju coraz trudniejsze staje się zaopatrywanie
odległych obszarów w energię. Konieczna jest rozbudowa i unowocześnienie energetycznych systemów przesyłowych, co w kontekście znacznych odległości oraz
warunków klimatycznych jest przedsięwzięciem kosztownym i trudnym. Dlatego
kraje o dużym obszarze skłaniają się do wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych.
Energetyka wiatrowa ma obecnie i będzie miała największe szanse na intensywny rozwój w regionie Azji i Pacyfiku. Kraje te posiadają znaczny potencjał energetyczny wiatru. Najwyższe tempo wzrostu mocy zainstalowanej w najbliższych latach (prognozy krótkoterminowe28) będzie występować w krajach azjatyckich, a
także w USA. W ostatnich latach zarejestrowano najwyższe tempo przyrostu mocy
zainstalowanej w Chinach – 38,8%, w Indiach – 35,7% i w Japonii – 33,6%. Szacuje się, że w Azji do 2010 r. moc zainstalowana ma wzrosnąć aż czterokrotnie. Obok
Indii zdecydowanym liderem regionu będą Chiny, które już za pięć lat mają mieć
zainstalowane 7764 MW w energetyce wiatrowej, a więc ponad sześciokrotnie więcej niż w 2005 r. (1264 MW). Natomiast prognozy długoterminowe sporządzone dla
2025 r. wskazują, że udziały te wyrównają się i ok. 25% całkowitej zainstalowanej
mocy światowej będzie zlokalizowane w Azji29.
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Wind power development in the Asia-Pacific region

Summary
The aim of this article is to analyze the development of wind power in the Asia-Pacific region.
Most of the countries presented in the paper are the largest economies in the world. It is believed that
the rapid economic growth will contribute to rising energy demand. The crucial drivers forcing countries to rapid renewable sources development are very few fossil fuel resources and necessity to import
them. Additionally, with rapid economic growth they produce large quantities of carbon dioxide and
have very bad impact on the environment. What could improve the situation is the investment in renewable energy sources especially in the wind energy sector presented in the paper. It delivers energy
security benefits of avoided fuel cost, is environmental friendly source of energy and has no long term
fuel price risk, avoids the supply risk and dependence on other countries.
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Inwestycje portfelowe a rozwój
i komercjalizacja systemu finansowego
w Chinach
1. Wstęp
Wzmożony rozwój i rosnąca otwartość gospodarki chińskiej sprawiły, że w ostatnich latach państwo to staje się coraz ważniejszym „graczem” w światowej gospodarce, jest również uważane za lidera wśród krajów rozwijających się1. Jest to spowodowane znacznym wzrostem gospodarczym, który wywołany został szybkim wzrostem
popytu wewnętrznego i powoduje intensywne poszukiwania atrakcyjnych rynków
dla inwestycji. Gospodarka chińska rośnie w tempie dwucyfrowym (10,5% w roku
2007)2, ma duży potencjał i dobre perspektywy. Nie są to wszystkie powody, dla których Chiny stały się obiektem zainteresowania i wielu analiz ekonomicznych.
Uważa się powszechnie, że chiński wzrost wywoła zmianę na pozycji lidera w
gospodarce światowej. Pewne sygnały swoistej zamiany możemy właśnie obserwować. Gwałtowny rozwój gospodarki chińskiej stanowi wyzwanie dla gospodarek krajów zachodnich, zarówno w kwestii rynkowej, jak i polityki, dyplomacji i inwestycji.
Pojawiają się analizy, jak potencjał tego kraju wpłynie na np. partnerów handlowych.
W niniejszym artykule została podjęta próba ukazania, w jaki sposób przepływy kapitałów w formie inwestycji portfelowych w kierunku Chin wpływają na rozwój gospodarki i cały system finansowy tego kraju. Liczne publikacje opisują przepływ kapitałów z gospodarek rozwiniętych do gospodarki chińskiej, szczególnie w formie
inwestycji bezpośrednich. Coraz większe znaczenie dla rozwoju całego chińskiego
rynku, a szczególnie systemu finansowego, mają również inwestycje portfelowe.

2. Pojęcie inwestycji portfelowych
Według P. Bożyka inwestycje portfelowe to: „lokaty kapitału w zagraniczne
papiery wartościowe (głównie obligacje i akcje), dokonywane przez osoby prywatne
albo przedsiębiorstwa lub inwestycje publiczne w celu osiągnięcia dochodu wyższeI. Taylor, China’s oil diplomacy in Africa, International Affairs 82, The Royal Institute of International Affairs 2006, s. 937.
2
R. Jenkins, C. Edwards, The economic impacts of China and India on sub-Saharan Africa:
Trends and prospects, ,,Journal of Asian Economics”, Elsevier Inc. 2006, s. 207.
1
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go niż z krajowych papierów wartościowych w postaci dywidend i odsetek czy efektów gry giełdowej”3. W definicji tej nacisk jest położony na interes inwestorów. Jakie jednak implikacje dla gospodarki Chin rodzą inwestycje portfelowe w akcje
rodzimych spółek? W ostatnich latach zmienił się charakter inwestycji portfelowych.
W coraz większym zakresie zamiast inwestycji długookresowych przeważają krótkookresowe przepływy kapitału, środek zaś ciężkości przesuwa się z obligacji na
zakup akcji czy instrumentów pochodnych jako bardziej dochodowych. Zmienił się
również kierunek przepływu. Zauważyć można, że kapitał kierowany jest obecnie
głównie na rynki krajów wschodzących, a szybkość tego procesu jest zwielokrotniona przez postęp technologiczny i stabilizowanie się kolejnych rynków. W węższym
ujęciu uważa się dodatkowo, że są to inwestycje, w wyniku których „inwestor ma
maksymalnie 10% udziału w kapitale spółki, w którą inwestuje”4, nie chodzi więc o
uzyskanie efektywnej kontroli i zarządzanie przedsiębiorstwem.
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób przepływy kapitału w formie
inwestycji portfelowych wpływają na system finansowy w Chinach, musimy najpierw przyjrzeć się podstawowym kategoriom podmiotów systemu ekonomicznego
i ich charakterystycznym cechom w gospodarce chińskiej. Jak podaje S. Owsiak5, te
kategorie to gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i państwo. W kolejnej części
niniejszego artykułu przeanalizowano specyfikę tych podmiotów w gospodarce
chińskiej.

3. Podmioty systemu ekonomicznego Chin
Aby w pełni zrozumieć specyfikę gospodarki chińskiej, należy przyjrzeć się cechom podstawowych podmiotów jej systemu ekonomicznego. Istnieją bowiem pewne specyficzne elementy w ich charakterystykach, mogące stanowić pozytywny bodziec lub czynnik hamujący rozwój rynku finansowego tego kraju.
Gospodarstwa domowe stanowią grupę specyficzną, gdyż ich decyzje w zakresie
finansów prywatnych nie opierają się na jednoznacznych przesłankach. Wynika stąd,
że jedynym motywem działania gospodarstw domowych nie jest maksymalizowanie
dochodu pieniężnego, a w konsekwencji dóbr i usług, lecz są nim szeroko rozumiane
cele związane z realizacją życiowych ambicji człowieka. Ludzie, którzy uświadamiają sobie sytuację rynkową, również w Chinach, są w stanie realizować dochód,
korzystając z możliwości, jakie daje rozwijający się rynek finansowy. Inwestycje
indywidualne stanowią ogromny bodziec do rozwoju systemu finansowego, pobudzając rozwój gospodarki dzięki ogromnym możliwościom gromadzenia kapitału
dużych grup ludności. W Chinach następuje proces akumulacji oszczędności, trzeba
P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008, s. 103.
E. Mińska-Struzik, W. Nowara, S. Truskolaski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Handel.
Czynniki produkcji. Globalizacja, AE, Poznań 2007, s. 47.
5
S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 137.
3
4
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jednak dokonać wielu zmian w mentalności społeczeństwa i w postrzeganiu tamtejszego systemu finansowego, by przekonać ludzi do oddania kapitału w ręce rynku.
Aby to stało się możliwe, potrzebny jest udział i rozwój pozostałych ogniw systemu finansowego. Przedsiębiorstwa, ze względu na szeroki wachlarz form prawnych prowadzenia działalności, są jeszcze bardziej zróżnicowane. Przedmiotem
działalności może być nie tylko wytwarzanie dóbr i usług, ale coraz częściej funkcjonowanie w sferze czysto inwestycyjnej i pieniężnej. Celem przedsiębiorstw jest
„zaspokojenie potrzeb ludzkich w drodze gospodarowania”6, a coraz częściej odbywa się to za pośrednictwem banków handlowych, przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw maklerskich. W zmieniającym swą strukturę systemie finansowym Chin, jak w systemie każdego kraju o trwale i dynamicznie rozwijającej się
gospodarce, przedsiębiorstwa są beneficjentem znacznej części kapitałów, płynących ze strony zarówno państwa, jak i gospodarstw domowych, właśnie w formie
inwestycji kapitałowych na rodzimych rynkach. Akcje spółek chińskich, jak pokazują ostatnie notowania na międzynarodowych rynkach kapitałowych, stanowią atrakcyjne miejsce lokowania kapitału i pomimo ryzyka kraju wschodzącego ściągają
również kapitał aktywnych inwestorów zagranicznych. Z całą pewnością należy się
zastanowić, jaki wpływ na działanie przedsiębiorstw w specyficznych warunkach
rodzącej się gospodarki rynkowej mają dotacje i gwarancje państwowe, z których w
imię liberalizacji gospodarki rząd chiński może rezygnować. Kwestią godną zainteresowania zdaje się być niepewność, czy w obliczu utraty strumienia dotacji przedsiębiorstwa chińskie będą w stanie poradzić sobie z konkurencją krajową i międzynarodową oraz odpowiedzieć na trudne pytania, jak samodzielnie kształtować
strukturę kapitału czy jak prowadzić politykę dywidend.
Spółki chińskie, również te z kapitałem państwowym, w inwestycjach portfelowych dostrzegły swoją szansę ekspansji na rynki zagraniczne. Ze środków pozyskanych ze sprzedaży instrumentów finansowych na giełdach takie firmy jak Sinopec
(China Petroleum & Chemical Corporation) czy CNPC (China National Petroleum
Corporation) finansują poszukiwania nowych źródeł zaopatrzenia i zakładają oddziały swoich firm np. w krajach Afryki (szczególnie w Sudanie czy Angoli)7. Chiny
dostrzegają swoją szansę właśnie w obniżaniu kosztów pracy, obserwują i uczą się
na błędach krajów, które przeżyły już rozkwit swoich gospodarek. Nadwyżki walutowe są inwestowane w krajach afrykańskich, szczególnie w złoża i nieruchomości,
a do pracy najmowani są mieszkańcy Afryki. Dzięki temu „choć logika globalizacyjnej sztafety podpowiada, że miejsce bogacących się Chin prędzej czy później zajmie
inny kraj z niższymi kosztami produkcji, tym razem może być inaczej”8.
Otwarcie gospodarki na inwestycje zagraniczne rodzi pozytywne efekty dla
wszystkich podmiotów. Popyt na produkowane dobra nie ogranicza się tylko do ob6
7
8

S. Owsiak, wyd. cyt., s. 141.
I. Taylor, wyd. cyt., s. 945.
W fabryce niskich cen, ,,Newsweek” 4.02.2008.
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szaru państwa, rozszerza się również asortyment (ChRL dzięki ekspansji na rynki
zagraniczne w latach 1996-2002 zwiększyła liczbę eksportowanych rodzajów dóbr
do 1409).
Dla funkcjonowania przywołanych podmiotów systemu ekonomicznego elementem decydującym jest państwo, ono bowiem ustala prawne reguły gry rynkowej
i czuwa nad ich przestrzeganiem, a także nad podażą pieniądza. Posiada udziały w
spółkach o znaczeniu strategicznym dla zaspokajania potrzeb ludności, jest więc w
stanie kształtować sytuację pomiędzy podmiotami rynku, np. przez politykę antymonopolową czy otwartość na kapitały i inwestycje zagraniczne oraz politykę proekologiczną (która jak powszechnie wiadomo, nie jest w Chinach czynnikiem decydującym np. dla lokalizacji inwestycji). W Chinach polityka państwa miała
decydujący wpływ na kształt systemu finansowego i rynku kapitałowego. Jak pokazują zmiany w kierunkach przepływu inwestycji portfelowych w ostatnich latach,
otwarcie się gospodarki na świat dało podstawę do jej dynamicznego rozwoju.
W. Białek, analityk SEB TFI, twierdzi, że: „rynkiem, gdzie ceny są napompowane, są
Chiny. […] rynek, który jest w hossie motywowanej fundamentalnie, w przypadku
kryzysu w innej części świata przeżyje korektę, ale będzie rósł dalej”10. Dzieje się
tak dlatego, że rządy krajów, w których następuje kryzys, przekazują środki na nowe
inwestycje i zażegnanie niekorzystnej sytuacji, a także podejmują decyzje ułatwiające odbudowanie zaufania do rynków finansowych, np. uwalniają rezerwy kredytowe. Problem dla nich tkwi w tym, że pieniądze z interwencji natychmiast, dzięki
globalizacji rynków finansowych, trafią na peryferie, gdzie wciąż można je inwestować bez obaw o nadmierne i szkodliwe osłabienie tempa wzrostu gospodarczego.
Pomimo wielu lat zamknięcia gospodarki chińskiej na zachodnie wzorce i modele rozwoju coraz większą popularność wśród elit rządzących zdobywają idee: prywatyzacji, deregulacji, dewaluacji waluty narodowej, ograniczania roli państwa w
funkcjonowaniu przedsiębiorstw, otwierania gospodarki na inne kraje, tak popularyzowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy czy Światową
Organizację Handlu11. Nie można także zapominać o wpływie polityki zagranicznej
na kształt finansów państwa: atrakcyjnym rynkiem dla chińskich produktów i inwestycji jest Afryka – kontynent, który wchodzi na drogę dynamicznego rozwoju. Inwestycje, dokonywane przez przedsiębiorstwa chińskie w Afryce są związane głównie z bogatymi złożami surowców na tym kontynencie i możliwością ich taniej
eksploatacji. Dodatkowo Chiny mają na względzie zasoby, szczególnie nieodnawialne źródła energii. Większość krajów Afryki i Chiny łączą jednak również problemy, na przykład w ocenie łamania praw człowieka czy kontaktów handlowych
z Zachodem.
R. Jenkins, C. Edwards, wyd. cyt., s. 219.
Im gorzej w centrach finansowych, tym lepiej dla nas, „Parkiet” 23.11.2007.
11
E. Mawdsley, China and Africa: Emerging Challenges to the Geographies of Power, Geography Compess of Cambridge University 1/3, Blackwell Publishing 2007, s. 414.
9
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4. System finansowy w Chinach
Na system finansowy Chin możemy też spojrzeć nieco inaczej. W węższym ujęciu, którym posługuje się m.in. A. Bolesta12, system finansowy tego kraju opisuje się
jako powiązany ze sobą system bankowy, pozabankowe instytucje finansowe oraz
rynki kapitałowe.

Rys. 1. Struktura systemu finansowego Chińskiej Republiki Ludowej
Źródło: A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa
2006.

Już pod koniec lat siedemdziesiątych elity rządowe twierdziły, że: „wraz z wdrożeniem odpowiedniej infrastruktury finansowej i uruchomieniem efektywnych usług
finansowych nastąpi zwiększenie wydajności restrukturyzacji i przyspieszenie reform innych sektorów gospodarki”13. Miało to na celu mobilizację oszczędności krajowych i podniesienie efektywności alokacyjnej kredytów, lepsze zarządzanie makroekonomiczne oraz stabilizację mikroekonomiczną. Oznaczało jednocześnie
otwarcie się na model rozwoju wzorowany na krajach gospodarki zliberalizowanej,
chociaż zakres reform w ChRL nie był wyznaczony.
W roku 1994 wprowadzono reformy, które usprawniły działanie banku centralnego. (Bank ten rozpoczął swoją wyłącznie niekomercyjną działalność w 1984 r.).
12
A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa
2006, s. 40.
13
Tamże, s. 41.
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Zwiększono jego kompetencje w zakresie nadzoru nad systemem bankowym oraz
stabilnością chińskiej waluty. Były to implikacje kryzysu, który rozpoczął się w latach 1993-1994 i spowodował zakłócenia w finansowaniu gospodarki chińskiej.
Zbyt duża ilość kredytów stała się źródłem spekulacji na rynkach kapitałowych.
Jeżeli chodzi o komercyjną gałąź bankowości chińskiej, to jednym z priorytetów
okazała się być swoista kampania społeczna, skierowana w stronę podmiotów gospodarczych, by korzystały z jej usług. W tym celu rząd ogłosił, że zamiast dotacji
przedsiębiorstwa będą otrzymywać pożyczki bankowe. To z kolei był pierwszy impuls do rozkwitu sektora chińskich banków komercyjnych, które teraz jako spółki
akcyjne stanowią atrakcyjny przedmiot inwestycji portfelowych. Kolejną formą
wspierania przedsiębiorczości były korporacje powiernicze i inwestycyjne, powstające głównie na obszarach zurbanizowanych. W 1990 r. w Szanghaju, a w 1991 r. w
Shenzen powstały giełdy papierów wartościowych.

5. Inwestycje portfelowe a rynek kapitałowy Chin
Obserwując przepływ środków pochodzących z inwestycji zagranicznych, można zauważyć, że kierowane są one obecnie z giełd papierów wartościowych czy
rynków obligacji do projektów publicznych, są więc nadal kontrolowane przez państwo. Problemem jest jednak dalsze przeznaczanie środków, podmioty bowiem nie
mają pełnej swobody w wyborze dalszych dróg przepływów kapitału. Jednakże projekty publiczne obejmują inwestycje w usługi socjalne, a następnie przekształcają
się w przepływy komercyjne14, możemy więc stwierdzić pozytywny wpływ inwestycji zagranicznych na podmioty gospodarki chińskiej.
Szczególną uwagę warto poświęcić rynkowi kapitałowemu, ponieważ stanowi
on silne źródło finansowania działalności i nowych inwestycji przedsiębiorstw chińskich, pośrednio ma więc znaczenie dla ludności jako inwestorów indywidualnych i
konsumentów, a także dla państwa, którego pozycja na arenie międzynarodowej
zmienia się na jego korzyść. Rozwój rynku kapitałowego ugruntowuje zaufanie zagranicznych inwestorów oraz instytucji zbiorowego inwestowania.
Nie bez znaczenia dla ostatnich wydarzeń na rynkach papierów wartościowych
pozostaje fakt, że rząd Chin wspiera inwestycje związane z olimpiadą w Pekinie w
2008 roku. Dodatkowe zamieszanie na rynkach finansowych może spowodować to,
że już teraz pojawiają się spekulacje o rewaluacji chińskiej waluty w stosunku do
amerykańskiego dolara. Indeksy chińskie rosną dzięki efektom psychologii inwestowania: sprawiają to nadzieje inwestorów, że władze podejmą odpowiednie środki,
by wesprzeć rynek akcji i gospodarkę dotkniętą kryzysem na przełomie stycznia i
lutego przez opady śniegu i zamiecie.
Tego typu informacje mają ogromne znaczenie dla gospodarki światowej, gdyż
dzięki procesom globalizacyjnym żaden rynek na świecie, szczególnie tak ważny
14

Tamże, s. 45.
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jak chiński, nie działa w izolacji. Powiązane są ze sobą poszczególne rynki akcji na
światowych giełdach. Występują również powiązania międzyrynkowe, czyli wzajemne zależności pomiędzy rynkami „wielkiej czwórki”: akcji, walut, obligacji oraz
towarów. Inwestorzy, którzy dywersyfikują swoje portfele celem redukcji ryzyka
(zgodnie z teorią portfolio), muszą wybierać nie tylko rodzaj instrumentu, ale również region, z którego dana forma inwestycji pochodzi, i to, z jaką gospodarką – krajów rozwiniętych czy rozwijających się – jest związana.
Według inwestorów giełdowych na świecie – gospodarka chińska to przyszłość.
Rząd próbuje zainwestować ogromne nadwyżki dewizowe w rodzime przedsiębiorstwa, co daje rynkom światowym nadzieje na pewne zyski. Jednocześnie przedsiębiorstwa te usilnie zabiegają o inwestorów zagranicznych. Chiny detronizują dotychczasowe potęgi gospodarcze w kolejnych dziedzinach. Stany Zjednoczone nie
są już największym rynkiem komputerowym na świecie, a teraz grozi im również
utrata stanowiska lidera na rynku rozrywki internetowej. Już teraz chińska wyszukiwarka internetowa Baidu.com jest trzecią pod względem popularności na świecie,
tuż za Google i Yahoo.
Również w bankowości światowej nastała nowa era. O dominacji chińskich banków w rankingu banków świata (wielkości ich kapitalizacji) z początku lutego 2008 r.
świadczy nie tylko spadek jego wieloletniego lidera Citigroup, ale także to, że „poza
obecnie najdroższą spółką z tego sektora, Industrial and Commercial Bank of China,
wyprzedziły go także China Construction Bank i Bank of China”15.
Jeszcze kilka lat temu dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki nie oznaczał
wcale sukcesów i bicia rekordów na chińskiej giełdzie. W 1994 r. „na giełdzie w
Szanghaju w obrocie pozostawało tylko 32% akcji wyemitowanych przez spółki.
Reszta, będąca w posiadaniu spółek i państwa, była wyłączona z obrotu”16. Po uruchomieniu sprzedaży tych zablokowanych akcji nastąpił drastyczny spadek cen, teraz jednak, po 15 latach, sytuacja jest zupełnie inna.
Od początku 2008 r. indeksy w Chinach i Indiach biją kolejne rekordy – ściągają
do siebie kapitał z innych rynków, na których w ostatnim czasie obserwujemy głównie spadki. Giełdy w Szanghaju czy Hongkongu wpływają na kształtowanie się indeksów giełd amerykańskich.
Na rynkach światowych działają fundusze inwestycyjne wyspecjalizowane w
gromadzeniu pieniędzy na rynkach wschodzących (rys. 2). Dla rynku chińskiego są
to: Fortis Investments, HSBC, Franklin Templeton, Robeco. Korzyści są wielostronne: inwestorzy otrzymują wysoką stopę zwrotu, a spółki chińskie kapitał na dalsze
inwestycje i rozwój. Na rynku akcji w Chinach występują trzy rodzaje akcji: A – wyłącznie dla Chińczyków, B i H – akcje dla inwestorów zagranicznych. Akcje A są
uważane za przewartościowane, natomiast B i H nie są jeszcze drogie i mają spory
potencjał wzrostu.
Inwestorzy nie chcą banków z USA, „Parkiet” 5.02.2008.
S. Walczak, Rynki wschodzące: W którym kraju inwestować pieniądze, New World Alternative
Investments 2007.
15
16

Inwestycje portfelowe a rozwój i komercjalizacja systemu finansowego...

209

Rys. 2. Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych za 6 miesiecy, do 28.09.2007 r. (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kuszenie wysokimi zyskami, „Rzeczpospolita” 4.10.2007.

Jako efekt globalizacji i przepływu kapitału powstają nowe instytucje finansowe,
które wspierają indywidualne inicjatywy: „firmy finansujące z Pekinu, Szanghaju,
Hongkongu, wysyłając faksy do firm, oferują pożyczki, finansowanie debiutów na
Wall Street. […] Klienci korzystają z tych możliwości do budowania własnych firm,
inwestowania na rynku akcji lub przesyłania ich do Hongkongu celem spekulacji”17.
Powstające instytucje są finansowane ze środków prywatnych. Zmniejsza się
planowo udział państwa w gospodarce i kapitalizacji spółek na giełdach chińskich,
wzrasta zaś rola oszczędności gospodarstw domowych i inwestycji zagranicznych,
w tym funduszy zdobytych poprzez emisję akcji i obligacji18. Szczególny nacisk
kładziony jest przez państwo na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Krótkoterminowy napływ kapitału spekulacyjnego, jakim mogą być inwestycje portfelowe, nie
jest postrzegany jednoznacznie pozytywnie, gdyż gwałtowny odpływ kapitału legł u
podstaw kryzysu w Azji Południowo-Wschodniej w 1997 roku. Inwestycje zagraniczne w Chinach możemy podzielić na dwie grupy: pierwszą, której źródłem jest
diaspora chińska (zwłaszcza etniczni Chińczycy, zamieszkujący specjalne regiony
autonomiczne: Hongkong, Makau, Tajwan, Singapur; poza tym Stany Zjednoczone)
– kapitały z tego źródła mają mniejszą „skłonność do ucieczki” w przypadku kryzysu. Drugą grupą są inwestycje płynące od nie-Chińczyków (Japonia, Europa, USA).
W ostatnich latach jednak zmienia się sposób postrzegania inwestycji portfelowych
jako formy zdobywania kapitału i jego źródeł, a skutkiem tego jest obecna sytuacja
na międzynarodowych rynkach papierów wartościowych.
17
18

Global Trade Review, Exporta Publishing & Events Ltd. 1.01.2008.
China’s Statistical Yearbook 2003, National Buraeu of Statistics of China, China Statistics Press.
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6. Błędy systemu finansowego Chin
O ile jednak chińska giełda jak magnes przyciąga inwestorów z całego świata, o
tyle stała nadwyżka handlowa Chin odzwierciedla błędy w funkcjonowaniu systemu
finansowego. „Przyczyną nadwyżki jest bowiem fakt, że suma oszczędności sektora
przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo i sektora prywatnego przewyższa
sumę ich wydatków na inwestycje”19. Uważa się, że to nieodpowiedni nadzór nad
pośrednictwem finansowym sprawił, że Chiny stały się krajem, który nie potrafi korzystać ze swojego kapitału. Banki do niedawna nie chciały udzielać pożyczek
przedsiębiorstwom prywatnym, ponieważ miały one niższy status i brak było wiarygodnych metod oceny ich bilansów, w przeciwieństwie do państwowych, które jednak zbyt lekkomyślnie inwestowały szeroko dostępne środki. Jest to nieco przewrotna sytuacja, podczas napływu kapitałów zagranicznych. Jednocześnie wzrasta stopa
oszczędności sektora przedsiębiorstw państwowych (co jest odzwierciedleniem niepewności, odczuwanej przez zarządzających nimi w dobie szeroko zakrojonej prywatyzacji), a co za tym idzie – wzrastają straty przedsiębiorstw sektora państwowego.
Spadają subwencje na opiekę medyczną, budownictwo mieszkaniowe, deficytowe
przedsiębiorstwa oraz edukację. Pojawiają się błędy w zarządzaniu państwowymi
funduszami emerytalnymi, co sprawia, że rosną oszczędności prywatne, kształtowane indywidualnie20. Wysoka stopa zwrotu z kapitału sprawiła, że coraz bardziej przyjazna biznesowi Komunistyczna Partia Chin zachęca nawet mieszkańców wsi do
oszczędzania z myślą o inwestowaniu, co oznacza, że bardziej optymistyczne zapatrywania na przyszłość wywołały oszczędności o motywacji inwestycyjnej. Aby jednak odpowiednio wykorzystać rodzący się potencjał, musi nastąpić wzrost zaufania
do instytucji finansowych, a zatem ich rozwój i restrukturyzacja. Im bowiem lepiej
rozwinięty system finansowy, tym niższa stopa oszczędności w gospodarce.
Chinom potrzebne są instytucje, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik finansowych umożliwią łączenie różnych rodzajów ryzyka, zapewnią ubezpieczenia chorobowe, emerytalne, na wypadek bezrobocia. Oszczędności te mogłyby
się również stać podstawą kredytowania edukacji, wydatków mieszkaniowych czy
rozwoju sektora przedsiębiorstw prywatnych. Aby to osiągnąć, wzorem krajów wyżej rozwiniętych, konieczne jest zastąpienie banków państwowych przez prywatne,
a także wprowadzenie odpowiedniego systemu ostrożnościowego nadzoru banków
komercyjnych. Celem nadrzędnym powinno być zatrzymanie kapitału spekulacyjnego w celu dokonywania długoterminowych inwestycji.

7. Uwagi końcowe
Otwarcie się gospodarki chińskiej na inwestycje zagraniczne, w tym inwestycje
portfelowe, w dużej mierze wpłynęło na komercjalizację systemu finansowego. Inspiracją do zmiany jego funkcjonowania stała się konieczność konkurowania na dy19
20

Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin, Zeszyty BRE Bank – Case nr 93/2007, s. 20.
Tamże.
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namicznie rozwijających się rynkach międzynarodowych. Powstały banki specjalistyczne, giełdy papierów wartościowych, pozabankowe instytucje finansowe.
Zależność banków komercyjnych od państwa wciąż pozostaje duża, chociaż dążą
one do uniezależnienia się. Nawet kryzys z początku lat dziewięćdziesiątych nie
zahamował tych starań. W ostatnich latach zauważamy dążenie inwestorów na międzynarodowych rynkach finansowych do kierowania środków na rynki wschodzące,
w tym na najbardziej dynamiczny z nich – rynek chińskich papierów wartościowych. To daje nadzieję na dalszy rozwój systemu finansowego w tym kraju, zarówno
w szerokim, jak i w węższym jego ujęciu. Napływ kapitałów zagranicznych w formie inwestycji portfelowych poprzez skierowanie uwagi rządu chińskiego na ten
sposób zdobywania kapitału jest uzasadnieniem nacisku, jaki powinien być położony na reformę systemu finansowego. Jest to bowiem źródło poprawy jakości życia
ludności i funkcjonowania na konkurencyjnym rynku przedsiębiorstw chińskich,
które wykazują ogromny potencjał i chęć ekspansji na rynku światowym.
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Portfolio investment as an impact for development
and commercialization of financial system in China
Summary
The Chinese economy is a very important and interesting topic for an analysis because of its high
rate of GDP increase (about 10.5%). The main source of financial means was always the contribution
of the government, but now individual investments (also foreign) and companies are becoming more
and more important. This causes development and commercialization of financial system.
It is very important to see the financial system as a totality. We can look at it also as all financial
institutions, as banks, stock exchanges or insurance associations. They are connected with each other
and all represent private or state interests. Foreign investments, especially portfolio investments on
Chinese stock exchanges, become the positive signal for development. They have influence on all elements of financial system. They give Chinese people signal to save financial means and the way to earn
on it, Chinese companies have money for investing and building new plants in different countries. The
Chinese economy becomes the most important at global market, also financial.
There are some mistakes which have to be reduce to make the Chinese financial system more effective. People must believe in safety of investing, so new financial institutions must arise. With good
involvement of state policy, companies can find foreign investors on domestic stock exchanges and
compete on global markets.

Magdalena Rosińska, mgr, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Natalia Selinger

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi
w Chińskiej Republice Ludowej

1. Wstęp
Procesy globalizacji, integracji czy liberalizacji wpływają na stan współczesnej
gospodarki światowej. Należy przy tym zaznaczyć, iż procesy te są determinowane
m.in. przez działania polityczne, będące konsekwencją interesów poszczególnych
państw, oraz przez rozwój np. technologii informacyjnej czy nowych technik transportu. Wspólną jednak cechą wszelkiego działania (z pewnymi wyjątkami) w skali
mikro czy makro jest to, że „stoją” za nim ludzie.
Z punktu widzenia organizacji istotny jest problem zbieżności interesów pracowników oraz przedsiębiorstwa. Środkiem do osiągnięcia tego kompromisu są wyspecjalizowane działania (zadania) związane z kształtowaniem potencjału ludzkiego
oraz jego właściwym wykorzystaniem1. Mówi się zatem o zarządzaniu zasobami
ludzkimi (ZZL)2, przybierającym we współczesnych organizacjach formę mniej lub
bardziej zaplanowanej konfiguracji tworzonej przez określone procesy personalne,
związane np. z wchodzeniem (przyciąganiem) ludzi do organizacji, funkcjonowaniem (zatrzymywaniem) ludzi w organizacji, wychodzeniem ludzi z organizacji3.
Wiele też znaczy, iż ZZL odbywa się zawsze w określonym kontekście, będącym
splotem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstw.
Chińska Republika Ludowa (ChRL) jest krajem, jak pisze T. Kowalik, pełnym
szokujących paradoksów, z których najbardziej wyrazistym jest połączenie najbardziej konfliktowych elementów różnych systemów ekonomicznych, tj. biurokratycznego planowania, wyspowego kapitalizmu, prostej produkcji towarowej czy gospodarki naturalnej4. Ta usytuowana w regionie Azji i Pacyfiku republika paradoksalnie,
M. Gableta (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2006, s. 63.
W opracowaniu termin „zarządzanie zasobami ludzkimi” będzie używany zamiennie z terminami „zarządzanie ludźmi”, „zarządzanie personelem”.
3
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie–procesy–metody, PWE, Warszawa
2007, s. 36.
4
T. Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005, s. 219.
1
2
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pomimo występujących przez lata przeciwności, stała się potęgą gospodarczą, jednym z tzw. tygrysów azjatyckich. Z drugiej jednak strony mieszkańcy tego kraju
doświadczają wielu problemów związanych m.in. z występującą polaryzacją społeczną oraz narastającymi nierównościami.
W artykule podjęto próbę określenia stanu zarządzania zasobami ludzkimi w
Chinach na tle występujących uwarunkowań. Dokonano również próby sformułowania głównych wyzwań, przed jakimi stoi owo zarządzanie. W opracowaniu skoncentrowano się w dużej mierze na przedsiębiorstwach państwowych oraz organizacjach sektora publicznego, gdyż państwo chińskie było dotychczas największym
pracodawcą w ChRL. Materiały zebrano, posiłkując się dostępną literaturą krajową
oraz zagraniczną.

2. Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w Chinach
W swej książce pt. Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych
kulturowo5 F. Trompenaars oraz Ch. Hampden-Turner przytaczają koncepcję siedmiu wymiarów różnicy pomiędzy ludźmi żyjącymi w różnych regionach świata.
Wyniki ich badań wskazują na oczywistość istnienia globalnego zróżnicowania kulturowego wśród mieszkańców państw usytuowanych w różnych regionach świata,
co wskazuje na potrzebę „indywidualizacji” podejścia do zarządzania zasobami
ludzkimi.
Spośród czynników kulturowych warunkujących ZZL w Chinach ogromną rolę
odgrywa konfucjanizm, a poniekąd również i buddyzm czy taoizm, jako przyjęte
filozofie życia (religie). Bardzo istotnie przyczyniły się one do sposobu postrzegania
przez mieszkańców omawianego regionu przedsiębiorstwa oraz pracy i jej aspektów, tj. m.in. stosunku do kariery, czasu pracy, przełożonego, pracy w grupie, rozwoju, zmiany miejsca pracy czy poziomu wynagrodzenia.
W literaturze przedmiotu mówi się o „typowych azjatyckich cechach”, które stały się fundamentem wzrostu znaczenia krajów regionu Azji i Pacyfiku, w tym Chin,
w światowym biznesie. Klasyczne przykłady dotyczą silnego systemu obowiązków
i powinności, pracowitości, paternalizmu w stosunku przedsiębiorcy do pracownika,
hierarchii starszeństwa wieku i stażu, pracy grupowej oraz grupowej odpowiedzialności (kolektywności), posłuszeństwa czy lojalności6. Podkreśla się przy tym duże
znaczenie wiedzy (w tym doskonalenia) oraz umiarkowania (oszczędności) w konfucjańskim systemie wartości. Powyższe przymioty, jak i wynikający z nich sposób
zarządzania ludźmi, znacznie różnią się od przyjętych w cywilizacji zachodniej wartości, gdzie promuje się np. indywidualizm.
5
F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 88-109.
6
B. Drelich-Skulska (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, AE, Wrocław 2007, s. 70
i nast.
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Istotnym czynnikiem kształtującym każdą sferę funkcjonowania państwa, w tym
również ZZL, są panujące w nim uwarunkowania polityczno-gospodarcze (ekonomiczne). Chiny to kraj rządzony autorytarnie przez partię komunistyczną, która od
1949 r. niepodzielnie sprawuje władzę, a system gospodarczy tego kraju jest kształtowany przez połączenie systemu gospodarki planowanej z gospodarką rynkową (mówi
się o tzw. hybrydzie). W zarządzaniu personelem stanowi to o strukturze własności
przedsiębiorstw (państwowe/prywatne) oraz np. o sposobie obsadzania stanowisk.
Wiele wskazuje na to, że w Chinach realizacji wielu działań, również tych z obszaru
„człowiek – praca”, towarzyszą negatywne zjawiska, tj. nepotyzm czy korupcja.
Dzięki ustanowionym i wprowadzonym po 1978 r. przez Deng Xiaopinga reformom oraz kilku innym istotnym inicjatywom7 ta dotychczas pozostająca w izolacji
republika otworzyła się na świat, zyskując przychylność i zainteresowanie najważniejszych światowych centrów gospodarczych, tj. Unii Europejskiej, USA czy Japonii. W konsekwencji Chiny stały się liderem wzrostu gospodarczego.
Spośród wielu zjawisk występujących w chińskiej gospodarce za najważniejsze
i najbardziej istotne dla ZZL, należy uznać:
–– wysokie tempo rozwoju gospodarki utrzymujące się na poziomie ok. 10%
rocznie,
–– korzystne zmiany w strukturze wytwarzania PKB, tj. spadek udziału rolnictwa
(w 2003 r. – 15%) i górnictwa, na rzecz udziału usług (w 2003 r. – 32%) oraz
przemysłu (w 2003 r. – 52%),
–– znaczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz związany z nimi
transfer wiedzy, nowych technologii oraz innowacji do Chin,
–– wzrost liczby przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym,
–– liberalizację sektora rolnego, powstanie przedsiębiorstw miejsko-wiejskich,
–– ekspansję chińskiego eksportu na rynki światowe,
–– przystąpienie ChRL do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r.8
Przyjmuje się, iż szybki wzrost gospodarczy sprzyja tworzeniu nowych miejsc
pracy, podnoszeniu zarobków, zwiększeniu dbałości o sferę socjalno-bytową pracowników, a również wzrostowi zamożności społeczeństwa. Podkreśla się przy tym,
iż w gospodarkach charakteryzujących się intensywnym wzrostem nasila się konkurencja pomiędzy pracodawcami na rynku pracy – w związku z pozyskiwaniem pracowników o wysokich kwalifikacjach, przy jednoczesnych działaniach pracodawców na rzecz ich retencji. Te kwestie w odniesieniu do ChRL poruszono w kolejnej
części opracowania.
Na kontekst zarządzania ludźmi znaczny wpływ mają uwarunkowania prawne,
do których należy zaliczyć przepisy prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych,
samorządzie, zatrudnieniu czy też regulacje w zakresie polityki społecznej i kształ7
Zob. T. Białowąs, Dynamika gospodarcza i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej,
[w:] B. Mucha-Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, UMCS,
Lublin 2005, s. 302.
8
B. Drelich-Skulska (red.), wyd. cyt., s. 259 i nast.; B. Mucha-Leszko, wyd. cyt., s. 302 i nast.
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cenia9. W ChRL, w związku z przeprowadzonymi na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych reformami, powstały takie akty prawne, jak: kodeks karny
(1979 r.), kodeks cywilny (1985 r.), a także znowelizowany i obowiązujący od
1 stycznia 2008 r. kodeks pracy. Jak wskazują liczne komentarze, na kształt nowych
przepisów chińskiego kodeksu pracy wpływ mieli zagraniczni inwestorzy, przenoszący do Chin m.in. funkcję produkcji. Podkreśla się jednak przy tym, iż nowe prawo pracy jest dla chińskich pracowników korzystniejsze od poprzedniego, obowiązującego od 1 stycznia 1995 r. Działalność związków zawodowych w ChRL jest
regulowana ustawą o związkach zawodowych (Trade Union Law of the People’s
Republic of China), znowelizowaną w roku 200110.
Polityka edukacyjna państwa należy do ważnych uwarunkowań społecznych,
gdyż bezpośrednio wpływa m.in. na poziom wykształcenia społeczeństwa czy też
poziom kwalifikacji siły roboczej. Wskazuje się, iż poziom analfabetyzmu w ChRL
wynosi 9%, co w dużej mierze jest wynikiem ograniczonego dostępu do nauki w
regionach wiejskich. Celem poprawy sytuacji, w tym i rozwoju szkolnictwa wyższego, rząd chiński postanowił zwiększyć nakłady na edukację z budżetu krajowego (w
2003 r. wartość tych nakładów wyniosła 3,41% PKB). W konsekwencji wzrosła liczba szkół wyższych (w 2002 r. było ich ponad 2 tys.), a liczba absolwentów szkół
średnich decydujących się na kontynuację nauki w szkołach wyższych wzrosła z 3%
w roku 1991 do 19% w roku 200411. Warte uwagi jest to, że Chińczycy studiują na
uniwersytetach zagranicznych, co ma kluczowe znaczenie dla transformacji gospodarki od rolniczo-przemysłowej do przemysłowo-rolniczej, wymagającej wzrostu
potencjału ludzkiego w wymiarze jakościowym (wzrostu kompetencji)12.
Nie bez znaczenia jest – przy omawianiu uwarunkowań społecznych – tzw. humanizacja pracy13, rozumiana jako „prąd społeczny, obejmujący ogół działań ukierunkowanych na poprawę warunków pracy, zmierzających do uczynienia pracy lżejszą, przyjemniejszą, bezpieczniejszą, a środowiska pracy – bardziej przyjaznym dla
człowieka”14. Liczne doniesienia wskazują jednak, iż Chiny dalece odbiegają od tej
idei.
Dla ZZL istotne są uwarunkowania demograficzne związane z podażą siły roboczej na rynku pracy, pozostającej w związku z przyrostem naturalnym czy migracją
ludności oraz jej strukturą (wiek, stan zdrowia, poziom urbanizacji demograficznej15).
Zob. A. Pocztowski, wyd. cyt., s. 48.
Pierwotna wersja ustawy pochodzi z 1950 r.
11
B. Drelich-Skulska (red.), wyd. cyt., s. 264.
12
B. Mucha-Leszko (red.), wyd. cyt., s. 306.
13
Zob. B. Mikuła, A. Potocki, Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, AE, Kraków 1998.
14
Z. Pawlak, Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa 2003,
s. 54.
15
Poziom urbanizacji demograficznej wyraża udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności
danego kraju. A. Pocztowski, wyd. cyt., s. 49.
9
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Tabela 1. Zmiany w strukturze zatrudnienia w Chinach w latach 1980, 2002, 2005
Sektor gospodarki
Rolnictwo
Przemysł
Usługi

Wielkość zatrudnienia w wybranym sektorze [w %]
1980
68,7
18,2
13,1

2002
50
21,4
28,6

2005
12,5
47,3
40,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Mucha-Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, UMCS, Lublin 2005, s. 305;
B. Drelich-Skulska (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, AE, Wrocław 2007, s. 259.

W ChRL stosunek podaży siły roboczej do liczby ludności będącej w wieku
produkcyjnym (15-64 lata) zwiększył się z 72,2% w roku 1980 do 83,5% w roku
2002. Wzrost podaży pracy miał miejsce głównie w miastach, co było konsekwencją
postępującej urbanizacji, wzrostu liczby zatrudnionych kobiet, migracji ludności z
terenów wiejskich do miejskich oraz migracji z prowincji mniej uprzemysłowionych
do ośrodków gospodarczych16. Struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach
w latach 1980, 2002 oraz 2005 została przedstawiona w tab. 1.
Niewątpliwie uwarunkowania międzynarodowe, a w szczególności postępująca globalizacja, w dużym stopniu wpływają na sposób zarządzania personelem17.
Odnosi się to zwłaszcza do kultury organizacyjnej czy strategii (i polityki) zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, a także do modelu zatrudnienia (jego elastyczności).
Wspomniane otwarcie ChRL na świat spowodowało napływ zewnętrznych inwestorów, często międzynarodowych (globalnych) korporacji, które – zwykle ze
względu na niższe koszty pracy – przeniosły swoją działalność do tego kraju (np.
IBM, Nokia). Stają one obecnie wobec wyzwań związanych z funkcjonowaniem –
również w obszarze ZZL – w odmiennym kulturowo państwie, o określonych tendencjach na rynku pracy oraz zgoła odmiennym wpływie otoczenia (np. prawnego)
na ich działalność, w porównaniu z krajem macierzystym.

3. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w ChRL18
W miarę wprowadzania reguł gospodarki rynkowej zmienia się struktura chińskich pracodawców. W tabeli 2 przedstawiono wybrane statystyki zatrudnienia z
podziałem na własność w miejskich i wiejskich obszarach Chin.
B. Mucha-Leszko (red.), wyd. cyt., s. 305.
Zob. H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
18
Rozdział ten został opracowany na podstawie: F.L. Cook, HRM in China , [w:] R.S. Schuler,
S.E. Jackson (eds.), Strategic Human Resource Management, wyd. 2, Blackwell Publishing, London
2007, s. 270-286, o ile autorka nie zaznaczyła inaczej.
16
17
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Tabela 2. Wybrane statystyki zatrudnienia z podziałem na rodzaj własności w miejskich i wiejskich
obszarach Chin (liczby w 100 000)
Wyszczególnienie
Liczba zatrudnionych w obszarach miejskich
Jednostki państwowe
Przedsiębiorstwa prywatne
Samozatrudnienie
Liczba zatrudnionych w obszarach wiejskich
Przedsiębiorstwa miejsko-wiejskie*
Samozatrudnienie

1978
951,4
745,1
1,5
3063,8
282,7
-

1980
1990
1052, 5 1661,6
801,9 1034,6
5,7
8,1
61,4
3183,6 4729,3
300,0 926,5
- 149,1

1998
2067,8
905,8
97,3
225,9
4927,9
1253,7
385,5

2001
2394,0
764,0
152,7
213,1
4908,5
1308,6
262,9

* Z ang. township and village enterprises.
Źródło: F.L. Cook, HRM in China, [w:] R.S. Schuler, S.E. Jackson (eds.), Strategic Human Resource
Management, wyd. 2, Blackwell Publishing, London 2007, s. 272.

Pomimo iż udział przedsiębiorstw państwowych w zatrudnieniu w miastach
zmniejszył się z 78,3% w roku 1978 do 31,9% w roku 2001, ich udział w strukturze
zatrudnienia w obszarze miejskim jest nadal największy. Na obszarach wiejskich
Chin największą liczbę pracowników zatrudniają przedsiębiorstwa miejsko-wiejskie, powstałe w wyniku przekształceń gospodarczych w rolnictwie.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych w Chinach obowiązywał kodeks pracy, który
obecnie (od początku 2008 r.) uległ zmianie. Pracodawcy mają obowiązek zawierać
z pracownikami pisemne umowy o pracę (na czas określony, nieokreślony, wykonania projektu) w określonym terminie. Złamanie tego przepisu grozi karami. Ta forma
zatrudnienia jest dla pracodawców kosztowna, gdyż wiąże się z płaceniem m.in.
składek socjalnych (co jednocześnie powoduje przerzucenie części kosztów opieki
społecznej z państwa na pracodawców i z pracodawców na pracowników). Ma to
uchronić chińskich pracowników od wykonywania pracy bez umowy, co – jak wskazują doniesienia – jest w ChRL zjawiskiem powszechnym. Według badań firmy Baker & McKenzie, w przemyśle przetwórczym do 80% pracowników angażuje się
tymczasowo, a w firmach z branży IT 50% (www. gazetaprawna.pl).
Prawo pracy określa również inne warunki zatrudnienia, np. czas pracy. Badania
wskazują, iż przepisy dotyczące tego zagadnienia są przestrzegane przez większość
organizacji państwowych i wiele dużych prywatnych przedsiębiorstw, natomiast
często pomijane przez pracodawców w małych firmach lub przedsiębiorstwach
miejsko-wiejskich. Wskazuje się, iż pracownicy w sektorach prywatnych, takich jak
handel detaliczny czy catering, pracują dużo dłużej niż zakłada norma. Badania małych sklepów detalicznych F.L. Cooka (w roku 2005) dowodzą, iż tylko kilka sklepów uznawało jeden dzień w tygodniu wolny od pracy, natomiast większość sklepów uznawała dwa lub trzy dni wolne od pracy w miesiącu. Jednocześnie większość
właścicieli nie zezwalała swoim pracownikom na odpoczynek w dniach świątecznych, takich jak Nowy Rok, gdyż są to najlepsze dni handlowe. W ChRL działa jeden oficjalnie uznawany związek zawodowy – Ogólnochińska Federacja Związków
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Zawodowych (All China Federation of Trade Unions – ACFTU). Związek ten zrzesza pracowników wszystkich zawodów i sektorów. Jak wskazuje w swej publikacji
F.L. Cook, pracownicy wstępują do związków raczej z przyzwyczajenia, aby korzystać z przywilejów socjalnych oraz sprawiać pozory, że wspierają partię. Nienależenie do związku w sektorze państwowym jest swego rodzaju zepchnięciem na margines społeczny. Jednocześnie wskazuje się na niskie zainteresowanie uczestnictwem
w związkach w sektorze prywatnym.
Nowe rynkowe uwarunkowania spowodowały zmianę roli pracowników działów HR. Dotychczas pełnione funkcje personalne realizowane w przedsiębiorstwach
państwowych ograniczały się do rozdzielania zajęć, prowadzenia rejestracji personelu, przydzielania zasiłków opieki społecznej, a głównym celem zarządzania personelem było utrzymanie wśród załogi stabilności politycznej i ideologicznej. Obecnie, jak wskazuje F.L. Cook, powołując się na badania dwudziestu czterech
przedsiębiorstw państwowych i spółek joint venture, pracownicy działów human
resourse angażowani są w rekrutację, selekcję, szkolenia, awanse, zwolnienia, rzadziej w przyznawanie premii i w karanie.
Zmianie ulega również instrumentarium zarządzania personelem. Przykładowo
wiele przedsiębiorstw dokonało analizy pracy, która to analiza stała się podstawą do
działań związanych z planowaniem czy doborem personelu. W rekrutacji pracowników państwowych obecnie kładzie się nacisk na egzamin czy assessement center
(AC)19 jako na metody „blokowania” nepotyzmu, który od dawna jest stałą praktyką
w zatrudnianiu przez organizacje państwowe. Zgodnie z przepisami proces doboru
pracowników tego sektora powinien cechować się jawnością i konkurencyjnością, a
jego treść, procedurę i wyniki należy udostępnić opinii publicznej, aby mogła ona
ocenić jego bezstronność.
Obecny „charakter” rynku pracy umożliwia swobodne działania obu stronom
zainteresowanym zatrudnieniem. Pomimo iż nieoficjalna stopa bezrobocia wynosi
20%20, pracodawcy – w szczególności krajowi oraz państwowi – odczuwają problem
z pozyskiwaniem kadry menedżerskiej i wykwalifikowanych pracowników. Rywalizacja o utalentowanych pracowników pomiędzy przedsiębiorstwami zagranicznymi
a państwowym przyczynia się do wzrostu wynagrodzeń poszukiwanych specjalistów, pogłębiając przy tym różnice w dochodach społeczeństwa. Innym zauważalnym problemem „swobodnego” działania na rynku pracy jest patologia związana
m.in. z dyskryminacją płciową w procesie zatrudnienia.
W celu ochrony praw kobiet oraz eliminacji zjawiska dyskryminacji w 1992 r. w
ChRL przyjęto ustawę o ochronie praw i interesów kobiet (Law of the People’s Republic of China on the Protection of Rights and Interests of Women). Warto przy tym
podkreślić, iż w kraju tym działa ustanowiona w 1949 roku Ogólnochińska Federacja Kobiet (All-China Women`s Federation – ACWF), której misją jest reprezento19
Zob. np. M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
20
B. Drelich-Skulska (red.), wyd. cyt., s. 260.
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wanie, ochrona praw kobiet oraz promowanie równości pomiędzy mężczyznami
i kobietami21. Ma to szczególne znaczenie w kraju, gdzie w wyniku „podrzędnego”
traktowania kobiet względem mężczyzn, nagminnie łamane są prawa tych pierwszych, a w procesie rekrutacji otwarcie komunikowane są wymagania co do płci
i wieku kandydata. Tradycyjnie pracownicy płci męskiej są uznawani w Chinach za
posiadających większe możliwości niż kobiety ze względu na większe zaangażowanie, szybszą adaptację, większą mobilność i dyspozycyjność oraz dłuższe życie zawodowe.
Państwo zawsze w dużym stopniu angażowało się w politykę i wdrażanie szkoleń w przedsiębiorstwach państwowych i organizacjach sektora publicznego. Wskazują na to liczne inicjatywy związane m.in. z powstaniem państwowej sieci instytutów szkolenia kadr menedżerskich czy uchwaleniem przez Radę Państwa
obligatoryjnego przeznaczania przez przedsiębiorstwa minimum 1,5% całkowitego
funduszu płac na pokrycie kosztów edukacji i szkolenia pracowników22. Jednocześnie konkurencyjny rynek, a w tym postępująca globalizacja i wstąpienie Chin do
WTO niejako wymusiły na chińskich przedsiębiorstwach przestrzeganie międzynarodowego prawa oraz norm i standardów. Jak wskazuje F.L. Cook, prywatne firmy
krajowe i zagraniczne stoją przed dylematem: szkolić pracowników w kluczowych
kompetencjach, ryzykując ich „wrogie przejęcie” przez konkurencję, czy rekrutować specjalistów z rynku pracy, oferując atrakcyjne pakiety. Rotacja wyszkolonych
kadr generuje znaczne koszty, zatem pracodawcy są zmuszeni do wdrażania zmian
w polityce szkoleń23 oraz przywiązywania większej wagi do kwestii zatrzymywania
pracowników.
Obecnie pracownicy przedsiębiorstw państwowych coraz częściej poszukują lepiej płatnych posad w firmach niepaństwowych. Śledztwo Pekińskiej Komisji Ekonomicznej w 150 średnich i dużych przedsiębiorstwach na terenie Pekinu pokazało, że:
–– przedsiębiorstwa państwowe od 1982 r. straciły 64% absolwentów uniwersytetów,
–– cztery główne banki państwowe straciły wielu utalentowanych pracowników na
rzecz chińskich siedzib banków zagranicznych, odkąd Chiny złagodziły politykę
wobec działań banków zagranicznych na terenie kraju.
Dotychczas przedsiębiorstwa państwowe, aby zatrzymać pracowników, wykorzystywały klauzule karne w umowach o pracę (m.in. kary finansowe). Jak wskazuje
http://www.women.org.cn/english/english/aboutacwf/mulu.htm (data dostępu 3.06.2008).
W roku 1990 Ministerstwo Pracy określiło Przepisy egzaminowania i oceny technicznej pracownika, dotyczące oceny postawy pracownika, wydajności i poziomu kompetencji oraz – w 1995 r.
– Tymczasowe przepisy o edukacji ustawicznej personelu technicznego i wykwalifikowanego w Chinach, stanowiące formalizację procesu szkolenia ustawicznego w ilości co najmniej 40 godzin rocznie
dla pracowników wykwalifikowanych i technicznych wyższego i średniego szczebla oraz nie mniej niż
32 godziny rocznie dla kadr niższego szczebla. R.S. Schuler, S.E. Jackson, wyd. cyt., s. 277.
23
Na przykład Motorola (Chiny) była zmuszona skrócić okres szkoleń z 6-12 miesięcy do 3 miesięcy, aby powstrzymać praktykantów – wysyłanych na szkolenia do USA – przed opuszczeniem firmy
i osiedleniem się w Stanach Zjednoczonych. Tamże, s. 281.
21
22
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w swej publikacji F.L. Cook, obecnie coraz bardziej popularną metodą na zatrzymanie pracowników w tych firmach jest indywidualne negocjowanie stawek wynagrodzenia, co wymaga odrzucenia konwencjonalnej struktury płac na rzecz pakietu
uwzględniającego kompetencje oraz wartość rynkową pracownika.
Ze względu na uwarunkowania kulturowe chiński system wynagrodzeń cechuje
egalitaryzm. Chińscy pracownicy znani są z niskiej tolerancji wobec różnic w dochodach pracowników lub grup w obrębie tego samego przedsiębiorstwa. Jednakże
podstawa pensji jest oparta na systemie starszeństwa, który nie odzwierciedla poziomu kompetencji. Wskazuje się, iż ten czynnik ma również znaczenie przy podziale
premii. W sektorze prywatnym jest podobnie – starszeństwo i egalitaryzm pozostają
nadal silnie skorelowane z systemami wypłat, pomimo prób wprowadzania przez
pracodawców wynagrodzenia opartego na wydajności i poufności płac (zwłaszcza w
spółkach joint venture i w firmach zagranicznych).

4. Podsumowanie
Jak wskazuje F.L. Cook, zarządzanie personelem w Chinach rozpoczęło się wraz
z powstaniem w 1949 r. Chińskiej Republiki Ludowej. Przez pierwsze trzy dziesięciolecia zarządzanie personelem było wysoce scentralizowane przez państwo, które
określało m.in. liczbę zatrudnianych osób, źródła rekrutacji oraz wysokość płac dla
poszczególnych kategorii pracowników. Dla większości obywateli podjęcie pracy
było wydarzeniem jednorazowym z „dożywotnią” gwarancją zatrudnienia. Płace
były niskie, jednakże przedsiębiorstwo pełniło funkcje opiekuńcze poprzez udostępnianie licznych świadczeń socjalnych, tj. zakwaterowania, wykształcenia dzieci,
transportu do i z pracy24.
Obecnie – mając na uwadze zmianę uwarunkowań – ZZL w Chinach stoi przed
wieloma wyzwaniami, które związane są m.in. z następującymi zagadnieniami:
–– z respektowaniem przepisów prawa pracy i zasad etyki w ZZL (problemy związane z nierównościami płciowymi w procesie doboru kadr, znikomą aktywnością związków zawodowych, utrzymywaniem egalitarnego podziału płac),
–– z brakiem strategicznego podejścia do zarządzania personelem,
–– z niską profesjonalizacją funkcji ZZL w przedsiębiorstwach; zmiana tego stanu
wymaga przyswojenia przez pracowników działów personalnych teorii, regulacji prawnych oraz ich zastosowań w praktyce, co jest możliwe poprzez studia25
oraz uczestnictwo w stowarzyszeniach zrzeszających pracowników ZZL,
–– z niedoborem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy (a zatem istnieje konieczność programowego podejścia do doboru oraz utrzymania pracowników),
Tamże, s. 271.
W roku 1999 tylko trzydzieści uczelni wyższych realizowało studia pierwszego stopnia z ZZL.
Do lipca 2001 r. dziewięćdziesiąt uniwersytetów rekrutowało absolwentów studiów pierwszego stopnia
z zakresu ZZL. Tamże, s. 282.
24
25
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–– z brakiem efektywnych systemów motywacyjnych oraz szkoleniowych, przyczyniających się do pomniejszenia deficytu pożądanych przez pracodawców
kompetencji.

Literatura
Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, AE, Wrocław 2007.
Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2006.
Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja,
Warszawa 2005.
Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, AE, Kraków 1998.
Mucha-Leszko B. (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, UMCS, Lublin 2005.
Pawlak Z., Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa 2003.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie–procesy–metody, PWE, Warszawa 2007.
Schuler R.S., Jackson S.E, Strategic Human Resource Management, wyd. 2, Blackwell Publishing
2007.
Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
http://www.women.org.cn/english/english/aboutacwf/mulu.htm.
www.gazetaprawna.pl [archiwum].

Problems of Human Resources Management in China
Summary
In the article, the author makes an attempt to identify human resources management (HRM) in
China given the current determinants. In addition, the author indicates key challenges facing HRM in
China. Throughout the article strong references are made to state-owned enterprises and public sector
organizations.
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Przemysław Skulski

Pozycja Chin na międzynarodowym rynku broni

1. Wstęp
Obecność Chińskiej Republiki Ludowej na międzynarodowym rynku broni jest
zauważalna od wielu dziesięcioleci. Jednak w ostatnim okresie widoczne są istotne
zmiany jakościowe w tym obrazie. Praktycznie do końca XX w. Chiny były postrzegane jako producent taniego uzbrojenia o niskim stopniu zaawansowania technologicznego. W zdecydowanej większości były to konstrukcje pochodzenia radzieckiego, które Chińczycy starali się w swoim zakresie modernizować. Uzbrojenie to
eksportowano przede wszystkim do krajów rozwijających się. Jeżeli chodzi o import,
to przez dziesięciolecia głównym partnerem ChRL był ZSRR, a następnie Rosja.
Przełom XX i XXI w. przyniósł wiele zmian. Rozwój gospodarki ChRL obserwowany w ostatnich latach oznacza także zwiększenie się możliwości technologicznych. Widoczne jest to także w przemyśle zbrojeniowym, który obecnie jest w stanie
produkować wiele zaawansowanych konstrukcji, jak np. samolot myśliwski J-11
(odpowiednik rosyjskiego Suchoja Su-27SK). Jednocześnie Chińczycy prowadzą
bardzo intensywne działania na międzynarodowym rynku broni, stając się coraz silniejszą konkurencją dla działających na nim potentatów.

2. Polityka bezpieczeństwa i wydatki zbrojeniowe
Kształtowanie polityki bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej jest procesem scentralizowanym i realizowanym przez aparat Komunistycznej Partii Chin.
Odgrywa on decydującą rolę w wypracowywaniu wszelkich decyzji. W przypadku
ChRL widoczna jest także personalizacja w prowadzeniu polityki bezpieczeństwa.
Decyzje dotyczące podstawowych interesów Chin i ich bezpieczeństwa podejmowane są w wąskim gronie decydentów, a często są to decyzje jednej osoby. Z tego
względu często mówi się o polityce bezpieczeństwa realizowanej według zasad
przyjętych przez kolejnych przywódców: Mao Zedonga, Denga, Jiang Zemina i Hu
Jintao.
Na początku XXI w. chińska koncepcja bezpieczeństwa przeszła pewne zmiany,
co związane było z pojawieniem się nowych czynników. Należy do nich zaliczyć
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ataki terrorystyczne na USA we wrześniu 2001 r., przyjęcie Chin do WTO w listopadzie 2001 r. oraz przejęcie władzy przez ekipę Hu Jintao (przełom 2002/2003 r.)1.
Obecnie kładzie się nacisk na kreowanie wizerunku Chin jako nowoczesnego państwa dysponującego dojrzałą koncepcją bezpieczeństwa. Podkreśla się, że rozwój
ChRL nie tylko nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, ale
jako jedno z mocarstw kraj ten może przyczyniać się do jego zwiększenia. Wiele
miejsca poświęca się współpracy międzynarodowej, m.in. w zakresie zwalczania
terroryzmu2.
Na politykę bezpieczeństwa realizowaną przez ChRL wpływają różnorodne
czynniki, a do najważniejszych zagadnień należy zaliczyć:
–– problemy wewnętrzne związane z ruchami separatystycznymi, a w szczególności w Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang oraz w Tybecie, z uchodźcami z Korei Północnej, jak również z kwestiami społecznymi, takimi jak masowe migracje ekonomiczne,
–– problemy zewnętrzne związane ze sporami granicznymi: z Indiami (część Wyżyny Tybetańskiej), Japonią (wyspy Senkaku), Wietnamem (co do granicy morskiej), a także z innymi państwami basenu Morza Południowochińskiego (Wietnam, Filipiny, Indonezja, Malezja oraz sułtanat Brunei) w zakresie jurysdykcji
nad archipelagiem Spratly,
–– kwestię tajwańską, uwypukloną obecnie przez aspiracje prezydenta Chen Shuibiana, aby Tajwan stał się w pełni niepodległym państwem,
–– walkę z międzynarodowym terroryzmem – Chińczycy podkreślają przy tym
znaczenie współpracy multilateralnej na bazie obowiązującego prawa międzynarodowego z zastosowaniem środków politycznych, ekonomicznych i dyplomatycznych,
–– zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego – w tym zapewnienie dostaw surowców (przede wszystkim energetycznych) dla dynamicznie rozwijającej się
gospodarki chińskiej, co jest widoczne w chińskiej polityce wobec państw afrykańskich i niektórych państw Zatoki Perskiej.
W realizacji długofalowej polityki bezpieczeństwa ChRL istotną rolę odgrywa
produkcja oraz eksport uzbrojenia. Wykorzystywane są one jako instrumenty budujące pozycję Chin zarówno w Azji, jak i na świecie. Działania w tej dziedzinie można rozpatrywać także w kategoriach polityki zagranicznej. Przede wszystkim dotyczy to handlu bronią, który jest uważany za istotny element ekspansji
polityczno-gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej.
Należy także zauważyć, że ChRL należy do grupy krajów o najwyższych wydatkach na cele wojskowe (tab. 1). Na wydatki te składają się kwoty związane z następującymi działaniami: utrzymaniem sił zbrojnych (wynagrodzenia, zakwaterowanie,
1
E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Żurawia Papers z. 10, Scholar, Warszawa 2007, s. 75.
2
Informacje dotyczące chińskiej polityki bezpieczeństwa publikowane są w Białej Księdze, z
których ostatnia ukazała się w 2006 r.
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wyżywienie, umundurowanie, ochrona zdrowia), szkoleniem, wydatkami inwestycyjnymi obejmującymi zakup uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zakup wyposażenia i sprzętu cywilnego, prace badawczo-naukowe i inwestycje w infrastrukturę3.
Tabela 1. Kraje o najwyższych wydatkach na cele wojskowe w 2006 r.
Kraj
1. USA
2. Wielka Brytania
3. Francja
4. Chiny
5. Japonia
6. Niemcy
7. Rosja
8. Włochy
9. Arabia Saudyjska
10. Indie

Wielkość wydatków
(w mld USD, ceny stałe
z 2005 r.)
528,7
59,2
53,1
[49,5]
43,7
37,0
[34,7]
29,9
29,0
23,9

Wielkość wydatków
na 1 mieszkańca
(w USD)
1756
990
875
[37]
341
447
[244]
514
1152
21

Udział
w wydatkach
światowych (w %)
46
5
5
[4]
4
3
[3]
3
3
2

[ ] – dane szacunkowe.
Źródło: SIPRI Yearbook 2007, Armaments, disarmament and international security, Oxford University
Press, Oxford 2007, s.270.

Przedstawione w tab. 1 dane dotyczące wydatków na cele wojskowe w Chinach
są jednak jedynie szacunkowe. Pomiędzy poszczególnymi źródłami występują bardzo istotne różnice. Według oficjalnych źródeł chińskich, wydatki w 2006 r. wyniosły 35 mld USD, sztokholmski instytut SIPRI oszacował je na 49,5 mld USD, a
według amerykańskiej US Defence Agency wynosiły one od 80 do 115 mld USD4.
Analizując wydatki na cele wojskowe, należy zwrócić uwagę na dwa fakty. Po raz
pierwszy wydatki militarne Chin okazały się wyższe niż Japonii. Tym samym Chiny
stały się pod tym względem numerem jeden wśród krajów azjatyckich. Po drugie, w
ostatniej dekadzie widoczny jest gwałtowny wzrost chińskich wydatków na cele
wojskowe. W latach 1997-2006 wzrost ten wyniósł 195%. Wśród najistotniejszych
przyczyn tego zjawiska należy wymienić wzrost płac żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz realizację programów modernizacyjnych chińskiej armii. Oznaczają one informatyzację na szeroką skalę oraz wprowadzenie do produkcji oraz na
wyposażenie jednostek wojskowych wielu nowoczesnych systemów uzbrojenia5.
K. Żukrowska, K. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2006, s. 174.
4
SIPRI Yearbook 2007, Armaments, disarmament and international security, Oxford University
Press, Oxford 2007, s. 289.
5
China’s National Defence in 2006, www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (data
dostępu 24.06.2008).
3

226

Przemysław Skulski

3. Przemysł zbrojeniowy
W literaturze jest bardzo niewiele wiarygodnych informacji dotyczących struktury organizacyjnej oraz funkcjonowania chińskiego przemysłu zbrojeniowego.
Bardzo często publikowane są jedynie fragmentaryczne informacje dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw6. Utrudnia to możliwość zbudowania całościowego
obrazu przemysłu zbrojeniowego w Kraju Środka.
Pomimo tych trudności można stwierdzić, że w ostatnich latach chiński przemysł zbrojeniowy przechodzi bardzo głębokie przeobrażenia. Proces ten został zapoczątkowany latem 1999 r., kiedy utworzono 10 konglomeratów stanowiących
trzon przemysłu zbrojeniowego w ChRL. Są one tworzone nie tylko przez przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności, ale także przez ośrodki badawcze oraz uczelnie wyższe. W 2001 r. dołączył do nich kolejny podmiot China Electronics Technology Group Corporation (CETC), specjalizujący się w produkcji systemów
elektronicznych (tab. 2). Są to gigantyczne podmioty, zatrudniające setki tysięcy
pracowników, pozostające pod ścisłą kontrolą państwa.
Ideą, która przyświecała wprowadzonym zmianom, było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zbrojeniowych. Z tego względu produkcją lotniczą, sprzętem rakietowym i astronautycznym, uzbrojeniem naziemnym, wojskowym przemysłem stoczniowym oraz energią atomową zajmują się po dwa podmioty, które mają
ze sobą współpracować i konkurować (coopetition). Wydaje się jednak, że nie we
wszystkich obszarach cel został osiągnięty. W przemyśle lotniczym funkcjonują dwa
konglomeraty Aviation Industries of China I i II (AVIC I i II)7, ale ponieważ oferują
one zupełnie inne produkty (AVIC I nastawiony jest na produkcję samolotów bojowych, natomiast AVIC II specjalizuje się w samolotach szkolnych, transportowych
i śmigłowcach), konkurencja pomiędzy nimi jest bardzo ograniczona8. W połowie
2008 r. pojawiły się informacje o połączeniu obu podmiotów w jeden konglomerat9.
Oceniając obecny chiński przemysł zbrojeniowy, można wskazać zarówno jego
atuty, jak i słabości. Do mocnych strona zalicza się to, że Chiny posiadają obecnie
przemysł zbrojeniowy z pełnymi cyklami produkcji. Coraz większe środki finansowe
są inwestowane w przemysł zbrojeniowy, zatem istnieje perspektywa jego dynamicznego rozwoju i unowocześniania. Należy też zaznaczyć, że chińskie korporacje zbrojeniowe intensywnie działają w sektorach cywilnych, oferując wiele towarów oraz
usług nie związanych bezpośrednio z produkcją zbrojeniową. Przykładem może być
firma Huawei, której główną część asortymentu stanowią produkty pozawojskowe10.
6
Bardzo często informacje podawane przez poszczególne źródła są ze sobą sprzeczne. Przykładem mogą być informacje o koncernie NORINCO. Według niektórych źródeł jest to producent uzbrojenia, w tym czołgów, według innych jest to firma zajmująca się eksportem chińskiego uzbrojenia.
7
Stosowana jest też inna nazwa – China Aviation Industry Corporation (CAIC).
8
Walka konkurencyjna występowała m.in. w odniesieniu do samolotów szkolno-treningowych.
9
www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2008/06/16/afx5122291.html (data dostępu 18.06.2008).
10
Firma Huawei jest aktywna na rynku polskim w sektorze telekomunikacyjnym.

Wybrane podmioty

Changan Automobile Corporation, China Jailing
Group Corporation, Jianshe Industries Corporation
China Isotope Corporation, China Nuclear Energy
Corporation, China Nucelar Instrumentation and
Equipment Corporation
-

NORINCO, China Janxing National Corporation,
Banxi Precision Machinery Plant

Chengdu Aircraft Industry Corporation, Shenyang
Aircraft Corporation, Xian Aero Engine
Harbin Aircraft Manufacturing Corporation, Hongdu
Aviation Industry Corporation, Shaanxi Aircraft
Company, Changhe Aircraft Industries Group
China Academy of Rocket Motor Technology,
China Academy of Launch Vehicle Technology,
Sichuan Space Industry Corporation
China Changfeng Mechanics and Electronics
Technology Academy, China Jiangnan Space
Industry Company, Sanjing Space Group
stocznie: Guangzhou, Hudong, Jiangnan,
Zhonghua
Stocznie: Bohai, Dalian, Wuchang

przemysł nuklearny – konstrukcje
wykorzystywane w przemyśle nuklearnym
przemysł elektroniczny: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt optyczny

przemysł stoczniowy oraz badania
i rozwój
sprzęt dla wojsk lądowych – pojazdy
bojowe, artyleria i uzbrojenie naziemne,
pociski rakietowe
sprzęt dla wojsk lądowych – pojazdy na
użytek wojska
przemysł nuklearny

przemysł stoczniowy

przemysł astronautyczny i rakietowy

przemysł astronautyczny i rakietowy

Obszar działania
(sektor zbrojeniowy)
przemysł lotniczy – samoloty wojskowe,
silniki, uzbrojenie lotnicze
przemysł lotniczy – samoloty szkolne,
samoloty transportowe, śmigłowce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z internetu.

China Nuclear Energy&Construction
Group Corporation (CNECC)
China Electronic Technology Group
Corporation (CETC)

China South Industries
Group Corporation (CSIGC)
China National Nuclear
Corporation (CNNC)

China Aerospace
Science & Technology
Corporation (CASC)
China Aerospace
Science & Industry Corporation
(CASIC)
China State Shipbulding
Corporation (CSSC)
China Shipbulding Industry
Corporation (CSIC)
China North Industries
Group Corporation (CNIGC)

Aviation Industries
of China I (AVIC I)
Aviation Industries
of China II (AVIC II)

Nazwa

Tabela 2. Najważniejsze podmioty chińskiego przemysłu zbrojeniowego

-

-

280 000

260 000

450 000

170 000

95 000

150 000

110 000

270 000

290 000

Wielkość
zatrudnienia
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Z perspektywy rynku międzynarodowego przemysł chiński jest konkurencyjny,
gdyż jego produkty są tańsze od wyrobów z innych krajów. Ponadto Chińczycy nie
uczestniczą w embargach eksportu broni nałożonych przez Unię Europejską i USA
na kraje trzecie i są gotowi dostarczać swoje produkty praktycznie wszystkim, którzy nie stanowią bezpośredniego zaplecza dla separatystycznych ruchów działających w ChRL. Z jednej strony stwarza to perspektywy wejścia na wiele rynków,
jednak z drugiej spotyka się ze sprzeciwem wielu krajów (głównie USA).
Natomiast jeżeli chodzi o słabości, to chiński przemysł zbrojeniowy w dalszym
ciągu pozostaje jednak molochem ze skostniałą i trudno reformującą się strukturą
organizacji oraz zarządzania. Wpływa to na niską efektywność działania. Funkcjonujące w tym sektorze gospodarki podmioty pozostają pod ścisłą kontrolą państwa.
Choć w ostatnich latach Chińczycy zmniejszyli stopień zacofania technologicznego
(m.in. rozbudowując ośrodki badawczo-rozwojowe), to ich firmy nie mają dostępu do
najnowszych technologii. Z pewnością jest to konsekwencją ograniczeń wprowadzonych przez Unię Europejską i USA po wydarzeniach na placu Tiananmen w 1989 r.
Jednak wiele firm unika kontaktów i współpracy z Chińczykami z innego względu
– obawiając się, że ich wyroby zostaną skopiowane. Wyroby oferowane obecnie
przez chiński przemysł zbrojeniowy w zdecydowanej większości przypadków pozostają kopiami lub modyfikacjami uzbrojenia zagranicznego sprzed lat (głównie radzieckiego/rosyjskiego oraz francuskiego). Inne powstały w wyniku współpracy z
firmami zagranicznymi, które dostarczają wiele podzespołów (głównie silniki oraz
elektronikę). Powoduje to duże uzależnienie przedsiębiorstw chińskich od podmiotów zagranicznych. Innym problemem jest to, że część zakładów ulokowana jest z
dala od szlaków transportowych w zachodniej i środkowo-zachodniej części kraju,
co jest niekorzystne ze względów logistycznych.
Specjaliści analizujący chiński przemysł zbrojeniowy przewidują w najbliższej
przyszłości dwa kierunki zmian:
1. W ChRL już obecnie ma miejsce częściowa liberalizacja produkcji i obrotu
uzbrojeniem. 6 sierpnia 2007 r. rząd chiński podał do wiadomości, że określono zasady, na podstawie których chińskie firmy prywatne mogą zajmować się produkcją
uzbrojenia i badaniami nad nowymi technologiami zbrojeniowymi. Zdaniem Chińczyków, stworzy to większą konkurencję i wpłynie na rentowność przemysłu zbrojeniowego. Konsekwencją będzie zwiększenie się liczby podmiotów działających w
tym sektorze gospodarki, co utrudni nadzór nad nimi. Już obecnie działania specjalnej komisji powołanej do nadzoru nad przemysłem zbrojeniowym COSTIND (Commision of Science, Technology and Industry for National Defense)11 napotykają poważne problemy.
2. Kontynuowane będą dążenia do unowocześnienia wyrobów chińskiego przemysłu zbrojeniowego. Działania te są wyraźnie widoczne szczególnie w odniesieniu
11
Zajmuje się ona także licencjonowaniem eksportu oraz zatwierdza grupy towarów, które mogą
być eksportowane. COSTIND, będąca w randze ministerstwa, odpowiada przed Radą Państwową, a nie
przed Centralną Komisją Wojskową.
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do przemysłu stoczniowego oraz lotniczego. Zdynamizowanie w czasach rządów
Jiang Zemina rozwoju przemysłu stoczniowego, w tym produkcji okrętów wojennych i łodzi podwodnych, wynika przede wszystkim z interesu wewnętrznego i ma
związek z kwestią tajwańską12. W grudniu 2006 r. zainteresowanie modernizacją i
rozwojem chińskiej marynarki potwierdził Hu Jintao13. Wydaje się jednak, że w tym
segmencie Chiny mogą się pojawić na międzynarodowym rynku uzbrojenia w odległej przyszłości.
Wizytówką chińskiego przemysłu zbrojeniowego ma być przemysł lotniczy. Jest
to o tyle uzasadnione, że właśnie w tym segmencie oferta Chin jest najbardziej konkurencyjna. Już obecnie są one w stanie dostarczyć wiele w miarę nowoczesnych
konstrukcji, takich jak samoloty myśliwskie J-11B (zmodyfikowany Suchoj
Su-27SK), J-10 i FC-114 czy maszyny treningowe K-8. Obecnie trwają prace nad wielo-ma nowoczesnymi konstrukcjami, za jakie należy uznać samoloty J-12 i J-13 oraz
śmigłowiec szturmowy WZ-10. Na eksport ma być przeznaczony szeroki asortyment lotniczego uzbrojenia podwieszanego: pociski rakietowe klasy powietrze–powietrze (PL-8, PL-11 i PL-12) i klasy powietrze–ziemia (KD-88), pociski przeciwokrętowe (Yi-62) i antyradarowe (Yi-91), bomby kierowane laserowo (LT-2) oraz
szybujące bomby precyzyjne (LT-6)15.

4. Chiny jako importer uzbrojenia i technologii zbrojeniowych
Chińska Republika Ludowa była obecna na międzynarodowym rynku broni
jako importer uzbrojenia, ale jej udział w obrotach światowych był mały. Sytuacja
zmieniła się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy
wartość importu zaczęła przekraczać 1 mld USD rocznie. Kolejny wzrost nastąpił
na początku XXI w., kiedy ChRL importowała broń za 2-3 mld USD rocznie. Zagregowana wartość importu militarnego w latach 2002-2006 wyniosła w przypadku
Chin 14,6 mld USD16, co oznaczało, że kraj ten był największym odbiorcą uzbrojenia na świecie. Dla porównania wydatki innych państw w tym okresie wyniosły:
Indie 10,1 mld USD, Grecja 7,2 mld USD, USA 2,3 mld USD, Polska 1,2 mld USD.
Dane pokazujące wielkość chińskiego importu uzbrojenia w latach 1977-2006 zamieszczone zostały w tab. 3.
Szerzej na ten temat P. Sokala, Czego smok szuka na morzu? – czyli modernizacja chińskiej
marynarki wojennej i jej konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa regionu Azji i Pacyfiku, [w:]
J. Marszałek-Kawa (red.), Oblicza Chin na początku XXI wieku. Historia. Polityka. Społeczeństwo,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 193-224.
13
SIPRI Yearbook 2007…, s. 393.
14
Samolot ten został przygotowany dla Chińczyków przez biuro konstrukcyjne rosyjskiej firmy
MiG.
15
A. Rupprecht, Drachenfluegel – Die Militaerluftfahrt der Volksrepublik China, ,,Flieger Revue
Extra” 2007, no.19.
16
Ceny stałe z 1990 r.
12
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Tabela 3. Import uzbrojenia przez Chiny w latach 1977-2006 (w mln USD, ceny stałe z 1990 r.)
Lata
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Wartość importu
78
138
47
5
0
15
12
71
110
17
34
38
61
167
222

Lata

Wartość importu

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1177
956
1207
870
389
803
1728
573
1846
3142
2636
2068
2853
3791
3261

Źrodło: opracowanie własne na podstawie danych SIPRI.

Największym dostawcą uzbrojenia do ChRL jest obecnie Rosja. W latach 2001-2005 wielkość dostaw z tego kraju wyniosła 12,5 mld USD (ceny stałe z 1990 r.).
O silnych zależnościach pomiędzy oboma krajami świadczy fakt, że stanowiło to
ponad 90% chińskiego importu militarnego i jednocześnie blisko połowę rosyjskiego eksportu uzbrojenia17. W 2005 r. zawarty został kontrakt na dostawę 38 samolotów transportowych dalekiego zasięgu Ił-76 oraz „latających cystern” Ił-78. Rok
później zakończono realizację kontraktu na osiem okrętów podwodnych Projekt-636
(klasy Kilo) oraz dwa niszczyciele klasy Sovriemienny.
W ostatnich latach władze chińskie są zainteresowane przede wszystkim zakupem nowych rosyjskich technologii militarnych, a nie samego uzbrojenia. Odzwierciedleniem tego jest zakup licencji na śmigłowce Mi-17 oraz udział Rosjan w pracach nad chińskim lotniskowcem18. Chińczycy zainteresowani są także zacieśnianiem
współpracy z Rosją w zakresie technologii militarnych, m.in. w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, oraz wspólnymi manewrami wojskowymi (Peace
Mission 2005 i 2007).
Rosja jest wprawdzie głównym dostawcą uzbrojenia i technologii militarnych
do Chin, ale nie jedynym. W latach 2001-2005 dostawcami były także inne państwa:
Ukraina (489 mln USD), Wielka Brytania (82 mln USD), Niemcy (79 mln USD),
17
SIPRI Yearbook 2006 Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University
Press, Oxford 2006, s. 451.
18
Chodzi o prace nad ukończeniem lotniskowca Varjag który został kupiony przez Chińczyków
w 2000 r. na Ukrainie.
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Francja (62 mln USD) i Włochy (3 mln USD)19. Wymienione kraje zachodnioeuropejskie są bardzo zainteresowane współpracą z Chińczykami, stąd ich starania o
zniesienie lub zawieszenie ograniczeń w kontaktach z ChRL. Szczególnie intensywne działania były prowadzone w tym zakresie pod koniec 2005 r. przez Niemcy i
Francję, jednak pod wpływem nacisków amerykańskich embargo na dostawy do
Chin uzbrojenia i technologii militarnych zostało utrzymane.
Dużym problemem dla Chin są trudności w dostępie do zaawansowanych technologii zbrojeniowych. Wynikają one głównie z ograniczeń w transferze technologii
militarnych do tego kraju nałożonych przez UE i USA. Przy ograniczonych możliwościach samodzielnego ich opracowania można spodziewać się wzmożonej aktywności Drugiego Departamentu Sztabu Generalnego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej
(wywiadu wojskowego). Jednak szpiegostwo przemysłowe oraz brak poszanowania
dla własności intelektualnej jest problemem, który ogranicza możliwości współpracy z wieloma partnerami zagranicznymi. Warto zaznaczyć, iż praktyki stosowane
przez Chińczyków nie wszystkich jednak odstraszają. W ostatnich miesiącach strona
rosyjska wyraziła sprzeciw wobec uruchomienia przez Chińczyków produkcji myśliwca J-11B, będącego kopią samolotu Suchoj Su-27SK. Rosjanie uważają, że jest
to przypadek kradzieży własności intelektualnej i zapowiadają wystąpienie na drogę
prawną. Podkreślają przy tym, że Chińczycy nie tylko rozpoczęli produkcję skopiowanych myśliwców, ale także zawarli kontrakty na ich dostawy do kilku krajów
Trzeciego Świata. Wcześniej Chiny montowały Su-27SK na podstawie licencji, kupując w Rosji silniki i większość części. Licencyjne zamówienie opiewało na 200
samolotów, ale do 2004 r. Chińczycy odebrali tylko 95 kompletów części, następnie
zerwali umowę20. Pomimo złych doświadczeń we współpracy z ChRL w zakresie
licencji na Su-27, Rosjanie zawarli niedawno podobne porozumienie dotyczące śmigłowców Mi-17. Przedstawiciele rosyjskiej firmy zajmującej się eksportem broni,
Robronieexportu, stwierdzili, że lepiej jest oficjalnie współpracować z Chińczykami
niż czekać, aż nielegalnie skopiują uzbrojenie.
Wydaje się, że nie zawsze oskarżenia o szpiegostwo przemysłowe formułowane
pod adresem Chińczyków są uzasadnione. Można odnieść wrażenie, że zarzuty są
metodą na ominięcie obowiązujących ograniczeń w obrotach bronią i technologiami
militarnymi, choć udowodnienie tego jest rzeczą niesłychanie trudną. W wielu wypadkach zachodnie firmy zbrojeniowe wykazują dużą naiwność, graniczącą z hipokryzją. Kanadyjski oddział firmy Pratt & Whitney dostarczył do Chin silniki PT6C67C rzekomo przeznaczone do projektu śmigłowca cywilnego (Z-12). Ostatecznie
zostały one wykorzystane w śmigłowcu szturmowym WZ-10, co dla specjalistów
lotniczych było jasne od samego początku21.
Dane z SIPRI Yearbook 2006… w ceny stałych z 1990 r.
T. Hypki, Rosyjskie Siły Zbrojne – 16 lat kryzysu, ,,Wojsko. Technika. Obronność–Raport”
2008, nr 6.
21
A. Chang, China illegally uses Canadian engine for attack helicopter, www.freepublic.com
(data dostępu 6.10.2007).
19
20
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5. Eksport uzbrojenia z Chin
Chiny jako eksporter obecne są na rynku broni od dziesięcioleci. W ciągu wielu
lat ich pozycja zmieniała się, zależąc przede wszystkim od uwarunkowań politycznych (tab. 4). W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił
wzrost sprzedaży chińskiego uzbrojenia. W najlepszym dla ChRL roku – 1987 –
wielkość sprzedaży osiągnęła 3,3 mld USD (w cenach stałych z 1990 r.), co dało
trzecie miejsce na liście największych eksporterów broni i 9% udziału w rynku światowym. Było to spowodowane dostawami broni do Iraku i Iranu w czasie wojny toczonej przez te państwa. Spadek eksportu nastąpił po zakończeniu konfliktu Irak–
Iran, co miało miejsce w roku 1988. Do zmniejszenia się liczby klientów na chińską
broń przyczyniła się także wojna w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Konfrontacja zachodnich systemów uzbrojenia z wyrobami chińskimi jednoznacznie pokazała ich
zacofanie technologiczne. Na początku XXI w. wielkość sprzedaży uzbrojenia wahała się w przedziale 223-564 mln USD w skali roku. Stanowiło to nieco poniżej 2%
światowego handlu bronią22.
Tabela 4. Eksport chińskiego uzbrojenia w latach 1977-2006 (w mln USD, ceny stałe z 1990 r.)
Lata
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Wartość eksportu
184
600
567
825
570
1557
1813
2060
1494
2143
3359
2032
1100
917
1100

Lata
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Wartość eksportu
684
1302
819
962
707
390
351
260
187
408
544
532
271
223
564

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIPRI.

Chiny eksportują różne rodzaje uzbrojenia, od broni lekkiej, w tym kopii karabinków kałasznikow i SWD, poprzez pojazdy wojskowe (samochody terenowe, motocykle, ciężarówki) i bojowe (czołgi, artylerię samobieżną) do samolotów bojowych. Nie ulega wątpliwości, że ChRL jest dostawcą specyficznym – oferowane
przez nią produkty są tańsze od towarów innych państw, ale często oparte na prze22

SIPRI Yearbook 2006…, s. 460.
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starzałej technologii. Należy się spodziewać, że asortyment eksportowy będzie się
rozszerzał, a jednocześnie będzie unowocześniany. Już obecnie zaobserwować można powolny trend zmiany asortymentu eksportowego – pojedyncze rodzaje broni są
zastępowane przez pełne systemy uzbrojenia.
Inną cechą charakterystyczną dla chińskiego eksportu uzbrojenia jest dostarczanie
jej do wszystkich odbiorców, którzy są w stanie zapłacić. Nierespektowanie ograniczeń w dostawie materiałów militarnych sprawia, że Chińczycy skutecznie działają
na wielu rynkach, na których firmy amerykańskie i europejskie są nieobecne.
Kierunki chińskiego eksportu
Specyfika chińskiej filozofii działania na międzynarodowym rynku broni w dużym stopniu wpływa na geografię eksportu broni przez ten kraj. Wyodrębnić można
dwa główne kierunki eksportu chińskiego uzbrojenia: afrykański i azjatycki. Kierunek afrykański wynika z uwarunkowań historycznych. W okresie zimnej wojny, kiedy państwa tzw. bloku wschodniego rywalizowały o wpływy w tym regionie z państwami zachodnimi, Chiny wydatnie wspierały militarnie niektóre frakcje walczące
w poszczególnych krajach (tak było w przypadku ZANU Roberta Mugabe w Rodezji). Jednak obecnie wydaje się, że główną przesłanką jest chęć nawiązania lepszej
współpracy z państwami regionu będącymi w stanie dostarczać do Chin ropę naftową i inne surowce naturalne. Właśnie ze względu na złoża ropy naftowej Chińczycy
są obecni w krajach takich, jak: Angola, Czad, Etiopia, Gwinea Równikowa, Kongo,
Niger, Nigeria oraz Somalia. Oprócz tego w ostatnich latach importerami chińskiego
uzbrojenia były, lub korzystały z pomocy chińskich doradców wojskowych, także
inne państwa afrykańskie: Sudan, Zimbabwe, Egipt, Namibia, Zambia, Tanzania,
Burundi, Etiopia i Erytrea.
W przypadku działań na kontynencie azjatyckim na pierwszy plan wysuwają się
kwestie bezpieczeństwa regionalnego. Największymi odbiorcami chińskiej broni są
następujące kraje: Pakistan, Iran, Birma, Nepal, Korea Północna i Laos. Ponadto
broń chińska jest łatwo dostępna w Afganistanie oraz w Iraku (w latach osiemdziesiątych kraj ten zakupił sprzęt wojskowy o wartości ponad 5 mld USD).
Najważniejszym partnerem dla ChRL jest Pakistan. Jest to spowodowane działaniami podejmowanymi w celu zrównoważenia potencjału Indii, z którymi Chiny
poza sporami granicznymi rywalizują na polu politycznym i gospodarczym. Pakistan jest nie tylko największym azjatyckim odbiorcą chińskiego uzbrojenia, ale także partnerem w dziedzinie badań i rozwoju nowych technologii. Współpraca dotyczy m.in. samolotów myśliwskich FC-1 oraz maszyny szkolno-treningowej K-8.
Chińczycy mają ponadto uczestniczyć w modernizacji fabryk produkujących amunicję i uzbrojenie artyleryjskie. Także pakistański program nuklearny miał się opierać
na technologii chińskiej.
W najbliższej przyszłości można spodziewać się zwiększonej ilości chińskiego
uzbrojenia w państwach Zatoki Perskiej, i to nie tylko wśród dotychczasowych partnerów, ale także w innych państwach. Jest to podyktowane dążeniami Chin do po-
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szukiwania nowych źródeł nośników energii. Taki scenariusz jest prawdopodobny
także z tego względu, że w krajach Zatoki Perskiej (Bahrajn, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Arabia Saudyjska, Kuwejt) widoczne jest rosnące zainteresowanie rynkiem chińskim jako potencjalnym miejscem inwestycji. Nie można także wykluczyć, że zdynamizowana zostanie współpraca wojskowa z państwami Ameryki Łacińskiej, w tym z Kubą (w 2006 r. chińska misja wojskowa rozmawiała z władzami
w Hawanie na temat zacieśniania współpracy) i z Wenezuelą.
Spodziewać się także można większej aktywności chińskich firm w uczestnictwie w targach i wystawach sprzętu wojskowego. Jest to bowiem forma promocji,
która do tej pory była wykorzystywana w stopniu ograniczonym. Jako wystawcy
Chińczycy pokazywali się na imprezach tego typu sporadycznie. Natomiast w Chinach odbywają się jedynie nieliczne targi i wystawy, i to mające, co najwyżej, charakter regionalny.
Organizacja eksportu uzbrojenia
W przypadku eksportu uzbrojenia, podobnie jak w przypadku samego przemysłu zbrojeniowego, kontrola państwa jest wszechobecna, a transakcje, procedury i
dane uczestników objęte są ścisłą tajemnicą. Firmy, w tym przedsiębiorstwa zarówno państwowe, jak i prywatne, które eksportują broń, ściśle współpracują z chińskimi władzami. Nie oznacza to jednak, że wszystkie transakcje są w pełni kontrolowane. Decyzje co do kierunków głównych transakcji eksportowych podejmowane są
przez Centralną Komisję Wojskową, na czele której stoi prezydent państwa Hu Jintao. Dzieje się to przy akceptacji członków Komitetu Stałego Biura Politycznego
KPCh. W procesie decyzyjnym biorą także udział: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Handlu, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Państwowa Komisja Rozwoju i Reform23. Działaniami promocyjnymi w tym zakresie zajmuje się
Chińska Rada Promocji Handlu Zagranicznego. Handel bronią podlega kontroli
COSTIND.
Eksportem chińskiego uzbrojenia zajmuje się wiele podmiotów. Działające w tej
branży przedsiębiorstwa można podzielić na dwie grupy: wojskowe (np. China Poly
Group – dostarcza broń dla chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczą oraz eksportuje
za granicę) oraz cywilne przedsiębiorstwa przemysłu obronnego: państwowe (np.
NORINCO) oraz prywatne (np. Huawei). Przedsiębiorstwa te w coraz większym stopniu umiędzynarodawiają swoją działalność, tworząc filie za granicą, w tym w USA24.
Chiny są stroną układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz konwencji
o zakazie prowadzenia badań, produkcji, gromadzenia i użycia broni chemicznej.
W 1997 r. wprowadziły nowe regulacje prawne zaostrzające kontrole nad eksportem
W hierarchii ważności instytucja ta stoi ponad wieloma ministerstwami.
Należą do nich m.in.: China Precision Machinery Import-Export Corporation, China Great Wall
Industrial Coorporation, China National Aero-Technology Import and Export Corporation, Zibo Chemet
Equipement Company, Hongdu Avation Industry Group, Ounion Intenational Economic and Technical
Co-operative, Limmt Metallurgy and Minerals Company, Beijing Elite Technologies, Wha Cheong Tai
Company.
23
24
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uzbrojenia, a w roku 1998 – nad eksportem technologii nuklearnej podwójnego zastosowania i dziedzin pokrewnych. W 2002 r. ponownie zaostrzono przepisy eksportowe, w szczególności dotyczące technologii podwójnego zastosowania, technologii
rakietowej oraz komponentów do broni biochemicznej. Zgodnie z nimi tylko licencjonowane firmy mają prawo handlu bronią.
Ocenia się, że w ostatnich latach Chiny zwiększyły transparentność swoich operacji na rynku broni. Pomimo to pod adresem tego kraju pojawiają się liczne zastrzeżenia dotyczące sposobu dostaw uzbrojenia. Chińczycy sprzedają broń do wielu
krajów, w których sytuacja jest mało stabilna. Przykładem może być sprzedaż broni
do Birmy, Sudanu czy Etiopii25. Broń wyprodukowana w ChRL trafia także do organizacji terrorystycznych, m.in. Hezbollahu (za pośrednictwem Iranu). Wydaje się, że
nie są to przypadkowe transakcje, których strona chińska jest nieświadoma, ale realizacja strategii polegającej na sprzedaży broni każdemu, kto jest nią zainteresowany.

6. Zakończenie
Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach rozwój gospodarczy Chin oznacza
także wzrost wydatków na cele militarne. Pod względem wielkości budżet obronny
ChRL jest największy wśród krajów azjatyckich i czwarty na świecie. Polityka władz
chińskich jednoznacznie mówi o dalszych planach wzmocnienia potencjału wojskowego tego kraju, co oznaczać może wzrost kwot wydawanych na obronność. Rozwój przemysłu zbrojeniowego i wprowadzanie do produkcji coraz nowocześniejszych systemów uzbrojenia zwiększy konkurencyjność chińskiej broni na rynkach
zagranicznych. Wzmocnienie pozycji Kraju Środka na międzynarodowym rynku
broni jest zresztą wpisane w politykę obronną tego kraju.
Od wielu lat Chiny zajmują znaczącą pozycję na międzynarodowym rynku broni. Na początku XXI w. ChRL jest największym na świecie importerem uzbrojenia
oraz technologii militarnych. Jeżeli chodzi o eksport, to kraj ten zajął w latach 2001-2006 pozycję siódmego największego dostawcy broni. Należy się spodziewać nasilenia eksportu do państw afrykańskich oraz azjatyckich. Możliwe są także dążenia
do wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej oraz w rejonie Ameryki Łacińskiej. Sposób realizowania eksportu broni, a przede wszystkim nieprzestrzeganie wielu ograniczeń powoduje, że działalność Chin spotyka się z krytyką społeczności międzynarodowej (głównie ze strony UE i USA), a na chińskie przedsiębiorstwa handlujące
uzbrojeniem nakładane są sankcje.
Pomimo modernizacji przemysłu zbrojeniowego i opanowania coraz bardziej
zawansowanych technologii niskie ceny wciąż pozostają głównym atutem Chińczyków. Można się spodziewać, że ChRL będzie dążyć do uniezależnienia się od zagranicznych technologii, co jednak nie nastąpi w najbliższej przyszłości. Jeżeli tak się
stanie, ChRL będzie konkurentem dla czołowych graczy na międzynarodowym rynku broni.
25

Amnesty International: Nielegalna broń zabija w Darfurze, http://uigo.org.pl.

236

Przemysław Skulski

Literatura
Amnesty International: Nielegalna broń zabija w Darfurze, http://uigo.org.pl (data dostępu
18.06.2008).
Chang A., China illegally uses Canadian engine for attack helicopter, www.freepublic.com (data
dostępu 6.10.2007).
China’s National Defence in 2006, www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (data dostepu
24.06.2008).
Haliżak E., Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Żurawia
Papers z. 10, Scholar, Warszawa 2007, s. 75.
Hypki T., Rosyjskie Siły Zbrojne – 16 lat kryzysu, „Wojsko. Technika. Obronność – Raport” 2008, nr 6.
Rupprecht A., Drachenfluegel – Die Militaerluftfahrt der Volksrepublik China, ,,Flieger Revue Extra”
2007, no. 19.
Sokala P., Czego smok szuka na morzu? – czyli modernizacja chińskiej marynarki wojennej i jej konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa regionu Azji i Pacyfiku, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.),
Oblicza Chin na początku XXI wieku. Historia. Polityka. Społeczeństwo, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008.
SIPRI Yearbook 2006 Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press,
Oxford 2006.
SIPRI Yearbook 2007 Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press,
Oxford 2007.
www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2008/06/16/afx5122291.html (data dostępu 28.06.2008).
Żukrowska K., Grącik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa
2006.

Position of China in the international weapon market
Summary
Presence of the People’s Republic of China in the international weapon market has been observed
for decades. However, important qualitative changes can be seen in recent years. Practically till the end
of the 20th century China was perceived as the producer of low quality cheap weapons. The beginning
of the 21st century brought important changes. The intensive development of the People’s Republic of
China involves improved technological potential of this country’s economy. It is also visible in the armaments industry, which is capable of producing advanced constructions. China carries out intensive
activities in the international weapons market, becoming an important competitor for the existing potentates (USA, France, Great Britain, Russia). At present, China seeks buyers mainly among developing countries but it can be assumed that they aim at reaching other countries in the future. Especially
that modernization of the armament industry and expansion in the international weapon market are
supported by major Chinese politicians, for whom they are elements of national security system and
foreign policy.

Przemysław Skulski, dr, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kazimierz Starzyk

Rozważania teoretyczne dotyczące
ewolucji zagranicznej polityki ekonomicznej
Chińskiej Republiki Ludowej

1. Wstęp
Źródłem teoretycznych założeń zagranicznej polityki ekonomicznej (ZPE) jest
nauka o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Polityka ta jest równocześnie jej zagadnieniem składowym. Z tego względu w rozważaniach wokół teoretycznej istoty zagranicznej polityki ekonomicznej dominuje metoda pozytywna, a więc
takie podejście, w ramach którego następuje identyfikacja realnych zjawisk w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym, a następnie ich wyjaśnienie na gruncie praw
ekonomicznych, co z kolei umożliwia obiektywne i logiczne wyjaśnienia ich genezy, przebiegu oraz skutków społeczno-ekonomicznych i politycznych.
W literaturze ekonomicznej i politycznej spotykamy różne metodologiczne podejścia do definicji zagranicznej polityki ekonomicznej. Najogólniej można wyróżnić dwa ich bieguny: podejście ekonomiczne, ciążące w stronę teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych (ekonomii międzynarodowej) oraz podejście
politologiczne, ciążące w stronę stosunków międzynarodowych, i wówczas jako
pierwszoplanowe stają się cele polityczne. W tym dualnym nurcie metodologicznym
interesująco usytuowany jest przypadek zagranicznej polityki ekonomicznej ChRL.
W oparciu o jego analizę możemy dojść bowiem do oryginalnych wniosków naukowych o treści ekonomicznej, zwłaszcza na osi gospodarka – polityka. W konsekwencji staje się to także przydatne do oceny rynkowej transformacji gospodarki oraz
tego, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia Azji Wschodniej, zwłaszcza
w odniesieniu do strategii rozwoju otwartego, w kształtowaniu zagranicznej polityki
ekonomicznej gospodarek w procesie transformacji. Na tym tle pojawia się potrzeba
zdefiniowania samego pojęcia zagranicznej polityki ekonomicznej w kontekście teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych.
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2. Wokół pojęcia zagranicznej polityki ekonomicznej
W nawiązaniu do T. Łychowskiego1 oraz J. Sołdaczuka możemy przyjąć, że tradycyjna definicja zagranicznej polityki ekonomicznej określa ją jako działalność
państwa w zakresie całego zagranicznego obrotu2, co oznacza, że państwo w ramach
zagranicznej polityki ekonomicznej poza sferą handlu zagranicznego oddziałuje także na pozostałe formy obrotu gospodarczego z zagranicą, tj. obroty kapitałowe,
transfer siły roboczej oraz transfer technologii. Tym samym J. Sołdaczuk wskazuje
pośrednio na różnicę między pojęciem polityki handlowej, tradycyjnie odnoszonej
do transferu towarów i usług w skali międzynarodowej, a zagranicznej polityki ekonomicznej jako pojęciem szerszym, uwzględniającym obok towarów i usług także
transfer czynników produkcji3.
Specyfika przedmiotowa międzynarodowych powiązań rzeczowych uzasadnia
wydzielenie w ramach zagranicznej polityki ekonomicznej polityk cząstkowych, odnoszących się do poszczególnych obszarów zagranicznej polityki ekonomicznej, np.
polityki handlowej, polityki w dziedzinie kapitału zagranicznego, polityki w dziedzinie migracji siły roboczej czy polityki w dziedzinie transferu technologii. Można
więc przyjąć, że polityka handlowa odnosi się do transferu towarów i usług, pozostałe zaś – do transferu czynników produkcji.
Podzielając powyższe podejście do zagranicznej polityki ekonomicznej, Z. Kamecki określa szerzej jej cele i eksponuje wśród nich m.in. zwiększenie udziału w
międzynarodowym podziale pracy, zmianę sposobu włączenia się gospodarki danego kraju do międzynarodowego podziału pracy, zmiany wielkości i struktury handlu
zagranicznego, poprawę terms of trade, zapewnienie zaopatrzenia gospodarki w surowce i energię, zwiększenie dochodów netto z tytułu obrotów usługami, wzmocnienie lub osłabienie ruchów kapitałów obcych lub rodzimych oraz poprawę sytuacji w
bilansie płatniczym4. Jak później się okaże, takiego właśnie podejścia można się
doszukać w założeniach zagranicznej polityki ekonomicznej ChRL.
Kolejnym, drugim elementem zagranicznej polityki ekonomicznej są jej środki,
rozumiane jako zasoby ludzkie, finansowe i materialne. Zauważmy, że w przypadku
gospodarki w procesie transformacji w miarę urynkowienia gospodarki rola tego
elementu traci jednak na znaczeniu, gdyż zmniejsza się – w porównaniu z gospodarką planową – rola państwa w zagranicznych stosunkach gospodarczych. W przypadZob. T. Łychowski, Międzynarodowe umowy gospodarcze, Warszawa 1959, s. 5 i nast.
Zob. J. Sołdaczuk, Przemiany w podstawach zagranicznej polityki ekonomicznej krajów kapitalistycznych w rozwoju historycznym, [w:] Z. Kamecki, J. Sołdaczuk, W. Sierpiński, Międzynarodowe
stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1964.
3
Warto zauważyć, że w literaturze przedmiotu pojęcie polityki handlowej oznacza często działalność państwa w dziedzinie całego obrotu gospodarczego z zagranicą, a więc nie tylko obrotu towarowego i usługowego. Dotyczy to zwłaszcza literatury anglosaskiej.
4
Z. Kamecki, Pojęcie zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej krajów kapitalistycznych, [w:] J. Sołdaczuk, Z. Kamecki, P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE,
Warszawa 1983, s. 177.
1
2
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ku ChRL takie zjawisko obserwujemy od lat dziewięćdziesiątych, z tą jednak uwagą,
że w dziedzinie kształcenia kadr dla handlu zagranicznego sytuacja jest odwrotna, tj.
środki w ramach zagranicznej polityki ekonomicznej stale są zwiększane. Koresponduje to z wcześniejszą ogólną tezą o spadku znaczenia środków zagranicznej polityki ekonomicznej w miarę urynkowienia gospodarki, z jednym jednak odstępstwem
w dziedzinie przygotowania kadr dla służby zagranicznej.
W świetle teorii5 rozróżniamy dwie formy wykorzystania środków zagranicznej
polityki ekonomicznej: bezpośrednią i pośrednią. Ogólnie można stwierdzić, że w
gospodarce rynkowej obowiązują formy pośrednie, a w gospodarce planowej – bezpośrednie. Im większy stopień urynkowienia gospodarki, tym większą rolę pełnią
pośrednie formy wykorzystania środków zagranicznej polityki ekonomicznej (przykładem formy pośredniej jest wspieranie chińskich przedsiębiorstw, m.in. poprzez
ulgi kredytowe polegające na zwrocie oprocentowania, ubezpieczenie kredytów
eksportowych, subwencjonowanie produkcji eksportowej, współfinansowanie importu licencji itp. Przypomnijmy, formą bezpośrednią, powszechnie stosowaną w
gospodarce planowej, jest budżetowe zasilanie środkami finansowymi przedsiębiorstw sektora państwowego, co warunkuje ich funkcjonowanie oraz rozwój. Druga sytuacja nadal występuje w przypadku gospodarki ChRL, choć skala jest zdecydowanie niższa aniżeli jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych. Towarzyszy temu
zmiana politycznego podejścia do finansowania przedsiębiorstw państwowych, które to podejście najogólniej można określić jako odejście przez państwo od obowiązku angażowania się w takie finansowanie na rzecz traktowania takiej praktyki jako
zło konieczne o charakterze przejściowym.
Z wykorzystaniem środków zagranicznej polityki ekonomicznej wiążą się jej
narzędzia, służące państwu do bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze, aby osiągnąć cele zagranicznej polityki
ekonomicznej. Ogólnie można stwierdzić, że w miarę urynkowienia gospodarki rośnie także rola instrumentów ekonomicznych kosztem instrumentów administracyjnych. Taką właśnie tendencję obserwujemy w gospodarce ChRL od połowy lat
osiemdziesiątych, z tym jednak że przekształcenia w tym zakresie mają charakter
gradualny.
Możliwy jest podział narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej na sensu
stricte i makroekonomiczne6. Pierwsze, nawiązujące do narzędzi mikroekonomiczZob. P. Bożyk, Środki zagranicznej polityki ekonomicznej krajów socjalistycznych, [w:] J. Sołdaczuk, Z. Kamecki, P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1983, s. 346 i
nast., a także P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004,
s. 38 i nast.
6
Taki podział nawiązuje do teorii polityki gospodarczej, gdzie niektórzy autorzy, mówiąc o celach
polityki gospodarczej, dokonują jej podziału na makroekonomiczną (monetarną, budżetową, dochodową, zagraniczną) i mikroekonomiczną (np. przemysłową, inwestycyjną, rolną, transportową, edukacyjną, zdrowotną, mieszkaniową, ekologiczną), zob. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH,
Warszawa 1999, s. 75 i nast. Do takiego podziału nawiązuje P. Bożyk, kiedy omawia narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej, dzieląc je na makroekonomiczne (wyróżniając w tym kontekście poli5
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nych, służą bezpośredniemu oddziaływaniu państwa na podmioty krajowe funkcjonujące w sferze stosunków gospodarczych z zagranicą oraz podmioty zagraniczne
zaangażowane we współpracę gospodarczą z danym krajem. Można je określać jako
narzędzia polityki handlowej, polityki współpracy produkcyjnej oraz polityki współpracy naukowo-technicznej. Druga grupa to narzędzia ogólnej polityki gospodarczej
o charakterze makroekonomicznym, pośrednio oddziałujące na zagraniczne obroty
towarowe, usługowe oraz czynników produkcji. Do nich zaliczamy: pieniądz, ceny,
kurs walutowy, stopy procentowe, podatki i budżet. W przypadku ChRL obserwujemy następującą sekwencję budowy systemu narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej: w pierwszej fazie transformacji, tj. do połowy lat dziewięćdziesiątych dominują narzędzia mikroekonomiczne, natomiast od przełomu wieków rośnie rola
narzędzi makroekonomicznych, zwłaszcza cen – budowanych głównie w oparciu
o mechanizmy rynkowe, oraz podatków i budżetu. Problemem nadal jest kurs walutowy (dylemat, czy utrzymać kurs stały, czy dopuścić do upłynnienia juana i tą drogą
do jego aprecjacji, by w rezultacie zmniejszyć konkurencyjność chińskiego eksportu, co jak wiadomo, jest źródłem deficytu w bilansie obrotów wielu gospodarek,
w tym zwłaszcza USA i Europy Zachodniej). Kolejny problem to stopy procentowe,
ponieważ w dniu dzisiejszym brak jest jasności, jaka ma być polityka monetarna
ChRL, aby sprzyjała ona procesom rozwojowym tej gospodarki w długim okresie.
Najogólniej możemy stwierdzić, że w miarę rynkowej transformacji gospodarki, zapoczątkowanej w 1978 r., następuje w ChRL zmiana opcji zagranicznej polityki ekonomicznej z polityki korespondującej z autarkicznym okresem rozwoju gospodarki
chińskiej (1949-1978).

3. Próba rozwinięcia pojęcia zagraniczna polityka ekonomiczna
Opierając się na dotychczasowych rozważaniach, podejmiemy obecnie próbę
rozwinięcia samego pojęcia zagranicznej polityki ekonomicznej. Jako punkt wyjścia
przyjmiemy tezę o kluczowej roli czynników zewnętrznych w procesie transformacji gospodarki. Nawiążemy tym samym do takiego modelu otwierania gospodarki,
który jest rozumiany jako proces wiązania kierunków rozwoju danej gospodarki
z kierunkami rozwoju gospodarki światowej w celu podwyższenia efektywności gospodarowania, co jest determinowane przez odpowiednio do tego celu kształtowaną
zagraniczną polityką ekonomiczną7.
Mając na uwadze dotychczas omawiane tradycyjne definicje zagranicznej polityki ekonomicznej, można na ich podstawie dokonać rozwinięcia tego pojęcia: z
tykę kursu walutowego, stopy procentowej, pieniężną) oraz narzędzia mikroekonomiczne (gdzie m.in.
wyróżnia narzędzia polityki handlowej), P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna…, s. 43 i nast.
7
Zob. K. Starzyk, Modele otwierania gospodarki w procesie transformacji, [w:] K. Budzowski,
S. Wydymus (red.), Handel międzynarodowy 2000, Katedra Handlu Zagranicznego AE w Krakowie,
Kraków 2000.
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jednej strony w aspekcie ogólnym – głównie w odniesieniu do nadrzędnego celu
zagranicznej polityki ekonomicznej, jakim jest jej wpływ na efektywność gospodarowania, z drugiej – do obszarów tej polityki, tj. jej specyfiki w dziedzinie wymiany
handlowej, współpracy produkcyjnej i współpracy naukowo-technicznej.
Opierając się na powyższym założeniu, przez zagraniczną politykę ekonomiczną
będziemy rozumieć świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z
zagranicą. Przyjmiemy też za jej nadrzędny cel tworzenie trwałych warunków do
podwyższenia efektywności gospodarowania, co znajdowało wyraz we wzroście
produktu krajowego brutto, postępie technicznym, równowadze zewnętrznej, równowadze wewnętrznej, konkurencyjności gospodarki, a w rezultacie we wzroście
dobrobytu8. Innymi słowy, nadrzędnym celem zagranicznej polityki ekonomicznej
jest takie bezpośrednie i pośrednie wpływanie przez państwo na rzeczowe i funkcjonalne powiązania w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych, aby
gospodarka odnosiła z tego tytułu jak największe korzyści ekonomiczne, które – w
myśl przyjętej definicji – zostają sprowadzone do podwyższania efektywności gospodarowania. Wychodzimy w tym przypadku od prakseologicznego postrzegania
efektywności gospodarowania jako optymalizacji nakładów i wyników9, czy też od
specyfiki ekonomii jako obszaru nauki, której jednym z celów jest nauczanie racjonalnego gospodarowania zasobami w warunkach ich rzadkości.
Istnieje przekonanie, że zagraniczna polityka ekonomiczna stanowi część polityki zagranicznej państwa. Tak potocznie można sądzić, zwłaszcza jeżeli tę zależność
rozpatrujemy w aspekcie współczesnej praktyki stosunków międzynarodowych i
kiedy rozważamy sytuację, że zagraniczna polityka ekonomiczna stanowi instrument realizacji celów politycznych. Wówczas taka zależność między zagraniczną
polityką ekonomiczną a polityką zagraniczną jest ważną przesłanką dla uzyskiwania
pozaekonomicznych korzyści wynikających z rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych. Takie podejście staje się oczywiste np. przy opracowywaniu
koncepcji rozwoju stosunków z wybraną grupą krajów, załóżmy rozwijających się,
gdzie mając na myśli strategię rozwijania stosunków obliczoną na przyszłe lata,
równolegle kierujemy się wówczas celami ekonomicznymi i politycznymi. Wówczas łączne wykorzystanie teorii zagranicznej polityki ekonomicznej i teorii polityki
zagranicznej ma swoje uzasadnienie10. Trzeba podkreślić, że w przypadku ChRL
dostrzegamy wręcz nierozłączność zagranicznej polityki ekonomicznej i polityki zagranicznej w prezentacji wizji stosunków gospodarczych z zagranicą, co w praktyce
Szerzej takie podejście do zagranicznej polityki ekonomicznej zostało przedstawione w kontekście wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rozwój gospodarki ChRL w: K. Starzyk, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarki Chin, [w:] K. Starzyk (red.), Zagraniczne
inwestycje bezpośrednie w gospodarce Azji Pacyfiku, Semper, Warszawa 2001.
9
Zob. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa, PWN 1955.
10
Udaną próbą takiego podejścia jest opracowanie poświęcone polskiej strategii rozwoju stosunków z krajami rozwijającymi się, dokonane przez instytucje centralne zajmujące się stosunkami międzynarodowymi i środowiska naukowe, zob. T. Jaskułowski, Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.
8
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przejawia się w dużym upolitycznieniu tekstów ekonomicznych. Ale i to ulega stopniowej zmianie, polegającej na odideologizowaniu tekstów ekonomicznych poświęconych problemom międzynarodowych stosunków gospodarczych ChRL.
Występujące w praktyce stosunków międzynarodowych łączenie ekonomicznych i politycznych funkcji zagranicznej polityki ekonomicznej rodzi w aspekcie
naukowym potrzebę jasnego określenia, z jednej strony, ekonomicznej istoty zagranicznej polityki ekonomicznej, opierając się na teorii międzynarodowych stosunków
gospodarczych, a z drugiej – jej aspektów politycznych, co wymaga wyraźnego odwołania do politologii i nauki o międzynarodowych stosunkach politycznych. Z naukowego więc punktu widzenia nie znajdujemy uzasadnienia dla metodologicznie
mieszanego podejścia do zagranicznej polityki ekonomicznej. Poszukiwanie wspólnej płaszczyzny metodologicznej dla zagranicznej polityki ekonomicznej i polityki
zagranicznej jawi się w konsekwencji zajęciem jałowym. Dlatego np. „wspólny”
podręcznik zatytułowany: „Stosunki międzynarodowe”, a obejmujący przemiennie
teorie międzynarodowych stosunków gospodarczych obok teorii międzynarodowych stosunków politycznych, nie ma uzasadnienia w świetle metodologicznych
odrębności nauki o międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz nauki o
międzynarodowych stosunkach politycznych. Stąd jednym z wyzwań stojących
przed ekonomistą zajmującym się problematyką stosunków gospodarczych ChRL z
zagranicą jest uporanie się w naukowych tekstach ekonomicznych z problemami
politycznymi warsztatowo ciążącymi w stronę politologii. Jak wcześniej zaznaczyliśmy, pod tym względem odnotowujemy stopniowe odstępowanie od takiej praktyki również w odniesieniu do tekstów dotyczących międzynarodowych powiązań
chińskiej gospodarki.

4. Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej ChRL
W świetle dotychczasowych rozważań teoretycznych przyjmujemy taką strukturę dalszej prezentacji elementów zagranicznej polityki ekonomicznej ChRL, która
umożliwi rozwinięcie pojęcia zagranicznej polityki ekonomicznej, a więc jej celów
oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także środków i narzędzi, mając na uwadze zarówno jej kontekst ekonomiczny jak i polityczny, jaki towarzyszy
procesom rynkowej transformacji gospodarki.
4.1. Cele
Na wstępie uwaga natury metodologicznej: cele ekonomiczne i społeczne,
zwłaszcza w początkowej fazie transformacji, były w ChRL formułowane w języku
politycznym i stawiane na forum KPCh do akceptacji wraz ze wskazaniem metod
ich realizacji. Dlatego jednym z zadań stojącym przed badaczem chińskiej gospodarki jest przełożenie ich na język ekonomiczny. Próbą takiej konwersji są prace
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autora z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych11, usiłujące wydobyć z
tych dokumentów politycznych kontekst teoretyczny.
Z teoretycznego punktu widzenia cele stawiane przed zagraniczną polityką ekonomiczną każdego kraju można wiązać z trzema jej funkcjami: proefektywnościową, interwencyjną i polityczną. Dla gospodarki w procesie transformacji w długim
okresie nadrzędną rolę odgrywa funkcja proefektywnościowa. Potwierdzają to doświadczenia ChRL, które pozwalają, lapidarnie je uogólniając, na sprowadzenie tej
funkcji do sprzyjania trwałemu wzrostowi PKB oraz wzrostowi międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki.
To właśnie do nadrzędnych długofalowych celów zagranicznej polityki ekonomicznej ChRL, czyli wybranych przez państwo priorytetowych zadań ilościowych i
jakościowych w dziedzinie stosunków gospodarczych z zagranicą, należy zaliczyć
przede wszystkim aktywne włączenie się gospodarki w międzynarodowy podział
pracy, umożliwiający trwałe tempo wzrostu PKB oraz dojście do struktury gospodarczej zbliżającej Chiny do krajów wysoko rozwiniętych. W rezultacie takiej polityki stworzono także trwałą podstawę wzrostu poziomu życia ludności w warunkach
równowagi zewnętrznej i wewnętrznej.
Powyższe cele, aczkolwiek sformułowane w języku politycznym, zostały postawione na III Plenum KPCh w grudniu 1978 roku. Na tym plenum ogłoszono równocześnie tzw. trzyletni plan regulacji gospodarki, mający stworzyć trwałe podstawy
jej modernizacji12. Przed gospodarką postawiono wówczas szereg innych istotnych
celów ilościowych, jak i jakościowych. Były to cele o charakterze zarówno długofalowym, jak też średniookresowym i bieżącym. Na pierwszym miejscu postawiono
cele jakościowe, wiążąc ich realizację z otwarciem gospodarki na wszystkie kraje
świata, niezależnie od ich systemu społeczno-ekonomicznego. W praktyce, jak później się okazało, oznaczało to ekonomiczne otwarcie na rozwinięte kraje kapitalistyczne, by tą drogą stymulować napływ kapitału do gospodarki, głównie w formie
zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz transferu technologii; z importem kapitału i technologii wiązano już wówczas wzrost społecznej wydajności pracy w
drodze lepszego wykorzystania wewnętrznych czynników produkcji, tj. bogactw naturalnych, siły roboczej oraz istniejących mocy aparatu produkcyjnego. Wyraźnie
postulowano wówczas przyspieszenie postępu technicznego w powiązaniu z transferem do gospodarki zagranicznej wiedzy i umiejętności13.
Do stawianych na początku lat osiemdziesiątych celów średniookresowych należy w pierwszym rzędzie zaliczyć rozwój powiązań z zagranicą sprzyjających
11
Zob. K. Starzyk, Zagraniczna polityka ekonomiczna ChRL w latach osiemdziesiątych, „Sprawy
Międzynarodowe” 1987, nr 9; K. Starzyk, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce chińskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 5 oraz K. Starzyk, Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej Chińskiej Republiki Ludowej – implikacje dla Polski, [w:] Azja-Pacyfik, Instytut Stosunków
Politycznych PAN, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.
12
Zob. K. Starzyk, Zagraniczna polityka..., s. 9.
13
Tamże.
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zwiększeniu rozmiarów importu, przede wszystkim dóbr inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację gospodarki, by tą drogą zwiększać innowacyjność, a w
przyszłości jej międzynarodową konkurencyjność. Równocześnie do tych celów zaliczano także zwiększenie podaży eksportowej z myślą o równoważeniu tego importu14. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych został także postawiony cel zmiany
struktury towarowej eksportu, z założeniem o jej dostosowaniu do zmniejszających
się potrzeb zagranicy oraz nowych możliwości wzbogacenia oferty eksportowej w
rezultacie inwestycji zagranicznych, dodajmy – uzyskania tą drogą m.in. poprawy
terms of trade.
Przedstawione cele, na ogół formułowane na przełomie lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych w języku politycznym15, tworzyły w konsekwencji zręby proimportowej fazy otwierania gospodarki16, wskazując równocześnie na kolejny strategiczny cel, jakim stało się wygospodarowanie nadwyżki eksportowej, znamionującej przejście od rozwoju w ramach modelu proimportowego (lata osiemdziesiąte) do
rozwoju w ramach modelu proeksportowego, co nastąpiło na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i uległo pogłębieniu w latach dziewięćdziesiątych
i w obecnej dekadzie. W konsekwencji szybszego wzrostu eksportu na tle wzrostu
PKB powstała trwała podstawa do internacjonalizacji gospodarki i jej globalizacji.
Ważną rolę w tym procesie odgrywa polityka handlowa, która przechodzi istotne
przeobrażenia w latach1978-2007. Najogólniej jej przemiany można określić następująco. Do połowy lat dziewięćdziesiątych ma ona charakter protekcjonistyczny, a
jej celem jest ochrona chińskiego rynku oraz jego rozwój, kiedy wprowadza się np.
preferencje dla inwestorów zagranicznych, a więc wyznaje się zasadę nierównego
traktowania podmiotów gospodarczych. Poczynając od połowy lat dziewięćdziesiątych, ChRL prowadzi politykę handlową ukierunkowaną na usuwanie barier w handlu zagranicznym, tak aby spełnić jeden z kluczowych warunków członkostwa
ChRL w WTO17. W wyniku polityki prowadzonej w ramach członkostwa w WTO,
Chiny stały się jedną z bardziej liberalnych gospodarek, jeżeli chodzi o dostęp do
rynku, zarówno w dziedzinie towarów i usług jak i czynników produkcji.
Podkreślmy, że istotnym założeniem zagranicznej polityki ekonomicznej jest
traktowanie kapitału zagranicznego jako kluczowego czynnika kreującego strumienie handlu zagranicznego oraz odgrywającego zasadniczą rolę w pokonywaniu bariery inwestycyjnej dzięki związanemu z nim transferem środków rzeczowych i finansowych, technologii, a także wiedzy o zarządzaniu i organizacji pracy. Celowi
takiemu towarzyszy, z jednej strony, zróżnicowane podejście do form napływu kapi14
15

tyka…

Zob. K. Starzyk, Elementy zagranicznej…
Zob. Open policy at work, „Beijing Review” 1985, nr 10, s. 8; K. Starzyk, Zagraniczna poli-

16
Zob. K. Starzyk, Modele otwierania…; Pelji Zang, China`s Trade Development Strategies, ,,Intertrade” 1985, nr 1.
17
K. Starzyk, Zagraniczna polityka...
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tału, polegające w pierwszej fazie transformacji na preferowaniu kredytów, a dopiero w dojrzalszej fazie – inwestycji bezpośrednich; z drugiej zaś – specyficzna dla
ChRL regionalna polityka alokacji kapitału zagranicznego, preferująca od samego
początku bardziej rozwinięte regiony wschodnie. Polega to m.in. na tworzeniu
uprzywilejowanych stref ekonomicznych we wschodniej nadbrzeżnej części ChRL,
z myślą o powstaniu tam ośrodków rozwoju przemysłowego, promieniujących następnie także na słabiej rozwinięte regiony zachodnie i centralne18.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ważnym celem zagranicznej polityki ekonomicznej staje się eksport kapitału, który następuje zarówno w formie BIZ, jak i inwestycji portfelowych, a także kredytów. Stało się to możliwe dzięki konsekwentnej
realizacji strategii rozwoju otwartego, zakładającej w pierwszej fazie tej strategii
otwieranie typu proimportowego z ukierunkowaniem jednak na budowę potencjału
eksportowego od samego początku tego procesu19.
Stawianie i dążenie do osiągnięcia celów zagranicznej polityki ekonomicznej
ChRL następuje przy wykorzystaniu określonych środków oraz instrumentów, z pełną świadomością uwarunkowań zewnętrznych oraz zdolnością kształtowania uwarunkowań wewnętrznych.
4.2. Uwarunkowania wewnętrzne
W aspekcie długofalowym, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych i częściowo
dziewięćdziesiątych, polityczne uwarunkowania wewnętrzne zagranicznej polityki
ekonomicznej ChRL określa, z jednej strony, społeczna (państwowa) własność środków produkcji, z drugiej zaś – planowy charakter działalności gospodarczej, jako
pochodna uwarunkowań politycznych. Te uwarunkowania kształtują planowy mechanizm chińskiej gospodarki, w tym także dziedzinę międzynarodowych stosunków gospodarczych. Powoduje to podporządkowanie zagranicznej polityki ekonomicznej planowemu rozwojowi gospodarki, mimo wprowadzonych od samego
początku reform mechanizmów rynkowych w sferze zagranicznego obrotu gospodarczego. Podkreślmy, że reformy te, wyprzedzając reformy odnoszące się do gospodarki wewnętrznej, stanowiły równocześnie siłę napędową transformacji chińskiej gospodarki. Były to wówczas jednak jedynie reformy odcinkowe, choć
podkreślmy – ważne dla przemian zachodzących w gospodarce ChRL. Pełne więc
wprowadzenie mechanizmów rynkowych do handlu zagranicznego nie nastąpiło automatycznie wraz z podjęciem w 1978 r. politycznych decyzji o otwarciu gospodarki, tak jak miało to miejsce w Polsce i innych krajach Europy Środkowej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych zjawisko liberalizacji gospodarki zarysowało się również w przemyśle, czego przejawem było odejście na III Plenum
KC KPCh w październiku 1984 r. od scentralizowanej, dyrektywnej formy zarządza18
19

Tamże.
Zob. K. Starzyk, Modele otwierania ….
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nia przemysłem20. Zniesiono wówczas dogmat o monopolu własności państwowej
w przemyśle, rozpoczęto proces zwiększania zakresu autonomii przedsiębiorstw
państwowych, wprowadzono możliwość zawierania kontraktów menedżerskich,
formalnie otwarto drogę dla przedsiębiorstw spółdzielczych, a w pewnym stopniu
także prywatnych, do prowadzenia handlu zagranicznego. Zaczęto przywracać własność prywatną w przemyśle, ustanawiając w 1988 r. odpowiednie regulacje prawne
w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że do dnia dzisiejszego państwo rezerwuje
dla siebie decydujący głos w kwestii rozwoju zagranicznych stosunków gospodarczych. Nie zmienia to faktu, że coraz ważniejszą przesłanką określającą decyzje
chińskich przedsiębiorstw staje się rachunek ekonomiczny, a celem – zysk oraz sprostanie rosnącej konkurencji krajowej i międzynarodowej.
Stawia to w centrum uwagi problem środków i narzędzi zagranicznej polityki
ekonomicznej, tak aby jak najefektywniej, tzn. jak najtaniej i jak najszybciej, osiągnąć cele transformacji gospodarki, w tym przypadku ChRL. W gospodarce znajdującej się w procesie transformacji środki zagranicznej polityki ekonomicznej stanowią materialny wyraz skali interwencji państwa w sferę międzynarodowych
stosunków gospodarczych. Można sformułować zależność, że im większy stopień
urynkowienia gospodarki, tym mniejsze jest zainteresowanie państwa budową i wykorzystaniem środków w dziedzinie zagranicznej polityki ekonomicznej. W gospodarce planowej, zwłaszcza w warunkach monopolu handlu zagranicznego, rozdział
środków następuje bezpośrednio; taka sytuacja w ChRL występowała praktycznie
do początku lat dziewięćdziesiątych, mimo wcześniejszego już odejścia od monopolu handlu zagranicznego. Ogólne zasoby państwa były źródłem interwencyjnych
dotacji dla państwowych przedsiębiorstw zaangażowanych w dziedzinie handlu zagranicznego. W praktyce oznaczało to dokonanie przesunięć w wydatkach budżetowych i uszczuplenie środków na inne cele, np. szkolnictwo. Celem takich dotacji
było umożliwienie przetrwania nierentownych przedsiębiorstw działających w sferze handlu zagranicznego. Poczynając od połowy lat osiemdziesiątych wzrasta rola
form pośrednich, ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym (np. ulgi kredytowe – zwrot oprocentowania, ubezpieczenie kredytów, subwencjonowanie produkcji eksportowej, wzrost finansowania importu licencji itp.).

5. Wnioski
1. Dla gospodarki w procesie transformacji szczególnie duże znaczenie ma wielkość środków zagranicznej polityki ekonomicznej i odpowiednie nimi zarządzanie
w pierwszej fazie transformacji – w przypadku ChRL do połowy lat dziewięćdziesiątych – ponieważ w tej fazie do tej polityki należy szczególne zadanie powiększaZob. A. Kikolski, Niektóre założenia planów gospodarczych Chin, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1997, s. 19-20.
20
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nia zdolności produkcyjnych w drodze transferu do gospodarki oszczędności zagranicznych o odpowiedniej skali i strukturze w ramach importu kapitału.
2. W miarę liberalizacji i urynkowienia gospodarki następuje osłabienie interwencyjnej funkcji państwa w gospodarce, co w praktyce oznacza również spadek
znaczenia interwencyjnych funkcji zagranicznej polityki ekonomicznej, a uzasadnia
to zmniejszenie środków na cele zagranicznej polityki ekonomicznej. W konsekwencji prowadzi to do zmiany funkcji narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej.
3. W kreowaniu obrotów towarowych i usługowych chińskiego handlu zagranicznego, a także w dziedzinie transferu kapitału i technologii w pierwszej fazie
transformacji dominują narzędzia mikroekonomiczne, będące przejawem interwencyjnej funkcji zagranicznej polityki ekonomicznej. W miarę urynkowienia gospodarki coraz większą rolę odgrywają narzędzia makroekonomiczne związane zarówno z polityką fiskalną, budżetową, monetarną, kredytową, cenową. Stanowi to
logiczną konsekwencję wprowadzania mechanizmów rynkowych do gospodarki w
procesie transformacji w miejsce poprzednich mechanizmów gospodarki planowej.
Potwierdzają to doświadczenia ChRL.
4. Ustosunkowanie się do tych nowych zjawisk, znamionujących ewolucję zagranicznej polityki ekonomicznej ChRL w kierunku rynku, wymaga wcześniejszego
spojrzenia na problem narzędzi tej polityki w poszczególnych fazach transformacji
gospodarki. Dlatego analizą narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej ChRL
warto objąć, oprócz klasycznych instrumentów gospodarki rynkowej, zwłaszcza instrumentów polityki handlowej, także instrumenty specyficzne dla gospodarki planowej, tj. planowanie, zarządzanie oraz organizację stosunków gospodarczych z
zagranicą21. Takie podejście umożliwia pełne pokazanie ewolucji zagranicznej polityki ekonomicznej gospodarki w procesie transformacji.
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The evolution of foreign policy of the People’s
Republic of China – theoretical considerations
Summary
For the last three decades, the Chinese economy has experienced accelerated development, which
led to its emergence as one of the top global players in the contemporary world economy. A crucial role
in the development of the Chinese economy has been played along with internal factors by exogenous
ones, including foreign trade, direct investment and the related technology transfer. This is reflected by
an open development strategy implemented in this country, which is based on discounting benefits from
international production specialization and export-oriented expansion. The foreign economic policy
plays a fundamental role in the process.
In general terms, the philosophy of the Chinese economic development was (and still is) oriented
on continuous efficiency improvements reflected by a sharp increase in GDP, technical progress, inter-
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nal and external equilibrium, improved competitiveness and increased welfare; ultimately the country
is playing more and more important role in international industrial division of labour thanks to its foreign economic policy.
The Chinese have gradually done so under the banner of “socialism with Chinese characteristics.”
In China, the emphasis has been upon the market transition over the political transition. Since the Chinese transition varies in objectives, means and factors, the measures as to success also differ. The
experience of China can provide a valuable lesson for other transition economies in the field of foreign
economic policy which is based upon sound theoretical economic assumptions.

Kazimierz Starzyk, dr hab., profesor w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej.
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Warunki kształtowania się
współczesnej struktury agrarnej Chin

1. Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie struktury agrarnej Chin jako istotnego elementu rozwoju gospodarczego i społecznego. Pamiętać przy tym należy, że rolnictwo nie tylko dostarcza surowców dla przemysłu, stanowi miejsce zatrudnienia dla
milionów ludzi, ale to przede wszystkim produkcja żywności, bez której człowiek
nie jest w stanie funkcjonować. Chiny zamieszkuje ponad 20% ludności świata.
Zważywszy iż 12,3% (według raportu UNDP z 2006 r.) żyje poniżej poziomu ubóstwa, problem rozwoju rolnictwa i jego przeobrażeń strukturalnych staje się istotnym elementem gospodarki światowej.

2. Struktura ekonomiczno-przyrodnicza Chin
Współczesne Chiny to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
Zgodnie z danymi oficjalnymi, wzrost gospodarczy ChRL w 2007 r. osiągnął poziom
11,4% i był o 0,3% wyższy niż w poprzednim roku. Wielkość wypracowanego PKB
wyniosła 24,66 bln RMB (ok. 3,37 bln USD). Największy udział w PKB ma produkcja przemysłowa i budownictwo (49,2%), nieco mniejszy usługi (39,1%), a najmniejszy rolnictwo i przemysł wydobywczy (11,7%). Wartość międzynarodowej
wymiany handlowej na koniec 2007 r. wyniosła 2,17 bln USD, w tym eksport 1,21 bln
USD i import 0,96 bln USD. Dynamika wzrostu eksportu była większa (25,7%) niż
dynamika wzrostu importu (20,8%). Nadwyżka handlowa na koniec 2007 r. wyniosła 262,2 mld USD1.
Chińska Republika Ludowa klasyfikowana jest jako kraj rozwijający się o gospodarce centralnie planowanej, o ustroju socjalistycznym, gdzie faktyczne rządy
sprawuje jedna partia polityczna – Komunistyczna Partia Chin. 92% ludności Chin
stanowią Chińczycy, skupieni głównie we wschodniej części kraju. Ludność Chin to
Chińska Republika Ludowa – informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 9.05.2008; www.mg.gov.pl (data dostępu 10.07.2008).
1
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ponad 1,3 mld osób. Ludność miejska stanowi 38,6% mieszkańców, natomiast pozostała część zamieszkuje tereny wiejskie. 49% ludności czynnej zawodowo zatrudnionych jest w rolnictwie. Osadnictwo wiejskie jest typem osadnictwa zwartego, a
domy mieszkalne do dziś wykonywane są z gliny, bambusa i trzciny.
Obszar lądowy Chin to ponad 9 600 000 km2. Większość powierzchni kraju zajmują góry i wyżyny, niziny stanowią zaledwie 12% terytorium Chin. Kraj ten rozciąga się pomiędzy trzema strefami klimatycznymi: zwrotnikową, podzwrotnikową
i umiarkowaną. Południowo-wschodnie i wschodnie Chiny mają typowy klimat
monsunowy z bardzo rozbudowaną strefą tajfunów, wewnętrzne i zachodnie obszary
to klimat skrajnie suchy. Stosunki wodne również nie należą do najkorzystniejszych.
Większą część Chin odwadniają rzeki należące do zlewiska Oceanu Spokojnego,
36% powierzchni kraju to obszary bezodpływowe. Rzeki nizinne mają tendencje do
częstej zmiany biegu. Lasy stanowią zaledwie 12% powierzchni kraju, mimo to
świat roślinny i zwierzęcy jest bogaty i bardzo zróżnicowany. W Chinach istnieje
około 1000 rezerwatów przyrody o powierzchni blisko 80 mln ha 2.

3. Rolnictwo w Chinach
Poziom techniczny rolnictwa chińskiego nie jest wysoki, mimo postępu w zakresie mechanizacji, zużycia nawozów sztucznych i rozbudowy systemów sztucznego
nawadniania3. Grunty orne zajmują ok. 9,5% powierzchni kraju, łąki i pastwiska
42%; ok. 65% gruntów ornych jest sztucznie nawadnianych.
Podstawą rolnictwa ChRL jest produkcja roślinna. Największy udział w strukturze upraw zajmują uprawy żywieniowe (ok. 90% powierzchni zasiewów). Głównym
zbożem i podstawą wyżywienia ludności jest ryż (ok. 38,5% zbiorów zbóż) następnie: pszenica, kukurydza, jęczmień, proso i gaolian. Plony zbóż są na średnim poziomie i wynoszą ok. 49 q z 1ha. Najważniejszą uprawą przemysłową jest bawełna
(1 miejsce w zbiorach światowych), nową zaś uprawą o dużym znaczeniu przemysłowym jest kauczukowiec. Z roślin oleistych uprawia się: soję, orzeszki ziemne,
rzepak oraz sezam. W zbiorach herbaty Chiny zajmują 2 miejsce na świecie (po Indiach), tytoniu – 1 miejsce (2,4 mln ton w 2004 r., 37,1% zbiorów światowych).
W południowej części Chin podstawą działalności rolniczej jest uprawa owoców
cytrusowych, bananów oraz warzyw.
W produkcji zwierzęcej największe znaczenie ma hodowla trzody chlewnej
(473 mln sztuk – ok. 50% pogłowia światowego) oraz bydła, drobiu (głównie kaczek), owiec (ok. 157 mln sztuk), kóz (ok. 183 mln sztuk), koni (ok. 8 mln sztuk) i
wielbłądów oraz jaków (ok. 13 mln sztuk). Wielkie tradycje w Chinach ma hodowla
Na podstawie: www.crl.oneline (data dostępu 10.07.2008); www.wikipedia.pl (data dostępu
10.07.2008); www.polish.cri.cn (data dostępu 10.07.2008); Encyklopedia historii świata, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 2001, s. 119, 351, 535-536, 670-671.
3
Na podstawie: Chiny: historia, warunki naturalne, gospodarka, ludność, ustrój, kultura, www.
encyklopedia.pwn.pl (data dostępu 10.07.2008).
2
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jedwabników, rozpowszechniona prawie w całym kraju. Dobrze rozwinięte jest także
rybołówstwo morskie i śródlądowe oraz przybrzeżne marikultury (27,8 mln ton
w 2004 r.).

4. Struktura agrarna w historii Chin
Chiny to jedna z najstarszych cywilizacji. Pierwsze wzmianki o Chinach pochodzą z około 1600 r. p.n.e., gdy stanowiły one zespół państw plemiennych o strukturze niewolniczej, o charakterze przede wszystkim rolniczym. Od początku istnienia
tworzyły własną, odrębną kulturę, umacnianą przez tworzenie stabilnego państwa i
kreowanie własnych systemów obronnych4.
Jednym z elementów kulturowych jest podporządkowanie się kulturze agrarnej
i mitowi rolnika – które do dziś funkcjonują w niewiele zmienionej postaci. Zgodnie
z nimi: „Świat jest wielkim, uduchowionym organizmem, a człowiek jego częścią.
Człowiek rozumieniem praw przyrody i swoją pracą potrafi nadać dostępnej mu
części świata postać bardziej przychylną życiu i wówczas ten przemieniony ludzką
wolą kawałek świata staje się specyficznym poszerzeniem człowieka o wynik jego
pracy. Tożsamość człowieka określa już nie tylko rodzina, ród, ale i to, czym jest
ojcowizna czy pole. Tak poszerzona treść tożsamości jest nośnikiem ducha, duchowością stojącą ponad duchem indywidualnym. W domyśle, reszta świata jest zorganizowana w podobny sposób, więc duchowością obdarzone są też inne złożone biosystemy przyrody. Aby świat trwał i rozwijał się, wszystkie stany duchowości muszą
realizować swoje powołanie. Swoje powołanie rozumiano jako osiągnięcie stabilnych warunków przeżycia społeczności i jej pomyślnego rozwoju”5. Taka postawa
przyczyniła się do ogromnego rozwoju wiedzy o rolnictwie i zasadach prowadzenia
działalności agrarnej, była także podstawą do rozwoju technologicznego pozostającego w zgodzie ze środowiskiem.
Jednakże społeczeństwa rolnicze nie były w stanie egzystować niezakłócenie,
zwłaszcza w obliczu silnych i dobrze uzbrojonych sąsiadów. Około 221 r. p.n.e.
Zheng, władca księstwa Qin, znany jako Shi Huangdi, zjednoczył państewka chińskie, tworząc podwaliny przyszłego mocarstwa pod wodzą dynastii Han. Za panowania tej dynastii wytworzył się model feudalizmu biurokratycznego i w tej postaci
przetrwał niemal do początku wieku XX. Nie oznacza to bynajmniej stagnacji polityczno-gospodarczej. Specyfika cesarskich Chin wynika m.in. z uznania rolnictwa
za podstawę bogactwa i stabilnego bytu oraz za warunek rozwoju państwa. Obowiązkiem cesarzy – władających Chinami z woli Boga – oraz ich przedstawicieli
było dbać o rozwój rolnictwa i technologii z nim powiązanych. Dla działalności
agrarnej w Chinach niezwykle istotne znaczenie ma stały dostęp do wody, bez której
4
Encyklopedia historii... , s. 119, 351,535-536, 670-671, 712-737; Fakty w zasięgu ręki, Przegląd
Reader’s Digest, Warszawa 2003, s. 186-187, 272-273, 454-509.
5
M. Cenin, Z. Słowiński, Odmiany mitów ukształtowane w historii, www.prawia.pl (data dostępu
12. 07.2008).
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nie ma możliwości prowadzenia działalności rolniczej ze względu na skomplikowane stosunki wodne. Dlatego też jednym z obowiązków cesarzy było budowanie tam
i dbanie o sprawność systemu irygacyjnego. Każde gospodarstwo corocznie oddelegowywało na dwa tygodnie mężczyzn do prac nad konserwacją kanałów i szlaków
wodnych. Rolnicy uważali za swoją powinność prace na roli oraz realizowanie zadań związanych z systemami nawadniania, a także poświęcenie wynikające z wprowadzenia nowych technologii. Dla nich był to naturalny porządek rzeczy. Jednak
brak sprawnego systemu budowania tam i zbiorników retencyjnych oraz zabezpieczenia drożności i ciągłości funkcjonowania systemów irygacyjnych był przyczyną
buntów chłopskich, które doprowadzały w konsekwencji do zmiany panującego.
Protesty chłopskie związane były także z nadmiernymi obciążeniami i niesprawiedliwym traktowaniem przez urzędników.
Na przełomie XVIII i XIX w. przybrały na sile liczne powstania antyfeudalne,
wykorzystane przez mocarstwa zachodnie do wymuszenia otwarcia Chin na świat
oraz politycznego i gospodarczego podporządkowania (wojny opiumowe). Efektem
przegranych wojen opiumowych były m.in. utrata Hongkongu oraz nasilenie się ruchu tajpingów. W 1851 r. wybucha największe w dziejach Chin powstanie ludowe.
„Jakkolwiek by oceniać z perspektywy czasu wydarzenia tamtego okresu i związane
z nimi próby mocarstw zachodnich zmierzające do rozbicia Chin, utopijne idee tajpingów osiągnięcia idealnego społeczeństwa były warte uwagi. Był to system społeczny oparty na wspólnocie ziemi, żywności, ubrań i pieniędzy, przeciwstawiający
się ustalonym stosunkom społecznym opartym czy to na własności ziemi, czy środków produkcji”6.
1 października 1949 r. Mao Zedong proklamował utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. Przeprowadzono nacjonalizację i rozpoczęto reformę rolną, dzieląc pomiędzy 300 mln chłopów 47 mln ha ziemi. W latach 1955-1956 skolektywizowano
rolnictwo oraz przeprowadzono pełną nacjonalizacje gospodarki. Początkowo komuniści znaleźli poparcie w chłopskich szeregach. Po latach podporządkowania zachodnim mocarstwom, które zaniedbywały rozwój sfery rolnej, nowe władze, budując nowe instalacje wodne i wykazując zainteresowanie systemem agrarnym,
spotkały się z aprobatą rolniczej części społeczeństwa. Jednak „sielanka” nie trwała
zbyt długo. „Gdy przewodniczący Mao w roku 1956 zamknął już 400 milionów
chłopów w wiejskich komunach, zarządził wprowadzenie paszportów wewnętrznych, wzorowanych na paszportach stalinowskich. Odtąd chłopi nie mogli już uciec
z komun ani nawet dorabiać w miastach. Zlikwidowanie rodzinnych gospodarstw z
wielosetletnią tradycją zniszczyło gospodarkę wsi. W roku 1956 zbiory w Chinach
spadły o 40%. Chłopi musieli oddać państwu zapasy ziarna i wszystkie zwierzęta
hodowlane. Chowania przy domu prosiąt i drobiu surowo zakazano. – U nas, w prowincji Jiangsu, nie było jeszcze tak strasznie jak w innych prowincjach. W naszym
6

Niebiańskie Królestwo Tajpingów, www.chiny.pl (data dostępu 10.07.2008).
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okręgu działacze partyjni byli tutejsi, nie nasyłano nam nikogo z zewnątrz, więc
dzięki naszym guansi (krąg przyjaciół zobowiązany do udzielania sobie pomocy)
dawało się jakoś przeżyć. Hodowaliśmy w domu trochę kur, ale zawsze uprzedzano
nas o kontrolach i mieliśmy czas schować je w schowku wykopanym w ziemi –
wspomina pan Deng […] – Kto tamtego nie przeżył, nie zrozumie, jak dobrze jest
dziś na wsi. Nie zrozumie, ile mamy dziś szczęścia i bogactwa”7.
Sytuacja chłopów pogarszała się systematycznie, zwłaszcza gdy braki żywności
zaczynały być bardzo dotkliwe i zagrażać politycznej ideologii. Ogromne szkody
rolnictwu tamtych czasów wyrządzili niekompetentni urzędnicy i pseudospecjaliści,
pod których wpływem znajdował się Mao Zedong. Katastrofalne w skutkach okazały się także „trzy czerwone sztandary”: „wielki skok”, komuny ludowe i „linia generalna”. Doprowadziły nie tylko do pogłębienia biedy i ubóstwa, pogorszenia sytuacji
gospodarczej, ale także kosztowały setki tysięcy istnień ludzkich.
We wrześniu 1976 r. zmarł Mao Zedong, a w 1977 r. na stanowisko wicepremiera i wiceprzewodniczącego KC powrócił Deng Xiaoping. Ta sytuacja personalna
pozwoliła od 1978 r. na przeprowadzenie w Chinach reform, które zapoczątkowały
tworzenie „socjalistycznej gospodarki rynkowej” i otwarcie się na świat. Efektem
stała się m.in. dekolektywizacja rolnictwa i odrodzenie sektora prywatnego. Gdy
pod koniec lat siedemdziesiątych władze postanowiły zlikwidować komuny wiejskie i zreformować rolnictwo, zdecydowały się robić to stopniowo. W roku 1980
Komitet Centralny KPCh ogłosił dokument nr 75, który oznaczał początek agonii
komun wiejskich. Chłopskie rodziny dostały w używanie kawałki ziemi, z których
nadwyżki ziarna i warzyw oddawać musiały komunie w zamian za tak zwane punkty pracy. Punkty pracy zaś przeliczano na przydziały deficytowego mięsa, tłuszczu,
marynarek, butów, rowerów. Potem ostrożni planiści w Pekinie zezwolili chłopom
sprzedawać na wolnym rynku nadwyżki zbiorów, ale po cenach wyznaczanych przez
państwo. Po trzech latach eksperymentowania władze zrobiły następny krok: dokument nr 1 Komitetu Centralnego z 1983 r. zezwalał na swobodne sprzedawanie nadwyżek zbiorów, nawet w innej prowincji, co wcześniej było surowo zakazane jako
niebezpieczna spekulacja. „Odtąd też chińscy chłopi mogli kupować na własność
maszyny rolnicze, a nawet wynajmować do pomocy na roli innych chłopów. I co
najważniejsze – skończyło się coroczne przedłużanie dzierżawy działek. Rolnicy
mogli je dzierżawić od państwa na 15 lat. – Już po dwóch latach wieś zmieniła się
nie do poznania. Wszyscy zaczęli sadzić zakazane dotąd warzywa, hodowaliśmy
kury, prosiaki. Po trzech latach zaczęliśmy jeść do syta, po sześciu, siedmiu zaczęto
we wsi budować nowe domy – wspomina pan Deng. Likwidacja komun wiejskich
była prawdziwym wielkim skokiem w Chinach. Ekonomiści pekińscy oszacowali,
że po sześciu latach nowego systemu w rolnictwie chłopi zarabiali przeciętnie o
dwie trzecie więcej niż w komunach. Między rokiem 1978 a 1984 produkcja rolni7

W. Kalicki, Ziarnko do ziarnka. Chiny, część 5, „Gazeta Wyborcza” 22.05.1998.
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cza rosła co roku o dziewięć procent, a oszczędności chłopów zwiększyły się siedmiokrotnie”8.
Do poprawy sytuacji chińskiej wsi przyczyniły się nie tylko zmiany społeczno-polityczne, ale także fakt skorzystania z zespołu programów rozwoju rolnictwa
wprowadzonych przez FAO w latach sześćdziesiątych. Dzięki badaniom N. Boriauga nad wyhodowaniem nowych odmian zbóż i nad nowymi technikami agrarnymi
(za które m.in. otrzymał pokojową Nagrodę Nobla), możliwe było niesienie pomocy
najuboższym obszarom rolniczym. Dzięki zastosowaniu efektów badań i wsparciu
Fundacji Rockeffellera chińscy chłopi mogli uzyskać zwiększenie wydajności plonów. „Zielona rewolucja to jednak nie tylko nowe, bardzo plenne i odporne na choroby odmiany pszenicy, ryżu i kukurydzy. Polegała ona również na zmianie sposobu
gospodarowania i usprawnieniu infrastruktury rolniczej – stworzeniu systemów nawadniania, zastosowaniu środków ochrony roślin (głównie owadobójczych) oraz
nawozów azotowych. Z tego też powodu zielona rewolucja znalazła się w ogniu
krytyki organizacji ekologicznych. Oskarża się ją o wprowadzenie monokultur
upraw – większość pól obsiewana jest tą samą odmianą np. pszenicy, co w momencie pojawienia się uodpornionych na dostępne chemikalia szkodników czy chorób
narazi rolników na ogromne straty. Ponadto przeprowadzona melioracja, stosowanie
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin doprowadziło – zdaniem zielonych
– do degradacji gleby na wielu obszarach”9. Niezależnie od fali krytyki „zielona rewolucja” znacznie przyczyniła się do obniżenia skali głodu na świecie (wzrost produkcji roślinnej o 170%).

5. Współczesne wyzwania chińskiego rolnictwa
W 1986 r. Chińska Republika Ludowa oficjalnie zgłosiła chęć przystąpienia do
WTO i rozpoczęła procedurę negocjacji i przeobrażeń, mających doprowadzić do
pełnej akcesji. „Poprzedzony wieloma miesiącami negocjacji i ustaleniami na listopadowej (2001r.) konferencji WTO w Doha dzień przyjęcia do WTO to początek
nowej ery dla gospodarki Chin. Premier Zhu Rongdżi oświadczył, że wejście do
WTO było niezbędne dla dalszego rozwoju kraju. Uznanie reguł międzynarodowego
handlu będzie odbywać się stopniowo, przez kilka lat, ale oznacza dla Chin rewolucję. Zagraniczne firmy wejdą szerzej na rynek, będą mogły stawać się współwłaścicielami przedsiębiorstw”10. Dla chińskiego przemysłu przystąpienie do WTO stało
się ogromną szansą rozwojową, natomiast bardzo problematyczna okazała się sfera
agrarna.
By móc utrzymać wzrost poziomu produkcji rolnej, chińscy rolnicy muszą posługiwać się GMO (żywnością genetycznie modyfikowaną). „Badania prowadzone
8
9
10

Tamże.
M. Rotkiewicz, Cudowne ziarna, „Polityka” 18.05.2007.
Chiny 143 krajem WTO, www.bbc.co.uk (data dostępu 11.12.2001).
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w Indiach oraz Chinach pokazują, iż dzięki uprawie bawełny Bt wielkość plonów
zwiększyła się nawet do 50 % (średnio o 10%), przy zmniejszeniu kosztów produkcji oraz ograniczeniu, nawet do połowy, zużycia środków ochrony roślin”11.
Nie tylko technologia upraw ma duże znaczenie. Ważna jest także współczesna
struktura agrarna. Przy obecnym rozdrobnieniu własności ziemi (dzierżawach piętnastoletnich) efektywność chińskiego rolnika nie może w żadnym stopniu konkurować z wielkoobszarowymi i zmechanizowanymi farmami świata zachodniego. „Chiny wciąż muszą przejść z chłopskiej dzierżawy do nowoczesnych na dużą skalę
zmechanizowanych farm. Problemem jest tylko jak. Rząd oparty na radach robotniczych i chłopskich nie tylko zabroni i ograniczy wypożyczanie pracowników i dzierżawę dodatkowej ziemi przez bogatych farmerów, ale będzie promował rekolektywizację rolnictwa. Nie oznacza to powrotu do rolniczych komun z ery Mao, które
zasadniczo były zbiorowiskiem zacofanych chłopskich dzierżaw. Dla całej masy
chińskiego chłopstwa przekazanie własnych dzierżaw na rzecz skolektywizowanych
farm musi wynikać z przekonania, że przyniesie ono wyższy standard życia dla ich
rodzin. Dzięki temu rząd oparty na radach robotniczych i chłopskich zaoferowałby
chłopstwu, które przyłączyło się do skolektywizowanych farm, zmniejszenie podatków i potanienie kredytów. Racjonalna kolektywizacja i modernizacja chińskiego
rolnictwa przyczyniłaby się w sposób znaczący do przekształcenia społeczeństwa.
Wprowadzenie nowoczesnej technologii w całym kraju – od kombajnów przez nawozy sztuczne do całego kompleksu zastosowania nauki w rolnictwie – będzie wymagać
jakościowo wyższej bazy przemysłowej niż ta obecnie istniejąca. Zastosowanie i
wzrost wydajności w rolnictwie zwiększy na ogromną skalę zapotrzebowanie na
wzrost miejsc pracy w przemyśle, w rejonach zurbanizowanych w celu wchłonięcia
ogromnych nadwyżek pracowników, na których nie będzie już zapotrzebowania”12.
Należy przy tym pamiętać, że w efekcie specyficznej polityki społecznej prowadzonej od powstania ChRL ludność wiejska jest nieporównywalnie gorzej wyedukowana, gorzej leczona, żywiona niż mieszkańcy miast. Ich postawa społeczna –
przywiązanie do tradycji i ziemi, niechęć do zmian, obawy przed nowościami
– przyczynia się do narastania istotnego problemu z zagospodarowaniem nadwyżek
siły roboczej na wsiach. Wiele problemów, z którymi muszą uporać się obecna i
przyszłe władze chińskie, stwarza kwestia mobilności ludności wiejskiej, która przez
dziesiątki lat miała ograniczane przez system państwowy możliwości migracyjne.
Pierwszy krok już został zrobiony: władze chińskie wyraziły zgodę na tworzenie
tzw. przedsiębiorstw gminnych. Zajmują się one przede wszystkim tanią produkcją
na potrzeby miast i przeróbką produktów rolniczych oraz ich transportem, jak również prowadzą działalność handlową i gastronomiczną. Pracują w nich rolnicy i ci,
Dwukrotny wzrost powierzchni upraw GMO, www.europabio.org (data dostępu 14.02.2008);
www.biolog.pl (data dostępu 10.07.2008).
12
Bronić i rozszerzyć zdobycze Rewolucji 1949! O proletariacką rewolucję polityczną w celu usunięcia stalinowskiej biurokracji! Chiny: zwyciężyć imperialistyczny pęd do kontrrewolucji!, Biuletyn
Międzynarodowej Ligi Komunistycznej Workers Vanguard nr 814, 21.11.2003.
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którzy pochodzą ze wsi, ale ze względu na rozwój agrotechniki stali się zbędni w
rodzinnych gospodarstwach. W 2000 r. było zarejestrowanych około 21 mln takich
podmiotów, a wartość produkcji wyniosła 2,72 bln juanów13.

6. Podsumowanie
Chińska struktura agrarna obecnie, by mogła spełnić oczekiwania współczesności i wyzwania przyszłości, wymaga przeobrażeń. Jednak ze względu na sytuację
społeczno-gospodarczą Chiny nie są w stanie przeprowadzić tych zmian samodzielnie. Wskazują na to działania chińskich władz, związane chociażby z otwarciem się
na świat i uczestnictwem w systemie gospodarki światowej. Świadomość problemów chińskich nie jest tylko wewnętrzną sprawą ChRL. 20% ludności globu
zamieszkujących te tereny to wystarczająca liczba, by zachwiać podstawami współczesnego świata, dlatego też niezbędna jest pomoc i zainteresowanie instytucji i organizacji międzynarodowych, kierowane do ludzi niezależnie od systemu politycznego, którego są samoistnymi uczestnikami.
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Conditions of creating the contemporary structure
of agriculture in China
Summary
The article is on China’s agriculture structure and on changes during ages from the beginnings of
the country. Agriculture is the most important area of international policy because of hunger and global
consumption. Many people suffer of hunger – China is one of the biggest countries in the world that
needs to find a solution to poverty. But poverty is not only China’s problem, this is a global problem so
we all need to find out its causes and co-operate with China’s government in attempts to find sound
solutions.
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