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Chiny umacniają dominującą pozycję w gospodarce światowej

Streszczenie

Panujący od kilku stuleci dotychczasowy porządek światowy był oparty na dominacji krajów cy-
wilizacji europejskiej. Obecnie powstaje nowy porządek oparty na dominacji cywilizacji azjatyckiej 
reprezentowanej przez dynamicznie rozwijające się Chiny. Nowy porządek oznacza duże zmiany, 
które mogą być rozpatrywane w ramach trendu milenijnego. Zmiany występują tak rzadko, że poja-
wiają się raz na tysiąc lat.

W artykule przedstawiono wizję porządku światowego, która mieści się w ramach trendu milenij-
nego. Realizacja tej wizji zajmie przypuszczalnie dziesięciolecia. Jeśli jednak zostanie zrealizowana, 
wówczas może trwać – co pokazują doświadczenia płynące z historii – przez stulecia. Dla tak długo-
okresowego trwania nowego światowego porządku zasadnicze znaczenie ma przyszła międzynarodo-
wa pozycja Chin, które z ogromną determinacją dążą do uzyskania światowej przewagi w masowym 
tworzenia postępu naukowego.

W 2014 roku w Fortalezie kraje BRICS utworzyły dwie instytucje będące konkurencją dla Mię-
dzynarodowego Banku Rozwoju i Odbudowy oraz dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
które od siedemdziesięciu lat podtrzymują gospodarczy porządek świata. Powstanie tych instytucji 
oznacza, że przedstawiona w artykule zmiana układu sił w światowej gospodarce nie jest tylko wizją, 
lecz procesem rzeczywistym.
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Wstęp

Wiele wskazuje na to, że od kilku stuleci panujący dotychczasowy porządek światowy 
dobiega końca. Jest on oparty na dominacji cywilizacji europejskiej, której obecnie prze-
wodzą Stany Zjednoczone. Powstaje nowy porządek oparty na dominacji cywilizacji azja-
tyckiej reprezentowanej przez dynamicznie rozwijające się Chiny. Nowy porządek oznacza 
duże zmiany, które mogą być rozpatrywane w ramach trendu milenijnego (łac. milenium = 
tysiąclecie). Takie zmiany odbywają się tak rzadko, że są widoczne dopiero na przestrzeni 
tysiąclecia.

Współczesna faza ewolucji gospodarki światowej jest w punkcie przegięcia trendu mi-
lenjnego. Dlatego do oceny przyszłości nie mogą być stosowane metody ekstrapolacji, które 
dominują w prognostycznej praktyce. Punkt przegięcia trendu oznacza, że zamiast mało 
użytecznej ekstrapolacji dotychczasowego układu sił w gospodarce światowej należy odwo-
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łać się do nauk płynących z doświadczenia. Wnioski płynące z historii mogą pomagać iden-
tyfikować przyszłe społeczne struktury, które w przeszłości przez setki lat funkcjonowały 
w układach integracyjnych i nadal wykazują znaczną żywotność.

Przedstawiona w artykule wizja mieści się w długoterminowym trendzie milenijnym. 
Realizacja tej wizji zajmie przypuszczalnie dziesięciolecia. Jeśli jednak zostanie zrealizowa-
na, wówczas może trwać – pokazują to doświadczenia płynące z historii – przez kolejne stu-
lecia. Dla tak długookresowego trwania zasadnicze znaczenie ma przyszła międzynarodowa 
pozycja Chin, które prawdopodobnie uzyskają wyraźną przewagę w masowym tworzeniu 
postępu naukowego. Uzyskanie takiej przewagi zapewni Chinom utrzymanie dominującej 
pozycji w gospodarce światowej przez bardzo długi czas.

W 2014 roku w Fortalezie kraje BRICS na czele z Chinami rzuciły wyzwa-
nie Międzynarodowemu Bankowi Rozwoju i Odbudowy (Bank Światowy – BŚ) oraz 
Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW), które są instytucjami od siedem-
dziesięciu lat podtrzymującymi gospodarczy porządek świata. Powstanie konkurencyjnych 
instytucji, będących kopiami MFW i BŚ, upoważnia do stwierdzenia, że dotychczasowe 
przeczucia o możliwych kierunkach zmian stają się upoważnionymi przewidywaniami no-
wego układu sił w świecie.

W gospodarce światowej trend sekularny przechodzi w trend milenijny

W gospodarce światowej można wyróżnić długie okresy supremacji dużych krajów, 
które można nazywać dominującymi lub hegemonami. Od pięciu wieków pochodzą one 
z kręgu cywilizacji europejskiej. Można mówić o światowej supremacji: Hiszpanii w latach 
1559-1660, Francji w latach 1661-1715, Wielkiej Brytanii w latach 1715-1763, imperium 
brytyjskiego w latach 1815-1918 oraz USA po II wojnie światowej. Te zmiany w gospo-
darce światowej możemy nazwać trendem sekularnym (łac. seculum = wiek), gdyż kolejne 
zmiany krajów dominujących dokonywały się w odstępach blisko stuletnich. Cechą cha-
rakterystyczną tych zmian było, że hegemonami były kraje pochodzące z kręgu cywilizacji 
europejskiej.

Obecnie zachodząca zmiana jest inna, gdyż krajem dominującym w gospodarce świato-
wej przypuszczalnie będą Chiny, a więc kraj spoza cywilizacji europejskiej. Będzie to więc 
nie tylko zmiana kraju dominującego, lecz i zmiana dominującej cywilizacji. Tego typu 
zmiany dominującego kraju pochodzącego z innej cywilizacji występowały bardzo rzadko. 
Możemy je nazwać trendem milenijnym, gdyż dokonują się w odstępach nie kilkudziesię-
cioletnich, lecz w kilkusetletnich (tysiąclecie).

W odstępach tysięcy lat wielkie ekspansje do Europy wychodziły z terytorium obecnej 
Mongolii. Warto podkreślić, że przez ponad dwa tysiące lat Mongolia była pod wpływem 
chińskiego państwa. Obszar zamieszkały przez plemiona mongolskie był pod wpływem 
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Chin poczynając od władców z dynastii Qing, aż do nadania Mongolii autonomii wraz upad-
kiem Cesarstwa w 1912 roku. Historycznie udokumentowane milenijne zmiany supremacji 
wiążą się z trzema wielkimi najazdami (Celtów, Hunów i Mongołów) na terytorium Europy,

Pierwsza opisana ekspansja ludów z Azji na terytorium Europy miała miejsce 800 lat 
przed Chrystusem. Wtedy Celtowie z Mongolii i z Syberii przemieścili się do Europy i pod-
bili tereny dzisiejszej Francji, które były zamieszkałe przez Galów i Belgów oraz podbili 
Wyspy Brytyjskie zamieszkałe przez Piktów, Szkotów i Brytanów. Celtowie zajęli południo-
we tereny tereny dzisiejszej Polski. W 55 roku przed Chrystusem wojska rzymskie pod wo-
dzą Cezara pokonały Celtów. Potęgę podzielonych Celtów ostatecznie złamali Rzymianie 
przez podbój Galii (Francja) i Wysp Brytyjskich.

Tysiąc lat później miała miejsce kolejna wielka ekspansja z Azji na terytorium Europy. 
Był to napływ plemion Hunów z Mongolii do Chin w II wieku i do Europy około 375 roku. 
W IV wieku powstało państwo Hunów ze stolicą blisko dzisiejszego Budapesztu. Hunowie 
zajmowali południowe tereny dzisiejszej Polski. Ekspansja Hunów pod wodzą Attyli (zwa-
nego Biczem Bożym) została zatrzymana na terenach wschodniej Francji przez wojska 
rzymskie pod wodzą Accjusza w bitwie w 451 roku.

Niemal tysiąc lat później w Europie miała miejsce trzecia ekspansja z terytorium 
Mongolii pod wodzą Czyngis-chana. W Europie Mongołów nazywano piekielnikami lub 
tatarami (łac. tartarus – piekło), ze względu na otaczający ich straszny smród i na sposób 
prowadzenia wojny, gdyż Mongołowie w czasie bitwy używali nieznanych w Europie ogni-
stych rac, które wytwarzano w Chinach. Mongołowie pod wodzą Czyngis-chana osłabili 
Cesarstwo Chińskie, które w latach 1280-1368 było zależne od cywilizacyjnie zacofanych 
Mongołów. Najazdy mongolskie w poważnym stopniu zniszczyły rozwinięte cywilizacje 
arabską i chińską, natomiast nie spowodowały szkód w Europie, której produkcja rozwi-
jała się dzięki blokadzie gospodarczej narzuconej przez Turków Seldżuckich po podboju 
Konstantynopola. To stworzyło wyjątkowe możliwości dla rozwoju cywilizacyjnego zaco-
fanej Europy i w konsekwencji osiągnięcie przez nią światowej dominacji. W Europie za-
sięg najazdów Mongołów nie objął jej zachodniej części. Śmierć wodza (Dżyngis-chana) 
przerwała najazdy, gdyż Mongołowie na wybory nowego wodza wracali do swojej stolicy 
Karakorum położonej blisko dzisiejszego Ułan Bator w Mongolii.

W Polsce Mongołowie nie ustanowili trwałego zwierzchnictwa, tak jak to zrobili w poko-
nanej Rusi Kijowskiej. W 1241 roku najazdy Mongołów zniszczyły południową część Polski. 
Lublin, Sandomierz, Kraków i Wrocław. W bitwie pod Legnicą zginął Henryk Pobożny, któ-
ry był Wielkim Księciem Krakowskim i zwierzchnikiem całej Polski. Dla przyszłych losów 
Polski fatalną konsekwencją tego wydarzenia było, że wraz z jego śmiercią upadła już reali-
zowana koncepcja zjednoczenia Polski przez Piastów śląskich, a więc przez cywilizacyjnie 
najbardziej rozwiniętą zachodnią część Polski. W południowej Polsce były jeszcze dwa na-
jazdy Mongołów. Było to w 1259 roku za Bolesława Wstydliwego i w 1287 roku za Leszka 
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Czarnego. To wydarzenie jest w Polsce dobrze znane, gdyż dla upamiętnienia zastrzelenia 
hejnalisty przez łucznika z mongolskich wojsk oblegających Kraków, codziennie w południe 
przerywany jest hejnał transmitowany przez radio z wieży kościoła Mariackiego.

W 1279 roku Kubilaj, wnuk Czyngis-chana, założył dynastię Yuan panującą w Chinach 
w latach 1280-1368. Tamerlan zorganizował państwo mongolskie ze stolicą w Samarkandzie, 
które w 1398 roku podbiło Indie. W 1526 roku Mongołowie w Indiach utworzyli państwo 
Wielkiego Mogoła. W 1405 roku państwo Tamerlana rozpadło się i stało się zależne od Chin. 
W 1635 roku Chiny formalnie włączyły do swojego terytorium część południową Mongolii, 
tzw. Mongolię Wewnętrzną, a w 1691 roku – jej część północną, tzw. Mongolię Zewnętrzną.

Warto zwrócić uwagę na współczesny odbiór w Chinach wydarzeń z dawnej ekspansji 
terytorialnej Mongołów. Obecnie Chińczycy nie potępiają mongolskiej spuścizny z tamtego 
okresu. O pochodzącym z Mongolii Czyngis-chanie mówią w kulturowym sensie w taki 
sposób jakby był on Chińczykiem z północy. W Chinach w Mauzoleum Czyngis-chana na-
pis w języku chińskim brzmi: „W historii chińskiego ludu Czyngis-chan jest uznawany za 
wielkiego stratega i polityka” (Hessler 2013, s. 105). Swoista identyfikacja współczesnych 
Chin z Czyngis-chanem wynika z faktu, że założył on dynastię, która w latach 1280-1368 
panowała w Chinach. W 1644 roku kolejny najazd z północy wprowadził na tron cesarską 
dynastię mandżurską, która w Chinach panowała do 1911 roku.

Niemal tysiąc lat później w Europie rozpoczyna się czwarta ekspansja z terytorium Azji 
(Chin). Obecnie nie jest to wędrówka ludów i nie jest to ekspansja militarna. Jest to eks-
pansja gospodarcza Chin, która w dalszej perspektywie przypuszczalnie będzie ekspansją 
cywilizacyjną. W stosunku do poprzednich zmian światowej supremacji, jej obecne zmiany 
mają dla Europy większe znaczenie. Wynika to z tego, że krajem dominującym w gospo-
darce światowej przypuszczalnie będą Chiny, których nie zalicza się do kręgu cywilizacji 
europejskiej. Inna jest ich hierarchia wartości, a więc i odmienny będzie wpływ Chin – już 
jako hegemona – na gospodarkę światową. Przypuszczalnie będzie on inny niż obecnie do-
minująca wersja cywilizacji europejskiej. Nie znaczy to jednak, że dla europejskich społe-
czeństw nowa hierarchia wartości musi być gorsza od dotychczasowej cywilizacji europej-
skiej. Dla obserwatora przywykłego do zmian zachowań typowych dla krajów cywilizacji 
europejskiej trudności sprawia przewidywanie wpływu hegemona na gospodarkę światową. 
Dla oceny przyszłych zachowań Chin przydatne są nauki płynące z ich historycznych do-
świadczeń z dotychczasowymi hegemonami wywodzącymi się z cywilizacji europejskiej. 
Dla postawy Chin ważne mogą być doświadczenia wyniesione z kolonialnej polityki prowa-
dzonej przez kraje wcześniej dominujące w gospodarce światowej, np.: Holandię, Anglię, 
Niemcy, Francję i Stany Zjednoczone. Broniąc się przed kolonialną agresją, Chiny były jed-
nym z niewielu zacofanych gospodarczo krajów, któremu udało się utrzymać niepodległość.

W Chinach interwencje militarne były prowadzone przez: koalicję mocarstw europejskich, 
USA, Rosję i Japonię. Te najazdy prowadziły do utraty suwerenności przez Chiny. Wybuch 
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pierwszej wojny światowej doprowadził do rozpadu koalicji mocarstw kolonialnych. Dla 
utrzymania niepodległości Chin, podobnie jak i dla Polski, wybuch pierwszej wojny światowej 
był korzystny. W 1949 roku powstała obecna ChRL, a Polska jako jeden z pierwszych krajów 
uznał powstałą Republikę. Współcześnie złe doświadczenia miała diaspora chińska. W poło-
wie lat 60. w Indonezji wojsko (głównie dywizja Siwiliwangi) organizowało czystki etniczne, 
w których masowo zabijano mieszkających tam od dawna Chińczyków.

Jak widać, dla Chin dramatyczne są doświadczenia wyniesione z bezskutecznej obrony 
suwerenności przed imperialną polityką prowadzoną przez posiadające przewagę militarną 
kraje cywilizacji europejskiej, które przez stulecia dominowały w gospodarce światowej. 
Obecnie w dyskusjach prowadzonych przez elity w Chinach na plan pierwszy wysuwa się 
przekonanie, że po uzyskaniu supremacji Chiny nie powinny dominować przez kontynu-
owanie militarnej polityki mocarstwowej typowej dla krajów cywilizacji europejskiej, ale 
raczej cywilizacyjnie.

Światowa rywalizacja dwu bloków gospodarczych

Od ponad trzech wieków światowa supremacja jest pochodną supremacji gospodarczej, 
której znaczenie wzrosło od czasów rewolucji przemysłowej. W XVIII wieku opanowa-
nie umiejętności produkcji na wielką skalę umożliwiło Wielkiej Brytanii stworzenie potęgi 
przemysłowej. W 1880 roku Wielka Brytania wytwarzała 23% światowej produkcji przemy-
słowej. W latach 1870-1914 udział Wielkiej Brytanii w światowym eksporcie kapitału dłu-
goterminowego wynosił 43%, a drugiej w kolejności Francji już tylko 20% (Sulmicki 1981, 
s. 30). Silna zależność światowej supremacji od stanu gospodarki jest nadal aktualna. Ta 
zależność w uprzywilejowanej sytuacji stawia przyszłą międzynarodową supremację Chin.

W gospodarce światowej znane są okresy pełnienia roli hegemona przez najsilniejsze 
mocarstwo, które na swoich warunkach utrzymywało pokój światowy. Tak było w przy-
padku światowej hegemonii imperium brytyjskiego w latach 1815-1918 oraz hegemonii 
USA po 1945 roku. Gdy siły rywalizujących mocarstw były wyrównane, wtedy dochodziło 
do walki o przywództwo i w skrajnym przypadku do konfrontacji militarnej. Przykładem 
takiej konfrontacji były wojny światowe (pierwsza i druga), gdy Niemcy i Japonia podej-
mowały nieudane próby zmiany otoczenia kontrolowanego przez Wielką Brytanię i USA. 
Rywalizacja o hegemonię nie musi prowadzić do konfrontacji militarnej, lecz przybierać 
mniej drastyczną postać „zimnej wojny”. Tak było z rywalizacją USA – ZSRR w latach 
1945-1989. Wydaje się, że obecnie rozpoczyna się „zimna wojna” między silnymi Stanami 
Zjednoczonymi wspieranymi przez słabą UE oraz słabą Rosją wspieraną przez silne Chiny 
i pozostałe państwa członkowskie BRICS.

Bardzo szybko rośnie potencjał gospodarczo-militarny centralnie zarządzanych Chin. To 
stwarza zagrożenie dla dominującej pozycji USA. W przeszłości światowa opinia zrozu-
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miała ogromną siłę tego procesu, gdy Chiny ogłosiły strategiczny cel w czasie XII zjazdu 
KPCH, którym był czterokrotny wzrost PKB w latach 1980-2000. Chiny przed terminem 
osiągnęły ten – wydawałoby się niemożliwy do zrealizowania – cel, gdyż roczne tempo 
wzrostu PKB wynosiło średnio ponad 10%. Tego typu sukcesy utwierdzały Chiny w prze-
konaniu o słuszności dokonywanych wyborów polityki gospodarczej.

Sukces utrzymywania dwucyfrowego tempa wzrostu PKB przez ponad dwadzieścia lat 
sprawił, że Chiny nie idą drogą kopiowania liberalnego paradygmatu rozwojowego stoso-
wanego przez demokratyczne kraje dominujące w gospodarce światowej. Dążąc do osią-
gnięcia pozycji mocarstwa światowego, Chiny odrzuciły neoliberalny model rozwojowy 
obowiązujący w zdominowanym przez USA świecie. Model ten nazwano „konsensusem 
waszyngtońskim”, który opiera się na: minimalizacji roli państwa w gospodarce, liberaliza-
cji handlu i przepływów kapitałowych oraz na szybkiej i pełnej prywatyzacji. Chiny z po-
wodzeniem realizują własny paradygmat rozwojowy oparty na aktywnym udziale państwa 
w gospodarce. Administracja państwowa w Chinach wykorzystuje narzędzia umożliwiające 
oddziaływanie na życie społeczne, w tym na kontrolę przepływów zagranicznego kapitału. 
Ten paradygmat rozwojowy znany jest pod nazwą „konsensus pekiński” (Ramo 2004).

Ogromna dynamika zmian jest cechą charakterystyczną obecnego procesu rywalizacji 
o światową supremację gospodarczą między Chinami i USA. Jeszcze w 2001 roku – gdy 
miał miejsce zamach terrorystyczny w Nowym Jorku 11 września – PKB Chin (1 324,8 mld 
dolarów) był nie tylko znacznie mniejszy niż PKB USA (10 233,9 mld dolarów) i Japonii 
(4 159,9 mld dolarów), a nawet Niemiec (1 880,9 mld dolarów), Wielkiej Brytanii (1 468,0 mld 
dolarów) oraz Francji (1 338,3 mld dolarów). Obecnie wielkość PKB Chin jest zbliżona do 
PKB USA i jest większa niż łączne PKB krajów członkowskich strefy euro. Ta tendencja 
nadal się utrzymuje, gdyż tempo wzrostu PKB w Chinach jest znacznie większe niż tempa 
wzrostu PKB w USA i w UE.

We współczesnej gospodarce światowej można wyodrębnić dwa rywalizujące bloki go-
spodarcze, które posiadają instytucjonalne zaplecze. Do pierwszej grupy zaliczono część 
krajów rozwiniętych gospodarczo na czele z USA, które dążą do utrzymania dotychczaso-
wego porządku światowego. Obecnie kraje te charakteryzują się: niskim tempem wzrostu 
gospodarczego, dużym zadłużeniem oraz mniejszą konkurencyjnością i wysokimi płaca-
mi prowadzącymi do bezrobocia strukturalnego, które powoduje niezadowolenie społecz-
ne. Drugą grupę stanowi część krajów biedniejszych (tzw. rynków wschodzących) na cze-
le z Chinami, które dążą do zmiany dotychczasowego porządku w gospodarce światowej. 
Kraje te charakteryzują się: szybszym tempem wzrostu gospodarczego, mniejszym zadłu-
żeniem (często są kredytodawcami na międzynarodowym rynku kapitałowym) oraz niskimi 
płacami zapewniającymi międzynarodową konkurencyjność. O dużych różnicach między 
tymi grupami w tempie wzrostu PKB świadczy fakt, że w latach 2008-2014 kraje wschodzą-
ce rozwijały się kilkakrotnie szybciej niż państwa rozwinięte gospodarczo.
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W pierwszym bloku są bogate kraje cywilizacji europejskiej (USA i UE), które od kil-
ku stuleci rywalizowały między sobą o hegemonię światową. Od II wojny światowej li-
derem w tej grupie są Stany Zjednoczone. Instytucjami utrzymującymi ustalony przez te 
kraje międzynarodowy ład gospodarczy są Międzynarodowy Bank Rozwoju i Odbudowy 
oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które swoje siedziby mają w USA. Obecnie te 
instytucje są krytykowane za wspieranie w gospodarce światowej uprzywilejowanej pozycji 
międzynarodowego kapitału ze szkodą dla gospodarki realnej. Ważna jest Międzynarodowa 
Agencja Energetyki, która kontroluje rynek energetyczny mający kluczowe znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego świata.

Tabela 1
Dług publiczny w relacji do PKB w wybranych krajach w latach 2009-2015 (w %)  

Wyszczególnienie Kraj 2015p 2014p 2013s 2012 2011 2010 2009

Kraje posiadające 
bardzo duże długi

Austria 72,7 73,7 74,2 73,4 72,4 72,0 69,2
Belgia 99,0 99,8 100,3 99,6 97,8 95,5 95,7
Kanada 84,9 85,6 87,1 85,3 83,5 83,1 81,3
Francja 94,8 94,8 03,5 90,2 85,8 82,4 79,2
Niemcy 75,6 78,2 80,6 81,9 80,5 82,5 74,5
Wielka Brytania 99,7 97,1 93,6 90,3 85,4 79,4 68,1
Grecja 168,6 174,0 175,7 156,9 170,3 148,3 129,7
Islandia 87,2 90,9 03,2 99,1 102,3 90,6 88,0
Irlandia 128,4 129,3 127,4 117,1 106,5 92,2 64,9
Włochy 131,8 133,1 132,3 127,0 120,8 119,3 116,4
Japonia 242,4 242,3 243,5 238,0 230,3 216,0 210,2
Holandia 75,1 75,9 74,5 71,2 65,5 63,1 60,8
Portugalia 142,7 140,0 132,6 123,7 108,3 94,0 83,7
Hiszpania 102,5 99,1 93,7 85,9 70,4 61,7 54,0
USA 108,4 109,2 108,1 106,5 102,5 98,2 89,1

Kraje o gospodarkach 
wschodzących będące 
kredytodawcami na 
międzynarodowym 
rynku kapitałowym

Argentyna 45,4 45,9 47,8 47,7 44,9 49,2 58,7
Brazylia 68,8 69,0 68,3 68,0 64,7 65,0 66,8
Chiny 19,3 24,0 26,4 27,7 28,7 33,5 31,0
Indie 67,3 67,9 67,2 66,0 66,4 68,5 75,0
Indonezja 26,4 26,8 26,2 24,5 24,4 26,8 28,6
Malezja 56,8 57,3 57,0 55,5 54,3 53,5 52,8
Rosja 12,1 11,8 10,4 10,9 11,7 11,0 11,0
Arabia Saudyjska 3,9 4,6 5,2 5,9 7,5 9,9 15,9
Tajlandia 49,5 48,3 47,1 45,4 42,1 42,6 45,2

Źródło: Dagong (2014, Global General Government Gross Debt/GDP (%), table 4).
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Kraje wchodzące w skład drugiego bloku stają się zorganizowaną konkurencją dla kra-
jów z pierwszego bloku. Duże, względnie biedne kraje utworzyły blok BRICS o nazwie 
pochodzącej od pierwszych liter nazw tych krajów. W jego skład wchodzą: Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Kraje te starają się zmienić istniejący świato-
wy porządek, który jest wspierany przez USA i bogate kraje UE. W BRICS nieformalnym li-
derem są Chiny, których PKB stanowi ponad połowę łącznego PKB krajów BRICS. W 2014 
roku, według IMF, Chiny stały się największą na świecie gospodarką. Liczony według PPS 
PKB Chin wynosił 17,6 bln dolarów, a USA – 17,4 bln dolarów. Pod względem rozmiarów 
PKB trzecie miejsce zajmują Indie przed Japonią i Niemcami. Szósta Brazylia wyprzedziła 
Francję, a ósma Indonezja wyprzedziła Wielką Brytanię. W krajach BRICS mieszka blisko 
połowa ludności świata, która wytwarza ponad jedną trzecią światowego PKB.

Mała jest szansa na szybką poprawę wyraźnie mniejszej międzynarodowej konkuren-
cyjności USA i UE w porównaniu z Chinami, gdyż takie nieudane próby już miały miejsce. 
Najbardziej znaną próbą zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności była bardzo me-
dialnie nagłaśniana Strategia Lizbońska, która była realizowana w UE bez powodzenia w la-
tach 2000-2010. Interesujące, że jej ogłoszenie w UE skłoniło Chiny do przyjęcia podobnej 
strategii, która z sukcesem została zrealizowana.

Dokonująca się zmiana lidera w gospodarce światowej była skutkiem długotrwałej, niedosta-
tecznej międzynarodowej konkurencyjności krajów rozwiniętych gospodarczo. To doprowadziło 
do ich nadmiernego zadłużenia (por. tabela 1). Utrzymywanie się niedostatecznej, międzynaro-
dowej konkurencyjności w UE będzie wymagało radykalnego obniżania stopy życiowej ludno-
ści, a to może prowadzić do protestów zagrażających stabilności społecznej (Sulmicki 2014). 
W krajach członkowskich UE pogarsza się stabilność finansowa, gdyż rządy w ten sposób niwe-
lują brak sukcesów w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności i stymulują nikłe tempo 
wzrostu gospodarczego. Finansowe stymulowanie popytu efektywnego w gospodarce realnej 
odbywa się przez zwiększanie zadłużenia kraju. Mała konkurencyjność gospodarcza USA i UE 
przejawia się w ogromnym zadłużeniu, które nie jest do utrzymania w długim okresie czasu. 
W celu przeciwdziałania stagnacji i groźbie deflacji są stosowane programy zwiększaniu w obie-
gu ilości „pustego pieniądza”, np. w USA, w strefie euro, w Wielkiej Brytanii oraz w Japonii 
(z przerwami od 2001 roku). Takie programy popularnie nazywane są drukowaniem pieniędzy. 
Oficjalnie w żargonie finansowym określa się je jako „skupowanie własnych obligacji na rynku”. 
O takim zwiększaniu ilości pieniądza w obiegu mówi się, że papiery dłużne rządu lub złe kredyty 
banków komercyjnych są skupowane przez bank centralny w ramach programu ilościowego 
luzowania (Quantitative Easing – QE) polityki pieniężnej.

Kraje BRICS tworzą nową architekturę światową

Chiny w rywalizacji z USA są wspierane przez kraje BRICS. Od 2009 roku prezy-
denci tych krajów spotykają się na dorocznych naradach konsultacyjnych. Dnia 16 lipca 
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2014 roku w Fortalezie (Brazylia) w czasie takiej narady prezydenci krajów członkow-
skich BRICS powołali dwie globalne instytucje finansowe: Nowy Bank Rozwoju oraz 
Rezerwowy (ratunkowy) Fundusz Walutowy. Te instytucje będą konkurencją dla istnieją-
cych już instytucji światowych (Banku Światowego i MFW), które statutowo są kontrolo-
wane przez będące głównymi udziałowcami bogate kraje założycielskie (USA i duże kraje 
członkowskie UE).

W 2016 roku w Szanghaju rozpocznie działalność Nowy Bank Rozwoju (NBR), w któ-
rym państwa BRICS mają statutowo zagwarantowane przynajmniej 55% akcji. Pierwszego 
prezesa NBR na pięcioletnią kadencję wyznaczają Indie. Następnych prezesów będą wy-
znaczały kolejno: Brazylia, Rosja, RPA i Chiny. NBR będzie się zajmował finansowaniem 
inwestycji infrastrukturalnych w krajach rozwijających się, w tym zwłaszcza w krajach 
założycielskich. W ciągu siedmiu lat kraje BRICS wniosą do Nowego Banku Rozwoju  
50 mld dolarów kapitału. Każdy z pięciu krajów wpłaci po 2 mld dolarów gotówką i udzieli 
po 8 mld dolarów gwarancji kredytowych. NBR uzyska dodatkowe 50 mld dolarów z wkła-
dów zadeklarowanych przez państwa sympatyzujące z BRICS, takie jak: Turcja, Nigeria, 
Indonezja, Meksyk, Filipiny. Początkowo kapitał NBR ma wynosić 100 mld dolarów. Dla 
porównania, Bank Światowy majacy siedzibę w USA posiada kapitał w wysokości około 
280 mld dolarów, ale jego opłacony kapitał wynosi tylko 13,4 mld dolarów.

Rezerwowy (ratunkowy) Fundusz Walutowy (RFW) ma udzielać swoim udziałowcom 
pożyczki w wypadku kryzysu finansowego. Jego działalność jest więc podobna do obecnie 
działającego MFW. Do RFW Chiny wpłacą 41 mld dolarów. Brazylia, Indie i Rosja – po 
18 mld dolarów, a RPA – 5 mld dolarów. Początkowy kapitał RFW będzie wynosił 100 mld 
dolarów. Dla porównania, IMF dysponuje kapitałem w wysokości ponad 750 mld dolarów, 
lecz jest on mało przydatny dla udzielania nowych pożyczek. Kapitał IMF niemal w całości 
jest już zainwestowany w kredytach udzielonych krajom członkowskim, z których duża 
część jest nadmiernie zadłużona. Kraje te rolują zadłużenie nowymi pożyczkami, gdyż mają 
trudności ze spłatą zaciągniętych kredytów.

W Fortalezie państwa BRICS, oprócz powołania Nowego Banku Rozwoju 
i Rezerwowego Funduszu Walutowego, podpisały trzy porozumienia o współpracy 
w dziedzinie finansów: 
 - porozumienie o współpracy bankowej krajów BRICS, która będzie obejmowała koordy-

nację działalności banków finansujących eksport; 
 - o współpracy między instytucjami finansowymi, które w krajach BRICS ubezpieczają 

kredyty eksportowe; 
 - o sojuszu giełdowym dla równoległego notowania akcji na swoich giełdach, na których 

obecnie notowanych jest 7 tys. spółek. 
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Uznawane są notowania agencji ratingowych, które już istnieją w krajach BRICS. Od 
1994 roku w Chinach działa Agencja Dagong, a w Rosji – Agencja Rusrating utworzona 
w 2001 roku.

W Fortalezie omawiano projekt Energetycznego Stowarzyszenia BRICS. O dużym zna-
czeniu tej inicjatywy świadczy fakt, że państwa BRICS posiadają 30-60% światowych zaso-
bów surowców. W ramach Energetycznego Stowarzyszenia ma powstać Rezerwowy Bank 
Paliw oraz Instytut Polityki Energetycznej. Będzie to konkurencja dla obecnie działającej 
Międzynarodowej Agencji Energetyki, która decyduje o interwencjach na rynku paliwowym 
w państwach OECD. Wydaje się, że jednym ze skutków decyzji o tworzeniu Energetycznego 
Stowarzyszenia są obecnie obserwowane gwałtowne zmiany cen ropy naftowej i gazu na-
turalnego.

Realność konfrontacyjnego scenariusza w dużej mierze zależy od nastawienia Chin, 
które również poniosą straty związane np. z międzynarodowym załamaniem dolara jako 
rezerwowej waluty trzymanej przez banki centralne. Jednak rosnące w siłę Chiny wydają 
się odchodzić od dotychczasowej polityki uległości i akceptowania niekorzystnych dla 
siebie rozwiązań w polityce międzynarodowej. Być może Chiny zaakceptowały możli-
wość ponoszenia kosztów takiego kryzysu, jeśli w ich ocenie obecna sytuacja jest już 
odpowiednia dla rozpoczęcia zajmowania przez Chiny pozycji światowego mocarstwa. 
Oczywiście, akceptując towarzyszące temu niedogodności, ale też i płynące z tego po-
ważne korzyści.

Podsumowanie

Z powyższego wynika, że w długim okresie rywalizacja Chin z USA i UE przypusz-
czalnie zakończy się sukcesem Chin. Można mieć wątpliwości, czy jeden kraj (Chiny) jest 
w stanie wyrwać światową supremację kilku połączonym sojuszami krajom (USA i kraje 
członkowskie strefy euro). Jednak ten pozorny paradoks staje się zrozumiały, gdy porówna-
my ich demograficzne i terytorialne potencjały. Potencjał demograficzny Chin jest dwa razy 
większy niż łączny potencjał USA i UE. Chiny znoszą istniejące ograniczenia w rozrod-
czości w postaci polityki jednego dziecka i dlatego przewaga demograficzna Chin jeszcze 
wzrośnie.

Potencjały terytorialne są zbliżone i wynoszą około 11 mln km2. Ponad 11 mln km2 
wynosi łączne terytorium Chin (9,8 mln km2) oraz Mongolii (1,5 mln km2), która została 
oderwana od Chin w 1911 roku. Tak liczony obszar Chin jest więc podobny do łącznego 
terytorium USA (7,8 mln km2) oraz „starych” krajów członkowskich UE (2,5 mln km2). 
Zasadniczo nie zmieni tego rachunku nawet dodanie do USA terytorium Kanady (blisko 
10 mln km2). Wówczas do Chin należy dodać azjatyckie tereny byłego ZSRR, które obecnie 
są intensywnie przez nie zagospodarowywane. Na przykład, ponad 20 mln km2 powierzchni 
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ma Euroazjatycka Unia Gospodarcza, która obecnie jest w stanie wojny gospodarczej z USA 
i UE (nałożone sankcje), lecz ściśle współpracuje z Chinami.
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China Reinforcing Its Dominant Position in the Global Economy

Summary

The prevailing for a few centuries hitherto world order has been based on the dominance of the 
European civilization countries. At present, there emerges a new order based on the dominance of the 
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Asian civilization represented by dynamically developing China. The new order means great changes 
which can be considered within the millennium trend. Changes take place so seldom that they occur 
once for a thousand years.

In his article, the author presented the vision of the world order, which is a part of the millennium 
trend. Implementation of this vision will probably take decades. However, if it implemented, then it 
may last – what the experience coming from the history – for centuries. For such a long-period last-
ing of the new world order of the principle importance is the future international position of China 
which with a great determination is aspiring to gain global advantage in the mass creation of scientific 
progress.

In 2014, in Fortaleza, the BRICS countries established two institutions being competitors for the 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and for the International Monetary 
Fund, which have for seventy years been supporting the world economic order. The emergence of 
these institutions means that the presented in the article change of the balance of power in the global 
economy is not only the vision but the real process.

Key words: world powers, China, BRICS.
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