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Australijsko-chińskie stosunki  
gospodarcze w drugiej dekadzie XXI wieku  
a bezpieczeństwo ekonomiczne Australii

Streszczenie: Przedmiotem analizy są strategiczne uwarunkowania australijsko-chińskich 
stosunków gospodarczych w drugiej dekadzie XXI wieku. Celem artykułu jest przedstawienie 
i ocena tych stosunków w perspektywie strategicznych priorytetów Australii w zakresie 
bezpieczeństwa i rozwoju. W artykule omówiono australijsko-chińską współpracę handlową, 
postawę rządu Australii wobec kluczowych międzynarodowych projektów prezydenta Xi 
Jinpinga, inwestycje bezpośrednie chińskich przedsiębiorstw w Australii oraz inne aspekty 
współpracy gospodarczej między państwami. Zagadnienia te analizowane są w kontekście 
bezpieczeństwa ekonomicznego Australii. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że 
w drugiej dekadzie XXI wieku Chiny są dla Australii głównym partnerem gospodarczym 
i w kolejnych latach nie powinno dojść do zmiany tej sytuacji. Australijsko-chińskie stosunki 
gospodarcze dynamicznie się rozwijają mimo wzrastających obaw rządu i społeczeństwa 
Australii o szczerość intencji w polityce rosnącego w siłę Państwa Środka. Canberra zacieśnia 
współpracę gospodarczą z Chinami również mimo narastających napięć między Pekinem 
a Waszyngtonem, z którym związana jest sojuszem wojskowym. Australii zależy, aby zelżały 
napięcia w regionie Azji i Pacyfiku, ponieważ stabilność regionu jest szczególnie ważna z punktu 
widzenia jej długofalowego rozwoju gospodarczego. Australia powinna jednak w większym 
stopniu rozwijać współpracę gospodarczą również z innymi partnerami, aby nie uzależniać się 
ekonomicznie od Chin, których polityka nie jest w pełni transparentna.
Słowa kluczowe: Chiny, Australia, stosunki gospodarcze, bezpieczeństwo ekonomiczne.

Australian-Chinese economic relations  
in the second decade of the 21st century  
and Australia’s economic security

Summary: The subject of the analysis are the strategic conditions of Australian-Chinese 
economic relations in the second decade of the 21st century. The aim of the article is to present 
and evaluate these relations in the perspective of Australia’s strategic priorities in the field of 
security and development. The article discusses the Australian-Chinese trade cooperation, 
the attitude of the Australian government towards the key international projects of President 
Xi Jinping, the direct investments of Chinese enterprises in Australia and other aspects of 
economic cooperation between states. These issues are analyzed in the context of economic 
security of Australia. The main thesis of the article is the statement that in the second decade 
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of the XXI century, China is the main economic partner for Australia and in subsequent years, 
this situation should not change. Australian-Chinese economic relations are developing 
dynamically despite the increasing concerns of the Australian government and society about 
the sincerity of intentions in the policy of growing in strength Middle Kingdom. Canberra 
strengthens its economic cooperation with China despite rising tensions between Beijing and 
Washington, which is its ally. Australia wants to ease tensions in the Asia-Pacific region, because 
the stability of the region is particularly important from the point of view of its long-term 
economic development. However, Australia should further develop economic cooperation also 
with other partners, so as not to become economically dependent on China, which policy is not 
fully transparent.
Keywords: China, Australia, economic relations, economic security.

Wstęp

Po raz pierwszy w historii Australii jej główny partner handlowy, jakim jest obecnie 
Chińska Republika Ludowa, nie jest jej sojusznikiem, ani nawet sojusznikiem jej 
sojusznika. Nie dzieli on również z Australią wspólnych wartości demokratycznych, 
a także ma odmienne spojrzenie na szereg podstawowych kwestii dotyczących polityki 
międzynarodowej (Li, Kemburi, Hongzhou, 2015, s. 19). Zgodnie z pierwszą w historii 
Australii Strategią bezpieczeństwa narodowego pt. Silna i bezpieczna, wydaną w 2013 r., 
transformacja gospodarcza Chin prowadzi do zmiany światowej równowagi ekonomicznej 
i strategicznej. Dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu Chin towarzyszy wzrost 
znaczenia pod względem ekonomicznym kontynentu azjatyckiego. Z tego względu 
w ostatnich latach szybko rozwijane są więzi gospodarcze Australii z Chinami i innymi 
partnerami z Azji. Dla Australii pożądana jest taka sytuacja, aby region Azji i Pacyfiku 
był stabilnym obszarem pokoju i dobrobytu. W Strategii z 2013 r. wyrażono nadzieję, 
że Chiny i inne państwa basenu Pacyfiku, w tym Stany Zjednoczone, będą skupiały 
się na współpracy, a nie na rywalizacji. Motywować ma je do tego poczucie wspólnoty 
interesów, w tym przede wszystkim interesów gospodarczych (Department of the Prime 
Minister and Cabinet, 2013, s. 3, 9, 27). Rzeczywistość międzynarodowa jest jednak inna. 
W regionie Azji i Pacyfiku następuje intensyfikacja zbrojeń, a także wzrasta napięcie 
między Chinami i Stanami Zjednoczonymi oraz innymi państwami regionu.

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa zależy od poziomu jego rozwoju gospodarczego 
i konkurencyjności na rynku światowym. Jest ono gwarancją niezależności gospodarczej 
państwa oraz promowania społeczno-gospodarczego dobrobytu społeczeństwa (Metelev, 
2014, s. 82). Dla bezpieczeństwa ekonomicznego Australii potencjalnie poważne 
zagrożenie stanowią tarcia na Morzu Południowochińskim, co zaznaczone zostało 
między innymi w Białej Księdze Obronności z 2016 r.  Wynika to między innymi z faktu, 
że przez ten akwen transportowane jest prawie dwie trzecie towarów eksportowych 
Australii, w tym większość węgla, rudy żelaza i ciekłego gazu ziemnego, (Department 
of Defence, 2016, s. 56–57). Niebezpieczna jest także toczona w ostatnich latach przez 
Chiny i Stany Zjednoczone wojna celna, która może mieć negatywne następstwa dla 
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globalnej gospodarki. W poszczególnych białych księgach bezpieczeństwa, włącznie 
z ostatnią, wydaną w 2019 r., Chiny podkreślają przywiązanie do pokoju i bezpieczeństwa 
oraz rozwoju gospodarczego, który ma opierać się na wzajemnych korzyściach (The State 
Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019). Wzrost asertywności 
Chin w środowisku międzynarodowym przy ograniczonej transparentności procesów 
decyzyjnych wywołuje jednak obawy, że ich potęga gospodarcza może być wykorzystywana 
do nacisków politycznych na inne państwa. Jeszcze gorszym scenariuszem byłoby coraz 
częstsze uzupełnianie działań z zakresu soft power instrumentami z obszaru hard power. 

Polityka bezpieczeństwa Australii ukierunkowana jest na maksymalizację własnego 
bezpieczeństwa, a nie maksymalizację siły relatywnej, co jest jednym z głównych założeń 
realizmu strukturalnego typu defensywnego (Walt, 1987, s. 262–286). W przypadku 
Chin istnieje obawa, że ich celem może być skumulowanie potęgi większej niż inni, nie 
tylko w obszarze gospodarczym, ale także militarnym, co wpisywałoby się w założenia 
realizmu strukturalnego typu ofensywnego. Takie podejście przekładałoby się na wzrost 
rywalizacji z innymi państwami, a w konsekwencji mogłoby nawet prowadzić do wojny 
(Mearsheimer, 2001, s. 1–6).

Australijsko-chińskie stosunki handlowe

Australia chce w pełni wykorzystać możliwości gospodarcze, które daje jej niedalekie 
sąsiedztwo z dynamicznie rozwijającymi się Chinami (Seng, 2015, s. 73). 5 kwietnia 
2013 r. w Pekinie premier Julia Gillard i prezydent Xi Jinping podpisali porozumienie 
o strategicznym partnerstwie między Australią i Chinami. Zgodnie z nim co roku 
odbywają się spotkania na poziomie głów państw, szefów rządów i ministrów. Na szczeblu 
odpowiednich ministrów ds. skarbu i handlu prowadzony jest strategiczny dialog 
ekonomiczny, dotyczący między innymi współpracy handlowej (Mishra, 2013, s. 3). Aby 
ułatwić wymianę handlową, w 2013 r. Chiny i Australia podpisały umowę walutową, 
polegającą na wprowadzeniu pełnej wymienialności australijskiego dolara na chińskiego 
juana. Pozwoliło to na odejście od rozliczeń w dolarze amerykańskim. Jednocześnie Bank 
Rezerw Federalnych Australii zdecydował o zainwestowaniu do 5% rezerw walutowych, 
czyli ok. 2,1 mld USD, w chińskie obligacje rządowe (Mishra, 2013, s. 4–5). Ponadto już 
od 2005 r. Australia negocjowała z Chinami porozumienie w zakresie wolnego handlu. 
Ze względu na szereg różnic między państwami umowę udało się sfinalizować dopiero 
w listopadzie 2014 r. Oficjalnie została ona podpisana w czerwcu 2015 r., a weszła 
w życie 30 grudnia 2015 r. Minister handlu i inwestycji Australii Andrew Robb, który 
podpisał porozumienie, stwierdził: „to historyczne porozumienie z naszym największym 
partnerem handlowym wesprze przyszły wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc 
pracy i poprawi standard życia obywateli poprzez zwiększoną wymianę towarów i usług 
oraz inwestycje. Chiny z populacją 1,4 mld osób i gwałtownie rozwijającą się klasą średnią 
stanowią ogromną okazję dla przyszłej pomyślności australijskiego biznesu” (Australian 
Trade and Investment Commission). Australia i Chiny od lat współpracują zakresie 
handlu także na forum Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – 
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WTO). Warto nadmienić, że Australia poparła starania Chin o akcesję do tej organizacji, 
która miała miejsce w 2001 r. Wtedy jeszcze Chiny były trzecim partnerem handlowym 
Australii. Canberra liczyła ówcześnie, że włączenie Chin do WTO zachęci Pekin 
do przyśpieszenia wolnorynkowych reform i zacieśnienia stosunków handlowych 
z Australią, co zostało urzeczywistnione w praktyce (Vaile, 2002).

ChRL promuje stworzenie strefy wolnego handlu w całym basenie Pacyfiku, 
a starania te zostały zintensyfikowane wraz z objęciem władzy w Chinach w 2013 r. przez 
nowe kierownictwo. Na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific 
Economic Cooperation – APEC) w listopadzie 2014 r. w Pekinie prezydent Xi Jinping 
wystąpił z propozycją powołania Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfiku (Free Trade Area 
of the Asia-Pacific – FTAAP). Strefa ta mogłaby obejmować wszystkie państwa basenu 
Pacyfiku i jeśliby powstała, stanowiłaby największe tego rodzaju porozumienie na świecie. 
Prezydent Xi Jinping określił FTAAP jako urzeczywistnienie „Snu Azji i Pacyfiku”, 
który ma być terytorialnym rozszerzeniem „Chińskiego Snu”, czyli budowy dostatniego 
społeczeństwa odrodzonego na duchowych wartościach, w tym równości i współpracy 
(Potential of the Chinese Dream, 2014). W wymiarze strategicznym FTAAP stanowić miała 
alternatywę dla negocjowanego ówcześnie Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-Pacific 
Partnership – TPP). Umowa o TPP podpisana została w lutym 2016 r. przez 12 państw Azji 
i Pacyfiku, w tym Australię, w celu intensyfikacji wymiany handlowej i ułatwienia szerszej 
współpracy gospodarczej. Chiny nie zostały zaproszone do uczestnictwa w projekcie, 
a Stany Zjednoczone w styczniu 2017 r. ostatecznie się z niego wycofały. Chiny i Australia 
są z kolei członkami innego regionalnego porozumienia, które również ma niebawem 
wejść w życie, a poza którym znajdują się Stany Zjednoczone. Chodzi o Regionalne 
Spójne Partnerstwo Gospodarcze (Regional Comprehensive Economic Partnership 
– RCEP), czyli porozumienie o strefie wolnego handlu między Stowarzyszeniem 
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of Southeast Asian Nations – 
ASEAN) a sześcioma innymi państwami regionu Azji i Pacyfiku, z którymi ASEAN 
ma dwustronne porozumienia o wolnym handlu (Lanteigne, 2016, s. 66). Chiny i Stany 
Zjednoczone rywalizują na obszarze Azji i Pacyfiku o uprzywilejowaną pozycję w handlu 
z partnerami regionu oraz o dominującą pozycję gospodarczą w regionie. Ze względu 
na dynamikę wzrostu gospodarczego amerykańskie wpływy ekonomiczne stopniowo 
wypierane są przez chińskie, co przede wszystkim dotyczy państw zachodniego Pacyfiku, 
w tym Australii. Nadal pozostają jednak newralgiczne obszary, w których współpraca 
handlowa Australii zdominowana jest przez USA, jak w przypadku zakupów uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego.

W 2001 r. udział Chin w wymianie handlowej Australii wynosił 5,1%, a w 2013 r. już 
28,1%. Ten skokowy wzrost spowodowany był przede wszystkim boomem wydobywczym 
w Australii, który rozpoczął się w 2003 r. (Thomas, 2016, s. 94). W 2017 r. całkowita 
wartość australijskiego eksportu wyniosła 229,7 mld USD, z czego do Chin trafiły towary 
o wartości 95 mld USD (Bilateral trade between China and Australia in 2017). Oznacza 
to, że eksport do Chin stanowił aż 41,4% australijskiego eksportu. Tego samego roku 
import Australii miał wartość 221,4 mld USD, z czego wartość importu towarów z Chin 
wyniosła 48,4 mld USD, czyli 21,9% (Bilateral trade between Australia and China in 2017). 
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Ze względu na różnicę w wielkości gospodarek eksport do Australii w całościowym 
eksporcie Chin wyniósł zaledwie 2,14%, natomiast import z Australii w całościowym 
imporcie Chin 5,15%. Bilans handlowy państw jest bardzo korzystny dla Australii, 
która w omawianym roku odnotowała nadwyżkę w handlu z Chinami na poziomie 
46,6 mld USD. Powodem tego jest wysoka surowcochłonność chińskiej gospodarki 
i co za tym idzie – znaczny eksport z Australii do Chin surowców naturalnych. Gdyby 
nie to, poziom wymiany handlowej między państwami byłby znacznie niższy, a jego 
bilans nieporównywalnie mniej korzystny dla Australii. Znamienne jest, że w wymiarze 
globalnym Chiny utrzymywały znaczącą nadwyżkę handlową, a Australia jedynie 
niewielką nadwyżkę, uzyskaną właśnie dzięki korzystnemu bilansowi handlowemu 
z Państwem Środka. Z tego względu Australijczycy w większości popierają współpracę 
handlową z Chinami, a australijskie kręgi gospodarcze można określić jako prochińskie.

W dużej mierze wymiana handlowa między Australią i Chinami jest komplementarna, 
ponieważ Australia głównie eksportuje surowce naturalne, a Chiny towary przemysłowe. 
W drugiej dekadzie XXI wieku główne produkty eksportowane z Australii do Chin to 
surowce, których udział w tym eksporcie wynosi ok. 2/3. Spośród surowców największe 
znaczenie ma eksport rudy żelaza i węgla, które obecnie stanowią aż 57% całości eksportu 
(Reserve Bank of Australia, 2018, s. 3). Jeśli chodzi o rudę żelaza, to Australia jest jego 
głównym dostawcą do Państwa Środka (Medcalf, 2015, s. 166). Australia eksportuje 
do Chin także inne metale, w tym metale szlachetne, włącznie ze złotem. W zakresie 
importu przez Chiny węgla Australia jest jednym z głównych jego dostawców, obok 
Indonezji, Wietnamu, Mongolii, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych 
(Zha, 2017, s. 48). Mongolia i Australia są głównymi dostawcami do Chin węgla 
koksowego, natomiast Indonezja wyprzedza Australię w poziomie dostaw do Chin węgla 
energetycznego (Andrews-Speed, 2016, s. 40). Australia jest dla Chin również ważnym 
dostawcą ciekłego gazu ziemnego. W imporcie LNG Chiny koncentrują się na kilku 
głównych kontrahentach, tj. Katarze, Malezji, Indonezji i właśnie Australii (Wu, Zhang, 
2017, s. 5). Jeśli chodzi o surowce energetyczne, to perspektywicznie mogą zachodzić 
pewne zmiany w chińskim imporcie. Chiny wdrażają program ograniczenia wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej z węgla, jako jednego z najbardziej szkodliwych surowców 
dla środowiska naturalnego. W związku z tym można założyć, że import węgla z Australii 
w przyszłości zostanie ograniczony, natomiast wzrośnie import gazu zimnego. Ze względu 
na intensywny rozwój programu budowy elektrowni jądrowych dobre perspektywy są 
również dla eksportu do Chin australijskiego uranu. Pierwsza umowa dotycząca jego 
dostaw podpisana została w 2006 r., a obecnie zapotrzebowanie Chin na uran znacznie 
wzrasta. Australia może więc stać się, obok Kazachstanu, głównym jego dostawcą do 
Chin. Poza surowcami naturalnymi Australia eksportuje do Chin również inne towary, 
w tym głównie artykuły spożywcze. Imponujący jest również wzrost eksportu usług 
z Australii do Chin, który przez ostatnią dekadę średniorocznie wynosił 15%. Obecnie 
Chiny są najważniejszym odbiorcą usług z Australii, a ich poziom przewyższa łączny 
poziom ich eksportu do dwóch kolejnych partnerów, tj. Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii (Reserve Bank of Australia, 2018, s. 3).

Jeśli chodzi o eksport z Chin do Australii, to w drugiej dekadzie XXI wieku nadal 
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dominują w nim urządzenia elektroniczne i maszyny, a w mniejszym stopniu produkty 
meblarskie, odzież, artykuły metalowe, plastikowe i zabawki (Bilateral trade between 
Australia and China in 2017). Chińskie przedsiębiorstwa produkują towary przemysłowe 
na wszystkie rynki, również na bardziej wymagające rynki państw zachodnich, takich 
jak Australia. W związku z tym jakość oferowanych produktów w wielu przypadkach 
jest wyższa niż jakość produktów przeznaczonych na przykład na rynki szeregu 
partnerów handlowych z bezpośredniego sąsiedztwa. Warto zwrócić uwagę na  duży 
udział w eksporcie z Chin do Australii nowoczesnych technologii komputerowych 
i komunikacyjnych. Jest to istotne w kontekście oskarżeń wysuwanych wobec chińskich 
przedsiębiorstw o instalowanie w urządzeniach elektronicznych elementów, które 
mogą być wykorzystywane do niepożądanego przez ich posiadaczy przesyłania danych. 
W związku z tym państwa zachodnie, w tym Australia, perspektywicznie mogą próbować 
ograniczać import z Chin nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Zdecydowana 
krytyka chińskich koncernów za tego rodzaju praktyki kierowana jest przede wszystkim 
ze Stanów Zjednoczonych. Współpraca między tymi państwami w wielu newralgicznych 
dziedzinach, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, może przełożyć się 
na wymuszeniu na Canberze rezygnacji z korzystania w pewnych obszarach ze sprzętu 
pochodzącego z Chin.

Stosunek Australii do sztandarowych inicjatyw  
gospodarczych prezydenta Xi Jinpinga

Kluczowym międzynarodowym projektem gospodarczym prezydenta Xi Jinpinga jest 
inicjatywa „Jeden pas, jedna droga” („One Belt, One Road” initiative – BRI) ogłoszona 
w listopadzie 2013 r. Składa się ona z dwóch głównych elementów – „Pasa gospodarczego 
Jedwabnego Szlaku” (”Silk Road Economic Belt”) i „Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI 
wieku” („21st Century Maritime Silk Road”). Projekt ma na celu stworzenie bardziej 
efektywnego systemu transportowego i komunikacyjnego między Chinami a resztą 
Eurazji. Połączenia mają stanowić zarówno kilka odnóg szlaków lądowych, jak i szlak 
wodny, przechodzący przez zachodnie akweny Pacyfiku i północ Oceanu Indyjskiego 
aż po atlantyckie Morze Śródziemne. Jednocześnie inicjatywa ma przynieść Pekinowi 
korzyści polityczne i strategiczne. Przede wszystkim ma ona pogłębić wpływy polityczne 
Chin w państwach, na których terenie będzie realizowana, przy jednoczesnym wypieraniu 
konkurencji w postaci innych mocarstw, w tym Stanów Zjednoczonych, Rosji i Indii 
(Farnell, Crookes, 2016, s. 109). Mimo że jak dotąd 68 państw podpisało porozumienie 
o uczestnictwie w BRI, to rząd Australii nie chce dołączyć do projektu. Wynika to z obaw 
o nadmierną ekspansję ekonomiczną Chin w Eurazji kosztem państw zachodnich, w tym 
Stanów Zjednoczonych i samej Australii. Zamiast uczestnictwa w BRI Canberra prowadzi 
rozmowy w ramach czterostronnego dialogu (Quadrilateral Security Dialogue – QSD, 
the Quad) z Waszyngtonem, Tokio i Delhi. Państwa te opracowują kontrpropozycję dla 
państw azjatyckich, głównie grupy ASEAN, w zakresie rozwoju infrastrukturalnego. 
Chcą przekonać partnerów z Azji, że wsparcie finansowe ze strony Chin nie jest tak 
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ważne, jak racjonalizacja realizowanych projektów. Jak dotąd przedstawiciele kwadrygi 
nie zaproponowali jednak kwot, jakie mogliby wygospodarować na współfinansowanie 
projektów rozwojowych w tym regionie. Zapewnienie odpowiedniego źródła 
finansowania projektów rozwojowych dla podtrzymania rozwoju gospodarczego tej 
części Azji jest szczególnie ważne dla nastawionej na eksport surowców gospodarki 
Australii. Zwiększenie eksportu do innych niż Chiny państw azjatyckich podwyższyłoby 
poziom dywersyfikacji eksportu, a tym samym poziom bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa (Earl, 2018).

Według strony chińskiej uczestnictwo Australii w BRI mogłoby przynieść jej wiele 
korzyści. Przede wszystkim miałoby ono prowadzić do jeszcze większej dynamizacji 
wymiany handlowej z Chinami, która jest szczególnie istotna z punktu widzenia 
wzrostu gospodarczego Australii. Miałoby ono także wprowadzić zdrową konkurencję 
do australijskiego sektora bankowego i usług finansowych, zapewniając ich lepszą 
jakość i większą efektywność kosztową. Jednocześnie miałoby to uodpornić Australię 
na konsekwencje zawirowań finansowych w Stanach Zjednoczonych. Ponadto 
uczestnictwo w projekcie umożliwiłoby budowę kolei dużych prędkości przez 
wschodnie wybrzeże Australii, od Melbourne, przez Sydney i Brisbane, aż po Darwin 
i rozwój w miastach koncepcji „smart city”. Pekin zachęca Canberrę również wspólnymi 
programami rozwoju rolnictwa, nawadniania terenów rolniczych, pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększoną wymianą turystyczną i edukacyjną 
(Guan, 2018). W 2018 r. pojawiło się pierwsze odstępstwo od negatywnego stanowiska 
Canberry w sprawi BRI. Stan Wiktoria, jako pierwszy z australijskich stanów, podpisał 
list intencyjny w sprawie uczestnictwa w realizacji projektu. Według premiera Wiktorii 
Daniela Andrewsa udział w BRI ma zwiększyć możliwości handlowe stanu i przyczynić 
się do pobudzenia jego rynku pracy. Decyzja ta spotkała się ze zdecydowaną krytyką 
ze strony rządu centralnego pod przewodnictwem premiera Scotta Morissona. Liczni 
eksperci wskazali natomiast, że stanowy rząd Wiktorii przekroczył swoje kompetencje 
i działał niezgodnie z konstytucją (Martin, 2018).

W celu finansowania inwestycji infrastrukturalnych na obszarze Azji w ramach BRI 
jeszcze w 2013 r. prezydent Xi Jinping zapowiedział powołanie wielonarodowego banku 
z wielomiliardowym kapitałem.  Z inicjatywy władz Chin 25 grudnia 2015 r. w Pekinie 
zaczął funkcjonować Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian Infrastructure 
Investment Bank – AIIB).  Spośród państw założycielskich największy początkowy udział 
głosów w AIIB miały Chiny na poziomie 26,06%. Na Australię, która także była państwem 
założycielskim, przypadło 3,46% głosów. Bank ma stanowić konkurencję dla powstałego 
w 1966 r. i mającego swoją siedzibę w Manili na Filipinach Azjatyckiego Banku Rozwoju 
(Asian Development Bank – ADB). Od początku funkcjonowania zdominowany jest 
on przez Stany Zjednoczone i Japonię. Każde z tych państw w pierwszym roku jego 
funkcjonowania miało ponad 17-procentowe udziały w głosach, a w 2015 r.  prawie 
13-procentowe. Jeśli chodzi o ADP, to również Australia była jego państwem założycielem. 
W 1966 r. jej udział wynosił 7,64%, a w 2015 – 4,95%. W 1986 r. członkiem banku zostały 
również Chiny, których udział w 2015 r. był większy od australijskiego i wyniósł 5,47%. 
Jak dotąd Stany Zjednoczone i Japonia nie przystąpiły do AIIB (Wan, 2016, s. 45–47). 
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Warto zauważyć, że udział w głosach Chin w AIIB jest obecnie większy niż łączny udział 
USA i Japonii w ADB. Według Waszyngtonu AIIB ma być wykorzystywany przez Pekin 
do ustanowienia nowego porządku ekonomicznego na świecie na chińskich warunkach, 
bez zważania na kwestie środowiskowe, praw człowieka, zasady antykorupcyjne 
i inne standardy promowane przez państwa zachodnie. Cześć obserwatorów uważa, że 
powstanie AIIB to rzucenie wyzwania nie tylko regionalnemu ADP, ale także globalnym 
instytucjom finansowym, takim jak Bank Światowy (World Bank) i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (International Monetary Fund – IMF) (Perlez, 2015).

W okresie powoływania AIIB rząd w Pekinie przedłożył możliwość aplikowania 
do członkostwa w charakterze członka-założyciela do 31 marca 2015 r. Dla Chin 
ważne było, aby wśród założycieli znalazły się bogate państwa zachodnie. Wynikało to 
z czynników zarówno politycznych, dotyczących wzrostu prestiżu i znaczenia banku, 
jak i ekonomicznych, polegających na możliwości podwyższenia oceny kredytowej 
banku na rynkach finansowych. Ze względu na bliskie kontakty ekonomiczne Australii 
z Chinami Canberra od początku zainteresowana była uczestnictwem w przedsięwzięciu. 
Wstrzymywała się jednak z akcesją z obawy przed stanowczym sprzeciwem ze strony 
Stanów Zjednoczonych. Inaczej było w przypadku sąsiedniej Nowej Zelandii, która 
prowadziła bardziej samodzielną politykę międzynarodową i już w 2014 r. zgłosiła 
swój akces do projektu. Zaniepokojony Waszyngton, podobnie jak Tokio, apelowały do 
swoich sojuszników i bliskich partnerów, aby nie przystępowały do AIIB. Obawiały się 
one wzrostu siły dyplomatycznej Pekinu i podważenia międzynarodowych standardów 
rządów prawa i transparentności (Lanteigne, 2016, s. 65). Z tego względu pod koniec 
2014 r. wydawało się, że Australia nie odważy się uczynić tego kroku, co pokazywały 
wypowiedzi przedstawicieli władz. Pekin nie skrytykował wtedy rządu w Canberze za 
uległość ze strony Waszyngtonu. Wręcz przeciwnie, zacieśnił z nią związki gospodarcze, 
finalizując w tym okresie układ dwustronny o ustanowieniu strefy wolnego handlu. 

Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy 12 marca swój akces do AIIB zgłosiła Wielka 
Brytania, jako pierwsza duża, wysoko uprzemysłowiona gospodarka i jednocześnie bliski 
sojusznik USA. Waszyngton wyraził swój głęboki niepokój związany z decyzją Londynu 
i uznał ją za naruszenie amerykańsko-brytyjskich „specjalnych relacji”. Jednocześnie 
wyraził oczekiwanie, że w tej sytuacji Wielka Brytania będzie używała swojego głosu 
w banku na rzecz wdrożenia w nim wysokich standardów zarządzania (Watt, Lewis, 
Branigan, 2015).  Wyłom spowodowany przez Wielką Brytanię spowodował, że 
w kolejnych dniach inne państwa Europy Zachodniej zaczęły aplikować do członkostwa 
w AIIB. Warto nadmienić, że 26 marca akces zgłosił także ważny sojusznik USA z regionu 
Azji i Pacyfiku, tj. Korea Południowa. 29 marca formalnie uczyniła do również Australia, 
stając się jednym z 57 członków-założycieli. Niespełna trzy miesiące po wstąpieniu, tj. 24 
czerwca 2015 r., minister skarbu Joe Hockey zapowiedział wniesienie przez Australię do 
AIIB kapitału w wysokości 720 mln USD, aby stać się szóstym największym udziałowcem 
banku. Jednocześnie powiedział, że mimo początkowych obaw, Canberra zdobyła pewność 
w kwestii odpowiedniej transparentności i rozliczalności banku (Wan, 2016, s. 48, 94). 
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Inwestycje bezpośrednie i inne obszary australijsko-chińskiej  
współpracy gospodarczej

Ważnym aspektem długofalowej współpracy gospodarczej między państwami 
są inwestycje bezpośrednie. Wraz z rozwojem gospodarczym Chińskiej Republiki 
Ludowej zwiększała się dysproporcja między ich poziomem. Obecnie inwestycje 
chińskich przedsiębiorstw w Australii są niemal pięciokrotnie wyższe niż inwestycje 
firm australijskich w Chinach. Największe chińskie inwestycje bezpośrednie trafiają do 
australijskiego sektora wydobywczego. W okresie boomu inwestycyjnego, który rozpoczął 
się w 2006 r., poziom inwestycji chińskich w australijski sektor wydobywczy znacząco 
się wahał w poszczególnych latach. Rekordowy poziom zanotowany został w 2008 
r. z kwotą 16 mld USD. W drugiej dekadzie XXI wieku corocznie inwestycje w sektor 
wydobywczy utrzymywały się na niższym poziomie, zazwyczaj nieprzekraczającym 5 
mld USD. Wyjątek stanowiły lata  2011–2013, kiedy ich poziom kształtował się corocznie 
w przedziale od 8 do prawie 10 mld USD (Reserve Bank of Australia, 2018, s. 8). 

Tylko między 2014 a 2017 r. chińskie przedsiębiorstwa zainwestowały w Australii 
40,4 mld USD, z czego 14,9 mld USD w 2016 r., 10,9 w 2015 r., 8,9 w 2017 r. i 5,7 
w 2014 r. Najwyższy poziom inwestycji w tych latach standardowo trafił do przemysłu 
wydobywczego, osiągając poziom 9,9 mld USD (Jericho, 2018). W tym okresie, 
a dokładnie w 2016 r., chińska prywatna spółka energetyczna ENN Group zakupiła 
udziały o wartości 750 mln USD w australijskim przedsiębiorstwie energetycznym 
Santos Ltd. (China’s ENN…, 2016). Różnica w stosunku do innych sektorów nie była 
jednak już tak wysoka jak w latach wcześniejszych, ponieważ do drugiego z kolei sektora 
nieruchomości trafiły inwestycje o wartości 8,7 mld USD. Właśnie od 2014 r. nastąpiło 
duże ożywienie inwestycyjne Chin w Australii w sektorach pozawydobywczych, w tym 
głównie na rynku nieruchomości i usług transportowych, ale także w energetyce, ochronie 
zdrowia i rolnictwie. Między 2014 a 2017 r. poziom chińskich inwestycji bezpośrednich 
w Australii w sektorach pozawydobywczych kształtował się w poszczególnych latach 
w przedziale między niespełna 4 mld USD w 2014 r. a prawie 13 mld USD w 2016 r. 
W rekordowym roku 2016 zakupiony został między innymi Pacific Hydro przez chiński 
State Power Investment Corporation za ponad 3 mld USD oraz 20% udziałów w wartym 
9,7 mld USD porcie w Melbourne przez China Investment Corporation (Jericho, 2018). 

Jak wspomniano, szczególnie istotna i jednocześnie newralgiczna jest obecność 
chińskich przedsiębiorstw na australijskim rynku wydobywania i przetwarzania 
surowców naturalnych. Zaangażowanie to wzrasta poprzez przejmowanie australijskich 
firm, łączenie przedsiębiorstw, jak również tworzenie nowych spółek, które wydobywają 
surowce zarówno w Australii, jak i poza jej obszarem (Thomas, 2016, s. 95). Inwestycje 
te przyspieszają rozwój gospodarczy Australii, ponieważ rodzime spółki często nie 
mają wystarczającego kapitału, aby rozpocząć lub zwiększyć poziom eksploatacji złóż. 
Ponadto inwestycjom towarzyszy budowa infrastruktury, głównie okołowydobywczej 
i transportowej, co daje wiele nowych miejsc pracy, zarówno dla Australijczyków, jak 
i Chińczyków, oraz pobudza lokalną przedsiębiorczość. Z drugiej jednak strony inwestycje 
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chińskich przedsiębiorstw mogą prowadzić do sporów z lokalną ludnością, ze względu 
na przykład na kwestie środowiskowe. Przykładowo w 2011 r. chińskie przedsiębiorstwo 
wydobywcze Shenhua  zakupiło znaczne tereny w Nowej Południowej Walii w celu 
otworzenia kopalni odkrywkowej Watermark. Przekształcenie terenów uprawnych 
w tereny kopalniane wywołało zdecydowany sprzeciw lokalnej ludności i ostatecznie 
skala zakupu ziemi została ograniczona. Jeszcze większe kontrowersje wzbudzają 
działania chińskich przedsiębiorstw, które przejęły australijskie spółki wydobywcze 
działające poza obszarem Australii, głównie w państwach Oceanii. Przykładem może być 
zakupiona przez China’s Metallurgical Group Corporation (CMGC) od Australijczyków 
za kwotę 1,4 mld USD kopalnia Ramu Nickel Cobalt, zlokalizowana w Papui Nowej 
Gwinei. W ciągu kilku lat chińscy właściciele rozwinęli kopalnię bardziej niż australijscy 
przez czterdzieści lat i w imponujący sposób rozbudowali lokalną infrastrukturę. Uczynili 
to jednak, wyzyskując miejscową ludność, lekceważąc lokalne zwyczaje i powodując 
poważne szkody dla środowiska naturalnego (Landowners want Ramu…, 2018).

Mimo ogólnie przychylnego nastawienia społeczeństwa Australii do współpracy 
gospodarczej z Chinami, nie ma w nim poparcia dla wzmożonej sprzedaży chińskim 
koncernom, które zazwyczaj są państwowe, australijskich firm zajmujących się wydobyciem 
surowców energetycznych. Chińskie przedsiębiorstwa państwowe postrzegane są bowiem 
jako instrument w rękach komunistycznego rządu ChRL. W badaniach przeprowadzonych 
w 2013 r. 47% ankietowanych Australijczyków stwierdziło, że australijskie przedsiębiorstwa 
zakupione przez chińskie koncerny państwowe w przypadku konfliktu mogą być 
wykorzystane do działań skierowanych przeciwko Australii. W tym samym badaniu 37% 
respondentów stwierdziło, że Chinom nie można ufać. Szczególnie w ostatnich latach 
wzrosła niechęć Australijczyków do  sprzedaży Chinom australijskiej własności. O ile 
w badaniach przeprowadzonych w 2014 r. przez Lowy Institute Poll 56% ankietowanych 
uznało, że australijski rząd godzi się na zbyt wiele inwestycji z Chin, o tyle w 2018 r. 
poziom dezaprobaty dla takiego działania wyniósł już 72% (SBS News, 2018). Jest to 
przede wszystkim konsekwencją obserwowanego przez Australijczyków wzrostu potęgi 
Chin i ich wpływów w regionie Azji i Pacyfiku, w tym w Australii. Australijczycy wyrażają 
obawę co do szczerości intencji coraz potężniejszej ChRL.  Szczególnie negatywnie 
na postrzeganie Chin wpływają kolejne afery i podejrzenia o szpiegostwo wobec osób 
i podmiotów z Państwa Środka, wzmożona negatywna działalność w cyberprzestrzeni, 
próby wpływania Pekinu na procesy polityczne w Australii oraz wzrastająca asertywność 
Chin w relacjach z partnerami.  W czerwcu 2018 r. w Australii wprowadzono nowe prawo, 
które zabrania zagranicznym przedsiębiorstwom przekazywania dotacji australijskim 
partiom politycznym oraz nakłada na przedstawicieli tych przedsiębiorstw obowiązek 
deklarowania specyfiki prowadzonej działalności (Fang, Kilbride, Shelton, 2018). 
Rozwiązanie to ma ograniczyć możliwości inwigilacji i wpływu Chin na australijskich 
polityków i urzędników. Tym samym ogranicza ono skuteczność chińskiej dyplomacji 
ekonomicznej, zarówno tej oficjalnej, jak i nieoficjalnej. 

Australijskie władze zdecydowały także, że sprzedaż przedsiębiorstwa zagranicznemu 
podmiotowi państwowemu musi przejść szczegółową kontrolę ze strony Komisji 
Nadzoru Inwestycji Zagranicznych (Foreign Investment Review Board – FIRB) (Zweig, 
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2016, s. 30). Przykładowo chęć zakupu przez Chinalco pakietu kontrolnego brytyjsko-
australijskiego koncernu Rio Tinto wywołuje opór ze strony władz Australii. Rio Tinto 
to trzeci największy na świecie koncern wydobywczy, w tym pierwszy pod względem 
wydobycia węgla. Oprócz węgla wydobywa on między innymi żelazo, miedź, uran, złoto, 
diamenty i aluminium. Wokół Rio Tinto wybuchła jedna z najpoważniejszych afer, która 
negatywnie wpłynęła na stosunki chińsko-australijskie. W 2009 r. zatrzymano na terenie 
Chin obywatela Australii, byłego dyrektora zarządzającego Rio Tinto – Hu Shitai i jego 
trzech chińskich współpracowników. 29 marca 2010 roku skazani zostali oni na kary 
od 7 do 14 lat pozbawienia wolności. Po przyznaniu się do szpiegostwa przemysłowego 
i przyjęcia łapówki Hu Shitai skazany został na 10 lat więzienia. Mimo że rząd Kevia 
Rudda nie zdecydował się na bezpośrednią interwencję w tej sprawie, to według opozycji 
i licznych komentatorów była ona motywowana politycznie. Szczególne oburzenie 
wzbudziło niedopuszczenie australijskich urzędników do procesu (Stern Hu release…, 
2018). Mimo tego skandalu w lipcu 2013 r. koncern China Molybdenum (CMOC) 
podpisał z Rio Tinto Group wiążącą umowę sprzedaży 80% udziałów w kopalniach 
miedzi i złota w Northparkes, w Nowej Południowej Walii w Australii za 820 mln USD. 
Po finalizacji umowy w gestii Rio Tinto w kopalniach Northparkes pozostały jedynie 
kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska (DI, PAP, 2013). 

Poważne kontrowersje pojawiają się również w kontekście inwestycji w Australii 
chińskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. W sierpniu 2018 r. rząd Australii 
zablokował możliwość udziału chińskich koncernów Huawei i ZTE w rozwoju w Australii 
sieci komórkowej 5G. Sieć ta ma być ważnym elementem infrastruktury krytycznej 
Australii, tak więc jej budowa jest ściśle związana z kwestią bezpieczeństwa państwa. 
Wyłączenie chińskich firm z przetargu spowodowane było chińskim prawem, które 
zobowiązuje przedsiębiorstwa do przekazywania rządowi informacji wynikających z ich 
działalności. W związku z tym w Australii istnieją obawy, że Pekin może wykorzystywać 
firmy telekomunikacyjne do działalności szpiegowskiej. Zarzuty takie wobec obu firm 
kierował również rząd Stanów Zjednoczonych, który nakładał na nie różnego rodzaju 
sankcje i ograniczenia współpracy. Huawei broniło się przed zarzutami, wskazując, 
że jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym niezależnie od chińskiego rządu. 
Argumentacja ta nie była jednak przekonująca dla strony australijskiej (Wyeth, 2018).

Warto zauważyć, że Chiny konkurują z Australią w zakresie wsparcia rozwojowego 
udzielanego państwom Oceanii. Pierwszą pozycję w tym zakresie ma niezmiennie 
Australia, która przykładowo w latach 2006–2013 przeznaczyła na ten cel 6,8 mld USD. 
Dla porównania pomoc Chin wyniosła w tamtym okresie zaledwie 1,06 mld USD 
i była na podobnym poziomie, co pomoc przekazana przez Nową Zelandię (Lanteigne, 
2016, s. 177).  Mimo różnicy skali niektóre z państw Oceanii preferują jednak pomoc 
oferowaną przez Chiny. Wynika to głównie z faktu, że Pekin nie warunkuje jej przyznania 
spełnieniem kryteriów państwa prawa, przestrzegania praw człowieka, transparentności 
i rozliczalności finansowej. Przywódcom tych państw dużo bardziej odpowiada chińska 
zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne niż narzucanie rozwiązań systemowych przez 
Australię i inne państwa Zachodu.

We współpracy gospodarczej między Australią i Chinami duże znaczenie mają 
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zamieszkujące Australię osoby o chińskich korzeniach. W Australii żyje ponad pół miliona 
osób, które urodziły się w Chinach, natomiast ponad milion mieszkańców Australii ma 
przodków pochodzących z Chin. Stanowią oni istotny element australijskiego rynku pracy 
i przedsiębiorczości, jak również ułatwiają kontakty gospodarcze z przedsiębiorstwami 
z Chin. Ponadto dynamicznie wzrasta liczba chińskich turystów odwiedzających 
Australię. W 2007 r. było ich ok. 400 tys., a w 2017 r. już 1,4 mln. Przychody Australii 
z turystów z Chin są największe ze wszystkich państw i wynoszą ok. 25% całości wpływów 
z turystyki. Również dynamicznie wzrasta liczba Chińczyków kształcących się w Australii, 
która między 2001 a 2017 r. wzrosła z ok. 30 tys. do ok. 200 tys. Chińczycy pobierający 
nauki w Australii stanowią największy odsetek uczniów i studentów zagranicznych 
(Reserve Bank of Australia, 2018, s. 4–5). Specyfika chińskiego systemu politycznego 
powoduje jednak, że wielu Chińczyków przebywających w Australii zmuszonych jest do 
przekazywania rodzimym służbom specjalnym raportów dotyczących poszczególnych 
aspektów funkcjonowania państwa pobytu. 

Zakończenie

Różnorodność i znaczna ilość zasobów mineralnych Australii oraz jej położenie 
geograficzne powodują, że ich naturalnym odbiorcą stały się surowcochłonne Chiny. 
Mimo że Australia pozostaje bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to nie 
chce ograniczać współpracy gospodarczej z rosnącymi w potęgę Chinami. Przykład 
Australii pokazuje, jak siła gospodarcza Chin może wpłynąć na postawę amerykańskiego 
sojusznika, motywując go do wspierania chińskich regionalnych i globalnych interesów 
gospodarczych. Wynika to z zależności bezpieczeństwa ekonomicznego Australii 
od eksportu surowców naturalnych do Państwa Środka. Dzieje się tak mimo presji 
ze strony Waszyngtonu, aby Canberra nie ułatwiała Pekinowi rozszerzania wpływów 
gospodarczych. W samej Australii wzrastają obawy o szczerość intencji rosnących 
w siłę Chin i obiekcje, czy w przyszłości Pekin nie wykorzysta swojej potęgi przeciwko 
sąsiadom, w tym przeciwko Australii. Już dziś w Australii trwa debata publiczna 
na temat niebezpiecznego zwiększania wpływów Chin w Australii za pośrednictwem 
mechanizmów gospodarczych. Następuje to między innymi poprzez zwiększanie 
zależności handlowej od Państwa Środka i sprzedaż chińskim inwestorom australijskich 
przedsiębiorstw (Hao, Zweig, 2016, s. 6). Z powodu narastających obaw Canberra 
pogłębia strategiczny sojusz z Waszyngtonem, który, mimo że oficjalnie zaprzeczają 
temu jej liderzy polityczni, wymierzony jest przeciwko rozprzestrzenianiu wpływów 
Chin w regionie Azji i Pacyfiku. Zacieśnienie współpracy z USA w wymiarze polityczno-
militarnym i strategicznym stanowi zabezpieczenie się Australii na wypadek, gdyby 
Chiny zaczęły bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu jej podstawowych interesów 
w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju. 

Zwiększający się eksport surowców naturalnych z Australii do Chin oraz wzmożone 
inwestycje chińskich przedsiębiorstw w tym państwie uchroniły Australię przed 
poważniejszymi konsekwencjami globalnego kryzysu gospodarczego. Również import 
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tańszych produktów przemysłowych z Chin pozytywnie przełożył się na spadek cen życia 
w Australii i pozwolił jej mieszkańcom utrzymać wysoki jego poziom. Z drugiej jednak 
strony coraz większe uzależnianie się od współpracy gospodarczej z dominującym 
partnerem, którego działania nie są w pełni transparentne, stawia pod znakiem zapytania 
bezpieczeństwo ekonomiczne Australii. Ponadto korzystanie z profitów z zacieśniania 
współpracy gospodarczej z Chinami spowalnia wprowadzanie reform gospodarczych 
w Australii i modernizację gospodarki (Okraska, 2016, s. 115). Aby zwiększyć poziom 
bezpieczeństwa ekonomicznego, Australia powinna w większym stopniu zdywersyfikować 
swój eksport, między innymi bardziej skupiając się na współpracy z innymi państwami 
azjatyckimi, w tym z Indiami, państwami ASEAN i partnerami z Azji Wschodniej, a także 
rozbudować swoją sieć kontaktów handlowych z państwami z innych rejonów świata. 
Ponadto musi kontynuować reformy zarówno w usługach, rolnictwie, jak i przemyśle, 
czyniąc swoją gospodarkę bardziej innowacyjną. Bez takich działań w razie zaistnienia 
wojny handlowej lub poważnego kryzysu gospodarczego w Chinach uzależnienie od 
eksportu do Chin bardzo negatywnie odbije się na rozwoju gospodarczym Australii. 
Należy podkreślić, że zależność taka może w przyszłości przełożyć się na szantażowanie 
Canberry przez Pekin i wymuszanie uległości w sprawach politycznych i bezpieczeństwa, 
w tym ograniczania przez nią strategicznej współpracy z Waszyngtonem. 

Współcześnie obserwujemy nasilanie się napięć między Stanami Zjednoczonymi 
i Chinami, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i polityczno-wojskowym. Chiny mają 
również spory terytorialne z państwami ASEAN. W interesie Australii leży wyciszenie 
tych napięć i budowanie partnerskich stosunków w regionie Azji i Pacyfiku. Australia 
próbuje objąć pozycję ważnego pośrednika, który pomógłby partnerom skupić się 
wspólnych celach, którymi bez wątpienia są bezpieczeństwo i rozwój. Australia z biegiem 
lat zaczęła nabierać doświadczenia w postępowaniu z Chinami. Rozwijając współpracę 
gospodarczą z Państwem Środka, w pewnym stopniu przyjęła jego pragmatyczne 
i merkantylne podejście, które umożliwia budowanie namiastki wspólnoty gospodarczej, 
mimo znacznych różnic ideologicznych i kulturowych oraz odmiennego postrzegania 
środowiska bezpieczeństwa (Okraska, 2016, s. 98). Dla Canberry współpraca 
gospodarcza z Chinami jest również sposobem, aby dawać Pekinowi pozytywny 
impuls do wolnorynkowych reform, a także szerszych reform systemowych na wzór 
zachodni. Według byłego premiera Australii Johna Howarda promowanie w Chinach 
liberalizmu ekonomicznego jest najlepszą drogą do jednoczesnego promowania w nich 
praw człowieka. Jest ona znacznie bardziej skuteczna niż stawianie Chinom warunków 
w tym zakresie, a tym bardziej kierowanie w ich stronę gróźb (Roberts, 2015, s. 120–
121). Zważywszy na komplementarność interesów gospodarczych Australii i Chin, 
takie miękkie metody oddziaływania mogą przynieść pewne pozytywne konsekwencje. 
Należy mieć jednak na uwadze, że ze względu na pogłębiającą się różnicę potencjałów 
gospodarczych i specyfikę współpracy partnerów, Chiny mogą mieć znacznie większe 
możliwości wpływu na Australię, niż odwrotnie. Ponadto możliwość dalszego zacieśniania 
współpracy gospodarczej między partnerami zależeć też będzie od międzynarodowych 
uwarunkowań, w tym relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi,  z którymi 
Australia związana jest sojuszem wojskowym.
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