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MIEJSCE CHIN W POLITYCE BEZPIECZE STWA UNII 
EUROPEJSKIEJ

Post py procesu integracji europejskiej oraz zasadnicze zmiany, jakie nast pi y 
w wiecie w ostatnich kilkunastu latach sprawi y, e Unia sta a si , troch  mimochodem,  
bardzo wa nym graczem na scenie wiatowej. Tym samym stan a przed konieczno ci  
okre lenia swoich interesów na arenie globalnej oraz polityki wobec innych licz cych si  
graczy, ju  nie tylko w kontek cie ekonomicznym, ale i politycznym. Jednym z nich s  
oczywi cie Chiny.

I w a nie omówienie polityki Unii Europejskiej wobec Chin jest zasadniczym ce-
lem niniejszego artyku u. Z uwagi na wieloaspektowo  tematu, wymagaj cego znacz-
nie szerszego opracowania, skoncentrowa em si  wy cznie na polityce bezpiecze stwa 
i to te  w do  w skim poj ciu tego terminu. Abstrahuj  wi c w pracy od tak wa nych we 
wzajemnych relacjach tematów jak polityka energetyczna, walka z terroryzmem czy kon-
trola ruchów migracyjnych. Wszystkie te obszary wi  si  z polityk  bezpiecze stwa, 
jednak ich przedstawienie wymaga oby oddzielnej analizy. 

W artykule stawiam nast puj ce pytania badawcze: 

Jakie czynniki wp ywaj  na wzrost roli Chin w polityce unijnej?
Jakie s  g ówne za o enia unijnej polityki bezpiecze stwa?
Jaka jest ogólna charakterystyka stosunków pomi dzy Bruksel  a Pekinem?
Jak wygl da polityka Unii wobec Chin w obszarze bezpiecze stwa? Jakie s  jej

 cechy charakterystyczne i g ówne problemy wzajemnych relacji?



Rosn ca rola Chin w polityce europejskiej 

Z perspektywy europejskiej Chiny z roku na rok nabieraj  znaczenia, a kszta towa-
nie relacji z Pa stwem rodka staje si  jednym z najistotniejszych wyzwa , przed jakimi 
stoi Unia na arenie mi dzynarodowej. Wynika to z kilku czynników, z których do najwa -
niejszych nale y zaliczy :

Bardzo silne wi zy ekonomiczne. Dla Unii Chiny s  drugim najwi kszym partnerem 
handlowym, a obroty  wielko ci 210 mld euro w 2005 r. (czyli 60 razy wi cej ni  
w 1978 r.) ust puj  jedynie wymianie handlowej z USA. UE jest dla Chin wr cz naj-
wi kszym partnerem handlowym. Znacz ca jest te  skala inwestycji europejskich 
w Chinach. Europejczycy za o yli ponad 20 tysi cy  rm, inwestuj c 100 mld dola-
rów. Z Unii pochodzi równie  50% chi skiego importu technologii oraz najwi ksza 
cz  bezzwrotnej pomoc dla tego kraju1.
Konieczno  wspó pracy z Chinami przy rozwi zywaniu problemów globalnych. 
Unia zdaje sobie spraw , e w zglobalizowanym wiecie nie da si  skutecznie wal-
czy  z problemami natury globalnej � takimi jak mi dzynarodowy terroryzm, glo-
balne ocieplenie, zanieczyszczenie rodowiska naturalnego, nielegalna imigracja, 
proliferacja broni masowego ra enia � bez wspólnego wysi ku najwa niejszych 
aktorów na scenie wiatowej. Kooperacja z Pekinem jest te  warunkiem sine qua 
non rozwi zania istotnych dla Unii spraw w organizacjach mi dzynarodowych, np. 
reformy instytucjonalnej ONZ czy te  reanimacji procesu liberalizacji wiatowego 
handlu po  asku negocjacji WTO w ramach �rundy Doha�. 
Istnienie realnych i dostrzegalnych dla opinii publicznej w krajach cz onkowskich, 
problemów w relacjach wzajemnych. Przyk adem mo e by  olbrzymi de cyt han-
dlowy Unii, który wzrós  z 32,8 mld EUR w 1999 r. do 78,5 mld w roku 20042. 
Wzrost de cytu jest spowodowany liberalizacj  stosunków handlowych po wej ciu 
Chin do WTO, co u atwi o import tanich produktów chi skich. W efekcie niektóre 
bran e przemys u w krajach cz onkowskich UE (np. przemys  tekstylny) stan y 
w obliczu gigantycznej presji konkurencyjnej, co wywo a o gwa towne protesty ich 
przedstawicieli wieszcz cych upadek setek  rm. Ta perspektywa w naturalny spo-
sób wywo a a szeroki rezonans spo eczny. Podobne, mo e nawet i jeszcze wi ksze, 
emocje budzi kwestia amania praw cz owieka przez w adze ChRL. Poszczególne 
przypadki s  szeroko omawiane w mass mediach, powoduj c powszechne oburze-

1  Xinning Song, EU-China Strategic Partnership: Domestic and International Perspectives, 
wyst pienie na konferencji International Politics of EU-China Relations, zorganizowanej 
w Londynie 20�21.04.2006 przez British Academy oraz Chinese Academy of Social Scien-
ce. Patrz równie : strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. handlu: http://ec.europa.
eu/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm

2   S. Crossick, F. Cameron, A. Berkofsky, EU-China Relations � Towards a Strategic Partnership, 
�EPC Working Paper�, July 2005.
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nie w ród mieszka ców Zachodu, wzmagaj c zainteresowanie Chinami i presj  na 
polityków by zaj li si  t  spraw 3.   
Chiny s  naturalnym parterem w budowie wiata wielobiegunowego i zapobiega-
niu ameryka skiej hegemonii. Zarówno Unia Europejska, jak i Chiny sprzeciwiaj  
si  unilateralizmowi stosowanemu w polityce mi dzynarodowej przez USA, prze-
ciwstawiaj c mu koncepcje multilateralne4. Obie strony zgadzaj  si  na nadrz dn  
rol  ONZ i zasad  pokojowego rozwi zywanie sporów � cho  oczywi cie ró ni  si  
w postrzeganiu wielu szczegó owych aspektów. Mimo ró nic, mo emy mówi  
o pewnej wspólnocie celów, która wynika z ch ci uzyskania przez obie strony wi k-
szego,  kosztem USA, wp ywu na sprawy wiatowe.      
Powy sze czynniki zmuszaj  europejskich decydentów do bardzo powa nego trak-

towania dialogu z ChRL i sprawiaj , e musi by  on prowadzony na wielu p aszczyznach 
i w wielu obszarach � pocz wszy od kwestii ekonomicznych i handlowych, poprzez prob-
lemy bezpiecze stwa, a na prawach cz owieka sko czywszy. 

Jest to du e wyzwanie dla Unii ju  w warstwie merytorycznej, je li chodzi 
o sam  istot  poszczególnych tematów. Na to na o y  nale y jeszcze problem natury in-
stytucjonalnej � problem swoistego �niedorozwoju� mechanizmów unijnej polityki ze-
wn trznej, szczególnie widoczny w a nie w polityce bezpiecze stwa. 

Polityka bezpiecze stwa Unii Europejskiej

Najcz ciej w literaturze przedmiotu polityka zewn trzna Unii dzielona jest na dwa 
zasadnicze obszary: stosunki gospodarcze z zagranic  oraz Wspólna Polityka Zagraniczna 
i Bezpiecze stwa (WPZiB). Ten podzia  wydaje si  jednak zbyt uproszczony, gdy  po-
woduje, e wy czony z niego zostaje bardzo istotny obszar obejmuj cy zagadnienia tzw. 
�trzeciego  laru� Unii, czyli sprawy wewn trzne i wymiar sprawiedliwo ci. Chodzi tutaj 
g ównie o kwestie zwi zane z polityk  wizow  wobec danych krajów, polityk  imigra-
cyjn , walk  z terroryzmem czy zorganizowan  przest pczo ci 5. Na polityk  zewn trz-
n  Unii sk adaj  si  wi c elementy wszystkich trzech  larów, s  w ni  zaanga owane 
wszystkie najwa niejsze unijne instytucje, stoi za ni  po czony potencja  krajów cz on-
kowskich. Jest ona jednak powszechnie krytykowana za swoj  s abo , szczególnie 
w obszarze obj tym WPZiB. Mo na wskaza  przynajmniej na dwie g ówne przyczyny 
tej s abo ci:

3 Kwestia amania praw cz owieka w Chinach jest te  tematem szeroko komentowanych, rów-
nie  w Polsce, ksi ek, np. G. Sorman, Rok koguta, Warszawa 2006.

4 L. Odgaard, S. Bishop, The EU and China: Partners in Effective Multilateralism?, wyst pienie 
na wspomnianej konferencji International Politics of EU-China Relations.

5 Jak s usznie zauwa a Dariusz Mielczarek zajmuj cy si  badaniem polityki zewn trznej UE  
�podzia  [...] na komponent ekonomiczny i polityczno-militarny ma swoje uzasadnienie mery-
toryczne i funkcjonalne, ale nie jest ani ostry, ani nie ma tym bardziej charakteru wy cznego.�  
D. Milczarek, Unia Europejska we wspó czesnym wiecie, Warszawa 2005, s. 118.
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Jednoczesne prowadzenie polityki zewn trznej Unii i osobnych polityk zagra-
nicznych ka dego z pa stw cz onkowskich, co prowadzi cz sto do sytuacji, 
w której podejmowane dzia ania s  nie w pe ni koherentne.
Brak w a ciwej koordynacji polityki zewn trznej Unii, co jest spowodowane bra-
kiem jednego o rodka odpowiedzialnego za zapewnienie spójno ci wszystkich po-
dejmowanych  w tym obszarze dzia a , w ramach wszystkich trzech  larów. 
Obie te kwestie powa nie utrudniaj  formu owanie i wdra anie polityki Unii wobec 

danego obszaru, czy problemu.
Polityka bezpiecze stwa Unii realizowana jest co do zasady w ramach WPZiB, czy-

li tzw. II  laru UE6. Jego istot  jest mi dzyrz dowo , co odró nia go od pierwszego, 
wspólnotowego  laru, w ramach którego realizowane s  stosunki zewn trzne o charakte-
rze gospodarczym. Mi dzyrz dowo  zak ada, e wszystkie decyzje musz  by  podj te 
jednomy lnie, co w zasadniczy sposób utrudnia proces decyzyjny7.

Instytucj  nadrz dn  w procesie decyzyjnym jest oczywi cie Rada Europejska, któ-
ra podejmuje strategiczne decyzje w ramach WPZiB, ustala zasady i ogólne wytyczne, 
a tak e zatwierdza wspólne strategie. Jednak e kluczow  rol  organu decyzyjnego odgry-
wa, podobnie jak w I  larze, Rada Unii Europejskiej. Przewodnictwo w Radzie jest rota-
cyjne � co pó  roku inne pa stwo sprawuje tzw. Prezydencj . To w a nie Przewodnicz cy 
Rady reprezentuje Uni  w sprawach zwi zanych z WPZiB, jest odpowiedzialny za realiza-
cj  dzia a , wyra a stanowisko UE w organizacjach mi dzynarodowych. Przewodnicz cy 
dzia a w ramach tzw. Trójki, w sk ad której oprócz niego wchodzi jeszcze Przewodnicz cy 
Komisji Europejskiej oraz Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB.

Wa ne miejsce w mechanizmie WPZiB zajmuje w a nie Wysoki Przedstawiciel � od 
pa dziernika 1999 r. funkcj  t  pe ni Javier Solana � który ma dba  o spójno  dzia a  
Unii w sytuacji rotacyjnego przywództwa (którego immanentn  cech  jest zmienno  po-
litycznych priorytetów) oraz reprezentowanie europejskiego stanowiska na ró nych gre-
miach8. Chocia  WPZiB powsta a o cjalnie w 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht, 
to pocz tkowo istnia a g ównie na papierze. Proces jej rozwoju by  bardzo powolny 
i dopiero koniec lat 90. ubieg ego wieku przyniós  pewien prze om � w 1999 r. rozpocz to 
tworzenie wojskowego ramienia WPZiB w postaci Europejskiej Polityki Bezpiecze stwa 
i Obrony (EPBiO).

W grudniu 2003 r. Rada Europejska przyj a Europejsk  Strategi  Bezpiecze stwa 
(ESB) zatytu owan  A Secure Europe in a Better World, a zwan  powszechnie �strate-

6 Szerzej o WPZiB patrz np. J. Zaj czkowski, Unia Europejska w stosunkach mi dzynarodo-
wych, Warszawa 2006.

7 Nale y jednak zaznaczy , e od wymogu jednomy lno ci s  pewne odst pstwa. Istnieje mo -
liwo  tzw. konstruktywnego veta � wstrzymanie si  od g osu przez które  pa stwo cz onkowskie 
nie stoi na przeszkodzie w podj ciu przez Rad  decyzji.

8 Solana by  np. reprezentantem Unii podczas negocjacji pomi dzy obozem rz dowym 
a opozycj  na Ukrainie w czasie �pomara czowej rewolucji� w 2004 r.
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gi  Solany�, od nazwiska jej autora i promotora9. Strategia jest pierwszym dokumentem, 
w którym cz onkowie Unii wspólnie przyj li za o enia strategiczne dla polityki zagra-
nicznej i bezpiecze stwa Unii.

W Strategii okre lone zosta y zagro enia i cele polityczne UE. Na plan pierwszy 
wysuwa si  d enie do tzw. �efektywnego multilateralizmu� jako metody decydowania 
o porz dku wiatowym. Unia jako cel swojej polityki stawia wspieranie rozwoju spo-
eczno ci mi dzynarodowej, dobrego funkcjonowania instytucji mi dzynarodowych (wy-

mienione s  ONZ, WTO, mi dzynarodowe instytucje  nansowe, instytucje regionalne � 
m.in. ASEAN) i budow  porz dku wiatowego opartego na regu ach prawa. Jednocze nie 
wskazuje, e najlepsz  metod  zapewnienia Europie bezpiecze stwa by by wiat dobrze 
rz dzonych pa stw demokratycznych. �Rozszerzanie dobrych rz dów, wspieranie reform 
spo ecznych i politycznych, walka z korupcj  i nadu ywaniem si y, wprowadzenie rz -
dów prawa i ochrona praw cz owieka to najlepsze metody wzmacniania porz dku wiato-
wego� � wskazuj  autorzy dokumentu10. Jak zauwa aj  Liselotte Odgaard i Sven Bishop 
zarysowana w ESB idea �efektywnego multilateralizmu� bazuje wprost na koncepcji tzw. 
globalnych dóbr publicznych (global public goods, GPG), rozwini tej w ko cu lat 90. XX 
wieku przez ONZ. Dobra te mo na podzieli  zasadniczo na cztery g ówne �koszyki�:

bezpiecze stwo  zyczne,
prawo do udzia u w yciu politycznym, rz dy prawa, poszanowanie praw cz owieka 
i podstawowych wolno ci,
otwarty system ekonomiczny, który umo liwia bogacenie si  wszystkich grup 
spo ecznych,
prawa spo eczne takie jak: dost p do opieki zdrowotnej, edukacji, czystego rodo-
wiska itp.11.

Stabilno  systemu wiatowego, a co za tym idzie bezpiecze stwo pa stw cz on-
kowskich UE zale y od dost pu do tych dóbr. Brak dost pu lub ra ce nierówno-
ci prowadz  do poczucia wykluczenia, marginalizacji i frustracji, a te z kolei le  

u pod o a takich zjawisk jak ekstremizm, masowe ruchy migracyjne, niepokoje politycz-
ne i kryzysy ekonomiczne. Troska o bezpiecze stwo wiatowe wymaga podj cia kroków 
zapewniaj cych zmniejszenie liczby ludzi pozbawionych dost pu do GPG. Nie b dzie to 
mo liwe bez efektywnie dzia aj cego systemu rz du wiatowego, opartego o prawo mi -
dzynarodowe i system instytucji mi dzynarodowych, za który wspó odpowiedzialno  
wezm  wszyscy najwa niejsi aktorzy wspó czesnych stosunków mi dzynarodowych. 
W ten sposób mo na przedstawi  zasadnicz  my l polityczn , która stanowi podstaw  
europejskiej strategii bezpiecze stwa. Jakie s  jej implikacje polityczne? 

Po pierwsze, polityka bezpiecze stwa musi by  ci le powi zana z innymi ele-
mentami sk adaj cymi si  na unijn  polityk  zewn trzn  � Wspóln  Polityk  Handlow , 

9 A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. Brussels, 12 December 2003. 
Dokument mo na znale  w o cjalnym portalu internetowym Unii Europejskiej

 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?id=266&lang=PL&mode=g
10 Tam e, s. 9�10.
11 L. Odgaard, S. Bishop, cyt. wyd., s. 2. 
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pomoc  rozwojow  i humanitarn  dla krajów trzecich, polityk  imigracyjn  czy wizow . 
Co wi cej, powi zania wzajemne dzia a  prowadzonych w ró nych obszarach s  tak du e, 
i  granice terminu polityka bezpiecze stwa zupe nie si  rozmywaj  � praktycznie ka de 
dzia anie podejmowane przez Uni  na arenie mi dzynarodowej staje si  jej elementem. 
Przek adaj c powy sz  konstatacj  na j zyk praktyki politycznej mo na powiedzie , e 
jest to jeden z podstawowych powodów, które wymuszaj  wprowadzenie daleko id cych 
reform w obecnym kszta cie unijnej polityki zewn trznej � reform, których g ównym ce-
lem b dzie lepsze skoordynowanie dzia a , a co za tym idzie poprawa ich efektywno ci.

Po drugie, kluczowym elementem polityki bezpiecze stwa jest tzw. �prewencja 
strukturalna�12, czyli kompleksowe, aktywne oddzia ywanie we wczesnej fazie, zanim 
dany problem przerodzi si  w bezpo rednie zagro enie i b dzie wymaga  bezpo redniej 
akcji. W praktyce �prewencja� oznacza zmienianie okoliczno ci, które mog  prowadzi  
do niestabilno ci i kon iktów. Zestaw narz dzi politycznych do prowadzenia dzia a  
prewencyjnych jest bardzo szeroki, a niew tpliwie najwa niejszym jest pomoc rozwojo-
wa, czyli programy pomocowe wspieraj ce wa ne spo ecznie przedsi wzi cia w krajach 
rozwijaj cych si . W dokumencie �The European Consensus on Development� podpisa-
nym 20.12.2005 r. i b d cym o cjalnym stanowiskiem Rady Europejskiej, Parlamentu 
i Komisji, znaczenie rozwoju i jego zwi zek z polityk  bezpiecze stwa zosta  podkre lo-
ny niezwykle mocno:

�Rozwój jest w d u szej perspektywie kluczowy dla bezpiecze stwa, zarówno 
osobistego jak i wspólnego [...]. Zrównowa ony rozwój jest niemo liwy bez pokoju 
i bezpiecze stwa, a jednocze nie to w a nie on jest najlepsz  odpowiedzi  na g boko 
zakorzenione przyczyny kon iktów oraz wzrost zagro enia terrorystycznego, cz sto 
zwi zanego z bied , z ymi rz dami oraz pogorszeniem lub brakiem dost pu do zasobów 
naturalnych�13.

Pomoc rozwojowa jest skutecznym narz dziem politycznym wtedy, gdy udzielana 
jest w zgodzie z �zasad  warunkowo ci� uzale niaj c  przyznanie pomocy lub prefe-
rencji handlowych pa stwom trzecim od spe nienia przez nie okre lonych kryteriów po-
litycznych (odpowiedni poziom przestrzegania praw cz owieka, zasad demokracji itp.). 
Staje si  ona wtedy �marchewk � zach caj c  do dokonywania okre lonych reform. 
Efektywno  tych dzia a  Unii dramatycznie si  jednak kurczy, gdy nie przestrzegaj  jej 
inni potencjalni dawcy pomocy, gdy zawodzi wspó praca z innymi aktorami na scenie 
mi dzynarodowej. I w a nie konieczno  wspó pracy wszystkich najwa niejszych akto-
rów na scenie mi dzynarodowej stanowi trzeci  konsekwencj  wyp ywaj c  z przyj tej 
przez UE strategii bezpiecze stwa. 

Prowadzenie polityki, która ma w efekcie doprowadzi  do zwi kszenia liczby osób 
maj cych dost p do GPG i zmniejszenie nierówno ci w tym zakresie wymaga pozyska-

12 Szerzej o koncepcji �prewencji strukturalnej� patrz np. P. C. Stern, D. Druckman (red.), 
International Con ict Resolution after the Cold War, Washington 2000.

13 Wspólne o wiadczenie Rady i przedstawicieli rz dów pa stw cz onkowskich zebranych 
w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii 
Europejskiej: Konsensus Europejski, C46 T.49, 24.02.2006, s.1�20. 



nia do wspó pracy innych aktorów na scenie globalnej � oczywi cie w szczególno ci 
tych, którzy s  najpot niejsi i maj  najwi ksze mo liwo ci oddzia ywania na rzeczywi-
sto  mi dzynarodow , czyli mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Indii czy 
Rosji14. Taka multilateralna wspó praca (efektywny multilateralizm) jest wi c zarówno 
celem Unii (jako alternatywa dla ameryka skiego unilateralizmu), jak i rodkiem do za-
pewnienia Europie bezpiecze stwa.

Bez w tpienia za o enia europejskiej polityki bezpiecze stwa, wyra one 
w Europejskiej Strategii Bezpiecze stwa, mog  spotka  si  z oczywistym zarzutem 
nadmiernego idealizmu, szczególnie je li skonfrontujemy je z polityk  ameryka sk , 
twardo st paj c  po gruncie realizmu. Jednakowo  wydaje si  by  ona mimo wszyst-
ko owocem ch odnej kalkulacji raczej ni  pi knoduchostwa, o co jest cz sto oskar ana. 
To racjonalna ocena w asnego potencja u, jego braków i mo liwo ci ich przezwyci e-
nia, ka e decydentom unijnym szuka  alternatywnych dla bezwzgl dnej konfrontacji 
Realpolitik metod obrony w asnych interesów. Unia, w przeciwie stwie do USA, nie 
ma si y militarnej zdolnej do zadawania rozstrzygaj cych ciosów na dowolnym teatrze 
dzia a  wojennym, dlaczego wi c mia aby by  przychylna ameryka skiej strategii za-
k adaj cej si owe rozstrzyganie kon iktów? Przecie  w takich operacjach jej rola b dzie 
z oczywistych wzgl dów drugoplanowa. Jak s usznie zauwa a Robert Kagan w swojej 
klasycznej ju  pracy Pot ga i raj: �Skoro Europejczycy nie maj  mo liwo ci podj cia 
jednostronnych operacji wojskowych [...] jest naturalne, e nie pozwalaj  innym na to, 
czego sami nie s  w stanie zrobi . Europejczykom odwo anie si  do multilateralizmu 
i prawa mi dzynarodowego daje realn  praktyczn  korzy  niewielkim kosztem�15.

Charakterystyka relacji unijno-chi skich

Cho  stosunki wzajemne zosta y nawi zane w 1975 r. (niedawno z pe n  pomp  
obchodzono ich 30�lecie) to dopiero w drugiej po owie lat 90. XX wieku dosz o do ich 
intensy kacji na p aszczy nie politycznej. Wcze niejsze umowy mia y jedynie charakter 
porozumie  handlowych16, a rozwój dialogu politycznego zosta  opó niony poprzez ostry 
kryzys wywo any wydarzeniami na Placu Tiananmen. 

14 Wed ug zapisu w ESB Unia powinna �rozwija  strategiczne partnerstwo z Japoni , Chinami, 
Kanad  i Indiami, a tak e z tymi wszystkimi, którzy podzielaj  nasze cele i warto ci oraz s  gotowi 
do dzia ania w ich obronie�. W dokumencie wymienione zosta y tak e Stany Zjednoczone (The 
transatlantic relationship is irreplaceable) oraz Rosja (...a major factor in our security and pros-
perity).  A Secure Europe in a Better World, cyt. wyd., s. 13�14.

15 R. Kagan, Pot ga i raj. Ameryka i Europa w nowym porz dku wiata, Warszawa 2003, 
s. 48.

16 W 1978 r. zosta  podpisany Uk ad handlowy (Trade Agreement), a w 1985 r. Chi sko-
-Europejska umowa w sprawie handlu i wspó pracy gospodarczej (China-Europe Trade and 
Economic Cooperation Agreement). Patrz np.: S. Crossick, F. Cameron, A. Berkofsky, cyt. wyd., 
s. 15.



Dnia 25.03.1998 r. Komisja Europejska opublikowa a komunikat zatytu owany 
Building a Comprehensive Partnership with China, w którym zasygnalizowano podniesie-
nie rangi kontaktów politycznych a tak e zarysowano obszary dialogu. Mia o nim by :

zwi kszenie zaanga owania ChRL w dzia ania podejmowane przez spo eczno  
mi dzynarodow ,
wsparcie przemian spo ecznych w Chinach ze szczególnym uwzgl dnieniem kwe-
stii praw cz owieka,
wsparcie chi skiego procesu transformacji i integracji z gospodark  wiatow ,
intensy kacja wspó pracy w zakresie pomocy rozwojowej dla Chin,
budowa pozytywnego wizerunku Unii w Chinach17.

Ju  w 2001 r. Komisja opublikowa a komunikat podsumowuj cy realizacj  za o e  
dokumentu z 1998 r. i wyznaczaj cego kolejne cele we wzajemnych relacjach: The EU 
Strategy towards China: Implementation of 1998 Communication and Future Steps for 
a More Effective Policy. Ju  dwa lata pó niej wydany zosta  kolejny dokument okre laj cy 
ramy polityki unijnej wobec Chin. Strategia unijna nosi wiele mówi cy tytu  A Maturing 
Partnership � Shared Interests and Challanges in EU-China Relations. Zasadnicze cele 
stawiane sobie przez Uni  nie uleg y jednak zmianie w stosunku do komunikatu z 1998 r. 
Kolejne dokumenty jedynie aktualizowa y pewne kwestie szczegó owe, w odpowiedzi na 
rozwój wydarze , takich jak wej cie Chin do WTO w grudniu 2001 r., doj cie do w adzy 
nowych przywódców w Pekinie w marcu 2003 r., czy pog bianie procesu integracji euro-
pejskiej, np. w sferze wymiaru sprawiedliwo ci i spraw wewn trznych. Niew tpliwie ca y 
czas najwa niejszym celem polityki unijnej wobec Chin jest wi ksze w czenie Pekinu 
w proces wspó pracy na arenie mi dzynarodowej, zwi kszenie zaanga owania i stopnia 
odpowiedzialno ci Chin za kwestie istotne dla spo eczno ci mi dzynarodowej. Wydaje 
si , e cel ten pozostaje nadrz dny w stosunku, na przyk ad, do relacji handlowych, cho  
te ostatnie bywaj  cz sto du o bardziej medialne i skupiaj  na sobie zainteresowanie eu-
ropejskiej opinii publicznej. 

Stosunki unijno-chi skie mo na rozpatrywa  na trzech g ównych p aszczyznach 
� relacji politycznych, relacji handlowych i gospodarczych oraz wsparcia unijnych pro-
gramów pomocowych procesu przemian w Chinach. Problematyka bezpiecze stwa, przy-
najmniej w swojej zasadniczej cz ci, mie ci si  w ramach tej pierwszej � na niej te  
skoncentruje si  w dalszej cz ci pracy. 

Pierwszy szczyt Unia Europejska�Chiny mia  miejsce w Londynie 2.04.1998 
r., a wi c zaledwie w kilka dni po opublikowaniu wspomnianego ju  komunikatu KE. 
Zapocz tkowa  on tradycj  corocznych spotka  na najwy szym szczeblu18, które stano-

17 Pe en tekst dokumentu patrz: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/com_98/
index.htm Komunikat nie by  zreszt  pierwszym dokumentem Komisji w kwestii relacji unijno-
chi skich. W 1995 r. przyj to dokument strategiczny zatytu owany A Long Term Policy for China-
Europe Relations.

18 U o ony chronologicznie spis najwa niejszych wydarze  w stosunkach unijno-chi skich 
patrz: strona internetowa Delegacji KE w Pekinie http://www.delchn.cec.eu.int/en/eu_and_china/
Milestones.htm
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wi  zwie czenie rozmów dwustronnych prowadzonych na ni szych poziomach (m.in. 
spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, szefów misji dyplomatycznych 
itd.). Szczególnie du e znaczenie mia o spotkanie w grudniu 2004 r., kiedy to podpisano 
kilka wa nych porozumie  dwustronnych, dotycz cych nieproliferacji broni masowego 
ra enia, bada  nuklearnych, wspó pracy celnej oraz naukowo-technicznej. Rok wcze -
niej, podczas 6 Szczytu w Pekinie 10.10.2003 r. podpisano umow  w sprawie wspó pracy 
przy tworzeniu europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Chiny zosta y do-
puszczone do prac w ramach projektu i zobowi za y si  pokry  cz  kosztów (200 mln. 
EUR)19.

Ostatni, dziewi ty ju , szczyt UE�Chiny odby  si  9.09.2006 r. w Helsinkach. 
Najwa niejsz  decyzj , która zapad a podczas szczytu by o o cjalne rozpocz cie zapo-
wiadanego od dawna procesu negocjacji nowego porozumienia ramowego (Partnership 
and Cooperation Agreement), które zast pi o mocno ju  nieaktualn  umow  z 1985 r. 
Poza tym tematem rozmów by a obecna sytuacja mi dzynarodowa, w tym takie proble-
my jak kon ikt izraelsko-arabski, zbrojenia nuklearne Iranu czy sytuacja na Pó wyspie 
Korea skim. Du o miejsca w 11�stronicowym, wspólnym o wiadczeniu20 zajmuj  za-
pewnienia o pog bianiu wspó pracy w ró nych szczegó owych obszarach wspó pracy 
unijno-chi skiej, których obecnie jest ju  a  dwadzie cia dwa21.

Wyniki tego ostatniego szczytu do  dobrze oddaj  charakter �partnerstwa strate-
gicznego� pomi dzy Bruksel  a Pekinem. Dialog obejmuje najwa niejsze problemy bez-
piecze stwa wiatowego, ale bardzo trudno jest wypracowa  porozumienie wykraczaj ce 
poza dyplomatyczne formu ki � zakl cia. Faktyczna wspó praca obu stron odbywa si  
na poziomie znacznie bardziej �przyziemnym�, a jej przedmiotem s  sprawy handlowe, 
kooperacja naukowa czy technologiczna. Sta ym problemem w rozmowach jest kwestia 
amania praw cz owieka w ChRL oraz europejskie embargo na sprzeda  broni do Chin 

narzucone w reakcji na masakr  studentów w Pekinie w 1989 r. Obie te kwestie powracaj  
jak mantra w ka dym wspólnym o wiadczeniu, po ka dym kolejnym szczycie, wygl da 
jednak na to, e strony maj  wiadomo , i  adna z tych kwestii nie ma szans na szybkie 
rozwi zanie i w rozmowach odsuwaj  je nieco na boczny tor. Obecno  tych nieza a-

19 Ca kowity koszt budowy Galileo szacowany jest na 3�4 mln. euro. Na mocy podpisanej 
umowy Chiny zosta y cz onkiem Galileo Joint Undertaking w pa dzierniku 2004 r. Galileo Joint 
Undertaking podpisa o ju  12 kontraktów na produkcj  elementów infrastruktury Galileo w Chinach 
i na rozwój aplikacji nawigacyjnych. Chiny uczestnicz  tak e bezpo rednio w fazie walidacji na 
orbicie systemu Galileo konstruuj c transponder do operacji �search and rescue� i laserowy retro-
re ektor. Pierwsza konferencja �Wspó praca chi sko � europejska w Galileo� odby a si  w dniach 
1�2.06.2006 r. w Pekinie. G ównym tematem by a faza walidacji na orbicie systemu Galileo oraz 
ocena technologii i wymiana informacji pomi dzy partnerami w dziedzinie nawigacji satelitarnej. 
Patrz: strona internetowa polskiego punktu informacyjnego Galileo http://galileo.kosmos.gov.pl.

20 The 9th EU-China Summit Helsinki, 9.09.2006, Joint Statement,  http://www.consilium.eu-
ropa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/90951.pdf

21 Opis wszystkich obszarów dialogu chi sko-unijnego patrz: Crossick, F. Cameron, 
A. Berkofsky, cyt. wyd., s. 39 i dalsze.



twionych spraw rzuca si  cieniem na idee �strategicznego partnerstwa�, ale nie blokuje 
negocjacji w innych obszarach.

Spo ród innych powa nych problemów, które od dawna s  dyskutowane podczas 
spotka  dwustronnych wymieni  nale y: kwesti  amania praw autorskich w Chinach 
i podrabiania produktów (ocenia si , e oko o 50�60% tra aj cych do Europy �podró-
bek� produkowanych jest w Chinach22), pomocy publicznej udzielanej przez rz d chi ski 
i zaburzaj cych konkurencj  w handlu, zamkni cia chi skiego rynku  nansowego dla 
europejskich banków oraz inne problemy wynikaj ce z liberalizacji relacji handlowych, 
która nast pi a po wej ciu Chin do WTO.    

Problematyka bezpiecze stwa w relacjach unijno-chi skich 

Proliferacja broni masowego ra enia

Z europejskiego punktu widzenia jednym z najpowa niejszych, a mo e nawet 
i najpowa niejszym zagro eniem dla bezpiecze stwa Starego Kontynentu jest u y-
cie broni masowego ra enia przez ugrupowanie terrorystyczne. Atak terrorystyczny 
z u yciem takiej broni spowodowa by ogólno wiatow  panik , prawdopodobnie kryzys 
ekonomiczny i zakwestionowanie spokojnego ycia w europejskich �spo ecze stwach 
dobrobytu�. Dlatego te  niedopuszczenie do proliferacji broni masowej zag ady jest uzna-
wane za kluczowe zadanie stoj ce przed Uni  i przed wiatem. I tak te  jest to przedsta-
wione w unijnej strategii dotycz cej walki z rozprzestrzenianiem broni masowego ra e-
nia23.  Strategia ta zak ada bardzo szerokie podej cie do problemu i jest oparta na trzech 
zasadniczych za o eniach:

walka z proliferacj  broni masowego ra enia musi by  oparta na regu ach prawa 
mi dzynarodowego,
nale y stosowa  dodatkowe rodki, takie jak kontrola eksportu (broni, rodków 
przenoszenia, materia ów rozszczepialnych i innych sk adników wykorzystywanych 
w procesie produkcji) koniecznie na bazie szerokiej, wielostronnej wspó pracy,
w dialogu z krajami �sprawiaj cymi problemy� (problem states) takimi jak 
Iran czy Korea Pó nocna, które potencjalnie mog  umo liwi  terrorystom wej-
cie w posiadanie niebezpiecznych materia ów, nale y stosowa  strategi  �kija 

i marchewki�, ale jednocze nie rezerwuj c u ycie si y jako ostateczno .

Chiny jako kraj z �klubu atomowego� jest dla Unii kluczowym partnerem 
w dialogu dotycz cym nieproliferacji. Tym bardziej, e Pekin zdaje si  nieco inaczej po-
strzega  zagro enie broni  masowego ra enia i wspó pracuje z re imami (np. z Iranem) 
uznawanymi w Europie za zagro enie dla wiatowego pokoju. Wydaje si  jednak, e po-
dej cie Chi czyków do problemu proliferacji ulega do  daleko id cym zmianom. Przede 

22 Tam e, s. 29.
23 EU Strategy Against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Brussels, 10.XII.2003, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st15708.en03.pdf
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wszystkim ChRL jest sygnatariuszem szeregu mi dzynarodowych porozumie , takich jak 
Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) z 1992 r. czy Comprehensive Nuclear Test Ban 
Treaty (CTBT) z 1996 r., cho  ten ostatni wci  jeszcze czeka na raty kacj 24. 

Alyson Bailes i Anna Wetter z Mi dzynarodowego Instytutu Bada  nad Pokojem 
w Sztokholmie (SIPRI) wymieniaj  cztery czynniki wp ywaj ce na wzrastaj c  �odpo-
wiedzialno � ChRL w omawianej kwestii25: 

Wzrastaj ce napi cia w Azji Wschodniej, w tym w szczególno ci problem Korei 
Pó nocnej, u wiadamiaj  Pekinowi, e wielostronna wspó praca mi dzynarodowa 
mo e pomóc w zapobieganiu proliferacji broni masowego ra enia w ich bezpo-
rednim s siedztwie. Nie bez znaczenia jest tu tak e problem potencjalnego naby-

cia niebezpiecznych technologii przez zagra aj ce Chinom ruchy separatystyczne 
np. z Xinjiangu.
Pekin nie chce by  postrzegany jako czynnik opó niaj cy czy utrudniaj cy wiatowy 
rozwój (a w tych kategoriach decydenci chi scy postrzegaj  problem proliferacji).
Aby uzyska  dost p do zaawansowanych, zachodnich technologii, Chiny musz  
dostosowa  si  do wymaga  dostawców, czyli np. wprowadzi  efektywny system 
kontroli eksportu.
Chiny, b d c bene cjentem rosn cych zale no ci ekonomicznych w wiecie, zaczy-
naj  dostrzega  konieczno  multilateralnej wspó pracy w rozwi zywaniu proble-
mów bezpiecze stwa, szczególnie tych, które przek adaj  si  bezpo rednio na kwe-
stie gospodarcze26.  

Z europejskiego punktu widzenia dzia ania chi skie w kwestii nieproliferacji s  
jednak wci  uznawane za niewystarczaj ce. Có  z tego bowiem, e Pekin wprowadzi  
dzi  ju  wi kszo  mi dzynarodowych standardów np. w dziedzinie kontroli eksportu, 
je li powszechnie wiadomo, e system funkcjonuje le i nieefektywnie. Có  z tego, e 
Chiny deklaruj , i  s  przeciwne proliferacji broni masowego ra enia i rodków jej prze-
noszenia, skoro w tym samym czasie prowadz  zaawansowany �dialog energetyczny� 
z Teheranem i blokuj  bardziej zdecydowane dzia ania Rady Bezpiecze stwa ONZ maj -
ce zablokowa  rozwój ira skiego programu nuklearnego.

Oddzielaj c �pokojow � retoryk  stosowan  przez przywódców chi skich od re-
alnych dzia a , atwo dostrzec niespójno  s ów i czynów, co ka e w tpi  w prawdziwe 
intencje ChRL. Dlatego te  Unia prowadz c intensywny dialog z Chinami i zach caj c je 
do wspó pracy, bardzo ostro nie podchodzi do chi skich deklaracji. 

24 Ponadto Chiny s  sygnatariuszem Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 
z 1972, Chemical Weapons Convention (CWC) z 1996 oraz cz onkiem Mi dzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej (IAEA).

25 A. Bailes, A. Wetter, EU-China Security Relations: the �Softer Side�, tekst wyst pienia roz-
dany podczas wspomnianej ju  konferencji �International Politics of EU-China Relations�.

26 Tam e, s. 7.
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Embargo na dostawy broni do Chin i problem Tajwanu

Przyk adem takiego ostro nego, realistycznego podej cia Unii jest chocia by utrzy-
mywanie w mocy, na o onego w 1989 r. embarga na dostawy broni do Chin27. Mimo pew-
nej poprawy sytuacji w Chinach w obszarze stosowania praw cz owieka, sta ych nacisków 
dyplomatów chi skich oraz potencjalnych korzy ci ekonomicznych dla prze ywaj cego 
k opoty sektora zbrojeniowego w Europie, Unia nie zdecydowa a si  na zniesienie sank-
cji. Cho  stanowisko poszczególnych krajów cz onkowskich wcale nie jest w tej sprawie 
jednolite. 

Fakt amania praw cz owieka w Chinach jest oczywi cie wa nym powodem utrzy-
mywania sankcji. Pomijaj c argumenty moralne, politycy unijni maj  wiadomo  tego, 
e reakcja opinii publicznej, by aby prawdopodobnie we wszystkich krajach cz on-

kowskich bardzo negatywna. Jednak e wydaje si , e du e znaczenie maj  te  dwie 
inne kwestie. Pierwsza z nich to niepewno  cz ci decydentów unijnych odno nie 
do faktycznych intencji ChRL. W europejskim dyskursie publicznym, odwrotnie ni  
w ameryka skim, rzadko okre la si  Chiny mianem �zagro enia�, nie oznacza to jednak, 
i  politycy europejscy wolni s  od obaw. Re imy niedemokratyczne zawsze charakteryzu-
j  si  du  doz  nieprzewidywalno ci i cho  sytuacja w Chinach wydaje si  by  stabilna, 
to eksperymentalny system rozwijaj cego si  kapitalizmu z fasadow  nadbudow  rz dz -
cej partii komunistycznej musi budzi  niepokój. 

Dobrym przyk adem takich niepokoj cych dzia a  Pekinu mo e by  przyj te 
w marcu 2005 r. �prawo antysecesyjne� (anti-secession law), w którym Chiny otwar-
cie gro  Tajwanowi u yciem si y w przypadku deklaracji niepodleg o ci, czy te  stale 
utrzymywane napi cie w stosunkach z Japoni , którego przejawem mog  by  odbywaj ce 
si  co jaki  czas, tolerowane przez w adze, du e antyjapo skie demonstracje, cz stokro  
bardzo agresywne28.

Drugim powodem utrzymywania embarga jest bardzo silna presja dyplomacji 
ameryka skiej. Stany Zjednoczone s  jedn  z si , które wspó tworz  obecny uk ad si  
w Azji Wschodniej. Waszyngton jest gwarantem bezpiecze stwa Tajwanu i z niepoko-
jem patrzy na rozwój chi skich si  zbrojnych. Uzyskanie przez Pekin dost pu do zachod-
nich technologii wojskowych znacznie u atwi oby proces modernizacji armii chi skiej, 
a w perspektywie zachwia o status quo w Cie ninie Tajwa skiej. Co wi cej, zniesienie 
embarga przez Europejczyków zakwestionowa oby skuteczno  sankcji ameryka skich, 
które przesta yby ju  by  dokuczliwe. Dlatego te  Stany Zjednoczone bardzo ostro pro-
testuj  przeciwko wszelkim europejskim pomys om na zniesienie sankcji, gro c nawet 
znacz cym ograniczeniem wspó pracy wojskowej z Uni 29.

27 Tekst Deklaracji Rady Europejskiej wydanej w Madrycie 27.6.1989 patrz: http://ec.europa.
eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

28 Szerzej o wykorzystywaniu nastrojów nacjonalistycznych w spo ecze stwie przez polityków 
chi skich patrz: Pride and Prejudice. If in Doubt about Your Place in the World, Fall back on 
Nationalism, �The Economist�, 25 March 2005, s. 18.

29 S. Crossick, F. Cameron, A. Berkofsky, cyt. wyd., s. 17.



Wydaje si  wi c, i  mimo sta ej obecno ci tematu embarga w rozmowach unijno-
chi skich niepr dko mo na si  spodziewa  jego zniesienia. Kraje UE bardzo dobrze zdaj  
sobie spraw  z konsekwencji jakie mia oby to dla relacji z USA. Maj  te  wiadomo , 
e zniesienie sankcji pozbawi oby ich bardzo mocnej karty przetargowej w rozmowach 

z Pekinem � co bez uzyskania daleko id cych koncesji by oby po prostu polityczn  naiw-
no ci  i dzia aniem wbrew swoim w asnym interesom30. Trzeba jednak jasno powiedzie , 
e utrzymywanie embarga jest bardzo powa n  rys  na idei �strategicznego partnerstwa�, 

a zdaniem niektórych badaczy wr cz j  kwestionuje31.
Z problemem embarga nieod cznie zwi zana jest kwestia polityki unijnej wobec 

kon iktu w Cie ninie Tajwa skiej. Unia nie jest bezpo rednio zaanga owana w ten spór 
po adnej ze stron, ewentualny kon ikt zbrojny mia by jednak dla Brukseli olbrzymie 
konsekwencje, mimo i  nie powodowa by pewnie bezpo redniego zaanga owania mi-
litarnego cz onków Unii. Konfrontacja ameryka sko-chi ska spowodowa aby bez w t-
pienia olbrzymi kryzys gospodarczy w wiecie, nie mówi c ju  o bezpo rednim zagro e-
niu europejskich inwestycji na Tajwanie. Dlatego te  Unia stara si  w miar  mo liwo ci 
agodzi  napi cia i zach ca do pokojowego rozwi zania kon iktu. Faktycznie jednak 

ma bardzo ma o narz dzi wp ywania na sytuacj  w relacjach Pekin�Tajpej�Waszyngton 
� jednym z najpowa niejszych, mimo wszystko, jest embargo. 

Z kwesti  tajwa sk  powi zany jest te  problem prowadzenia przez Uni  polityki 
�jednych Chin.� UE utrzymuje ca y czas intensywne kontakty gospodarcze z Tajwanem, 
jednak unika wszelkich o cjalnych kontaktów z przedstawicielami w adz w Tajpej. ChRL 
stara si  nawet blokowa  udzia  Tajwa czyków w gremiach zupe nie pozarz dowych, czy 
naukowych. Tego typu naciski s  prowadzone od lat, ale wraz ze wzrostem znaczenia Chin 
na arenie mi dzynarodowej w adze pa stw europejskich s  na nie coraz bardziej podatne. 
Jako przyk ad, poda  mo na planowan  przez tajwa skiego prezydenta Chen Shui-biena 
wizyt  w Brukseli, na zaproszenie Parlamentu Europejskiego. Pod wp ywem o cjalnych 
i nieo cjalnych nacisków Pekinu wizyta ostatecznie nie dosz a do skutku � belgijskie 
ministerstwo spraw zagranicznych odmówi o wydania Chenowi wizy32.

Udzia  w misjach pokojowych

Chiny, mimo tego e by y cz onkiem za o ycielem ONZ, a  do ko ca lat 80. XX 
w. nie w cza y si  szerzej do misji pokojowych prowadzonych pod egid  tej organiza-
cji, a czasem nawet utrudnia y dzia ania w tym zakresie. Dopiero w 1988 r. Chi czycy 

30 Obszern  analiz  argumentów za i przeciw zniesienia embarga na sprzeda  technologii woj-
skowych do Chin patrz: G. Wacker, Lifting the EU Arms Embargo on China. US and EU Positions, 
[w:] B.Gill, G. Wacker (eds.), China�s Rise: Diverging U.S.-EU Perceptions and Approaches, 
Berlin, 2005, s. 30�37.

31 Crossick, F. Cameron, A. Berkofsky, cyt. wyd., s. 19.
32 L. Jacobson, Taiwan Unresolved Status. Visions for Future and Implications for EU Foreign 

Policy, Helsinki 2004, s. 50.



po raz pierwszy uczestniczyli w operacji pokojowej, a w 1992 r. po raz pierwszy wzi li 
odpowiedzialno  za zorganizowanie misji �b kitnych he mów� w Kambod y. Obecnie 
Chi czycy bior  udzia  w dziesi ciu operacjach pokojowych pod egid  ONZ. Nieco po-
nad 1000 o nierzy chi skich stanowi ok. 1,5% ca o ci zaanga owanych si . Wi kszo  
chi skich si  bierze udzia  w trzech misjach: w Liberii (UNMIL, 595 osób), w Kongo 
(MONUC, 230) oraz na Haiti (MINUSTAH, 127)33. Kraje Unii Europejskiej na misje ONZ 
wys a y oko o 4200 o nierzy (5,7%), niemniej jednak trzeba zauwa y , e Europejczycy 
wys ali ponad 30.000 o nierzy na misje prowadzone zgodnie z mandatem ONZ w Bo ni, 
Kosowie i Afganistanie.

Unia Europejska stale zach ca Pekin do udzia u w misjach pokojowych, s usznie 
widz c w tym jedno z narz dzi zwi kszania odpowiedzialno ci Chin za bezpiecze stwo 
wiatowe34. Zach ty stosowane przez polityków unijnych przybieraj  g ównie formy 

chwalenia i podkre lania wagi chi skiego zaanga owania. Przyk adem mo e by  list 
Javiera Solany przekazany przedstawicielom rz du ChRL na spotkaniu w 2004 r., w któ-
rym wychwala on chi ski wk ad w misje w Kongu i Sierra Leone35. Ale oczywi cie to nie 
europejskie zach ty s  g ównym czynnikiem popychaj cym w adze chi skie do udzia u 
w misjach pokojowych. Wydaje si , e Pekin widzi w nich przede wszystkim mo liwo  
szkolenia swoich o nierzy i podnoszenia zdolno ci swojej armii do prowadzenia misji 
ekspedycyjnych. Taki trening jest konieczny je li Chiny my l  o posiadaniu si  zbrojnych, 
które faktycznie mog  co  znaczy  we wspó czesnym wiecie. W ród innych powodów 
badacze wymieniaj  ch  podkre lenia swojej mocarstwowej pozycji na arenie wiatowej 
oraz polityczn  rywalizacj  z Japoni  oraz z USA36. 

Dla Unii kluczowym terenem wspó dzia ania z ChRL wydaje si  by  Afryka. Chiny 
s  coraz mocniej zaanga owane w sprawy tego kontynentu poprzez wi zy ekonomiczne 
� du  skal  inwestycji chi skich oraz zakupy surowców naturalnych. Pekin bez wahania 
prowadzi interesy z krajami, w których amane s  prawa cz owieka (np. Sudan), i wobec 
których Unia stara si  prowadzi  tward  polityk  maj c  prowadzi  do zmiany istniej cej 
w nich sytuacji wewn trznej. W konsekwencji skuteczno  np. sankcji gospodarczych na-
k adanych przez Europejczyków znacznie si  obni a. Dlatego te  Unia szuka porozumie-
nia z Pekinem i stara si  wci gn  go do dzia a  maj cych s u y  pacy kacji kon iktów 
w krajach afryka skich, w tym do udzia u w misjach pokojowych. Bez w tpienia jest to 
jedno z wi kszych wyzwa  europejskiej dyplomacji, gdy  Chiny bardzo niech tnie godz  
si  na dzia ania, które mog  im popsu  kontakty z dostawcami surowców. Powo uj  si  
przy tym zwykle na zasad  nieingerencji w wewn trzne sprawy suwerennych pa stw, 
która jest uznawana przez Chiny za podstaw  porz dku mi dzynarodowego.       

33 Dane z lutego 2006. L. Odgaard, S. Bishop, cyt. wyd., s. 13.
34 Udzia  w misjach pokojowych mo e faktycznie by  pewnym miernikiem zaanga owania 

pa stwa w kszta towanie bezpiecze stwa wiatowego. Miernik ten mo e nie jest doskona y, ale 
jednak unaocznia obiektywny fakt zwi kszenia otwarcia Chin na wspó prac  mi dzynarodow  
w ostatnich latach.

35 A. Bailes, A. Wetter, cyt. wyd., s. 13.
36 Tam e, s. 13.



Inn  godn  zauwa enia kwesti  zwi zan  z udzia em Chi czyków w misjach po-
kojowych jest fakt, i  jest to jedna z nielicznych okazji do wspó dzia ania wojskowe-
go krajów UE z Chinami. Do takiego wspó dzia ania dochodzi w Liberii, gdzie s u  
Irlandczycy i Szwedzi, a tak e na Haiti gdzie jest kontyngent hiszpa ski.

Tworzenie systemu bezpiecze stwa w regionie

Regionalny system bezpiecze stwa w Azji Wschodniej i Po udniowo-Wschodniej 
jest dopiero w trakcie tworzenia. Jusuf Wanadi wymienia trzy zasadnicze cele, z jakimi 
jego architekci musz  si  zmierzy :

stworzenie regionalnych instytucji bezpiecze stwa, w prace których konstruktywnie 
w cz  si  Chiny, jako wzrastaj ca pot ga regionalna i globalna,
wsparcie procesu normalizacji stosunków pomi dzy Japoni  i Chinami, czyli dwo-
ma potencjalnymi liderami wspó pracy regionalnej,
agodzenie napi  w stosunkach chi sko-ameryka skich i przekonanie Waszyngtonu, 
e powstaj cy system nie jest skierowany przeciwko USA37.

Stopie  instytucjonalizacji tego systemu jest jak dotychczas relatywnie niski. W ród 
najwa niejszych instytucji wymieni  nale y ARF (ASEAN Regional Forum) zajmuj -
ce si  kwestiami �mi kkiego� bezpiecze stwa (wspó praca w zwalczaniu terroryzmu, 
czy zorganizowanej przest pczo ci), CSCAP (Security Cooperation in the Asia-Paci c 
Region)38 oraz NEACD (Northeast Asia Cooperation Dialogue) � forum sk adaj ce si  
z ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony Chin, Rosji, Korei Po udniowej, 
Japonii i USA. Chiny uczestnicz  w pracy wszystkich powy szych gremiów. Ponadto s  
aktywnym cz onkiem 6�stronnych rozmów rozbrojeniowych, zajmuj cych si  problemem 
Korei Pó nocnej. Trudno jednak unikn  wra enia, e Pekin bardzo ostro nie podchodzi 
do wszelkich planów zacie niania wspó pracy w dziedzinie bezpiecze stwa, zazdro nie 
strzeg c tradycyjnych prerogatyw narodowych w tym obszarze39.

Unia Europejska stara si  uczestniczy  w forach wspó pracy regionalnej 
w Azji, zarówno poprzez tworzenie formalnych wi zów, jak i spotkania nieformalne. 
Najwa niejszym forum wspó pracy jest dialog polityczny EU-ASEAN, który odbywa si  
na szczeblu ministerialnym co dwa lata. Owocem wspó pracy z ASEAN jest unijna mi-
sja pokojowa w prowincji Aceh w Indonezji, pierwsza operacja realizowana w ramach 
Wspólnej Polityki Bezpiecze stwa i Obrony w Azji40. 

37 J. Wanandi, Towards an Asia Security Community, [w:] R. Molina, M. Pok (ed.), Liberty, 
Security and the New Global Order, Paris 2005, s. 99.

38 Patrz strona internetowa organizacji: http://www.cscap.org/about.htm
39 Szerzej o roli Chin w tworzeniu regionalnych struktur bezpiecze stwa patrz: H. De Santis, 

The Dragon and the Tigers. China and Asian Regionalism, �World Policy Journal�, December 
2005, s. 23�36.

40 Szerzej patrz: P-A. Braud, G. Grevi, The EU Mission in Aceh: Implementing Peace, �EU 
Institute of Security Studies Occasional Paper� No. 61, December 2005.
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UE stara si  oczywi cie zach ci  Chiny do jak najszerszej wspó pracy z partnerami 
w regionie. Na ka dym z dwustronnych szczytów obie strony deklaruj  swoje zaan-
ga owanie w proces budowy regionalnego systemu bezpiecze stwa, lecz szczerze po-
wiedziawszy niewiele w praktyce z tego wynika. Kraje cz onkowskie Unii oczywi cie 
maj  bardzo rozleg e i bardzo dobre do wiadczenia w tworzeniu systemu bezpiecze -
stwa w Europie, przezwyci ania zadawnionych kon iktów pomi dzy g ównymi si ami 
w regionalnym kompleksie bezpiecze stwa (Francja-Niemcy) i w czania do procesu 
Amerykanów. Wykorzystanie tych do wiadcze  wydaje si  jednak na dzie  dzisiejszy 
czysto teoretyczn  konstrukcj , gdy  Chiny nie wydaj  si  gotowe do pe nego zaanga-
owania w tworzenie efektywnej architektury bezpiecze stwa regionalnego. Tak na-

prawd  dla Pekinu w kwestiach bezpiecze stwa najwa niejsze s  relacje z USA, Japoni  
i Tajwanem, a wszystkie one prowadzone s  na bazie stosunków bilateralnych.

Mówi c o instytucjach bezpiecze stwa regionalnego wspomnie  jeszcze nale y 
o Szanghajskiej Organizacji Wspó pracy (SzOW), która jest forum wspó pracy Rosji, 
Chin oraz krajów Azji Centralnej � Kazachstanu, Tad ykistanu, Kirgizji i Uzbekistanu41.  
Mimo tego, i  wspó praca w ramach SzOW rozwija si  jak do tej pory do  powoli, to 
z europejskiego punktu widzenia taki sojusz krajów niedemokratycznych musi budzi  
obawy. Szczególnie z owrogo wygl da aby perspektywa jakiego  antyzachodniego soju-
szu Chin i Rosji, na który jednak na szcz cie na razie si  nie zanosi. Kwestia udzia u Chin 
w SzOW nie jest jednak tematem zbyt szeroko omawianym podczas spotka  dwustron-
nych, cho  bez w tpienia Unia uwa nie i krytycznie obserwuje rozwój tej organizacji.

Wspó praca technologiczna

Ciekaw  kwesti , która w du ym stopniu wi e si  z problematyk  bezpie-
cze stwa mi dzynarodowego jest wspó praca technologiczna. Ta pomi dzy Chinami 
a Uni  swoje pocz tki ma jeszcze w roku 1981. Od tego czasu wspólnie wdro ono 
ponad 400 wspólnych projektów, a od czerwca 2001 istnieje w Pekinie specjalne biu-
ro odpowiedzialne za promowanie wspó pracy naukowo-badawczej pomi dzy Uni  
a ChRL. Obszarami uznanymi za priorytetowe s : biotechnologia, technologie zwi zane 
z ochron  rodowiska, technologie informacyjne (IT) oraz nanotechnologia42. Oczywi cie 
najwi kszym wspólnym przedsi wzi ciem jest wspó praca przy projekcie GALILEO. 
Chiny s  pierwszym krajem spoza Unii, który zosta  dopuszczony do prac nad projektem, 
cho  oczywi cie strona unijna zabezpieczy a dost p do najbardziej wra liwych, istotnych 
z wojskowego punktu widzenia cz ci systemu. 

Unia jednak, w przeciwie stwie do Stanów Zjednoczonych, nie postrzega bliskiej 
wspó pracy naukowo-technologicznej z Chinami jako zagro enia dla swojego bezpie-
cze stwa. Firmy i europejskie o rodki badawcze prowadz  zaawansowan  wspó prac  
z chi skimi partnerami w wielu ró nych dziedzinach. Ian Anthony, badaj cy t  problema-

41 Status obserwatora przy tej organizacji maj  Indie i Pakistan. 
42 A. Bailes, A. Wetter, cyt. wyd., s. 15.



tyk , jako najwa niejsze wskazuje � technologie informatyczne i komunikacyjne, lotnicze 
(we wspó prac  z Chinami bardzo mocno zaanga owany jest Airbus), przemys  maszyno-
wy i produkcj  materia ów (plastiku, materia ów foto-elektrycznych)43.

Wspó praca technologiczna krajów UE z Chinami bazuje w du ej mierze na projek-
tach realizowanych przez  rmy prywatne, nie do ko ca wi c jest ona kontrolowana przez 
rz dy. Generalnie jednak mo na wskaza  co najmniej trzy przes anki, na których opiera 
si  wspó praca unijno-chi ska w obszarze technologii o znaczeniu strategicznym:

pokojowe nastawienie Chin b dzie tym pewniejsze im b d  one bogatsze i lepiej 
rozwini te, tak e technologicznie,
zacie nianie obustronnych ekonomicznych i technologicznych wspó zale no ci jest 
na d u sz  met  korzystne dla bezpiecze stwa wiatowego,
lepiej je li Europejczycy sami dostarcz  Chinom technologi  ni  je li Chiny b d  
stara y si  naby  j  innymi kana ami poprzez kontakty z podejrzanymi partnerami.

Analizuj c opisan  powy ej wspó prac , w oczywisty sposób nasuwa si  pytanie 
o zakres na o onego na Chiny embarga? Nie od dzi  wszak wiadomo, e wiele technologii 
cywilnych mo e mie  równie  swoje zastosowanie w wojsku, staj c si  de facto sprz tem 
wojskowym. Re im na o onych sankcji jest, mo na by rzec, dosy  liberalny. Nak adaj c 
na Chiny embargo pozostawiono w gestii poszczególnych krajów ustalenie jego zakresu. 
By o to konieczne, gdy  nie uda o si  ustali  wspólnego stanowiska w tej sprawie. W kon-
sekwencji cz onkowie Unii dosy  elastycznie stosuj  przepis o embargo i ma ono du o 
mniejsze praktyczne znaczenie ni  sankcje ameryka skie. Starczy zaznaczy , e Francja 
sprzeda a Chinom nawet helikoptery AS-365N Dauphin-2, czyli sprz t, który po niewiel-
kich przeróbkach mo e mie  przeznaczenie wojskowe. Brytyjczycy natomiast handlo-
wali z Chinami radarami Searchwater � urz dzeniami, które ewidentnie mo na zakwa-
li kowa  jako... dual-use, czyli podwójnego wykorzystania, cywilnego i wojskowego44. 
Teoretycznie od 1995 r. istniej  przepisy reguluj ce eksport takich urz dze  i technologii, 
ale nie s  one ani bardzo precyzyjne, ani bardzo restrykcyjne45.

Konkluzje

Unia postrzega wspó prac  z Chinami w zakresie polityki bezpiecze stwa jako pew-
n  konieczno , w sytuacji, w której rosn ce znaczenie tego pa stwa na arenie mi dzy-
narodowej daje mu coraz wi ksze mo liwo ci wp ywania na kszta t porz dku wiatowe-
go. Obecnie nie da si  ju  rozwi zywa  problemów w wa nych dla Europy regionach 

43 I. Anthony, Military Relevant EU-China Trade and Technology transfer to China: Issues and 
Problems, wyst pienie na konferencji CSIS, 19�20 maja 2005, http://www.sipri.org/contents/exp-
con/expconpub.html

44 Tam e, s. 15.
45 Sprzeda  broni jest te  regulowana przez The European Union Code of Conduct on Arm 

Exports, prawo wprowadzone w 1998 r. Code of Conduct jest jednak tylko zobowi zaniem poli-
tycznym sygnatariuszy, a nie obowi zuj cym prawem.
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(Afryka, Ameryka aci ska, Azja Centralna) pomijaj c czynnik chi ski. Dlatego te  za-
sadniczym celem polityki UE wobec Chin jest doprowadzenie do sytuacji, w której sta-
n  si  one odpowiedzialnym i konstruktywnym partnerem w rozwi zywaniu problemów 
mi dzynarodowych, partnerem z którym b dzie mo na dzieli  koszty utrzymywania adu 
na wiecie. 

Jakie s  perspektywy rozwoju sytuacji? My l , e mo na wymieni  kilka czynni-
ków, które b d  na ni  z pewno ci  wp ywa :    

Post py w rozwoju polityki zewn trznej UE. Unia dopiero wchodzi na aren  glo-
baln  jako powa ny gracz, dopiero tworzy swoj  polityk , staraj c si  rozszerzy  
j  ponad dominuj ce dotychczas w jej dzia aniach kwestie gospodarcze. Ten proces 
jest bardzo trudny i minie jeszcze pewnie wiele lat nim Unii uda si  przezwyci y  
ró nice interesów pa stw cz onkowskich i stworzy  efektywnie dzia aj c  formu  
jednolitej reprezentacji na arenie mi dzynarodowej. Rozwój polityki zewn trznej 
musi si  te  wi za  z postawieniem przed ni  �globalnych� celów. Obecnie gros ak-
tywno ci unijnej na arenie mi dzynarodowej koncentruje si  na obszarach s siedz-
kich � basenie Morza ródziemnego i obszarze by ego ZSRR. Tempo tych procesów 
b dzie okre la o szybko  z jak  �potencjalne mocarstwo globalne�,  zmienia  si  
b dzie w �faktyczne mocarstwo globalne�, co ma decyduj ce znaczenie dla dialogu 
z ChRL.  
Tempo przemian w Chinach. Mam tu na my li g ównie przemiany polityczne. 
Z agodzenie re imu i post py w demokratyzacji pozwoli yby na faktyczne zbli enie 
polityczne, które teraz jest utrudniane przez ewidentny kon ikt na poziomie pod-
stawowych warto ci. Efektem by oby oczywi cie zniesienie embarga i nawi zanie 
bli szej wspó pracy wojskowej, któr  zreszt  ju  dzi  sugeruje Pekin w swoim do-
kumencie strategicznym dotycz cym relacji z Uni 46. Bez zasadniczych zmian poli-
tycznych w Chinach, nie wydaje si  to by  jednak mo liwe.
Zmiana podej cia Chi czyków do poj cia suwerenno ci pa stwa. W dzisiej-
szym zglobalizowanym wiecie, tradycyjne pojmowanie suwerenno ci sta-
je si  anachroniczne, z uwagi na zbyt du  skal  wspó zale no ci i interakcji 
z innymi aktorami stosunków mi dzynarodowych, we wszystkich najwa niej-
szych dziedzinach funkcjonowania pa stwa. Chi ski dogmat o �nieingerowaniu 
w wewn trzne sprawy pa stw� wydaje si  by  trudny do stosowania w dzisiejszej 
rzeczywisto ci politycznej. 
Kszta t polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin, ich stosunek do multilaterali-
zmu oraz blisko  wspó pracy transatlantyckiej. Obecnie rz dz ce w Stanach ko a 
neokonserwatywne maj  tendencj  do postrzegania Pekinu w kategorii �zagro e-
nia� i ostro nie patrz  na ich zaanga owanie w wielostronny system zarz dzania 
problemami globalnymi. Inna sprawa, e jako jedyne supermocarstwo ostro nie 
patrz  w ogóle na multilateralizm. Dzi  to Waszyngton rozdaje karty w wiecie 

46 China�s EU Policy Paper, 13 October 2003, www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/xos/dqzzywt/
t27708.htm
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i jego udzia  w unijnej polityce �w czania� Chin jest absolutnie kluczowy dla jej 
powodzenia. 

Sposób prowadzenia unijnej polityki �w czania� Chin i wzbudzania w nich po-
czucia odpowiedzialno ci mo e stwarza  wra enie, e niektórzy politycy europejscy 
postrzegaj  stosunki z Pekinem � s usznie, czy te  nie � na zasadach relacji doros ego 
cz owieka (Unia) z wchodz cym w doros o  nastolatkiem (Chiny). Ca a sztuka w takiej 
sytuacji polega na tym, eby �m odzieniec� mia  ca y czas wra enie, e to co robi jest 
w jego w asnym interesie, eby nie dopu ci  do poczucia wykorzystania i �utraty twarzy�. 
Nie jest to atwe zadanie zwa ywszy na to, e jeszcze w nieodleg ej przesz o ci w ogóle 
trudno by o sobie wyobrazi  Chiny jako odpowiedzialnego partnera a niektórzy �doro li� 
(USA) nadal w to nie wierz . 


