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Relacje handlowe pomiêdzy USA a Chinami datuj¹ siê praktycz-
nie od pocz¹tku niepodleg³o�ci Stanów Zjednoczonych i rozpoczê³y
siê od tzw. handlu star¹ porcelan¹ (Old China Trade).

Od drugiej po³owy XIX wieku USA interesuj¹ siê Chinami, jed-
nak¿e swoje centralne zainteresowanie w Azji Wschodniej opiera³y
na ekspansji na Filipinach. Nastawienie takie zmieni³o siê w wyni-
ku imperialnej polityki Japonii w latach 20. i 30. XX wieku, gdy
Chiny zaczê³y byæ postrzegane jako potencjalny, g³ówny sojusznik
USA oraz przeciwwaga dla japoñskiej ekspansji w tym regionie
i by³y kandydatem na g³ównego alianta w czasie i po drugiej wojnie
�wiatowej.

Skomplikowana sytuacja polityczna po przejêciu w³adzy na kon-
tynencie chiñskim przez komunistów, sytuacja wokó³ Tajwanu oraz
okres zimnej wojny powodowa³y faktyczne zamro¿enie stosunków
chiñsko-amerykañskich. Dopiero polityczne otwarcie USA na ChRL
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na prze³omie lat 60. i 70. jak i wprowadzenie liberalniejszych roz-
wi¹zañ ekonomicznych przez nowe kierownictwo chiñskie pod przy-
wództwem Deng Xiaoping�a (Teng Siaoping) wykszta³ci³o warunki
konieczne dla odbudowy stosunków handlowych pomiêdzy obydwo-
ma krajami.

W niniejszym opracowaniu koncentrujemy siê na rozwoju sto-
sunków handlowych USA-Chiny w okresie lat 90. XX wieku, jak
i pierwszych latach XXI wieku z pewnymi przemy�leniami dotycz¹-
cymi prognozy do roku 2020.

Praca przedstawia równie¿ jak rozpad ZSRR i generalnie zmia-
ny w Europie �rodkowo-Wschodniej spowodowa³y przesuniêcie ak-
centów na stosunki handlowe z innymi krajami, a poczynaj¹c od
roku 2001, tj. wej�cia ChRL do WTO (�wiatowa Organizacja Han-
dlu) g³ównie ich ukierunkowanie na wymiar globalny, w tym rozwój
wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ i USA.

Co by³o powodem tak gwa³townego ich rozwoju? W czym le¿y
g³ówna wzajemna atrakcyjno�æ; rynku USA dla Chin i w nieco
mniejszej skali rynku chiñskiego dla USA.

Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w roku 2020 Chiny stan¹ siê praktycz-
nie jedynym krajem, który bêdzie móg³ stawiæ czo³o wyzwaniom
p³yn¹cym z USA, chocia¿by na polu handlowym, czy ogólniej mó-
wi¹c gospodarczym.

Krótka historia stosunków handlowych
Chin i USA w latach 1977�1992

Otwarcie polityczne USA na ChRL i stopniowa normalizacja
oficjalnych stosunków, pocz¹tkowo quasi-dyplomatycznych poprzez
ustanowienie w latach 1973�1978 w obydwu stolicach tzw. Misji
£¹cznikowych, a od 1 stycznia 1979 roku ambasad w Pekinie
i Waszyngtonie, by³o najwa¿niejszym impulsem do otwarcia siê ryn-
ków obydwu krajów na wzajemn¹ wymianê handlow¹ i ogólniej
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wspó³pracê gospodarcz¹. Z drugiej strony rozpoczêcie na pocz¹tku
1980 roku dzia³alno�ci w Chinach tzw. specjalnych stref ekonomicz-
nych: Xiamen, Shenzhen, Zhouhai, Shantou, do których w roku 1984
do³¹czy³y podobne strefy rozwojowe w 10 ró¿nych miastach wschod-
niego wybrze¿a plus Pudong/ Szanghaj, jak równie¿ ca³a prowincja-
wyspa Hainan, dawa³o nadziejê na rynkowe podej�cie do problemów
ekonomicznych po okresie gospodarki planowanej i �rewolucji kultu-
ralnej�. Ekipa Deng Xiaopinga wprowadzi³a na wsi chiñskiej de-
kolektywizacjê rolnictwa pocz¹tkowo poprzez system 30-letniej dzier-
¿awy ziemi uprawnej i zezwalaj¹c rolnikom na wolny obrót p³odami
rolnymi. Da³o to impuls dla osi¹gniêcia wy¿szej produktywno�ci
w rolnictwie i gospodarce ¿ywno�ciowej, ale z drugiej strony wielu
mieszkañców wsi zosta³o niejako pozbawionych pracy i by³o zmuszo-
nych emigrowaæ do miast wschodniego wybrze¿a w celu poszukiwa-
nia pracy i �rodków do ¿ycia.

W³a�nie ludno�æ wiejska by³a praktycznie motorem pierwszego
skoku rozwojowego Chin w okresie lat 80. XX wieku. Z jednej strony
swoim wysi³kiem zaczê³a zapewniaæ samowystarczalno�æ ¿ywno�cio-
w¹ prawie dla ca³ego kraju, wykorzystuj¹c naturalne rezerwy tkwi¹ce
w chiñskim rolnictwie, a polegaj¹ce na wielowiekowej tradycji
i umiejêtno�ciach w maksymalnym wykorzystaniu ziemi, warunków
lokalnych, czy wreszcie zwyk³ej pracowito�ci. Z drugiej nadwy¿ki
si³y roboczej, które ujawni³y siê na wsi chiñskiej w wyniku prze-
obra¿eñ, zaczê³y masowo przemieszczaæ siê na wielkie budowy i do
fabryk w miastach specjalnych stref ekonomicznych, gdzie zapew-
nia³y niskie koszty robocizny. P³ace tzw. migrant workers � robotni-
ków sezonowych do dzisiaj s¹ bardzo niskie, a ich pracodawcy nie
p³ac¹ ubezpieczeñ emerytalnych i zdrowotnych.

W okresie wojny koreañskiej (1950�1953) i do koñca lat piêæ-
dziesi¹tych g³ównym partnerem gospodarczym i handlowym ChRL
by³ ZSRR. Nastêpnie w latach sze�ædziesi¹tych by³y to inne kraje
socjalistyczne i kraje afrykañskie. Ju¿ jednak od po³owy lat 60.,
a szczególnie 70. z przyczyn politycznych (konflikt z ZSRR), wraz
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z konieczno�ci¹ zapewnienia dop³ywu nowoczesnych technologii, g³ów-
nie w dziedzinach gospodarki zwi¹zanych z szeroko pojêtym kom-
pleksem obronnym wyst¹pi³a potrzeba wspó³pracy z �odwiecznym�
wrogiem Japoni¹, krajami Zachodu, g³ównie Europ¹ i Kanad¹, czy
wreszcie od po³owy lat 80. Kore¹ Po³udniow¹ (ROK-Republic of Ko-
rea). Wprowadzany przez Chiny rozwój technologii nuklearnych
i rakietowych, polegaj¹cy pocz¹tkowo na wspó³pracy z ZSRR, wobec
datuj¹cej siê od pocz¹tku lat sze�ædziesi¹tych wzajemnej niechêci,
uleg³ zdecydowanemu zahamowaniu. ChRL zaczê³a nawi¹zywaæ
w latach 80. XX wieku wspó³pracê w tej dziedzinie z nieoczekiwa-
nymi partnerami takimi jak Izrael, czy Republik¹ Po³udniowej Afry-
ki, która w tamtym okresie ci¹gle uznawa³a Republikê Chiñsk¹ na
Tajwanie.

Jednak¿e wyzwania, które zaczê³y siê pojawiaæ przed gospodar-
ka chiñsk¹ lat osiemdziesi¹tych, wymaga³y zupe³nie innego poziomu
wspó³pracy z zagranicznymi partnerami gospodarczymi. Natural-
nym kierunkiem wydawa³a siê byæ gospodarka japoñska, która po-
siada³a wystarczaj¹co rozwiniête technologie, a której równie¿ za-
czyna³o brakowaæ r¹k do pracy w ga³êziach przemys³u opartych na
monta¿u wyrobów gotowych z czê�ci wyprodukowanych gdzie in-
dziej. W tamtych latach jednak¿e pe³ne otwarcie na Japoniê by³o dla
ChRL praktycznie niewyobra¿alne. I w³a�nie w tym okresie gospo-
darka chiñska zaczyna znacznie szerzej wykorzystywaæ po�rednic-
two Hong Kongu i Singapuru. Hong Kong, wówczas jeszcze kolonia
brytyjska, ale z 95% ludno�ci chiñskiej, sta³ siê jak gdyby pomostem
pomiêdzy kapitalistyczn¹ gospodark¹ �wiatow¹, a gospodark¹ ChRL.
Singapur ze swoim potencja³em przemys³owym, olbrzymim portem
tranzytowym, ale przede wszystkim doskonale rozwiniêtymi us³uga-
mi finansowymi by³ bardzo oczekiwanym partnerem w reorganizacji
i modernizacji gospodarki ChRL. W obydwu przypadkach kluczowym
czynnikiem by³o u¿ywanie jêzyka chiñskiego na równi z angielskim
przez firmy i biznesmenów z tych dwóch miast-pañstw oraz fakt, i¿
chodzi³o o dominuj¹c¹ rolê ludno�ci chiñskiej.
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Wa¿ne spostrze¿enie z tamtego okresu, to jak gdyby symbolicz-
ny podzia³ pomiêdzy gospodark¹ Chin Wschodnich, a gospodark¹
Zachodu i Pó³nocy. Ta pierwsza zaczê³a gwa³townie nabieraæ tenden-
cji rynkowych, ta druga pozostawa³a w sferze g³êbokiej gospodarki
socjalistycznej. Zreszt¹ symptomy takiego podzia³u widoczne s¹ do
dzisiaj. Pó³noc i Zachód to ci¹gle wielkie pañstwowe przedsiêbior-
stwa z bran¿y stalowej, metalowej, energetycznej czy górnictwo. Po-
³udnie i Wschód to przemys³ przetwórczy, w³ókienniczy, odzie¿owy,
nowe technologie itp.

USA zaczê³y byæ obecne w gospodarce chiñskiej po roku 1977
z dwóch powodów. Obydwa by³y zwi¹zane z szeroko rozumianym
rolnictwem i gospodark¹ ¿ywno�ciow¹. Po pierwsze Chiny ci¹gle
importowa³y znaczne ilo�ci zbó¿, szczególnie pszenicy i soji z USA.
Po drugie rozwój i intensyfikacja upraw w chiñskim rolnictwie za-
czê³y wymagaæ stosowania coraz wiêkszej ilo�ci nawozów mineral-
nych. W tej w³a�nie dziedzinie rozpoczê³a siê wieloletnia wspó³praca
handlowa pomiêdzy Chinami a USA. USA eksportowa³y zbo¿e bez-
po�rednio przez swoje w³asne firmy, którym rz¹d USA udziela³
gwarancji, by³y to wiêc niejako transakcje miêdzyrz¹dowe. Wydat-
nie pomog³a w tym ustawa z okresu administracji prezydenta Car-
tera tzw. Agriculture Trade Act z 1978 roku1. Okre�la³a one wielko�æ
subsydiów federalnych p³aconych firmom handlowym przy eksporcie
zbó¿, a za ich po�rednictwem farmerom. Nawozy mineralne, szcze-
gólnie mocznik i nawozy fosforowe by³y eksportowane przy pomocy
miêdzynarodowych firm handlowych (traderskich np. Transammo-
nia, Arcadian, Marc Rich), w których czêsto znacz¹cy udzia³ ma
kapita³ amerykañski. W³a�nie na bazie obrotu nawozami mineralny-
mi powsta³y pierwsze, du¿e, bezpo�rednie inwestycje amerykañskie.
By³y to zak³ady nawozowe w prowincji Jilin, a tak¿e na licencji Du
Pont zak³ady petrochemiczne produkuj¹ce, jako wyrób finalny, m.in.
opakowania do nawozów sztucznych2.

1 http://www.agriculture.senate.gov/Legislation/Compolation/AgTrade/
acta27, 23.01.2004 (18.04.2006)

2 http:// www.china.org.cn./english/government/90791.htm (20.04.2006)
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Pozostaje pytanie w jaki sposób Chiny regulowa³y zobowi¹zania
wobec swoich amerykañskich kontrahentów? Po pierwsze koncerny
amerykañskie przy pomocy filii swoich firm w Hong Kongu, Singa-
purze, a pó�niej na Tajwanie zaczê³y przenosiæ czê�æ ich prostej
produkcji do specjalnych stref ekonomicznych w ChRL. By³y
to przewa¿nie nieskomplikowane wyroby przemys³owe, jak przy-
s³owiowe zapalniczki czy latarki, sprzedawane pó�niej w sieciach
amerykañskich supermarketów. Po drugie zadzia³a³a wielka gospo-
darka pañstwowa z terenów prowincji pó³nocno-wschodnich. Znacz-
nie wzrós³ eksport prostych wyrobów stalowych, koksu meta-
lurgicznego, czy wywóz przez port Dalian surowej ropy naftowej
z pól Daqing.

Tak rozwijaj¹cy siê poziom wzajemnych obrotów, które w roku
1988 osi¹gnê³y zbilansowany poziom ok. 30 mld ówczesnych dola-
rów3, zosta³ zatrzymany przez wydarzenia na placu Tiananmen
w dniu 4 czerwca 1989 roku. USA ograniczy³y swoj¹ reprezentacjê
dyplomatyczn¹, ³¹cznie z zamkniêciem przedstawicielstwa handlo-
wego w Pekinie, które ponownie otwarto dopiero w 2001 roku.

Spadkowa tendencja w handlu i utrzymywanie siê amerykañ-
sko-chiñskich obrotów tylko przy pomocy firm multi-narodowych,
oraz poprzez filie firm amerykañskich z Hong Kongu i Singapuru
trwa³a a¿ do roku 1992. Wtedy nast¹pi³ pewien znacz¹cy, ale chyba
oczekiwany prze³om.

Wp³yw rozpadu ZSRR
na politykê handlow¹ ChRL

Poczynaj¹c od roku 1989, jedni z g³ównych partnerów handlo-
wych Chin, czyli dawne kraje socjalistyczne Europy �rodkowo-
Wschodniej, zaczynaj¹ zmieniaæ swoje gospodarki. Upadaj¹ w tych

3 Dane Centralnego Urzêdu Celnego ChRL za rok 1988http://www.en-
glish.customs.gov/Portals/088/1988 %20 China20%customs.doc.(20.04.2006)
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krajach wielkie centrale handlu zagranicznego, które by³y dotych-
czas jednymi partnerami handlowymi Chin. Zostaj¹ przerwane ist-
niej¹ce po³¹czenia kooperacyjne, a nowe firmy prywatne jeszcze nie
znalaz³y swego miejsca na chiñskim rynku. To samo jeszcze w wiêk-
szym stopniu zaczê³o dotyczyæ gospodarek pañstw powsta³ych na
gruzach ZSRR.

Rozpad Zwi¹zku Radzieckiego w grudniu 1991 stworzy³ ca³ko-
wicie nowe warunki wspó³pracy pomiêdzy Chinami, a ich pó³noc-
nym s¹siadem. Upadek powi¹zañ gospodarczych pomiêdzy niepodle-
g³ymi pañstwami powsta³ymi na bazie by³ych republik radzieckich,
a central¹ w Moskwie, tj. by³ymi tzw. centralami handlu zagranicz-
nego, zaowocowa³ drastycznym spadkiem sprzeda¿y towarów z tery-
torium b. ZSRR na rynku chiñskim.

Z drugiej strony rynek po-radziecki by³ gotów wch³on¹æ ka¿d¹
ilo�æ wyrobów chiñskiego przemys³u w³ókienniczego, elektrycznego
czy elektronicznego z nowo powsta³ych fabryk i fabryczek Wschodu
i Po³udnia Chin, ale pojawi³ siê g³ówny problem-p³atno�ci. Rosyjscy,
nowi, prywatni odbiorcy nie dysponowali odpowiednim zapleczem
finansowym, aby móc dokonywaæ realnych transakcji.

G³ówny rosyjski atut, czyli przemys³y: energetyczny, metalur-
giczny czy stalowy, by³y w³a�nie w trakcie przeobra¿eñ prywatyza-
cyjnych, a takie koncerny jak £ukoil, Jukos, Sibnieft, RusAl, Sie-
wier Stal czy MMK by³y dopiero budowane. Wolumenowi obrotów
nie sprzyja³y zreszt¹ niskie w tym okresie ceny na ropê, gaz, oraz
wyroby stalowe b¹d� aluminiowe. Poza tym infrastruktura trans-
portowa pomiêdzy Rosj¹, a Chinami by³a znacz¹co niewystarczaj¹ca
dla przewozu towarów masowych jak: ropa naftowa, rudy metali,
czy tarcica. Na granicy Federacji Rosyjskiej i Chin funkcjonowa³o
tylko jedno przej�cie kolejowe Zabajkalsk-Manzhuli. Nie by³o ¿ad-
nych ruroci¹gów naftowych czy gazowych itp.

W wolne miejsce, jako pewnego rodzaju po�rednicy finansowi,
zaczê³y wchodziæ niejasnego pochodzenia firmy amerykañskie, szwaj-
carskie czy cypryjskie, które zabezpiecza³y finansowo transakcje
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pomiêdzy Rosj¹, a Chinami szczególnie przy obrocie towarami ma-
sowymi. Firmy te by³y dziwnego rodzaju konglomeratami na pozio-
mie zarz¹dzania, w których wspó³dzia³ali menad¿erowie amerykañ-
scy, jednak¿e chiñskiego i rosyjskiego pochodzenia. (np. Vitol, Glen-
core, Phibro, czy znana w Polsce �J&S� itp.). Wraz z rozwojem ob-
rotów handlowych z Chinami wiod¹c¹ rolê zaczê³y odgrywaæ wielkie
podmioty multi-narodowe powsta³e na bazie firm handlowych znane
w USA jako Multi-Nationals czy Sogo Shoshu w Japonii4.

Nowe kierunki wspó³pracy gospodarczej
ChRL z USA

Pocz¹tkowe zabezpieczanie przez firmy amerykañskie transak-
cji pomiêdzy Chinami a Rosj¹ w obrotach towarami masowymi, tzw.
commodities, przerodzi³o siê w wymianê handlow¹ na zupe³nie in-
nym poziomie. Wspomniane wy¿ej Multi-Nationals (np. General
Electric Aviation, Ford Motor Investment itp.) czy Sogo Shoshu
(Mitsui, Marubeni, Itochu itp.) przekszta³ci³y zwyk³¹ wymianê han-
dlow¹ z Chinami w inny, bardziej kompleksowy rodzaj stosunków
gospodarczych. Firmy multi-narodowe rozpoczê³y na bazie wymiany
handlowej bezpo�rednie inwestycje zagraniczne (Foreign Direct In-
vestments � FDI) w gospodarkê chiñsk¹, pocz¹tkowo w specjalnych
strefach ekonomicznych, a stopniowo w regionach i ga³êziach gospo-
darki, gdzie inwestycje zagraniczne by³y mo¿liwe wg rozporz¹dzeñ
w³adz chiñskich.

W roku 1992 dwustronna wymiana handlowa pomiêdzy obydwo-
ma krajami, tj. ChRL a USA, wynosi³a ok. 33 mld dolarów USA,
a wiêc by³a na poziomie roku 1988, ale do roku 2005 wzros³a do
ponad 230 mld USD, za� rok 2006 zakoñczy³ siê bilansem wzajem-
nych obrotów na poziomie 262,7 mld USD5, przy nadwy¿ce eksportu

4 J. H. Dunning, The Globalization of Business, Routledge, London 1992, s. 15.
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chiñskiego za rok 2006 na poziomie 144,3 mld USD. Ca³kowity,
skumulowany deficyt handlowy pomiêdzy USA, a Chinami na ko-
niec roku 2005 wyniós³ oko³o 350 mld USD6, co jest najwiêksz¹
liczb¹ spo�ród wszystkich krajów �wiata, a wiêc Chiny zajê³y w tym
kontek�cie miejsce Japonii. Bezpo�rednie inwestycje amerykañskie
(FDI) w Chinach wynios³y ponad 48 mld dolarów na koniec roku
2003 z ca³ej liczby 61 miliardów USD, które nap³ynê³y z ca³ego
�wiata do Chin7 . Dzia³a w tym kraju ok. 20 000 firm z udzia³em
kapita³u amerykañskiego (joint venture), b¹d� bêd¹cych w pe³ni
w³asno�ci¹ podmiotów amerykañskich, w tym 100 wielkich koncer-
nów multi-narodowych maj¹cych swe g³ówne siedziby w USA8.

Co spowodowa³o taki gwa³towny wzrost? Poczynaj¹c od roku
1992 firmy amerykañskie, ale równie¿ rz¹d USA, szczególnie za
czasów prezydentury B.Clintona zaczê³y oddzielaæ interesy gospo-
darcze od stosunków politycznych. Istniej¹ce kontrowersje wokó³
oceny wydarzeñ na placu Tiananmen, statusu Tybetu i Tajwanu czy
praw cz³owieka w ChRL przesta³y rzutowaæ na poziom wymiany
handlowej.

Wielkie firmy takie jak Nike, czy Wal-Mart zaczê³y przenosiæ
produkcjê z krajów Ameryki £aciñskiej, czy innych azjatyckich kra-
jów rozwijaj¹cych siê do Chin. Atutem by³a tania si³a robocza, sta-
bilno�æ polityczna, brak zagro¿enia terroryzmem politycznym czy
zwyk³ym kryminalnym. Wa¿nym czynnikiem by³a stabilizacja walu-
towa; yuan a¿ do roku 2005 by³ na sta³ym poziomie ok. 8,3 yuanów
do dolara USA z pasmem wahañ w granicach 0.2% do max.0,3%

5 Dane za rok 1992 G³ówny Urz¹d Celny ChRL, http://english.customs.gov/
Portals/092/1992 20%China%20customs.doc, za� lata 2005/06 za Narodowym
Biurem Statystycznym Chin (Statistical Communique) www.stats.gov.cn/tjsj/
ndsj/2005/index.htm i www. stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2006/index.htm. (12.03.2007)

6 Ding Gang, What Wrong with U.S. � China Trade, �Global Times�,
11.10.2005.

7 www.china.org.cn/e-company/04-01-20/Page 04001.htm. (12.03.2007).
8 Dane za 7th Annual U.S. � China Trade Conference Nov. 9-10.2006,

www.usccc.org/newhome/conference_material10.asp.(12.03.2007).
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i to dopiero od roku 2000. Taka dzia³alno�æ w³adz chiñskich wskazuje
na olbrzymie zorientowanie gospodarki na dzia³alno�æ eksportow¹.

Proeksportowe nastawienie gospodarki chiñskiej rodzi³o niejed-
nokrotnie pewne napiêcia w stosunkach z USA i �ma³e wojny han-
dlowe�. W³adze federalne czêstokroæ wprowadza³y c³a antydumpin-
gowe na towary chiñskie, szczególnie te z zakresu przemys³u stalo-
wego, chemicznego czy mechanicznego. A wiêc z tych ga³êzi, gdzie
starano siê ochroniæ miejsca pracy w Ameryce. Anegdotycznie mo¿-
na powiedzieæ, ¿e George W. Bush junior obiecuj¹c ochronê przemy-
s³u stalowego przed nieuczciw¹ konkurencj¹ chiñsk¹ mia³ nadziejê
wygraæ wybory w przemys³owych stanach Ohio i Pensylwania
w roku 2000 (wygra³ tylko w Ohio).

Rola eksportu w strategii rozwoju
gospodarczego Chin

W roku 2005 chiñska wymiana zagraniczna wynios³a 1,42 bilio-
na USD, czyli 62 % chiñskiego PKB wynosz¹cego 2,27 biliona USD,
a za rok 2006 obroty te stanowi³y 1,7067 biliona USD, tj. ponad 70%
tego¿ PKB wynosz¹cego 2,438 biliona USD. Nadwy¿ka eksportu na
importem wynios³a w roku 2005 102,3 miliarda USD, w tym¿e
praktycznie ca³a ta nadwy¿ka akumuluje siê w obrotach z USA,
prawie 100 miliardów po stronie chiñskiej. Dane za rok 2006 do-
tycz¹ce nadwy¿ki chiñskiego eksportu wskazuj¹ na warto�æ 177,6
mld USD, z tym ¿e nadwy¿ka w wymianie z USA wynios³a ju¿
144,3 mld USD9.

Jeszcze ciekawszy jest wynik dotycz¹cy udzia³u wymiany zagra-
nicznej w warto�ci chiñskiego PKB (GDP) per capita. Przy wielko�ci
PKB 1.735 USD na g³owê mieszkañca, na koniec 2005 roku wolu-
men obrotów handlu zagranicznego wynosi³ 1.087 USD, a wiêc 62,7%

9 Dane za Narodowym Biurem Statystycznym Chin, op. cit.
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ca³o�ci PKB per capita. Czyli odejmuj¹c przychody z handlu zagra-
nicznego na g³owê mieszkañca przypada tylko 176 centów na dzieñ
produktu wytworzonego na u¿ytek wewnêtrzny10.

Jednocze�nie bior¹c pod uwagê rosn¹ce nierówno�ci w docho-
dach pomiêdzy miastem, a wsi¹, a tak¿e pomiêdzy poszczególnymi
grupami spo³ecznymi nale¿y stwierdziæ, ¿e zale¿no�æ gospodarki
chiñskiej od handlu zagranicznego jest jeszcze wy¿sza w odczuciu
spo³ecznym. Liczby mówi¹ce o prawie dwucyfrowym, a przynajmniej
bliskim 10% wzro�cie PKB prawie ka¿dego roku, nie odzwierciedlaj¹
ca³ego problemu kompleksowo�ci stosunków handlowych, a szerzej
gospodarczych pomiêdzy Chinami i USA.

Poczynaj¹c od roku 1995 wielkie amerykañskie koncerny multi-
narodowe zaczynaj¹ przenosiæ ca³e linie produkcyjne w przemy�le
monta¿owym, czy tekstylnym do Chin. Jednak¿e, co ciekawe, wyro-
by z chiñskich filii tylko w ok. 30% trafiaj¹ na rynek amerykañski,
reszta do innych krajów rozwiniêtych, jak Unia Europejska, Hong
Kong i Japonia lub do krajów takich jak Rosja, Australia czy kraje
ASEAN, gdzie s¹ istotnym czynnikiem w wyrównywaniu bilansu
handlowego. Te ostatnie kraje s¹ bowiem bardzo wa¿nymi partnera-
mi Chin w dostawach surowców energetycznych, czy rudy ¿elaza,
gdzie nierównowaga jest szczególnie wysoka ze wzglêdu na obecn¹
sta³¹ tendencjê wysokich cen ropy naftowej czy metali strategicz-
nych (mied�, nikiel).

Stany Zjednoczone bêd¹c praktycznie obok Hong Kongu jedy-
nym, wielkim, �dostarczycielem� nadwy¿ki handlowej, (co ciekawe
w pierwszej pi¹tce �dostarczycieli� chiñskiej nadwy¿ki obrotów jest
Polska), s¹ przedmiotem specjalnych zabiegów ze strony w³adz
w Pekinie, jak i chiñskich przedsiêbiorców.

10 H. C. K. Liu, The Wages of Neo-Liberalism Part 2: The US-China trade
imbalance, �Asia Times, Greater China�, 31.03. 2006.
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Rosn¹cy deficyt handlowy USA w stosunkach
z ChRL � jeden z g³ównych przedmiotów sporu

Przewaga nadwy¿ki handlowej po stronie Chin, która w roku
2005 wynios³a 102 mld USD, za� w roku 2006 wzros³a do 177,5 mld
USD i wynika z szeregu ró¿norodnych przes³anek11.

Wiêkszo�æ chiñskiego eksportu do USA to towary powszechnego
u¿ytku sprzedawane w sieciach amerykañskich super i hiper-mar-
ketów. Wyprodukowane zosta³y one w firmach na terenie Chin ,
które s¹ albo joint-venture chiñsko-amerykañskim, albo w³asno�ci¹
kapita³u amerykañskiego, albo multi-narodowego z podstawow¹ baz¹
kapita³ow¹ i operacyjn¹ w USA. W koñcowym wiêc rozrachunku ich
dochód netto mo¿e byæ wytransferowany do Stanów Zjednoczonych.

Drugim wa¿nym aspektem nierównowagi s¹ problemy z, de-
likatnie mówi¹c, niewystarczaj¹c¹ ochron¹ praw w³asno�ci inte-
lektualnej  Intellectual Property Rights (IPR) na rynku chiñskim.
Du¿a wiêc czê�æ oprogramowania komputerowego, filmów, muzyki
na p³ytach DVD trafia na rynek chiñski, ale i rynki s¹siednie (np.
Rosja) jako produkty �pirackie�. Jest to przedmiotem sta³ej krytyki
zarówno w³adz federalnych USA, jak i firm amerykañskich. I w po-
³owie kwietnia 2007 r. by³a przedmiotem procedury prawnej wszczê-
tej przez administracjê federaln¹ przeciwko ChRL przed organami
WTO (�wiatowej Organizacji Handlu).

Trzeci aspekt, to dotychczasowa odmowa w³adz federalnych,
maj¹ca swoje oczywiste uzasadnienie, udzielania zezwoleñ firmom
amerykañskim na eksport do Chin wysoko-zawansowanych i woj-
skowych technologii. To jak widaæ na przyk³adach jednostkowych
umów Microsoft�u czy Boeing�a znacznie by poprawi³o bilans wza-
jemnych obrotów.

Czwarty � to odmowa w³adz federalnych na przejêcia czy fuzje
du¿ych firm amerykañskich przez du¿e, a wiêc z udzia³em kapita³u

11 Dane za Narodowym Biurem Statystycznym Chin, op. cit.
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pañstwowego, firmy chiñskie. Nawet w tym przypadku ostatnia
(z po³owy 2006 r.) sprzeda¿ czê�ci koncernu IBM chiñskiemu produ-
centowi komputerów Lenovo, pokaza³a, ¿e takie dzia³ania nieko-
niecznie musz¹ przynosiæ straty na rynku USA, czy amerykañskim
konsumentm12 .

Z drugiej strony chiñskie rezerwy walutowe wynios³y na koniec
roku 2005 ponad 800 miliardów dolarów, na koniec roku 2006 osi¹-
gnê³y poziom 1,066 biliona dolarów USA, by w kwietniu 2007 doj�æ
do 1,216 biliona USD13, co wysuwa ChRL na pierwsze miejsce
w �wiecie. Wiêkszo�æ tych rezerw to amerykañskie obligacje rz¹do-
we zakupione przez chiñski bank centralny (PBOC- People�s Bank
of China)), ale równie¿ przez wielkie banki komercyjne (np. BOC,
BOCM, CDB, CCB). Prosty z tego wniosek, ¿e Chiñczycy finansuj¹
bezprzyk³adnie wielki deficyt bud¿etowy USA.

W argumentacji po stronie chiñskiej przedstawia siê kilka zna-
cz¹cych dowodów przemawiaj¹cych na korzy�æ przedstawiania chiñ-
skiego eksportu do USA jak pozytywu. Po pierwsze, tañsze chiñskie
towary pozwalaj¹ utrzymywaæ w ryzach inflacjê w USA. Indeks
towarów konsumpcyjnych nie ro�nie zbyt gwa³townie, co przy gospo-
darce obci¹¿onej tak du¿ymi wydatkami wojskowymi ma niebagatel-
ne znaczenie14.

Po drugie, znacz¹ca czê�æ towarów jest importowana do USA
przez filie amerykañskich firm dzia³aj¹ce w Hong Kongu czy Ma-
kao, a wiêc znacz¹ca wielko�æ przychodu pozostaje po stronie poza
granicami Chin. A poza tym dochodzi do tego znacz¹cy zarobek
hurtownika i sprzedawcy detalicznego w Stanach. Typowy przyk³ad:
para damskich butów kosztuje na targach w Ningbo/ prowincja
Zhejiang/ ok. $ 20, ta para butów jest sprzedawana w USA w Wal-

12 R. Smith & C. Cooper, The US-China �disconnect, �Asia Times, Greater
China�, 26.04.2006.

13 Dane Narodowego Biura Statystycznego Chin, op.cit.
14 N. Baker, U.S. Trade with China; Expectations vs. Reality, �Oxford Pa-

pers� 2006.
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Marcie po $ 100, a gdy bêdzie sprzedawana na 5 Alei w Nowym
Jorku to cena mo¿e doj�æ nawet do $ 400 dolarów, tylko bêdzie
musia³a mieæ jaki� miêdzynarodowy znak firmowy. A wiêc re-eks-
porter z Hong Kongu, amerykañski hurtownik i detalista zarobi¹
minimum 80% koñcowej ceny15.

Eksport wyrobów wysokich technologii nie zmieni znacz¹co bi-
lansu handlowego, bowiem wed³ug oceny chiñskich ekspertów takie-
go rodzaju wyroby nie przekrocz¹ 5�6% w ca³ym wolumenie obro-
tów. Strona chiñska przekonuje, ¿e argument o nara¿aniu bezpie-
czeñstwa Stanów Zjednoczonych przy tego rodzaju eksporcie nie jest
uprawniony do zastosowania. Chiny wg w³adz ChRL nie s¹ dla USA
krajem wrogim, lub chocia¿by nieprzyjaznym, po 11 wrze�nia 2001
roku podtrzymuj¹ wspólny miêdzynarodowy front walki z terrory-
zmem, w podtek�cie nale¿y rozumieæ legitymizacjê chiñskich dzia-
³añ przeciwko mniejszo�ci muzu³mañskiej na Zachodzie kraju. Jed-
nak¿e dzia³ania USA w Iraku spotka³y siê z krytyczn¹ ocen¹ ze
strony ChRL. Argumenty strony amerykañskiej s¹ natury obaw
o mo¿liwo�ci �skopiowania� przez stronê chiñsk¹ technologii obron-
nych czy kosmicznych, które mia³by niekorzystny wp³yw na przy-
sz³o�ciow¹ równowagê si³ w regionie, albo mo¿e nawet w wymiarze
globalnym bior¹c pod uwagê perspektywê 20�30 lat16.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e pomimo nierównowagi w bilansie obrotów
pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹, a Chinami tego typu zastrze¿enia wy-
daj¹ siê byæ mniej istotne, gdy¿ UE , w przeciwieñstwie do USA, nie
posiada w tym regionie interesów strategicznych, które ma strona
amerykañska bior¹c pod uwagê sprawê Tajwanu czy Pó³wyspu
Koreañskiego.

Nierównowag¹ we wzajemnych obrotach, ale i perspektywami
na rozwi¹zanie sytuacji, zajmuje siê Chiñsko-Amerykañska Wspól-
na Komisja ds. Handlu i Wymiany (JCCT � Joint Commission on

15 H. C. K. Liu, op. cit.
16 R. Smith & C. Cooper, op. cit.
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Cooperation and Trade). Wraz ze wst¹pieniem ChRL do WTO
w dniu 11 grudnia 2001 roku, czego USA by³y zdecydowanym adwo-
katem, znacznie wzros³a rola tej Komisji. Jej posiedzenia i podpisy-
wanie umów bilateralnych w formach obowi¹zuj¹cych dla WTO,
winno przynie�æ rozwi¹zanie podstawowych, dwustronnych proble-
mów. Wa¿no�æ dzia³añ tej komisji jak i piêcioletni okres przynale¿-
no�ci ChRL do WTO podkre�li³a by³a przedstawiciel handlowy USA
w Pekinie pani Charelne Barshefsky, w czasie panelu zorganizowa-
nego w dniu 12 grudnia 2006 roku przez wydawany w Pekinie
dziennik ekonomiczny �Caijin�, tu¿ przed pierwszym posiedzeniem
nowego chiñsko-amerykañskiego cia³a Komisji ds. Strategicznego
Dialogu Gospodarczego (SED � Strategic Economic Dialogue).

Stan stosunków handlowych Chin i USA
w po³owie pierwszej dekady XXI wieku.

Perspektywy

Lata 2005 i 2006 przynios³y nowe spojrzenie na stosunki pomiê-
dzy dwoma najwiêkszymi partnerami gospodarczymi. W czasie po-
siedzeñ Wspólnej Komisji strona amerykañska podnosi³a nastêpuj¹-
ce kwestie: rosn¹cy amerykañski deficyt handlowy, problem niedo-
warto�ciowanej chiñskiej waluty, s³aby wynik walki w³adz chiñskim
z piractwem intelektualnym.

Strona chiñska zgodzi³a siê na zniesienie zakazu importu ame-
rykañskiej wo³owiny, zrównowa¿enie równowagi kapita³owej w sek-
torze telekomunikacyjnym, ochronê w³asno�ci intelektualnej poprzez
nakaz u¿ywania legalnie zakupionych oprogramowañ komputero-
wych, jak równie¿ kontrakty z firmami takimi jak Microsoft lub
Boeing.

Strona chiñska podkre�la³a, odmowê sprzeda¿y kalifornijskiej
firmy naftowej Unocal dla trzeciego najwiêkszego, chiñskiego kon-
cernu naftowego CNOOC mimo oferowania najwy¿szej ceny.
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Strona amerykañska podkre�la³a niedostêpno�æ rynku chiñskie-
go dla zagranicznych, w tym amerykañskich, firm ubezpieczenio-
wych. Równie¿ brak pe³nego uwolnienia kursu yuana powodowa³
krytykê USA. Wa¿nym zarzutem by³a tak¿e niedostêpno�æ rynku
ChRL dla zagranicznych ksi¹¿ek, filmów czy publikacji.

Jednak¿e wnioskuj¹c z wielko�ci wzajemnych obrotów, takie
inwestycje jak zakup wiêkszo�ciowych udzia³ów w koncernie IBM
przez chiñskiego producenta komputerów Lenovo, perspektywy
wygl¹daj¹ bardzo obiecuj¹co. O tym, ¿e obydwie strony my�l¹
o sobie jako o dwóch najwa¿niejszych partnerach �wiadczy liczba
chiñskich studentów w USA na poziomie ok. 140 tys., a tak¿e otwie-
ranie przez amerykañskie uniwersytety filii w Chinach, np. s³ynny
John Hopkins ma filiê swojego uniwersytetu w Nankinie; Hopkins-
Nanjing Center.

Wa¿nym, a byæ mo¿e decyduj¹cym o przysz³o�ci wzajemnych
stosunków by³o pierwsze w historii posiedzenie wspomnianej powy-
¿ej Chiñsko-Amerykañskiej Komisji ds. Strategicznego Dialogu Go-
spodarczego (SED- Strategic Economic Dialogue), które odby³o siê
w Pekinie w dniach 14�15 grudnia 2006. Ze strony chiñskiej
przewodniczy³a w posiedzeniu Wicepremier ds. Gospodarczych pani
Wu Yi, a ze strony amerykañskiej Sekretarz Skarbu Henry Paulson,
a w sk³adzie delegacji USA by³o sze�ciu cz³onków gabinetu w tym
Sekretarz Handlu Carlos Guterriez i Szef Rezerwy Federalnej Ben
Bernanke. Podkre�lono szereg problemów w wymianie Chiny-USA,
ale wymieniono wysi³ki obydwu partnerów w osi¹gniêciu jak naj-
wy¿szego poziomu obrotów wzajemnych i osi¹gniêciu równowagi
handlowej. I tak podano oficjalnie do wiadomo�ci, ¿e eksport USA
do Chin w ci¹gu 11 miesiêcy 2006 wzrós³ o 23% w stosunku do roku
2005.

Koñcowe, aczkolwiek wstêpne, dane z Narodowego Biura Staty-
stycznego Chin za ca³y 2006 rok wskazuj¹ na nastêpuj¹ce liczby.
Najwiêkszym partnerem handlowym ChRL by³a Unia Europejska
z ca³o�ci¹ obrotów (import i eksport) na poziomie 272,3 mld USD,
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drugim USA z obrotami wielko�ci prawie USD 262,7 mld USD,
trzecia Japonia z wolumenem obrotów 207,3 mld USD, czwarty Hong
Kong z obrotami na poziomie 166,2 mld USD17.

Bardziej szczegó³owe dane dotycz¹ce obrotów ChRL z USA
wskazuj¹, ¿e w 2006 roku Chiny sta³y siê drugim po UE partnerem
handlowym Stanów wyprzedzaj¹c Meksyk. Przy ca³o�ci obrotów 262,7
mld USD, chiñski eksport do USA wyniós³ 203,5 mld. USD, a import
ze Stanów osi¹gn¹³ 59,2 mld USD. Nadwy¿ka obrotów po stronie
chiñskiej osi¹gnê³a poziom 144,3 mld USD, przy ca³ej chiñskiej
nadwy¿ce w bilansie handlu zagranicznego w wysoko�ci 177,5 mld
USD, a wiêc USA dostarczaj¹ prawie 81% ca³o�ci nadwy¿ki18.

USA pozostaj¹ drugim chiñskim partnerem handlowym, pierw-
szym rynkiem eksportowym, trzecim rynkiem importowym dla
wysokich technologii, szóstym rynkiem importowym jako ca³o�ci. S¹
te¿ najwiêkszym �dostarczycielem� bezpo�rednich inwestycji zagra-
nicznych (FDI), które za rok 2006 wynios³y w ca³o�ci 69,47 mld
USD, w tym ze strony USA by³o to 52,4 mld USD mimo spadku
poziomu amerykañskich inwestycji rok do roku 2006/2005 o ok. 15%.
ChRL s¹ przez ostatnie 15 lat najwiêkszym na �wiecie �odbiorc¹�
FDI w�ród krajów rozwijaj¹cych siê. I mimo spadku amerykañskich
inwestycji w 2006 roku i tak wynoszà one (bezpoúrednio, bàdê przez
Hong Kong, Singapur i tzw. raje podatkowe) ok. ¾ wszystkich FDI
w Chinach19.

Dobrymi przyk³adami bie¿¹cych stosunków gospodarczych po-
miêdzy Chinami a USA s¹ dwa rzeczywiste i realne fakty. Dotycz¹
one przegl¹du sytuacji w trzeciej, po Shenzhen w prowincji Guang-
dong i Pudong New Area w Szanghaju, co do wa¿no�ci specjalnej
strefie ekonomicznej, tj. Binhai New Area w okrêgu municypalnym
Tianjin. Mianowicie przy rocznym PKB w tej strefie wynosz¹cym

17 Dane Narodowego Biura Statystycznego Chin, op. cit.
18 Ibidem.
19 Informacja CNN Int�l z dn. 5.04.2007 i www.usccc.org/newhome/confe-

rence_material10.asp.(12.03.2007)
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w 2005 roku ok. 40 miliardów USD, bezpo�rednie inwestycje zagra-
niczne wynios³y w tym¿e roku ok. 15,5 miliarda dolarów, w tym
z USA 5,1 mld. USD. Dzia³a w tej strefie 1234 firm amerykañskich
od najwiêkszych, jak Microsoft czy Coca-Cola, do ma³ych firm spo-
¿ywczych importuj¹cych chiñskie przyprawy. Za rok 2005 obroty
Binhai w handlu zagranicznym wynios³y 36,36 mld USD, w tym
obroty realizowane przez podmioty z udzia³em kapita³u zagraniczne-
go stanowi³y 89% obrotów, a te z udzia³em kapita³u amerykañskiego
stanowi³y prawie 85% z tej liczby, czyli 75,6% ca³o�ci wymiany20.

Drugi przyk³ad to inwestycja w wysoko�ci 2,5 mld dolarów
w port lotniczy Anchorage na Alasce. Polega ona na 10-krotnym
zwiêkszeniu wielko�ci portu cargo z g³ównym zadaniem obs³ugi ruchu
towarowego pomiêdzy Chinami, a zachodnim wybrze¿em USA. Dane
te zosta³y opublikowane na konferencji �Prowincje Pó³nocno-Wschod-
nie Chin � Zachodnie Wybrze¿e USA� w Shenyang (Mukden)
w maju 200621.

W stronê roku 2020

Wszechstronny rozwój gospodarczy Chin, ich nowe mo¿liwo�ci
technologiczne, potencja³ ludno�ciowy otwiera nowe wyzwania dla
ca³ej spo³eczno�ci miêdzynarodowej, tym USA.

Nale¿y oceniæ, ¿e oko³o roku 2020 Chiny stan¹ siê drug¹ potêg¹
gospodarcz¹ na kuli ziemskiej. Niewyczerpane wprost zasoby r¹k do
pracy i chêæ poprawienia swojego bytu przez zdecydowan¹ wiêkszo�æ
Chiñczyków spowoduje, ¿e kraj ten mo¿e siê staæ �fabryk¹ �wiata�
w XXI wieku, tak jak Wielka Brytania by³a w latach 1760�1850
�warsztatem �wiata�.

20 Dane:Biuro Administratora Binhai New Free Trade Zone za
www2.tjftz.gov.cn/system/2006/10/05/010001294.shmtl.(12.03.2007)

21 Oficjalny portal internetowy prowincji Liaoning, za: www.ln.gov.cn/
gyfw.(12.03.2007)
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Stany Zjednoczone pozostan¹ na pewno do tego czasu niekwe-
stionowanym supermocarstwem ze swoj¹ potêg¹ militarn¹, techno-
logiczn¹, a w koñcu, ale nie o najmniejszym znaczeniu, olbrzymim
rynkiem finansowym bior¹c pod uwagê wielko�æ gie³d amerykañ-
skich. Jednak¿e kapitalne znaczenie bêdzie mia³o wyj�cie USA
z wojny irackiej i innych konfliktów na Bliskim Wschodzie, które
napêdzaj¹ olbrzymi deficyt bud¿etowy kraju. W³a�nie redukcja de-
ficytu w najbli¿szych latach i pozostawanie dolara amerykañskiego,
jako jednej z wiod¹cych walut �wiata, okre�li w istotnym stopniu
poziom mocarstwowo�ci USA do roku 2020.

Czymkolwiek by nie by³y na pewno bêd¹ USA superpotêg¹, albo
mo¿e jednym z dwóch, razem z Chinami, supermocarstw i �wiat
stanie siê dwubiegunowy.

Chiny bêd¹ bowiem siê staraæ, wed³ug wielu analityków i moim
skromnym zdaniem, aby na mapie �wiata zaj¹æ pozycjê zbli¿on¹ do
tej, jak¹ mia³y przed rokiem 1650. Przede wszystkim jednak od
samych Chin zale¿y w jakim kierunku pod¹¿¹. Czy bêd¹ d¹¿y³y do
w³asnej dominacji odwo³uj¹c siê do tradycji Pañstwa �rodka, co dla
�wiata bêdzie nie do przyjêcia. Czy bêdzie mo¿liwe wprowadzenie
rozwi¹zañ demokratycznych? Czy 1,5 miliarda Chiñczyków bêdzie
podmiotem w swoim kraju, czy pozostan¹ tylko przedmiotem dzia-
³añ w³adz centralnych i lokalnych?

Chiny bêd¹ bowiem musia³y w najbli¿szej przysz³o�ci rozwi¹zaæ
wiele ze swoich gigantycznych, wewnêtrznych problemów. Dotyczyæ
to bêdzie kompleksu zagadnieñ spo³ecznych i ekonomicznych.

Spo³eczne to:
� wyrównanie poziomu ¿ycia pomiêdzy wysoko rozwiniêtymi regio-

nami takimi jak np. Szanghaj, Pekin, prowincja Guandong,
a bardzo biednymi regionami zachodu Chin,

� wyrównanie poziomu ¿ycia miêdzy ludno�ci¹ miejsk¹ i wiejsk¹,
i nie chodzi tu o proste wyrównanie dochodów, ale dostêp do wody
pitnej, wykszta³cenia, opieki medycznej, czy ubezpieczeñ emery-
talnych,
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� wp³yw spo³eczno�ci lokalnych, a nawet zwyk³ych ludzi na rozwój
ich �ma³ych ojczyzn�; tutaj nale¿y wspomnieæ chocia¿by o rugowa-
niu z ziemi rodzin ch³opskich przez lokalnych dygnitarzy, czy
wielkie korporacje,

� dramatyczny rozziew pomiêdzy liczb¹ noworodków mêskich i ¿eñ-
skich, wynikaj¹cych z obecnie korygowanej polityki planowania
rodziny 2+1,

� rosn¹ca liczba osób starszych nie posiadaj¹cych ubezpieczeñ eme-
rytalnych, a przy jednym �potomku w rodzinie� nie mog¹cych
oczekiwaæ tradycyjnej, chiñskiej opieki nad wiekowymi cz³onkami
rodziny,

� na koniec ca³y kompleks praw cz³owieka, w zakresie wolno�ci
politycznej, religijnej, czy wreszcie narodowo�ciowej (np. Tybet,
mniejszo�æ ujgurska).

Ekonomiczne to:
� zmniejszenie energoch³onno�ci w tradycyjnych zak³adach przemys³o-

wych jak kopalnie, huty, stocznie czy nawet fabryki motoryzacyjne,
� znacz¹ce zapewnienie dostatecznej ilo�ci podstawowych surowców:

ropy naftowej, gazu, rud metali, czy wêgla,
� zmniejszenie zanieczyszczenia �rodowiska, czy ca³y kompleks za-

gadnieñ ekologicznych,
� konieczno�æ znacz¹cego rozwoju rynku wewnêtrznego, tak aby

przyrost PKB nie odbywa³ siê w znacz¹cej mierze poprzez rozwój
eksportu, co bêdzie zwiêkszaæ tendencje protekcjonistyczne w g³ów-
nych krajach-importerach,

� znacz¹ce zwiêkszenie budownictwa mieszkalnego, bowiem rozwi¹-
zanie problemu mieszkaniowego w obszarze lokali o niskim i �red-
nim standardzie, bêdzie rzutowa³ na �mobilno�æ� si³y roboczej,

� braki w dostatecznej ilo�ci wysoko-kwalifikowanych pracowników
niezbêdnych do pracy wraz z rozwojem nowoczesnych ga³êzi prze-
mys³u przetwórczego, a wiêc konieczno�æ bardziej powszechnego
dostêpu do szkolnictwa na poziomie �rednim i nawet wy¿szym
z ukierunkowaniem na zaspokojenie potrzeb przemys³u i us³ug.
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W du¿ym stopniu polityka Zachodu, przede wszystkim USA, ale
i UE, wobec chiñskiego wyzwania bêdzie determinowaæ perspekty-
wy ich rozwoju w po³owie XXI wieku.

Jeden z kilku scenariuszy do roku 2030-2050 mówi: �Dlatego
mimo wszystko bardziej oczekiwane jest rozwi¹zanie, które mo¿na
by³oby okre�liæ mianem »liberalnego imperializmu«, a wiêc swoiste-
go na�ladownictwa w tej mierze USA [...]. Dopiero wtedy bêdzie
mo¿na mówiæ o ukszta³towaniu siê rzeczywistego dwubiegunowego
globalnego porz¹dku miêdzynarodowego�22.
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CHINA-UNITED STATES OF AMERICA
TRADE RELATIONS (1979�2006)

SUMMARY

USA-China commercial relations can be dated as early as the
beginning of the independence of the United States and had been
started with so called Old China Trade.

In the second half of 19th Century, USA were still kept inte-
rest in China, however their principal commitment in East Asia was
emphasized on Philippines. Such approach has been changed as the
result of Japanese military policy during 1920�s and 1930�s, when
China started to be seen as potential, major ally of the United
States and counterpoise to Japanese expansion in the region and
foreseen candidate for principal ally in the time of Second World
War and right after it.

The complicated political situation on Mainland China after the
seizure of the power by Communists, Taiwanese question and the
period of the Cold War resulted with factual freezing of Sino Ame-
rican relations.

Political opening of USA at China at the beginning of 1970�s as
well as more liberal reforms introduced in 1978 by new political
Chinese leadership with Deng Xiaoping had created necessary con-
ditions to restore trading relations between the two nations.

This paper is concentrated on development of U.S.-China trade
relations in 1990�s as well as at the beginning of 21C, and some
predictions concerning prognosis up to 2020.

The paper is also presenting how the collapse of USSR and
changes in Central-East Europe have reflected on transferring of
the stress in Chinese trade relations with the other countries, and
particularly by turning them into global dimension specially to
cooperate with EU and USA since WTO accession by China in
2001.
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What caused such rapid development? What is the main mutual
attraction; U.S. market for China and at smaller scale Chinese
market for USA?

China by the all predictions may become in 2020 the only na-
tion, which will be able to challenge USA at least on trade, and in
broader sense, on economic level.


