Filip Grzegorzewski

Polska ocjalnie uzna a Chi sk Republik Ludow 5 pa dziernika 1949 r. Ju 7 pa dziernika 1949 r., a wi c w tydzie po proklamowaniu ChRL, nawi zano stosunki
dyplomatyczne. Polska uczyni a to jako jedno z pierwszych pa stw. W latach 50.
mi dzy obydwoma krajami utrzymywa y si bardzo dobre stosunki. Polska popiera a starania ChRL o uzyskanie cz onkostwa w ONZ, rozwija a si wspó praca gospodarcza. Dobre stosunki dwustronne pogorszy a w latach 60. rywalizacja mocarstwowa mi dzy Moskw a Pekinem i wynikaj ce z niej napi cia na p aszczy nie
ideologiczno-politycznej. W okresie rewolucji kulturalnej w latach 19661976
dosz o do prawie ca kowitej stagnacji. Polska jednak  mimo wyra nych nacisków
ZSRR  w latach 70. w znacznie mniejszym stopniu ograniczy a stosunki z Chinami
ni pozosta e kraje bloku. Ponowne o ywienie nast pi o pod koniec lat 70., kiedy
Chiny zacz y realizowa bardziej pragmatyczn polityk . O ywienie to zwi zane
by o z rozpocz ciem przez Deng Xiaopinga polityki reform i otwarcia na wiat zewn trzny. Chiny przeciwne by y ingerencji ZSRR w polsk polityk wewn trzn
i pot pia y przygotowania Moskwy do militarnej akcji w Polsce w 1981 r. W 1956 r.
i w latach 19801981 r., niezale nie od powodów, jakimi si kierowali przywódcy
ChRL, Chiny zdecydowanie przeciwstawi y si interwencji zbrojnej ZSRR w Polsce. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego Chiny udzieli y Polsce pomocy
gospodarczej1. Kulminacja dobrych stosunków mi dzy Polsk a ChRL nast pi a
1
Por.: A. Halimarski, Polityka Chi skiej Republiki Ludowej wobec Europy, Warszawa 1986.
By y to dostawy mi sa wieprzowego, którego dotkliwie brakowa o wtedy w Polsce, o warto ci

w po owie lat 80. Dosz o wtedy do wymiany wizyt na wysokim szczeblu  I sekretarz KC PZPR, przewodnicz cy Rady Pa stwa Wojciech Jaruzelski przebywa
w Chinach w 1986 r., a Zhao Ziyang przewodnicz cy Rady Pa stwowej i Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Polsce w 1987 r. Latem 1988 r. Chiny odwiedzi premier Zbigniew Messner. Obroty
handlowe kszta towa y si na poziomie 1 mld USD.

Na kszta t stosunków polsko-chi skich po 1989 r. wp yw mia y zarówno wydarzenia z zakresu polityki wewn trznej obydwu pa stw, jak i zmiany w globalnym
uk adzie geopolitycznym, jakie zasz y na pocz tku lat 90. W wymiarze ogólnowiatowym  rozpad si Zwi zek Radziecki i jedynym mocarstwem globalnym
na arenie mi dzynarodowej pozosta y USA. Przesta y istnie Uk ad Warszawski
i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), które w du ym stopniu organizowa y polskie stosunki gospodarcze i polityczne. Europa zachodnia, ze zjednoczonymi Niemcami, zaczyna a odgrywa coraz istotniejsz rol w wiatowej
gospodarce i polityce. Kraje Europy rodkowo-Wschodniej zrezygnowa y z systemu monopartyjnego i z centralnego planowania gospodarki, wprowadzaj c drastyczne reformy polityczne i gospodarcze. Zmieni y si te kierunki wspó pracy
politycznej, a tak e gospodarczej krajów naszego regionu. Wymian handlow
w ramach RWPG i wspólnoty pa stw socjalistycznych zast pi a bli sza wspó praca z Europejsk Wspólnot Gospodarcz i ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny,
kontynuuj ce polityk reform i otwarcia w zakresie gospodarki, wstrzymywa y
jednocze nie reformy polityczne. Wymiana handlowa, a przede wszystkim zagraniczne inwestycje bezpo rednie, mia y by motorem chi skiej gospodarki. Kraje
Europy rodkowo-Wschodniej, w tym Polska, os abione radykalnymi przemianami polityczno-gospodarczymi, przesta y by na pocz tku lat 90. atrakcyjnym partnerem dla Chin w stosunkach gospodarczych. Obawiano si natomiast, e region
Europy rodkowo-Wschodniej stanowi b dzie konkurencj jako miejsce nap ywu inwestycji zagranicznych. Dodatkowo stosunki gospodarcze skomplikowa o
zrezygnowanie w rozliczeniach handlowych z clearingu i przej cie na rozlicze100 mln USD. Po 10 latach Polska mia a zwróci Chinom kwot równ aktualnej cenie tej samej
ilo ci mi sa na rynku wiatowym. By a to zatem po yczka nie obci ona odsetkami, maj ca wskazywa na poparcie Chin dla podejmowania w Polsce radykalnych reform przy znacz cym udziale
Solidarno ci. W tym czasie równie w Chinach rozpoczynano odchodzenie od modelu maoistowskiego. W praktyce pierwsze dostawy mi sa  drog morsk  dotar y do Polski przed wi tami Bo ego Narodzenia 1981 r., ju po 13 grudnia i og oszeniu stanu wojennego. W nowej sytuacji po yczka
ta straci a polityczny sens i strona chi ska rozpocz a jej renegocjacje. W rezultacie warto dostaw
obni ono do 40 mln USD [Redakcja].

nia dewizowe. W dziedzinie polityki natomiast zmiany w krajach naszego regionu postrzegane by y jako zagro enie i przestroga przed zbytnim reformowaniem
systemu sprawowania w adzy.
Punkt zwrotny w stosunkach polsko-chi skich stanowi y wydarzenia, jakie rozegra y si w obydwu pa stwach 4 czerwca 1989 r. W Polsce dosz o w sposób pokojowy do prze omowych zmian, rewolucjonizuj cych polsk polityk . Tymczasem w Pekinie na Placu Tiananmen krwawo zduszono protesty studenckie. Sceny
z t umienia peki skich manifestacji, pokazane przez wiatowe media, g boko zapad y w wiadomo spo eczn . Wydaje si , e wywar y wielkie wra enie szczególnie na polskich elitach. Wydarzenia te zinterpretowano jako zduszenie w zarodku
ruchu demokratycznego przez brutalny re im komunistyczny. Przemiany zachodz ce w Polsce dodatkowo radykalizowa y s dy. Sposób, w jaki w adze chi skie
rozprawi y si z manifestantami, wywo a w Polsce przera enie. Czo gi na Placu
Tiananmen kojarzy y si Polakom ze stanem wojennym. Obrazy z Chin stanowiy te przestrog przed alternatywnym scenariuszem przekszta ce politycznych.
Od tego czasu Polska jest symbolem pokojowego zako czenia rz dów monopartyjnych, a Chiny  w oczach cz ci Polaków  kurczowego trzymania si w adzy
przez partyjny beton.
Ta interpretacja do dzi w znacznym stopniu determinuje postrzeganie Chin
w Polsce. Cho min o od tego czasu przesz o 14 lat, nadal patrzy si na Chiny
przez pryzmat Peki skiej Wiosny, demokratyzacji i praw cz owieka. W latach
90. Polacy cz sto kierowali si w polityce wobec Chin ideologicznymi schematami i emocjami. Wizerunek Chin propagowany przez polskie media by wielorako
uwik any politycznie i s u y przede wszystkim pot pianiu komunizmu, a po rednio  krytyce partii postkomunistycznych. Z drugiej strony, tak e prasa lewicowa,
chc c podkre li swe przywi zanie do demokracji, krytykowa a system sprawowania rz dów w Chinach2.
W polskich mediach o Chinach pisze si niewiele. Do niedawna tylko jedna (!)
polska gazeta, Rzeczpospolita, mia a swojego sta ego korespondenta w Pekinie.
Najcz ciej polska prasa podaje wiadomo ci z Chin w formie przedruków za zagranicznymi mediami, które nie informuj przecie o przypadkach pogryzienia
ludzi przez psa, tylko o pogryzieniu psa przez cz owieka. Przy braku elementarnej wiedzy o Chinach prowadzi to jednak do kszta towania si fa szywego wyobra enia, e w Chinach to ludzie gryz psy3. Chiny s przy tym wdzi cznym
obiektem krytyki, bo w kraju wielko ci kontynentu, zamieszka ym przez prawie
1,3 mld ludzi, dzieje si wszystko, co dobre i co z e.
2
Por.: K. Gawlikowski, Procesy demonta u komunizmu w Chinach i w Polsce: mity i realia, w:
Chiny. Przemiany pa stwa i spo ecze stwa w okresie reform 19782000, red. K. Tomala, ISP-PAN
Warszawa 2001, s. 371395.
3
Ibidem, s. 384.

Przyj cie przez niektóre media takiego stylu pisania o Chinach pog bia negatywny i jednostronny wizerunek tego kraju w Polsce. Wywiera to oczywisty wp yw
na kszta towanie stanowisk polityków i odstrasza polskich biznesmenów od robienia interesów z tym krajem. Budowanie wzajemnych relacji na dychotomicznym
uk adzie: Chiny  komunistyczne piek o, a z drugiej strony Polska przywi zuj ca
wielk wag do demokracji i ochrony praw cz owieka, wp ywa na stosunki polityczne mi dzy dwoma pa stwami. Chi czycy s niezwykle wyczuleni na krytyk
zewn trzn . Nie jest to oczywi cie ani jedyny, ani najwa niejszy powód minimalizowania stosunków przez obie strony. Bardziej istotne s uwarunkowania gospodarcze oraz zarówno polskie, jak i chi skie priorytety w polityce zagranicznej.
Jednak w z ej atmosferze trudno o dobre interesy.

Chi ska percepcja wiata zewn trznego jest pochodn tradycji kulturowych, posiadanych zasobów i geopolitycznych uwarunkowa 4. Ju sama nazwa: Pa stwo
rodka (Zhongguo) u nas traktowana jako okre lenie poetyckie, jest dos ownym
t umaczeniem nazwy kraju i w sposób najbardziej syntetyczny ujmuje stosunek
Chi czyków do wiata zewn trznego. Inna poetycka nazwa Chin, która tak e dobrze oddaje pogl d Chi czyków na wiat zewn trzny to Tianxia czyli to, co pod
Niebem. W kosmologii chi skiej ziemia mia a kszta t kwadratu, a nad ni rozpociera o si Niebo w kszta cie ko a, pokrywaj ce jednak tylko rodek Ziemi  w anie kraje kultury chi skiej. Wszyscy, którzy nie s Chi czykami s wi c barbarzy cami i musz si obywa bez Nieba5.
Wyj tkowy charakter chi skiej kultury, si ganie cztery a nawet pi tysi cy lat
wstecz w poszukiwaniu róde pa stwowo ci chi skiej, powoduj , e Chi czycy zawsze uwa ali swój kraj za wielkie mocarstwo i dzi takie poczucie narasta6.
Chi scy autorzy podkre laj , e wiek XXI z pewno ci nale e b dzie do Chin.
Wynika to w sposób naturalny z licz cej pi tysi cy lat historii Pa stwa rodka
oraz dynamicznego rozwoju tego kraju, zw aszcza od rozpocz cia wielkich reform
w 1978 r. Jedynym partnerem, w sensie geopolitycznym, traktowanym jednoczenie jako wzór do na ladowania oraz wielki rywal, s Stany Zjednoczone7.

E. Hali ak, Polityka zagraniczna ChRL: uwarunkowania decyzyjne i wizje rzeczywisto ci mi dzynarodowej, w: Chiny. Przemiany , op.cit., s. 219.
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J. Bylica, J. Rowi ski, Aspiracje mocarstwowe Chin w wiecie wielobiegunowym, w: Nowe role
mocarstw, red. B. Mrozek, S. Biele , Warszawa 1996, s. 29 [Redakcja: jest to teza w tpliwa].
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Zhongguo zouxiang [Perspektywy Chin], red. Hu Angang, Hangzhou 2001, s. 86.
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Zhongguo meng [Chi ski sen], red. Wu Juanping, Hohhot 2000, s. 11.
4

W wyniku modernizacji i otwarcia Chin konieczne sta o si przewarto ciowanie relacji Chiny  wiat zewn trzny. Pa stwo rodka musia o po raz pierwszy
w swej historii przystosowa si do zasady suwerennej równo ci pa stw  zasady,
która sprzeczna jest z chi skim tradycyjnym spojrzeniem na kontakty z zagranic .
Tradycyjnie bowiem w polityce zagranicznej Chin istnia o hierarchiczne ustalanie
zale no ci mi dzy podmiotami. Powy sza koncepcja ma i dzi bezpo redni wp yw
na okre lenie roli Polski w polityce zagranicznej ChRL po 1989 r.
Po zmianach ustrojowych, do jakich dosz o w Polsce w 1989 r., Chiny krytycznie
odnios y si do nowego modelu sprawowania w adzy. Obalenie w adzy partii i zachwianie porz dku pa stwowego potraktowano jako niebezpieczny precedens8.
Od 1989 r. w Chinach pilnie ledzi si reformy gospodarcze, a zw aszcza polityczne, jakie prowadzone s w krajach Europy rodkowo-Wschodniej. Zw aszcza casus Polski jest pilnie badany. Do niedawna wyniki tych analiz nie by y ujawniane opinii publicznej. Ostatnio jednak ukaza o si kilka pozycji (w j z. chi skim)
omawiaj cych polskie do wiadczenia w reformowaniu ustroju9.
W ocjalnych dokumentach oraz wyst pieniach przedstawiciele chi skich
w adz podkre laj , e Polska jest czo owym partnerem Chin w Europie rodkowo-Wschodniej, tradycyjnie wa nym w ich polityce europejskiej. Respektuj zmiany dokonane w naszym kraju z woli i wyboru narodu polskiego i deklaruj dalsz
gotowo rozwijania przyjaznych stosunków ze wszystkimi pa stwami, niezale nie od ustroju, opartych na pi ciu zasadach pokojowego wspó istnienia10. Chiny
przywi zuj wielk wag do zasady wzajemnej nieingerencji w sprawy wewn trzne
i respektowania integralno ci terytorialnej. Tym niemniej wydaje si , e w wyniku przewarto ciowania, do jakiego dosz o w chi skiej polityce zagranicznej, Polska zacz a by postrzegana jako peryferyjny kraj euroatlantyckiego obszaru politycznego. Peryferyjny, a wi c nieatrakcyjny jako partner dialogu politycznego.
W zwi zku z tym, e w pragmatycznej polityce zagranicznej Chin za priorytetowe
uwa a si stosunki gospodarcze, Polska nie jest te dla Chin atrakcyjnym partnerem gospodarczym, mog cym zaoferowa najnowsze technologie i inwestycje ka8
Ruch Solidarno ci by bardzo dobrze znany w kr gach inteligenckich, na uniwersytetach, a nawet w ród reformatorów partyjnych. Wiadomo ci o nim czerpano g ównie z radiostacji zachodnich
(nadaj cych po chi sku). Wa sa by postaci do powszechnie znan i budz c sympatie. Dla kr gów nastawionych reformatorsko i demokratycznie  przyk ad Polski by bardzo interesuj cy, a nawet
atrakcyjny, szczególnie na prze omie lat 80. i 90. Pó niej, umiarkowane sukcesy gospodarcze Polski,
a ogromne sukcesy Chin przyczyni y si do wyga ni cia tych fascynacji, tym bardziej, i otworzy y
si przed Chinami szeroko kontakty z najwy ej rozwini tymi krajami Zachodu [Redakcja].
9
Np.: Guoji guanxi yu Zhongguo waijiao, [Stosunki mi dzynarodowe a polityka zagraniczna
Chin], red. Li Shouyuan, s. 257 i nast.; Jiang Rui, Dongou renmin minzhu daolu yanjiu [Studia nad
procesem demokratyzacji w Europie Wschodniej], Jinan 2002; Zhu Xiaozhong, Zhuanggui zhong de
Zhongdongou [Europa rodkowo-Wschodnia w trakcie transformacji], Pekin 2002.
10
Zhongguo waijiao, 2000 [Rocznik chi skiej polityki zagranicznej: 2000], Pekin 2001, s. 268
i nast.

pita owe. Liczy si jedynie jako rynek zbytu chi skich towarów i terytorium ekspansji ekonomicznej. O niewielkiej wadze, jak Chiny przywi zywa y w latach
90. do stosunków z krajami naszego regionu, wiadczy fakt, e w strukturze chi skiego MSZ Polsk zajmuje si departament odpowiedzialny jednocze nie za Europ rodkowo-Wschodni i za Azj rodkow . Najwa niejszymi partnerami dla
Chin s USA, Japonia i Unia Europejska. W naszym regionie istotn rol w polityce chi skiej odgrywa Ukraina. Znaczenie Polski, w analizach niektórych chi skich badaczy, mo e ulec zmianie po wej ciu Polski do Unii Europejskiej. Gdyby
prognozy te okaza y si s uszne, okaza oby si , e droga do poprawy stosunków
polsko-chi skich wiedzie przez Uni Europejsk .

Kontakty polityczne pod koniec 1990 r. potwierdzi y, e obie strony s zainteresowane u o eniem stosunków na nowych zasadach, z podkre leniem szczególnego znaczenia stosunków gospodarczych. By o to zwi zane z ujemnym wp ywem,
jaki wywar o na dynamik wymiany handlowej przej cie na rozliczenia dewizowe. Obroty handlowe w 1991 r. w porównaniu z rekordowym rokiem 1986 zmala y 10-krotnie i ukszta towa si ogromny decyt na niekorzy Polski. Od tego
czasu kwestia wyrównania bilansu handlowego jest sta ym punktem rozmów dwustronnych.
Ponowne o ywienie kontaktów, po krótkiej stagnacji zwi zanej ze zmian systemu sprawowania rz dów w Polsce i wydarzeniami z zakresu polityki wewn trznej
Chin, nast pi o po wymianie wizyt ministrów spraw zagranicznych oraz wspó pracy
gospodarczej z zagranic w 1991 r. Wznowiono coroczne konsultacje na szczeblu
wiceministrów spraw zagranicznych (od lipca 1992 r.) oraz przywrócono wymian mi dzyparlamentarn . W nast pnych latach nast pi o dalsze o ywienie dwustronnych stosunków we wszystkich dziedzinach. Podniesiono poziom kontaktów
mi dzyrz dowych i mi dzyparlamentarnych, zintensykowaniu uleg y stosunki
gospodarcze. W 1993 r., po 4-letniej przerwie, odnowiono kontakty na szczeblu
wicepremierów. Minister Zou Jiahua przebywa w Polsce, a minister H. J. Goryszewski z o y wizyt w Chinach. Mimo i rozmowy koncentrowa y si na problematyce gospodarczej, dzi ki randze, jak im nadano w obu krajach, odegra y
wa n rol w rozwoju stosunków politycznych na najwy szym szczeblu.
Za szczególnie pomy lny w kontaktach dwustronnych nale y uzna rok 1994.
We wrze niu 1994 r. ocjaln wizyt w ChRL z o y premier Waldemar Pawlak.
By a to pierwsza wizyta szefa rz du RP od czasu historycznych przeobra e w Polsce w 1989 r. Wizycie tej nadano w Pekinie wysok rang . Strona chi ska po raz
pierwszy wyrazi a wówczas ca kowite zrozumienie dla polskich dzia a na rzecz
integracji politycznej i gospodarczej z Uni Europejsk oraz uzyskania cz onko-

stwa w NATO. Okre lono je jako wyraz suwerennych decyzji i wa ny element
umacniaj cy bezpiecze stwo Europy. Stanowisko to potwierdzi publicznie w lutym 1995 r. wicepremier i minister spraw zagranicznych ChRL Qian Qichen w wywiadzie dla I programu Telewizji Polskiej11. Ponadto w 1994 r. intensykacji uleg y polsko-chi skie kontakty parlamentarne. W Chinach go ci a delegacja Sejmu
RP z marsza kiem Józefem Oleksym. By a to pierwsza wizyta parlamentarna na
tym szczeblu po zmianach politycznych 1989 r. Wizyta ta mi dzy innymi okreli a tryb przysz ych roboczych kontaktów parlamentarzystów. Bezpo rednim jej
efektem by o powo anie w 1994 r. Polsko-Chi skiej Grupy Bilateralnej w Sejmie
RP i Grupy Chi sko-Polskiej w Ogólnochi skim Zgromadzeniu Przedstawicieli
Ludowych (OZPL).
W latach 19931994 dosz o te do wznowienia bezpo rednich kontaktów mi dzy
armiami obu krajów. W 1993 r. przebywa z wizyt w Polsce szef Sztabu Generalnego Chi skiej Armii Ludowo-Wyzwole czej (ChAL-W) Chi Haotian. Wkrótce potem
z rewizyt w Chinach przebywa szef Sztabu Generalnego WP gen. Tadeusz Wilecki. W maju 1994 r., Polsk odwiedzi szef Sztabu Generalnego ChAL-W gen. Zhang
Wannian, a do Pekinu uda a si delegacja Inspektoratu Logistyki WP z gen. Tadeuszem
Zalewskim. Ponowne nawi zanie stosunków wojskowych w nowych realiach politycznych wi za o si z polityczn zgod na bli sz kooperacj mi dzy ministerstwami obrony narodowej i przemys ami obronnymi obu krajów12.
W 1995 r. w Chinach go ci a delegacja Senatu RP z marsza kiem J. Struzikiem.
Bardziej obty w wydarzenia polityczne by rok 1996, kiedy, m.in., z wizyt do Chin
uda a si delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu z przewodnicz cym Bronis awem Geremkiem, a w Polsce przebywa a delegacja Sta ego Komitetu Chi skiej Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej z przewodnicz cym Li Ruihuanem.
W tym samym roku dosz o te do wymiany wizyt wicepremierów ds. gospodarczych
(Li Lanqing, G. Ko odko).
W listopadzie 1997 r. zrealizowano d ugo oczekiwan wizyt prezydenta RP
Aleksandra Kwa niewskiego. Ta pierwsza po 38 latach wizyta g owy pa stwa stanowi mia a prze om w stosunkach dwustronnych. Przy okazji wizyty prezydenta Kwa niewskiego w Chinach 17 listopada 1997 r. podpisano Wspólny Komunikat. Strony ponownie potwierdzi y w nim wzajemne poszanowanie dla przyj tych
sposobów realizowania rozwoju gospodarczego i spo ecznego. Wa nym stwierdzeniem by o wyra enie przekonania, e to w a nie rozwój wspó pracy gospodarczej
i handlowej stanowi zasadniczy cel stosunków dwustronnych. Obydwie strony zobowi za y si nie tylko aktywnie wspiera bezpo rednie kontakty mi dzy rmami
11
Szerzej: J. Rowi ski, Stosunki z Chinami, w: Rocznik polskiej polityki zagranicznej 1995, Warszawa 1996.
12
Por.: Zhongguo waijiao,1994, 1995, 1996 [Rocznik chi skiej polityki zagranicznej: lata 1994,
1995, 1996], Pekin 1995, 1996, 1997.

i przedsi biorstwami obu krajów, ale te d y do osi gni cia równowagi w wymianie handlowej. Ponadto we Wspólnym Komunikacie strona polska o wiadczya, e Rzeczpospolita Polska uznaje, e na wiecie istniej tylko jedne Chiny i jest
to Chi ska Republika Ludowa oraz e Tajwan jest nieroz czn cz ci terytorium
Chin, a Rz d Chi skiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rz dem reprezentuj cym ca e Chiny13. S owa te zosta y odebrane przez polsk opozycj i niektóre media jako poparcie dla komunistycznego re imu i zaprzepaszczenie szans
Tajwanu na uzyskanie niepodleg o ci. Deklaracja tymczasem nie wyrazi a niczego nowego. Polska bowiem, jak zasadnicza wi kszo krajów wiata, utrzymuje
stosunki dyplomatyczne z Pekinem. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem
Unii Europejskiej. W adzom ChRL bardzo zale y na jak najcz stszym potwierdzaniu przez rodowisko mi dzynarodowe braku uznania pa stwowo ci Tajwanu.
Pekin nalega na zawieranie we wspólnych deklaracjach, komunikatach itd. klauzuli dotycz cej nieuznawania Tajwanu, nierzadko obiecuj c w zamian za to proty gospodarcze.
Ponadto we Wspólnym Komunikacie znalaz o si zapewnienie, e Chi ska Republika Ludowa w pe ni rozumie i respektuje d enie Rzeczypospolitej Polskiej
do integracji ze strukturami euroatlantyckimi i europejskimi. Prezydenci A. Kwaniewski i Jiang Zemin zapowiedzieli jednocze nie, e obydwa pa stwa rozwija
b d d ugofalowe i stabilne stosunki przyjacielskiej wspó pracy na zasadach wzajemnego poszanowania niepodleg o ci, suwerenno ci i integralno ci terytorialnej,
równo ci i wzajemnych korzy ci, nieingerowania w sprawy wewn trzne, a tak e
innych powszechnie uznawanych zasadach prawa mi dzynarodowego. Podczas
wizyty podpisano umow o wspó pracy w zakresie kwarantanny i ochrony zdrowia zwierz t oraz plan realizacji umowy o wspó pracy kulturalnej i naukowej na
lata 19982000.
Wizyty prezydenta A. Kwa niewskiego w Chinach nie mo na niestety uzna
za prze om w dwustronnych stosunkach. Nie zmieni a wzajemnego postrzegania
stron ani nie wp yn a w zasadniczy sposób na zniwelowanie polskiego ujemnego
bilansu handlowego w wymianie z Chinami. Du e nadzieje wi zano z kontraktem
na dostaw podwozi autobusowych do Chin, jednak do dzi nie zosta on zrealizowany. Dotychczas nie odby a si rewizyta strony chi skiej. Kwestia realizacji zaleg ych wizyt powraca we wszystkich rozmowach ocjalnych prowadzonych przez
reprezentantów polskiego rz du z w adzami chi skimi.
W ostatnich latach intensywnie rozwijaj si za to kontakty polityczne na ni szym szczeblu. W 2000 r. w Polsce przebywali: wiceprzewodnicz cy Sta ego Komitetu OZPL Bu He, minister nansów ChRL Xiang Huaicheng oraz przede wszystkim  minister spraw zagranicznych Tang Jiaxuan. Podczas pierwszej po blisko
Wspólny Komunikat Rzeczpospolitej Polskiej i Chi skiej Republiki Ludowej, 17 listopada
1997 r.
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10 latach wizyty chi skiego ministra spraw zagranicznych w Polsce, Tang Jiaxuan
zosta przyj ty przez prezydenta A. Kwa niewskiego, premiera J. Buzka, marsza ka Sejmu M. P a y skiego i ministra spraw zagranicznych W. Bartoszewskiego.
Wizyta ta nie usun a wszystkich uprzedze w stosunkach dwustronnych, stanowi a jednak zapowied nowego otwarcia. Stworzy a tak e mo liwo realizacji
ocjalnej rewizyty ministra spraw zagranicznych RP W. Bartoszewskiego w marcu 2001 r. Minister Bartoszewski, przebywaj c w Pekinie, spotka si m.in. z premierem Zhu Rongji, ministrem spraw zagranicznych Tang Jiaxuanem i przewodnicz cym Komisji Spraw Zagranicznych OZPL Zeng Jiahuiem. Mimo e minister
Bartoszewski przywióz list od prezydenta Kwa niewskiego do przewodnicz cego
Jiang Zemina, nie zosta przez niego przyj ty. Najwa niejszym tematem rozmów
by y kwestie wymiany handlowej i wspó pracy gospodarczej, jednak w trakcie wizyty minister poruszy tak e kwesti wolno ci sumienia i ograniczania dzia alnoci ko cio a katolickiego w Chinach.
W 2000 r. rozwija y si równie kontakty parlamentarne. Do Chin uda y si
dwie delegacje: Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP z jej przewodnicz cym
pos em Cz. Bieleckim oraz sejmowej Komisji Praw Cz owieka i Praworz dnoci z pos em M. Markiewiczem. Poza niew tpliwie najwa niejsz wizyt ministra
Bartoszewskiego, w 2001 r. w Chinach i w Polsce przebywa o wiele innych delegacji ocjalnych. W ramach rozwoju stosunków mi dzyparlamentarnych, w Chinach go ci a delegacja sejmowa z udzia em wicemarsza ka S. Zaj ca oraz wicemarsza ka J. Króla. Wizyt z o y a równie delegacja Komisji Spraw Zagranicznych
Sejmu pod przewodnictwem pos a Cz. Bieleckiego. Ze strony chi skiej Polsk
odwiedzi a delegacja Komisji Spraw Zagranicznych OPZL z przewodnicz cym
Zeng Jianhuiem14.
Je li chodzi o sprawy gospodarczo-nansowe, do najwa niejszych wizyt nalea pobyt w Chinach ministra nansów J. Bauca i wizyta w Polsce wiceministra
nansów Zhang Yuocai. Ponadto w Chinach przebywa a delegacja NBP z prezesem L. Balcerowiczem. Wyrazem zainteresowania polskim modelem przemian
gospodarczych by a wizyta w Polsce szefa Rz dowego Biura ds. Restrukturyzacji
Gospodarczej Song Baorui. Innym przyk adem by o uczestnictwo w zorganizowanym w Polsce seminarium na temat reform gospodarczych prezesa Chi skiej
Akademii Nauk Spo ecznych, cz onka BP KPCh Li Tieyinga. Okazj do wymiany wizyt by y obchody 50-lecia polsko-chi skiej spó ki Chipolbrok (rozpoczyna a
ona sw dzia alno jako armator obs uguj cy przewozy morskie mi dzy Chinami
a Polsk ). Do Chin polecia minister Transportu i Gospodarki Morskiej J. Widzyk,
a w Polsce przebywa minister transportu Huang Zhendong. Ponadto w Polsce goci a delegacja Chi skiego Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Mi dzynaro14
Wizyta ta odby a si w zwi zku z podj ciem dialogu mi dzy parlamentami w kwestii praw
cz owieka. W gmachu polskiego Sejmu zorganizowano dwudniowe sympozjum z udzia em delegacji chi skiej i polskich badaczy Chin oraz zagadnie prawnych [Redakcja].

dowego z wiceprzewodnicz cym Ludowo-Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin Li Guixianem.
W ramach stosunków mi dzyregionalnych w ostatnich latach go ci y w Polsce delegacje miast i prowincji utrzymuj ce kontakty ze stron polsk . Delegacja
prowincji Hebei przebywa a w Warszawie na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego, delegacja miasta Shenyang przyjecha a do Katowic, a delegacja Shenzhenu odwiedzi a Pozna . Na zaproszenie w adz prowincji Jiangsu do Chin wyjechaa delegacja województwa ma opolskiego.
Po wyborach parlamentarnych w 2001 r. w Sejmie powsta a Polsko-Chi ska Grupa Parlamentarna. Jej przewodnicz cym zosta Piotr Gadzinowski (SLD), a wiceprzewodnicz cymi Grzegorz Dolniak (PO), Genowefa Grabowska (SLD), Andrzej
Grzesik (Samoobrona), Zoa Grzebisz-Nowicka (SLD) i Leszek wi tochowski
(PSL). W OZPL dzia a Grupa Przyja ni Chiny-Polska. Jej przewodnicz cym jest
Hu Guangbao, cz onek Sta ego Komitetu OZPL, cz onek Komisji Prawa OZPL,
a wiceprzewodnicz cym Liu Heng, cz onek Sta ego Komitetu OZPL, wiceprzewodnicz cy Komisji Spraw Wewn trznych i Sprawiedliwo ci OZPL.
W nast pstwie specycznego, omówionego wy ej, podej cia strony chi skiej
do kontaktów z Polsk i z innymi krajami Europy rodkowo-Wschodniej, w latach 90. ukszta towa a si wyra na asymetria na nasz niekorzy w sk adaniu
wizyt na wszystkich wysokich szczeblach pa stwowych. Polska, mimo ponawianych zaprosze , do ko ca 2003 r. nie doczeka a si rewizyty premiera i marsza ka
Sejmu (od 1994 r.) ani prezydenta (od 1997 r.). Nierównowaga ta wydaje si by
przejawem ma ego zainteresowania strony chi skiej rozwojem stosunków z Polsk . Wed ug strony chi skiej, ten stan rzeczy spowodowany jest niekorzystnym
klimatem, jaki w Polsce panuje wokó Chin.
Niew tpliwie jednak Pekin w niewielkim stopniu zainteresowany jest obszarem Europy rodkowo-Wschodniej, w tym Polsk . Europa rodkowo-Wschodnia
stanowi dla Chin do wa ny rynek zbytu, nie jest natomiast postrzegana jako potencjalny atrakcyjny inwestor. Dopiero w ostatnich latach zaobserwowa mo na
powoln redenicj chi skiej polityki zagranicznej wobec Polski i innych krajów
naszego regionu, zwi zan z planowanym rozszerzeniem Unii Europejskiej.
Wyrazem wzrostu zainteresowania Polsk by o zwi kszenie cz stotliwo ci wizyt chi skich w Polsce w 2002 r. W tym okresie Polsk odwiedzi o m.in. a 12 misji gospodarczych z Chin. Najwa niejsz wizyt by pobyt w Polsce wicepremiera
Chin, pani Wu Yi. Podczas wizyty podpisano kontrakt o warto ci 400 mln USD na
dostaw do Chin polskiej miedzi, sprzeda 1200 samochodów osobowych DaewooFSO oraz urz dze do ochrony rodowiska waro ci oko o 5 mln USD. W ród najwa niejszych wizyt polskich w 2002 r. w Chinach wymieni nale y wizyty: ministra gospodarki J. Piechoty (minister bra udzia w Polskiej Wystawie Narodowej
w Pekinie), ministra kultury A. Celi skiego, wiceministra spraw zagranicznych
A. Za uckiego, sekretarza stanu w kancelarii premiera T. Iwi skiego, szefa sztabu

generalnego WP gen. Cz. Pi tasa, przewodnicz cego KBN prof. M. Kleibera oraz
ma onki prezydenta RP J. Kwa niewskiej. Wiele wizyt zosta o prze o onych lub
anulowanych ze wzgl du na obaw przed rozszerzaniem epidemii SARS. Skuteczne jej zwalczenie pozwala ywi nadziej , e wizyty te zostan zrealizowane w pó niejszym terminie. Wspomnie trzeba, e podczas obchodów 300-lecia
St. Petersburga w maju 2003 r. dosz o do spotkania prezydenta A. Kwa niewskiego
z Przewodnicz cym ChRL Hu Jintao. Spotkanie to by o okazj do omówienia najwa niejszych spraw z zakresu stosunków polsko-chi skich. Prezydent Kwa niewski zaprosi przewodnicz cego Hu Jintao do z o enia wizyty w Polsce.
Kwestia przestrzegania praw cz owieka
Jedn z trudnych kwestii w stosunkach dwustronnych jest ocena przestrzegania
praw cz owieka w Chinach. Chiny od lat krytykowane s przez spo eczno mi dzynarodow (g ównie Stany Zjednoczone i pa stwa Unii Europejskiej) za amanie praw cz owieka. Polska, zgodnie z przyj t generaln lini w swojej polityce
zagranicznej w kwestii przestrzegania praw cz owieka, zajmuje wobec Chin jednoznaczne stanowisko, zgodne ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Widzimy potrzeb utrzymania z Chinami dialogu w sprawie przestrzegania uniwersalnych praw
ludzkich, niezale nie od ró nic historycznych i kulturowych, a tak e dotycz cego
potrzeby równoczesnego wprowadzania w Chinach reform gospodarczych i politycznych. W toku tego dialogu Polska stara si prezentowa w asne do wiadczenia zwi zane z reform systemu polityczno-gospodarczego. W polsko-chi skich
stosunkach dwustronnych kwestia ta pojawia a si na ró nych forach: mi dzyparlamentarnych, mi dzyrz dowych, a tak e na kolejnych dorocznych sesjach Komisji Praw Cz owieka w Genewie. Projekt rezolucji pt. Sytuacja praw cz owieka
w Chinach by przedstawiany na forum KPCz w latach 19901997 (z wyj tkiem
1991 r.) przez UE, a od 1999 r. przez USA. W 1993 r. Polska g osowa a na tym forum za rezolucj pot piaj c w adze ChRL za naruszenie praw cz owieka. Pekin
wielokrotnie wyra a niezadowolenie z krytycznych wypowiedzi polskich polityków i innych osób na temat przestrzegania praw cz owieka w Chinach. W 1994 r.
Polska, uwzgl dniaj c post p w tej dziedzinie oraz na pro b rz du ChRL, wstrzyma a si od g osu nad proceduralnym wnioskiem chi skim, aby nie wprowadza
tego tematu do porz dku dziennego.
Minister SZ RP B. Geremek, wyst puj c na sesji Komisji Praw Cz owieka
w Genewie w marcu 1999 r. nawi za do przestrzegania praw cz owieka w Chinach, przypominaj c m.in. krwawe zd awienie prodemokratycznych manifestacji
na Placu Tiananmen w 1989 r. Polska, na wniosek delegacji USA przy czy a si
wtedy do wspó autorstwa rezolucji pot piaj cej Chiny za nieprzestrzeganie praw
cz owieka. Do projektu rezolucji ameryka skiej nie przy czy y si jednak pa stwa

UE. W zwi zku z tym, Polska okaza a si jedynym, obok USA, wspó autorem rezolucji. W wyniku przyj cia chi skiego wniosku proceduralnego non-action do
dyskusji i g osowania nad rezolucj w ogóle nie dosz o. Dzia ania polskie na forum Komisji Praw Cz owieka zosta y pozytywnie odebrane przez polsk opini
publiczn , a tak e opini obro ców praw cz owieka w wielu krajach. W 2000 r.
Polska nie przy czy a si do wspó autorstwa nowej rezolucji ameryka skiej pot piaj cej Chiny za amanie praw cz owieka. Równie w 2001 r. Polska nie sponsorowa a rezolucji w sprawie praw cz owieka w Chinach. W 2002 r. Stany Zjednoczone nie znalaz y si w ród cz onków KPCz i nie przedstawi y rezolucji. Za ka dym
razem, gdy zg aszana by a rezolucja w sprawie sytuacji praw cz owieka w Chinach, Chiny przedstawia y wniosek o niezajmowanie si spraw przez Komisj
(non-action motion). Polska zawsze sprzeciwia a si wnioskowi i tylko w 1994 r.
wstrzyma a si od g osu.
Równie polscy parlamentarzy ci podejmowali kroki w celu zapewnienia szerszego przestrzegania praw cz owieka w Chinach. Zazwyczaj powo ywano si przy
tym na historyczn rol jak odegra a solidarno
rodowiska mi dzynarodowego z polskim ruchem demokratycznym. Przyk adem mo e by Uchwa a Sejmu
RP z 22 stycznia 1999 r. w sprawie uwi zienia przez w adze Chi skiej Republiki Ludowej dzia aczy opozycji demokratycznej15. 8 pa dziernika 2002 r. Komisja
Spraw Zagranicznych Sejmu RP przyj a dezyderat w sprawie stosunków polskochi skich. W dokumencie tym Komisja, mi dzy innymi, zwróci a uwag na konieczno podnoszenia nadal w dialogu z Chinami problematyki praw cz owieka,
w szczególno ci przestrzegania wolno ci religii, sumienia i s owa.
Skutecznym sposobem wywierania nacisku na Chiny w kwestii praw cz owieka
wydaje si by taktyka przyj ta przez Uni Europejsk , polegaj ca na nieustannym,
racjonalnym dialogu politycznym i pi tnowaniu konkretnych narusze 16. Zaprzestanie negatywnej propagandy prowadzonej przez cz
polskich mediów wobec
Chin wytr ci oby stronie chi skiej argument tendencyjno ci w prezentowaniu Chin
i umo liwi o uwypuklenie i krytyk zjawisk nagannych. Dodatkowym utrudnieniem w dialogu z Chinami na temat przestrzegania praw cz owieka jest fakt, e
w adze chi skie, bior c za punkt wyj cia sytuacj w ChRL, nie przyjmuj do wiadomo ci, i w demokratycznym kraju, jakim jest Polska, w adza wykonawcza ma
swoje granice, a polskie media s niezale ne od w adz pa stwowych i mog prezentowa w ka dej sprawie dowolne opinie. Nie atwo jest wi c przekona Chi czyków, e stanowisko rz du polskiego mo e si nie w pe ni pokrywa ze stanowiskiem organizacji pozarz dowych czy mediów.
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Kwestia Tybetu
Z kwesti przestrzegania praw cz owieka w Chinach nieroz cznie zwi zana jest
sprawa Tybetu. Dotyczy ona z jednej strony stanowiska wobec polityki wynaradawiania Tybeta czyków i amania ich podstawowych praw wynikaj cych z przynale no ci etnicznej, kulturowej i religijnej. Z drugiej strony zwi zana jest z wypowiedziami polskich zwolenników niepodleg o ci Tybetu. Zw aszcza g osy w tej
drugiej kwestii spotykaj si z ostrymi protestami ze strony chi skiej. Okazj do
ostrych reakcji Pekinu by a wizyta Dalajlamy w Polsce w 1992 r. na zaproszenie
Komitetu Helsi skiego.
Ocjalne stanowisko polskie pozostaje w sprawie integralno ci ChRL niezmienne, zgodne ze stanowiskiem wszystkich pa stw cz onkowskich ONZ. Nie
ma obecnie pa stwa, które w jakikolwiek sposób uznawa oby niepodleg o Tybetu. Wszystkie pa stwa nale ce do ONZ, bior c pod uwag istniej ce realia,
przystaj na proponowan przez Pekin formu uznaj c Tybet za integraln cz
Chin17. Jednocze nie szereg pa stw wyra a zaniepokojenie przypadkami amania
praw cz owieka w Chinach, w tym na terenie Tybetu.
Równie polscy parlamentarzy ci wykazuj zainteresowanie kwesti praw cz owieka w Tybecie. Sejm RP przyj 24 sierpnia 2001 r. Deklaracj w sprawie solidarno ci z narodem tybeta skim. G osowa o za ni 174 pos ów, przeciw by o 9,
wstrzyma o si 123. W Deklaracji Sejm stwierdza m.in. Sejm wolnej Polski b dzie kontynuowa zabiegi na arenie mi dzynarodowej o wykonanie wszystkich rezolucji ONZ dotycz cych sytuacji w Tybecie, w tym rezolucji nr 1353 z 1959 r.,
1723 z 1961 r. oraz nr 2079 z 1965 r., gdzie wyra nie uznano prawo narodu tybeta skiego do samostanowienia, które daje rzeczywista autonomia. Chiny wezwano do zaprzestania praktyk pozbawiaj cych naród tybeta ski podstawowych praw
cz owieka i wolno ci. Jednocze nie Sejm wezwa w adze chi skie do podj cia rozmów z Dalajlam . Wyrazi przy tym przekonanie, e tylko konsekwencja i determinacja w upominaniu si o ciemi onych mo e doprowadzi do polepszenia losu
narodu tybeta skiego18.

17
Stanowisko takie zajmowa y równie przedwojenne w adze Republiki Chi skiej, a podtrzymuj je nadal jej w adze na Tajwanie. Pami ta warto, e u ywana po Rewolucji 1911 r. jej pi ciobarwna aga symbolizowa a pi narodów Republiki: Chi czyków-Hanów, Mand urów, Mongo ów,
Muzu manów i Tybeta czyków. Przynajmniej od XIII w. kraj ten by sk adow cz ci cesarstwa
chi skiego, a od XVIII w. w Lhassie stacjonowa garnizon chi ski. J zyk tybeta ski by za jednym
z ocjalnych j zyków cesarstwa za panowania dynastii Qing (16441912). Wybór najwy szych dostojników Tybetu, dalajlamy i panczenlamy, by tradycyjnie zatwierdzany przez cesarza, a z uprawnie tych korzysta y nadal w adze RCh i ChRL. Patrz: Roland Barreaux, Dzieje dalajlamów, przek .
Stanis aw Godzi ski, Alfa, Warszawa 1998; Melvyn C. Goldstein, The Snow Lion and the Dragon:
China, Tibet, and the Dalai Lama, California University Press, Berkeley 1997 [Redakcja].
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Deklaracja w sprawie solidarno ci z narodem tybeta skim, 24 sierpnia 2001.

W opinii zwolenników przyj cia tej deklaracji, mia a ona by kolejn kropl ,
dr c ska . Ponadto stanowi mia a sp at moralnego d ugu zaci gni tego przez
Polsk , kiedy upominano si o nasze prawa i wolno ci amane przez w adze PRL,
a po trzecie dawa mia a wiadectwo przywi zania do podstawowych warto ci,
a nie ulegania mitycznym korzy ciom handlowym19. Pami ta jednak nale y, e
rezolucje ONZ dotycz ce Tybetu z lat 1959, 1961 i 1965, do których odwo uje si
Deklaracja, chocia nigdy nie uchylone, podj te zosta y w ca kowicie odmiennej
sytuacji mi dzynarodowej. Zosta y one uchwalone 40 lat temu, a o tym, e ich tre
straci a na aktualno ci wiadczy fakt, e nie zosta y pó niej powtórzone.
Du ym zainteresowaniem polskiej opinii publicznej cieszy si tak e kwestia Panczenlamy. Znalaz a ona swoje odbicie w dwustronnych stosunkach dyplomatycznych. W czasie wizyty w ChRL, delegacja Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu
RP na czele z przewodnicz cym komisji Cz. Bieleckim przebywa a m.in. w Lhasie,
gdzie pos owie indagowali w adze chi skie o los i miejsce pobytu Genduna Czokji Nimy, uznawanego przez Dalajlam i wi kszo lamaistów za jedenast inkarnacj Panczenlamy. Przewodnicz cy delegacji pose Bielecki uzyska zobowi zanie chi skich w adz, e przeka aktualne zdj cie ch opca. 6 grudnia 2001 r. grupa
parlamentarzystów przes a a do laski marsza kowskiej pro b o ponowne podj cie tej sprawy i przekazanie przekonuj cych dowodów, e ch opiec i jego rodzina
yj i s zdrowi. W dniu trzynastych urodzin Panczenlamy, tj. 25 kwietnia 2002 r.
Gazeta Wyborcza po wi ci a tej sprawie ponad dwie strony zamieszczaj c m.in.
kartk z pozdrowieniami dla Panczenlamy, która mia a zosta przekazana na r ce
ambasadora ChRL w Warszawie.
Kwestia Tajwanu
Strona chi ska formu uje co jaki czas zarzuty wobec Polski, e polskie media przedstawiaj wysp Tajwan jako odr bne pa stwo oraz e dzia alno Biura
Ekonomicznego i Handlowego Taipei w Warszawie wykracza poza jego formalny status.
Zgodnie z ocjalnym stanowiskiem RP w tej sprawie, Polska, podobnie jak
przewa aj ca wi kszo pa stw wiata, uznaje rz d Chi skiej Republiki Ludowej
za jedyny rz d Chin. Dotyczy to równie prawa reprezentowania Chin w ONZ.
Równocze nie nasz kraj utrzymuje o ywione kontakty nieocjalne i pozarz dowe z Tajwanem. Od grudnia 1992 r. dzia a Biuro Gospodarcze i Kulturalne Taipei
w Warszawie, natomiast od 1 wrze nia 1995 r. rozpocz o dzia alno Warszawskie Biuro Handlowe w Taipei. Formalnie WBH podlega Instytutowi Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a celem dzia alno ci tej placówki jest promocja
19
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kontaktów gospodarczych, handlowych, naukowych i kulturalnych mi dzy Polsk a Tajwanem.
W lipcu 1998 r. z inicjatywy polskich parlamentarzystów ukonstytuowa si
12-osobowy polsko-tajwa ski zespó parlamentarny z przewodnicz cym S. Niesioowskim. W tym samym roku odwiedzi a Tajwan 6-osobowa grupa studyjna parlamentarzystów oraz pose M. Kukli ski, który wyst pi z inicjatyw powo ania
w parlamencie tajwa skim grupy tajwa sko-polskiej. Równie latem 1998 r. grupa
parlamentarzystów tajwa skich podczas podró y wypoczynkowo-turystycznej
z o y a wizyt w Polsce i zosta a przyj ta przez wicemarsza ków Sejmu S. Zaj ca
i F. Stefaniaka. Na prze omie lipca i sierpnia 2001 r. z wizyt studyjn na Tajwanie przebywa a delegacja Grupy Parlamentarnej Polska  Republika Korei z pos em L. Pastusiakem na czele. Na uroczysto ci inauguracji Prezydenta Chen Shuibiana na Tajwanie przebywa by y prezydent RP L. Wa sa. Chocia L. Wa sa by
na Tajwanie z prywatn wizyt i nie reprezentowa tam Polski, dyplomacja ChRL
wyrazi a swoje niezadowolenie. Wydaje si , e Chiny s szczególnie wyczulone
na reakcje Polski, a w dwustronnych kontaktach wi ksz rol przywi zuje si do
gestów ni do realnej wspó pracy. Prezydent Czech Waclaw Havel wys a nowo
wybranemu prezydentowi Tajwanu list z gratulacjami, za co Czechy nie spotka a
kara w postaci wyra nego och odzenia stosunków.
Polska utrzymuje z Tajwanem przede wszystkim stosunki gospodarcze. Tajwan
jest obecnie trzecim najwi kszym importerem polskich towarów w Azji. Obroty handlowe w 2002 r. wynios y 574,4 mln USD, z czego polski eksport to 64,7 mln USD,
a import  509,7 mln USD. Polski decyt w handlu dwustronnym wyniós 445 mln
USD i by wy szy od decytu w bilansie handlowym za 2001 r., kiedy ujemne saldo
wynios o 412 mln USD (polski eksport 65 mln USD, a import  477 mln USD).
W parlamencie wybranym w 2001 r. powsta Polsko-Tajwa ski Zespó Parlamentarny. Przewodniczy mu Marcin Libicki (PiS), a wiceprzewodnicz cymi s :
W odzimierz Czechowski (Samoobrona), Bronis aw Dutka (PSL), Zbigniew Janowski (SLD) i Gabriela Mas owska (LRP).

Po prze omie politycznym w Polsce zmianom uleg y zasady prowadzenia wymiany handlowej z Chinami. Polska jednostronnie odst pi a od rozliczania transakcji
poprzez clearing, przechodz c do rozlicze wolnodewizowych. W przypadku handlu z Chinami oznacza o to utrat powa nego kontrahenta. Chi skie przedsi biorstwa, maj c wybór, zacz y kupowa lepsze jako ciowo towary w Japonii, krajach
Wspólnot Europejskich i USA. Obroty handlowe osi gn y rekordowo niski pu ap
80 mln USD w 1991 r., praktycznie zamieraj c. Stanowi o to 12% poziomu sprzed

przekszta ce 1989 r. Zmiany dynamiki handlu dwustronnego Polski i Chin w latach 19902002 ilustruje Tabela 1:
Tabela 1
Wymiana handlowa Polski z Chinami w latach 19902002 (w mln USD)20
Rok

Eksport do Chin
(mln USD)

Import z Chin
(mln USD)

Obroty
(mln USD)

Saldo
(mln USD)

1990

192,0

154,7

346,7

37,3

1991

48,0

32,0

80,0

16,0

1992

49,2

157,9

207,1

-108,7

1993

164,9

224,9

389,8

-60,0

1994

62,8

309,2

372,0

-246,4

1995

35,4

465,1

500,5

-429,7

1996

33,7

734,8

768,5

-701,1

1997

33,6

908,5

942,1

-874,9

1998

70,4

1170,7

1241,1

-1100,3

1999

133,4

1219,0

1352,4

-1085,6

2000

97,3

1378,5

1475,7

-1281,2

2001

180,4

1620,3

1800,7

-1439,9

2002

206,8

2075,9

2282,7

-1869,1

W ostatnich latach warto wymiany handlowej Polski z Chinami nadal ro nie.
Wci tak e utrzymuje si w dwustronnym handlu negatywny bilans handlowy Polski. Problem decytu w polsko-chi skiej wymianie handlowej oraz innych negatywnych zjawisk z nim zwi zanych jest od lat sta ym tematem, poruszanym przez stron
polsk w rozmowach dwustronnych21. Strona chi ska jednak reprezentuje stanowisko, e problem nie jest a tak dramatyczny, jak przedstawiaj to w adze RP. Na dowód przedstawia w asne dane statystyczne, które dowodz , e polski decyt w handlu dwustronnym jest znacznie mniejszy. Dane te bowiem ujmuj towary wed ug
kraju-eksportera, a nie kraju-producenta, co wy cza z oblicze przypadki reeksportu. Ró nice w danych statystycznych strony polskiej i chi skiej dotycz cych handlu
dwustronnego na przyk adzie lat 19992001 przedstawia Tabela 2. Wed ug strony
chi skiej polski decyt jest rednio 2 razy ni szy, ni w ocenie strony polskiej.
Wed ug danych CIHZ.
Zarys chi skiej zagranicznej polityki ekonomicznej i wynikaj ce z tego konsekwencje dla Polski znale mo na w artykule: K. Starzyk, Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej Chi skiej
Republiki Ludowej  implikacje dla Polski, Azja-Pacyk 1998, nr 1, s. 161182.
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Tabela 2
Ró nice w danych statystycznych strony polskiej i chi skiej
dotycz cych handlu Polski z ChRL za lata 19992001 (w mln USD)
rok

dane polskie
import

1999

2000

2001

dane chi skie

1219

702,4

eksport

133,4

157,8

obroty

1352,4

860,2

bilans

-1085,6

-544,6

import

1378,5

860,4

eksport

97,3

99,6

obroty

1475,7

960,0

bilans

-1281,2

-760,8

import

1620,3

1016,4

eksport

180,4

226,5

obroty

1800,7

1242,9

bilans

-1439,9

-789,9

ród o: GUS, Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Wspó pracy Gospodarczej ChRL22

Chiny s najwi kszym partnerem handlowym Polski w Azji. Ponad 27% obrotów z tym obszarem przypada w a nie na ten kraj. Obroty z ChRL stanowi 2,5%
polskich obrotów z ca ym wiatem. Zarówno dane polskie jak i chi skie wykazuj
sta y wzrost obrotów. W 2002 r. wzrost ten by wyj tkowo du y i obroty osi gn y
(wg CIHZ) 2282,7 mln USD. Pozytywn tendencj jest wzrost polskiego eksportu
z 97,3 mln USD w 2000 r. do 186 mln USD w 2001 r. i 206,8 mln USD w 2002 r.
Jednocze nie jednak w 2001 r. zwi kszy si import z Chin do poziomu 1620,3
mln USD, a w 2002 r. do 2075,9 mln USD. Tym samym polski decyt w handlu
dwustronnym osi gn w 2002 r. rekordowy poziom 1869,1 mln USD. Dane statystyczne za pierwsze 6 miesi cy 2003 r. Wykazuj dalsze pog bianie ujemnego
salda w handlu z Chinami. Obroty w tym okresie wynios y 1359,2 mln USD, polski eksport 120,9 mln USD, a import 1238,3 mln USD.
Niekorzystnym dla nas zjawiskiem w polsko-chi skich stosunkach gospodarczych jest niski udzia towarów przetworzonych w polskim eksporcie. W ostatnich latach niewiele zmieni a si struktura polsko-chi skiej wymiany handlowej.
W polskiej ofercie eksportowej dominuj rudy miedzi, mied elektrolityczna i wyroby z miedzi. Poza tym, g ównymi pozycjami w polskim eksporcie by y produkty chemii organicznej, wyroby z elaza i stali, maszyny i urz dzenia elektryczne,
odpady przemys u spo ywczego i pasze. Tymczasem w imporcie z Chin dominuDane dost pne s na stronach internetowych GUS: www.stat.gov.pl oraz Ministerstwa Handlu
Zagranicznego i Wspó pracy Gospodarczej ChRL: www.moftec.gov.cn.
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j wyroby przemys u lekkiego, (g ównie odzie i obuwie) oraz wyroby przemys u
elektromaszynowego. Wzrost polskiego eksportu nast pi g ównie dzi ki dostawom miedzi elektrolitycznej.
Du e nadzieje wi zano z realizacj kontraktu na dostaw , w latach 19992001,
1600 podwozi autobusowych z Polmot-Jelcz dla China National Technical ImportExport Co. w Szanghaju. Umow , opiewaj c na 111 mln USD podpisano w styczniu 1998 r. rodki na zakup podwozi mia y pochodzi z kredytu uruchomionego
przez konsorcjum polskich banków z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie na
czele. Jednak e ze wzgl du na niekonkurencyjne  zdaniem handlowców  oprocentowanie kredytu, umowa dotychczas nie zosta a zrealizowana23. Od 1951 r. dziaa spó ka Polsko-Chi skie Towarzystwo Okr towe (Chipolbrok), pierwsza chi ska spó ka joint-venture.
Pozytywnym sygna em mo e by rozwijaj ca si wspó praca rm w dziedzinie
ochrony rodowiska, w tym utworzenie polsko-chi skiego joint-venture dla produkcji ekologicznych spr arek oraz rozwoju marketingu urz dze i technologii
dla oczyszczania cieków. Pomocnym instrumentem dla promocji polskiego eksportu w tym zakresie powinien sta si polski kredyt rz dowy na ochron rodowiska. Po rozmowach, jakie w lipcu 2000 r. przeprowadzi w Pekinie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów K. Ners, w trakcie wizyty w Polsce ministra
nansów ChRL Xiang Huaichenga, pod koniec wrze nia podpisano w Warszawie
dwustronn umow kredytow na eksport do Chin polskich urz dze i technologii
z zakresu ochrony rodowiska. czna warto kredytu, do wykorzystania w okresie 3 lat, wynosi 85 mln USD.
Polska nie wykorzystuje obecnie szans, jakie stwarza rynek chi ski. Po likwidacji przedstawicielstw polskich central handlu zagranicznego w Chinach powsta a pustka, której nie uda o si zape ni . Polskim przedsi biorstwom brakuje
informacji i kontaktów24. Ma o liczebne s wydzia y handlowe polskich placówek dyplomatycznych (w Pekinie  2 pracowników merytorycznych; w Szanghaju, Kantonie i Hongkongu  po jednym). Nie ma ani jednej sta ej polskiej misji
gospodarczej, która sprzyja aby nawi zywaniu pierwszych kontaktów z chi skimi przedsi biorcami.
Polska  Chiny  Unia Europejska
Szans na przy pieszenie rozwoju stosunków gospodarczych mi dzy Polsk a Chinami stanowi b dzie wst pienie Polski do Unii Europejskiej. Nie tylko zwi kszy to
zainteresowanie Chi czyków prowadzeniem interesów z polskimi przedsi biorcami,
ale te umo liwi Polakom korzystanie z do wiadcze UE w handlu z ChRL. Przed23

M. Burdelski, 50 lat stosunków polski z ChRL  rys historyczny, Azja-Pacyk 1999, nr 2,

s. 98.
K. Burski, ambasador RP w Pekinie, w wywiadzie udzielonym miesi cznikowi Eksporter
2001, nr 8 (118).
24

stawicielstwo Komisji Europejskiej w Pekinie aktywnie prowadzi rozeznanie rynku
chi skiego. Funkcjonuje szereg form wspó pracy u atwiaj cych kontakty biznesowe. W 2000 r. Unia by a najwi kszym inwestorem bezpo rednim w ChRL (nie licz c
Hongkongu). Inwestycje UE wynios y 4479,46 mln USD (kapita wykorzystany)
i 8855,16 mln USD (kapita zakontraktowany). Chiny s trzecim najwa niejszym
pozaeuropejskim partnerem handlowym UE (po USA i Japonii). Tak e dla Chin UE
jest trzecim rynkiem eksportowym (wy czaj c handel z Hongkongiem). Unia Europejska, podobnie jak Polska, odnotowuje ujemny bilans w handlu z Chinami. Poziom wymiany handlowej UE oraz poszczególnych pa stw cz onkowskich w 2000 r.
przedstawia Tabela 3. Dodatkowo ocenia si , e akcesja Chin do wiatowej Organizacji Handlu (WTO) wp ywa stymuluj co na handel Chin z zagranic .
Tabela 3
Wymiana handlowa pa stw cz onkowskich UE z ChRL w 2002 r.
suma w mln euro

Zmiana w stos. do 2001 r.

Import

Eksport

Import

Eksport

81 445,1
8572,2

33 983,8

7,3%

13,0%

3708,5

2,7%

4,4%

Holandia

11 827,7

1570,2

13,3%

26,8%

Niemcy

19 058,8

14 494,9

5,2%

19,6%

W ochy

8307,4

4018,4

11,1%

22,8%

16 811,4

2363,7

8,3%

-13,9%

760,4

547,6

5,9%

60,0%

Dania

1472,7

541,6

0,2%

18,6%

Grecja

1023,3

60,2

8,7%

22,0%

UE15
Francja

Wielka Brytania
Irlandia

Portugalia

344,7

80,6

-1,8%

34,0%

Hiszpania

4755,3

785,4

7,7%

23,9%

Belgia

4536,6

1865,9

5,1%

10,3%

74,4

58,9

-7,9%

-1,2%

1786,7

1502,7

-1,2%

-13,1%

952,0

1207,6

9,8%

-4,5%

1162,5

1177,8

11,2%

34,5%

Luksemburg
Szwecja
Finlandia
Austria

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych Eurostat25

Konkurencja w regionie
Chiny w ocjalnych deklaracjach uznaj Polsk za swego najwa niejszego partnera politycznego i gospodarczego w Europie rodkowo-Wschodniej. Bior c jednak
Dane dost pne na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Pekinie:
www.ecd.org.cn.
25

pod uwag potencja y gospodarki Polski, Czech i W gier, okazuje si , e wspó praca polsko-chi ska kszta tuje si na podobnym poziomie, co wspó praca Chin
z naszymi po udniowymi s siadami. Porównanie wymiany handlowej ChRL z Polsk , Czechami i W grami przedstawia Tabela 4.
Tabela 4
Wymiana handlow ChRL z Polsk , Czechami i W grami (w mln USD)
1999
2000
2001
import eksport bilans import eksport bilans import eksport
Polska
702,4
157,8 -544,6
860,4
99,6 -760,8
1016,4 226,5
W gry
550,6
71,5 -479,1
897,1
99,6 -797,5
1031,1 130,4
Czechy
284,5
72,3 -212,2
354,1
83,0 -271,1
523,8
92,1
ród o: Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Wspó pracy Gospodarczej ChRL26

bilans
-789,9
-900,7
-431,7

Mimo dziel cej Polsk i Chiny odleg o ci oraz wielu spraw negatywnie ci cych
na stosunkach dwustronnych, wspó praca naukowo-techniczna i stosunki kulturalne rozwijaj si bardzo dobrze. Zw aszcza w ostatnich latach dosz o do wzmo enia kontaktów w tych dziedzinach. Polska stara si by obecna na organizowanych
w Chinach imprezach targowych. Pozytywnym sygna em jest rozwijaj ca si wspó praca rm w dziedzinie ochrony rodowiska, w tym utworzenie polsko-chi skiej
spó ki joint-venture dla produkcji ekologicznych spr arek. Innymi dziedzinami,
w których polscy dyplomaci widz mo liwo nawi zania wspó pracy naukowotechnicznej, która w konsekwencji mog aby przynie rozwój stosunków gospodarczych, jest modernizacja systemów grzewczych oraz utylizacja odpadów27.
Kontakty i wspó praca w dziedzinie nauki pozostaj na tym samym poziomie od wielu lat. W lutym 2000 r. podpisano na kolejne lata Protokó do Umowy
o wspó pracy naukowo-technicznej z 13 kwietnia 1995 r. Polska Akademia Nauk
utrzymuje kontakty z partnerami chi skimi, przede wszystkim z Chi sk Akademi Nauk, Chi sk Akademi Nauk Spo ecznych i z Chi sk Akademi Nauk
Medycznych. Instytut Gru licy i Chorób P uc w Warszawie ci le wspó pracuje
z Instytutem Medycyny Wysokogórskiej w Xinningu (stolica prowincji Qinghai),
a Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozwija kontakty z Instytutem Technologicznym w Huainan (prowincja Anhui). Zawarto wiele porozumie o bezporedniej wspó pracy mi dzy uczelniami i instytutami badawczymi. W marcu 2002 r.
odby a si w Warszawie XXX sesja Polsko-Chi skiej Komisji Wspó pracy Naukowo-Technicznej.
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Dane dost pne na stronie internetowej: www.moftec.gov.cn.
K. Burski, op.cit.

Wznowiono negocjacje w sprawie porozumienia o wzajemnym uznawaniu dyplomów i stopni naukowych. W obu krajach pracuj lektorzy: j zyka polskiego
w Pekinie (1 osoba) i j zyka chi skiego w Warszawie, Krakowie, odzi i Poznaniu (4 osoby). Lektoraty j zyka chi skiego s prowadzone tak e na kilku innych
uczelniach, lecz poza strukturami ocjalnej wspó pracy. Oba kraje prowadz te
 na niewielk skal  wymian studentów. Chinami w sposób profesjonalny zajmuje si tylko kilka o rodków akademickich w Polsce. Na przyk ad na najwi kszym w Polsce Uniwersytecie Warszawskim ka dego roku zaledwie 1012 osób
rozpoczyna studia w Zak adzie Sinologii Instytutu Orientalistycznego. Tymczasem
w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii, ka da wi ksza uczelnia posiada wydzia sinologii, na którym ka dego roku rozpoczyna nauk od kilkudziesi ciu do kilkuset (!) studentów. Osoby znaj ce si na ró nych aspektach cywilizacji
chi skiej mo na wi c liczy w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej w tysi cach;
w Polsce natomiast  najwy ej w tuzinach.
W ostatnich latach nast pi o wyra ne o ywienie kontaktów kulturalnych mi dzy Polsk a Chinami, zwi zane z organizacj szeregu imprez w ChRL, maj cych
na celu promocj kultury polskiej i kszta towanie pozytywnego wizerunku naszego kraju. Niestety, o ywienie to w mniejszym stopniu zwi zane jest z promocj
kultury chi skiej w Polsce.
Jednym z przyk adów dobrego przedsi wzi cia, cennego i korzystnego dla
promocji Polski w Chinach, by o zorganizowanie przez Konsulat Generalny RP
w Szanghaju w 2001 r. cyklu 12 koncertów prezentuj cych wszystkie dzie a Fryderyka Chopina w wykonaniu polskich artystów. Szanghaj, ze wzgl du na sw
szczególn histori i wyj tkow pozycj w Chinach, od dawna uznawany jest za
kulturaln stolic Chin. Polskie koncerty, szeroko opisywane na amach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych mediów, spotka y si z wielkim zainteresowaniem szanghajskich melomanów. Ka demu wyst powi towarzyszy y spotkania
wykonawców z profesorami i studentami szkó muzycznych. Dosz o przy tej okazji do nawi zania rozmów mi dzy Szanghajsk Akademi Muzyczn a Akademi
Muzyczn im. F. Chopina w Warszawie. Cykl koncertów chopinowskich w Szanghaju nie by oczywi cie jedyn polsk imprez kulturaln . Do jego powodzenia
przyczyni si te niew tpliwie sukces chi skiego pianisty, Li Yundi, który zdoby
pierwsz nagrod na Mi dzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie
w pa dzierniku 2000 r. Druga przedstawicielka ChRL Chen Sa zaj a równie wysokie czwarte miejsce.

Mimo znacznego rozwoju gospodarczego, jaki odnotowuj od lat Chiny, a tak e
zwi zanej z nim poprawie jako ci ycia w ChRL, stale nasila si tendencja emigra-

cyjna w ród Chi czyków. Ocenia si , e ka dego roku liczba aplikacji wizowych
zwi ksza si o 20%. Wi e si to oczywi cie z ogólnym otwarciem Chin na wiat
i rozwojem wymiany handlowej i ekonomicznej. Wzmo ony ruch osobowy wi e
si jednocze nie z wi ksz presj migracyjn . Dla przyk adu  Szanghajska Akademia Nauk Spo ecznych poda a, e od ko ca 1978 r. do pocz tku 2001 roku wyemigrowa o z ChRL ok. 1,1 mln osób, z czego ponad po ow stanowili absolwenci
wy szych uczelni. Problemem niezwykle istotnym, budz cym co jaki czas wielkie zainteresowanie opinii publicznej, jest kwestia nielegalnej emigracji chi skiej.
Problem nielegalnych migracji, a zw aszcza przemytu ludzi z Chin do Europy, nie
jest nowy, ale dopiero incydent z Dover, gdzie 3 lata temu znaleziono w szczelnie
zamkni tej ci arówce cia a ponad 50 chi skich nielegalnych imigrantów, którzy
próbowali dosta si z Holandii do Wielkiej Brytanii, sk oni w adze chi skie do
zmiany swojego stanowiska w kwestii nielegalnych emigrantów. Utrata twarzy
po incydencie w Dover wymusi a na Chinach podj cie dialogu z docelowymi krajami emigrantów. Umo liwi o to rozpocz cie konsultacji i wspó pracy z krajami
Unii Europejskiej w celu zapobiegania nielegalnej emigracji do Europy. We wspó pracy tej bierze udzia tak e Polska.
W przypadku ChRL, sprawy dotycz ce ruchu osobowego negatywnie rzutuj na ca okszta t polityki zagranicznej. Chiny w stosunkach dwustronnych cz sto
odwo uj si do argumentacji przekonuj cej o negatywnym wp ywie restrykcyjnej polityki wizowej na polityczno-gospodarcze stosunki dwustronne. Tymczasem
liczba obywateli chi skich przyje d aj cych do Polski od lat utrzymuje si na tym
samym poziomie, tj. ok. 5,5 tys. wjazdów rocznie. Podstaw prawn stanowi Konwencja Wiede ska z 1963 r. o stosunkach konsularnych, polsko-chi ska Konwencja Konsularna z 14 lipca 1984 r., a tak e polska Ustawa o Cudzoziemcach, która
nie przewiduje adnych form dyskryminacji którejkolwiek z narodowo ci. Strona polska w swoich wyst pieniach podkre la, e przedstawiane przez Chi czyków trudno ci w uzyskaniu polskiej wizy i legalizacji pobytu wynikaj najcz ciej
z braku znajomo ci przez obywateli chi skich polskiego prawa i procedur zwi zanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców w naszym kraju. Chi czycy z kolei
wysuwaj argument, e Polska ulega w zakresie polityki wizowej presji Unii Europejskiej. W dwustronnych stosunkach konsularnych Polska podkre la konieczno zawarcia z ChRL umowy o readmisji. Chiny jednak dotychczas nie wyra ay zainteresowania podj ciem rozmów na ten temat.
***
Stosunki polsko-chi skie przesz y w latach 90. prawdziw rewolucj . Dwa
pa stwa musia y na nowo u o y swoje kontakty w nowych czasach. Dodatkowo
na wzajemne postrzeganie wp yn a zbie no dwóch wydarze historycznych
z 1989r.: wolnych wyborów w Polsce i st umienia ruchu studenckiego w Pekinie.

Obecnie, mimo pewnych trudnych kwestii, dwustronne stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne rozwijaj si coraz dynamiczniej. Przyk ad relacji cz cych inne kraje europejskie i Chiny wskazuje, e w kontaktach Polski z ChRL tkwi
ogromny, niewykorzystany potencja . Wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej, jak i aktywna polityka prowadzona przez poszczególne pa stwa UE, pozwalaj ywi nadziej , e po przyst pieniu Polski do tego ugrupowania równie
i nasze stosunki z Chinami nabior nowej dynamiki.

