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Streszczenie

Postawiona w artykule teza dotyczy sztucznego oraz nietrwaïego charakteru 
sojuszu pañstw rozwijajÈcych siÚ, wchodzÈcych w skïad grupy BRIC. Autor przy-
tacza szereg dowodów na to, iĝ rzeczywista wspóïpraca sojuszniczej piÈtki jest 
znikoma oraz ma nietrwaïy charakter, a róĝnice i sprzeczne interesy tych pañstw 
spowodujÈ rozpad koalicji w perspektywie najbliĝszych lat. 

Sáowa kluczowe

BRICS, iluzoryczny sojusz, sprzeczne interesy

*
W 2001 roku pracownik banku inwestycyjnego Goldman Sachs Jim 

O’Neil (2001:10) w raporcie „Global Economics Paper” obwieĂciï Ăwiatu, 
iĝ przyszïoĂÊ bÚdzie naleĝeÊ do pañstw rozwijajÈcych siÚ, a w szcze-
gólnoĂci do tzw. grupy BRIC. Kiedy to miaïo nastÈpiÊ? Tego dokïadnie 
nie wiedziaï. PewnoĂÊ miaï natomiast co do jednego: poïÈczone siïy 
Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin, stworzÈ silnÈ przeciwwagÚ dla supre-
macji Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Od tamtego cza-
su sporo siÚ zmieniïo. ¥wiat musiaï zmierzyÊ siÚ z kryzysem gospo-
darczym z 2008 roku, do dzisiaj trwajÈcÈ wojnÈ z terroryzmem ibjej 
konsekwencjami oraz ArabskÈ WiosnÈ w krajach Afryki Póïnocnej i Bli-
skiego Wschodu. Przedefi niowaniu ulegïy interesy i cele pañstw zrze-
szonych w BRIC oraz warunki globalnej kooperacji. Czy zatem moĝemy 
jeszcze mówiÊ o trwaniu tego sojuszu? A stawiajÈc pytanie odmiennie: 
Czy od momentu powstania miaï jakiekolwiek szanse uksztaïtowania 
nowego miÚdzynarodowego ïadu? 

* Michaï Futyra – Kierownik Instytutu Badañ nad Cywilizacjami w Wyĝszej Szkole Europejskiej 
im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Wykïadowca akademicki, specjalista z zakresu stosunków 
europejsko – azjatyckich oraz komunikacji miÚdzykulturowej w biznesie, podróĝnik i dziennikarz. 
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Zamiast wstĊpu 

PrzyglÈdajÈc siÚ danym statystycznym poïÈczonego potencjaïu so-
juszniczej piÈtki, wyglÈda to nad wyraz imponujÈco: BrazyliÚ, RosjÚ, 
Indie, Chiny oraz RepublikÚ Poïudniowej Afryki1 zamieszkuje 40% 
ludnoĂci Ăwiata. Ich terytoria stanowiÈ 25 proc. wszystkich lÈdów. 
Gospodarki narodowe wypracowujÈ okoïo 20 proc. Ăwiatowego PKB. 
Jakby tego byïo maïo, kontrolujÈ 43 proc. globalnych rezerw walutowych 
i udziaï ten stale roĂnie (van Agtmael 2012:22). Jednakĝe istnieje jesz-
cze drugie oblicze zrzeszonych pañstw. Mniej atrakcyjne i duĝo bar-
dziej skomplikowane. Mowa tutaj o sprzecznych interesach i punktach 
zapalnych w ramach samego sojuszu. 

Czerwony smok i Īóáty sáoĔ

O tym, ĝe stosunki pomiÚdzy Indiami i Chinami od lat nie naleĝnÈ do 
najïatwiejszych wiadomo od dawna. Podstawowy i jednoczeĂnie uprasz-
czajÈcy rzeczywistoĂÊ argument potwierdzajÈcy ten stan rzeczy, upa-
trywany jest w samym charakterze systemów politycznych pañstw. 
Wbkoñcu najbardziej ludna demokracja Ăwiata jakÈ jest Republika Indii 
i w dalszym ciÈgu (pomimo skutecznego „liftingu”) autorytarne rzÈdy 
w Chiñskiej Republice Ludowej, zdajÈ siÚ nasuwaÊ odpowiedě na py-
tanie o przyczyny wrogoĂci. PamiÚtaÊ jednak naleĝy, ĝe pomimo nie-
przystajÈcych do siebie dróg rozwoju, do poczÈtków lat 60. relacje po-
miÚdzy nowopowstaïymi Indiami i maoistowskimi Chinami ukïadaïy siÚ 
nad wyraz poprawnie. Wojownicze dÈĝenia Chin, które w konsekwen-
cji doprowadziïy do aneksji Tybetu wzbudzaïy niepokój sÈsiada z po-
ïudnia, jednak nie miaïy wpïywu na trwaïoĂÊ polityki przyjaěni. Sam 
Mao Zedong zdawaï siÚ wielokrotnie utwierdzaÊ partnera w przekona-
niu o niezmÈconym braterstwie2. Tym wiÚkszym szokiem dla Hindu-
sów byïa kampania wojenna podjÚta przez ChiñskÈ ArmiÚ Ludowo – 
WyzwoleñczÈ wczesnÈ jesieniÈ 1962 roku. Wojska chiñskie przekroczyïy 
granicÚ indyjskÈ i rozpoczÚïy okupacjÚ ziem, które wïadze w Pekinie 
uwaĝaïy za historycznie swoje. Na szczÚĂcie w niespeïna miesiÈc póěniej 

1 RPA doïÈczyïa do sojuszu stosunkowo niedawno, gdyĝ dopiero 14 kwietnia 2011 roku 
podczas spotkania grupy w chiñskim mieĂcie Sanya. Z tego teĝ powodu w artykule stosowana 
bÚdzie bardziej znana nazwa BRIC zamiast BRICS. 

2 Potwierdzeniem tych sïów byïo wydarzenie do jakiego doszïo podczas wizyty w Pekinie 
premiera Nepalu Tanki Prasada Acharyi w roku 1957. Na przyjÚciu wydanym na jego czeĂÊ po-
ruszyï on kwestiÚ przyjaěni nepalsko – chiñskiej. Obecny na przyjÚciu Mao poprawiï go, mó-
wiÈc, iĝ ma raczej na myĂli przyjaěñ nepalsko – chiñsko – indyjskÈ. 
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oddziaïy wycofaïy siÚ z wiÚkszoĂci terytoriów indyjskich (pozostaïy je-
dynie na wschód od Lakdakh oraz w póïnocnej czÚĂci Sikkimu). Naj-
bardziej upokarzajÈca dla Indii w caïym „zajĂciu” byïa pierwsza mili-
tarna poraĝka mïodego pañstwa i zupeïna klÚska polityki zagranicznej, 
prowadzonej przez premiera Jawaharlala Nehru (Das 2009:376). 
Wbkonsekwencji tego incydentu „na blisko 25 lat wzajemne stosunki 
ulegïy zamroĝeniu. Demokratyczne Indie byïy nastawione nieufnie. 
Trwaïy w przekonaniu, ĝe komunistyczne Chiny wspomagajÈ fi nansowo 
podziemne ugrupowania opozycyjne i skrycie popierajÈ – zarówno 
bezpoĂrednio, jak i za poĂrednictwem Korei Póïnocnej – arcywroga 
Indii: Pakistan i jego program atomowy”(Imhasly 2010:24).

Oba pañstwa wychodzÈce z zapaĂci gospodarczej mniej wiÚcej 
wbtym samym czasie i w podobnym tempie (chociaĝ chiñska gospodar-
ka dynamiczniej i bardziej stabilnie), podjÚïy rywalizacjÚ o supremacjÚ 
w rejonie Azji Poïudniowej i Poïudniowo – Wschodniej. Od poczÈtku 
Chiny byïy bardziej zdeterminowane w prowadzeniu twardej polityki 
faktów dokonanych, bez wzglÚdu na indyjskie protesty. Stosunkowo 
szybko okazaïo siÚ, ĝe Chiny dysponujÈ jeĂli nie doktrynÈ, to przynaj-
mniej planem dziaïania skoncentrowanym na osïabienie siï rywala 
(Cabestan 2013:295). I tak jego wyrazem staï siÚ wyĂcig o dominacjÚ 
w basenie Oceanu Indyjskiego. Z racji tego, iĝ przez wody oceaniczne 
regionu przebiega jedna z najintensywniej eksploatowanych wodnych 
arterii handlowych Ăwiata, przekonanie miÚdzynarodowej opinii pu-
blicznej o panowaniu nad niÈ, staïo siÚ waĝne tak z dyplomatycznego, 
jak i strategicznego punktu widzenia (Subramanian 2011:66). Chiñski 
„sznur pereï”, czyli sieÊ wojskowych i cywilnych baz morskich w bliskiej 
odlegïoĂci wód przybrzeĝnych Indii, nie poprawia klimatu pomiÚdzy 
pañstwami i potwierdza chiñskie starania o zamkniÚcie republiki 
wbjej subregionie. PrzejÚcie przez Chiñczyków strategicznego paki-
stañskiego portu w Gwadar, budowa bazy wojskowej w lankijskiej 
Hambantocie, czy stacjonujÈce na Malediwach i w Bangladeszu jed-
nostki chiñskiej marynarki wojennej, wprawiajÈ indyjskich polityków 
w popïoch (Rai, 2013). 

Aby oddaÊ sprawiedliwoĂÊ indyjskim wïadzom, naleĝy pamiÚtaÊ 
obpodejmowanych przez nie inicjatywach, majÈcych zniwelowaÊ 
chiñskie wpïywy w regionie. Indie sprzymierzajÈ siÚ z kaĝdym, komu 
chiñskie dziaïania zagraĝajÈ lub naruszajÈ istniejÈcy status quo. DziÚki 
temu obserwujemy zadziwiajÈce sojusze, wyraĝane we wspólnych 
manewrach wojskowych. Od 2007 roku marynarka wojenna USA 
wraz z okrÚtami wojennymi Indii, Singapuru, Japonii oraz Australii 
odbywajÈ manewry i na Oceanie Indyjskim i na obrzeĝach Morza Po-
ïudniowochiñskiego, które Chiny traktujÈ z kolei jak swój prywatny 
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morski akwen (Kaplan 2012:167). Kaĝda manifestacja siïy wyraĝana 
w dalekiej nawet odlegïoĂci, a prowadzona w obrÚbie morza, wywo-
ïuje impulsywnÈ reakcjÚ Chin. Nie moĝna siÚ temu zresztÈ dziwiÊ, skoro 
newralgicznym i geostrategicznie najwaĝniejszym rejonem Chin, jest 
wschodnie wybrzeĝe kraju (Singh, 2011).

Oprócz manifestacji siïy i zawiÈzywania dyplomatycznych koalicji, 
Indie rozszerzajÈ wspóïpracÚ biznesowÈ z IndonezjÈ3 oraz Wietnamem. 
W dziaïaniach tych upatrujÈ szansÚ na podjÚcie rywalizacji poza sub-
kontynentem indyjskim, na arenach zastÚpczych, odciÈgajÈc tym sa-
mym rywala od swoich granic. Problem polega na tym, iĝ indyjska go-
spodarka nie ma wiele do zaoferowania oprócz stosunkowo prÚĝnie 
dziaïajÈcej gaïÚzi zaawansowanych technologii komputerowych. Na 
ironiÚ zakrawa polityka wïadz, które odrzucajÈ w przetargach pañ-
stwowych chiñskie oferty, kosztem wybierania droĝszych ofert pañ-
stwowych lub zagranicznych, dziaïajÈc tym samym na wïasnÈ szkodÚ. 
W 2010 roku szerokim echem w kraju odbiïa siÚ komentowana przez 
miÚdzynarodowe media informacja, iĝ musiano przyznaÊ wizy chiñskim 
robotnikom budowlanym, poniewaĝ tylko oni – pomimo kolosalnych 
rozmiarów indyjskiego rynku pracy i wysokiego bezrobocia – mogli 
zagwarantowaÊ wybudowanie w terminie przez fi rmy Shanghai Electric 
i Harbin Power dwóch waĝnych elektrowni (Imhasly 2010:24).

PoczÈtkiem 2007 roku Hu Jintao ogïosiï Ăwiatu stworzenie nowej 
„specjalnej strefy ekonomicznej”. Oznajmiï przy tej okazji, ĝe caïa 
strefa objÚta zostanie dopïatami do eksportu, ulgami podatkowymi, 
rzÈdowymi subwencjami do rozbudowy infrastruktury transportowej 
oraz pomocÈ administracyjnÈ wszystkim chÚtnym do podjÚcia wspóï-
pracy przedsiÚbiorcom. Miaïa siÚ róĝniÊ od powstaïych dotychczas 
tylko jednym, aczkolwiek istotnym szczegóïem. Planowano jej utwo-
rzenie w Zambii. Od tego momentu Chiny, a nieco póěniej Indie, pro-
wadzÈ i dynamicznie rozwijajÈ ekonomiczne „krucjaty” w Afryce. 
Zbpowodzeniem zwiÚkszajÈ swoje zaangaĝowanie na Czarnym LÈ-
dzie, wypierajÈc z gospodarek poszczególnych krajów afrykañskich, 
europejskich i amerykañskich inwestorów. „Chiny dokonujÈ dosïow-
nie transplantacji modelu wzrostu na kontynencie afrykañskim. [...] 
Powoïanie do ĝycia tych stref bÚdzie siÚ ïÈczyÊ z ogromnym oĝywie-
niem w budownictwie, powstanie sieÊ dróg i kolei przecinajÈcych 
caïÈ AfrykÚ” (Leonard 2009:216). Polityka chiñska prowadzona wzglÚ-

3 Indonezja od lat lawiruje pomiÚdzy zacieĂnianiem stosunków z Chinami i podejmowa-
niem wspólnych inicjatyw z Indiami, stale rosnÈc w siïÚ. Dodatkowo, szybki rozwój gospodar-
czy kraju spotyka siÚ z uznaniem miÚdzynarodowych ekspertów. W ostatnich latach zaczÚto co-
raz Ămielej podnosiÊ kwestiÚ wïÈczenia Indonezji do BRIC’u. 
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dem Afryki opiera siÚ na zapewnianiu obopólnych korzyĂci z wymu-
szaniem na partnerach mniejszych lub wiÚkszych ustÚpstw. Jednym 
zbnich jest warunek przyjÚcia przez sïabe gospodarki narodowe juana 
jako waluty uĝywanej w rozliczeniach. Taktyka ta nosi nieofi cjalnÈ na-
zwÚ dyplomacji renminbi i jej bezpoĂrednim celem jest podwyĝszanie 
miÚdzynarodowego statusu chiñskiej waluty. UdzielajÈc pomocy fi -
nansowej oraz budujÈc (czÚsto od podstaw) niezbÚdnÈ infrastrukturÚ 
budowlanÈ, wïadze chiñskie oczekujÈ w zamian tego, co dany kraj ma 
najlepszego do zaoferowania: ropÚ naftowÈ, wÚgiel, diamenty, rudÚ 
uranu, czy jeszcze tañszÈ niĝ w Pañstwie ¥rodka siïÚ roboczÈ (Cabe-
stan 2013:337). ZacieĂnianie wiÚzi partnerstwa chiñsko – afrykañskiego 
trwa nieprzerwanie od lat i wyglÈda na to, ĝe szybko siÚ nie zakoñczy. 
Aby trafnie wyraziÊ zaleĝnoĂci ïÈczÈce Pekin z afrykañskimi gospo-
darkami narodowymi, analitycy rynków miÚdzynarodowych stworzyli 
specjalne okreĂlenie: „Huang He Tributary”4 – Lennicy ¿óïtej Rzeki 
(Leonard 2009:214). 

Podobnie jak Chiny, Indie rozpoczynajÈc inwestycje w Afryce kie-
rowaïy siÚ swoimi interesami oraz chÚciÈ zmniejszenia na kontynencie 
chiñskich wpïywów. Coraz wiÚksze zapotrzebowanie na surowce 
energetyczne zmusiïy Hindusów do ich poszukiwania poza rejonem 
Azji Poïudniowej i Poïudniowo – Wschodniej. Oczywistym kierunkiem 
okazaïa siÚ Afryka. Kontynent w wiÚkszoĂci zapomniany przez byïych 
zachodnich kolonizatorów, poszukiwaï inwestycji. NiestabilnoĂÊ poli-
tyczna oraz niepewna sytuacja gospodarcza, skutecznie odstraszaïy 
potencjalnych inwestorów. W konsekwencji tego, wïadze indyjskie po-
stanowiïy zaryzykowaÊ, tak, jak zrobili to Chiñczycy i wydaje siÚ dzisiaj, 
ĝe byïa to najlepsza z moĝliwych do podjÚcia decyzji (Meredith 2009:274). 
Indyjskie zaangaĝowanie w Afryce zwiÚksza siÚ z kaĝdym rokiem i w nie-
dalekiej przyszïoĂci kwoty inwestowane w Afryce mogÈ osiÈgnÈÊ 
chiñski puïap (Baynton – Glen, 2012)5. Rodzi to jednak kolejny punkt 
zapalny w relacjach indyjsko – chiñskich. Oba kraje wywierajÈ nacisk na 
afrykañskich partnerów, zmuszajÈc ich do jednoznacznego zdeklaro-
wania siÚ po którejĂ ze stron gospodarczego przymierza. 

Gïówny problem Indii w dotrzymywaniu kroku Chinom, polega na 
opieszaïoĂci w podejmowaniu decyzji. W tym przypadku niezaprzeczal-
nÈ przewagÈ dysponuje rywal ze swojÈ centralnie planowanÈ gospo-
darkÈ i skoncentrowaniem siïy decyzyjnej w wÈskim gronie partii rzÈ-

4 Wyraĝenie to jest swoistÈ grÈ sïów, gdyĝ w jÚzyku angielskim sïowo „tributary” oznacza 
zarówno dopïyw, jak i lennika. 

5 Od 2000 roku wartoĂÊ wymiany gospodarczej pomiÚdzy Indiami, a AfrykÈ wzrasta blisko 
o 25 proc. w skali roku. 
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dzÈcej. PrzystÚpowanie do dziaïania w pañstwach demokratycznych, 
a juĝ szczególnie w mïodej, olbrzymiej i nad wyraz skorumpowanej 
indyjskiej demokracji, wiÈĝe siÚ z dïugotrwaïÈ procedurÈ decyzyjnÈ. 
Nie bez znaczenia pozostaje stosunek spoïeczeñstwa do inicjatyw po-
litycznych, parlamentarna oraz medialna kontrola rzÈdu, czy w koñcu 
koniecznoĂÊ przestrzegania standardów demokratycznych, wyklucza-
jÈcych wspóïpracÚ z reĝimami autorytarnymi. Wszystko to powoduje, 
iĝ Chiny zyskujÈ na starcie trudnÈ do nadrobienia przewagÚ. W tym 
przypadku wïadze pañstwowe nie muszÈ siÚ liczyÊ ani ze zdaniem 
obywateli, ani przed kimkolwiek tïumaczyÊ ze swojego postÚpowania. 
W jednej chwili mogÈ zmieniÊ priorytety pañstwa, wysïaÊ wojsko na 
granice lub wydaÊ miliardy juanów na ryzykownÈ inwestycjÚ wymie-
rzonÈ w indyjskie interesy (Freedland 2011:21).

Rosja i „Wielkie Chiny” 

Proces trudnej transformacji ustrojowej i ekonomicznej Rosji 
zbpoczÈtku lat 90. spowodowaï redefi nicjÚ interesów pañstwa. Nowa 
polityka zagraniczna skupiïa siÚ na stosunkach euroatlantyckich, za-
niechawszy zaangaĝowania w rejonie Azji i Pacyfi ku. Przez lata rzÈ-
dów Borysa Jelcyna azjatycka czÚĂÊ federacji byïa o tyle istotna, o ile 
na jej obszarze eksploatowano surowce energetyczne. OdejĂcie od 
centralnie zarzÈdzanego systemu radzieckiego do federacyjnej struk-
tury pañstwa rosyjskiego, spotÚgowaïy róĝnice w rozwoju regionów. 
Poïoĝone za Uralem cierpiaïy na skutek niewielkiego zainteresowa-
nia Kremla. UpadajÈce ekonomicznie prowincje pañstwa (szczegól-
nie zbpowodu drastycznych ciÚÊ w wydatkach na utrzymywanie dale-
kowschodniego przemysïu zbrojeniowego), zmusiïy do emigracji na 
zachód blisko póï miliona Rosjan (Haliĝak 1999:188). Kolejne prze-
tasowania na szczytach wïadzy i w konsekwencji unormowanie sytu-
acji wewnÚtrznej, przyniosïa pierwsza kadencja prezydentury Wïadi-
mira Putina. Feudalny styl sprawowania przez niego rzÈdów 
przybliĝyï kraj bardziej do autorytarnych wzorców chiñskich, aniĝe-
li ideaïów europejskiej demokracji. Manifestowana od poczÈtku lat 
2000. przyjaěñ rosyjsko – chiñska na forum ONZ (ostatnio w sprawie 
obrony syryjskiego dyktatora Baszara Al – Asada), udowadniajÈ, iĝ 
ten nieformalny sojusz przez najbliĝsze lata trwaï bÚdzie w najlepsze. 
Jednakĝe wspomniana powyĝej emigracja Rosjan ze wschodu w po-
ïÈczeniu z historycznymi ambicjami Chiñczyków, rozpoczÚïy proces, 
który w niedalekiej przyszïoĂci istotnie zawaĝy na stosunkach rosyj-
sko – chiñskich. 
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Kraj Nadmorski, Kraj Chabarowski, Obwód Amurski, Czyta i ¿y-
dowski Obwód Autonomiczny, to prowincje rosyjskiego Dalekiego 
Wschodu, graniczÈce z Chinami. W ĂwiadomoĂci miÚdzynarodowej 
terytoria te jawiÈ siÚ jako zapomniana, poïoĝona na koñcu Ăwiata taj-
ga lub kraina wiecznego Ăniegu. Prawda natomiast przedstawia siÚ 
zupeïnie odmiennie. Wskutek ocieplenia klimatu przez wiÚkszÈ czÚĂÊ 
roku rosyjskie prowincje przygraniczne doskonale nadajÈ siÚ do upra-
wy. Sïabo kontrolowane, praktycznie bezludne tereny okazaïy siÚ wy-
jÈtkowo atrakcyjne dla Chiñczyków zamieszkujÈcych tuĝ za granicÈ. 
Tym bardziej, ĝe po stronie chiñskiej wystÚpuje chroniczny defi cyt 
ziem uprawnych. Dla przykïadu Kraj Nadmorski zamieszkany jest 
przez niecaïe 2 miliony rosyjskich obywateli. LustrzanÈ prowincjÚ 
chiñskÈ zaludnia ponad 70 milionów ludzi (Haliĝak 1999:188). W tej 
sytuacji od lat dochodzi do wzmoĝonej okresowej migracji blisko mi-
liona Chiñczyków do Rosji. PrzekraczajÈc nielegalnie granicÚ, osie-
dlajÈ siÚ w nielicznych miastach, uprawiajÈ ziemiÚ, korzystajÈ z rosyj-
skich zasobów, po czym na kilka miesiÚcy w ciÈgu roku powracajÈ 
(lub nie) do ojczyzny. W kolejnym roku podejmujÈ ten proceder na 
nowo. Juĝ w 1995 roku rosyjski minister obrony Paweï Graczow 
ostrzegaï: „Chiñczycy wïaĂnie dokonujÈ pokojowego podboju rosyj-
skiego Dalekiego Wschodu” (Mosher 2007:162). Powstaïa demogra-
fi czna asymetria w poïÈczeniu z brakiem kontroli pañstwa nad tym 
procederem moĝe staÊ siÚ ěródïem regionalnej destabilizacji i przy-
czynkiem do powaĝnego konfl iktu miÚdzynarodowego. 

Istotne znaczenie w relacjach rosyjsko – chiñskich odgrywajÈ am-
bicje historyczne. OdzyskujÈce miÚdzynarodowÈ pozycjÚ Pañstwo 
¥rodka nie kryje dumy ze swojej wielowiekowej potÚgi, zachowujÈc 
pamiÚÊ o stuleciach upadku, wstydu i krzywdy zadanej przez najeědě-
ców. Ofi cjalna pañstwowa ideologia wspierana przez media masowe, 
stosuje coraz gïoĂniej retorykÚ mocarstwowÈ. KluczowÈ w niej rolÚ 
odgrywa idea tzw. „Wielkich Chin”. Z czasów najwiÚkszej ekspansji 
dynastii Qing (Fairbank 2003:52), Niebiañskie Królestwo6 wïadaïo 
„rozlegïym krajem, rozciÈgajÈcym siÚ od rosyjskiego Dalekiego 
Wschodu, poprzez poïudniowÈ SyberiÚ po jezioro Bajkaï, na poïudnie 
przez Kazachstan i na wschód wzdïuĝ Himalajów, przez póïnocnÈ 
BirmÚ, Laos i Wietnam” (Mosher 2007:150). PrzyglÈdajÈc siÚ historii 
najnowszej, rzÈd w Pekinie z zadziwiajÈcÈ determinacjÈ realizuje 
plan odzyskiwania ziem „Wielkich Chin”. Najpierw doszïo do aneksji 
Tybetu i okupowanych jeszcze do niedawna przez Sowietów ziem Sin-

6 ÓwczeĂnie uĝywana nazwa imperium chiñskiego.
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kiangu, Mongolii WewnÚtrznej oraz Mandĝurii. Póěniej nastÈpiï powrót 
do macierzy Makau i Hongkongu, miast wyjÈtkowo prestiĝowych, 
gdyĝ „wydartych” z rÈk kolonizatorów. Kolejnym logicznym etapem 
na Ăcieĝce do odbudowania terytorialnej potÚgi bÚdzie odzyskanie 
„zbuntowanej prowincji” – Tajwanu, z wïadzami którego ponownie 
nawiÈzano dialog i ... staïe poïÈczenia lotnicze. NastÚpnie, zapewnienie 
sobie niepodwaĝalnego panowania nad Morzami Wschodniochiñskim 
i Poïudniowochiñskim oraz skierowanie dziaïañ na ziemie póïnocne. 
Z sinocentrycznego punktu widzenia wszystkie terytoria naleĝÈce kie-
dyĂ do dynastycznego imperium czekajÈ na „wyzwolenie”. Równieĝ 
poïoĝone wspóïczeĂnie w granicach Federacji Rosyjskiej7. 

Azjatycka samba 

Brazylia od lat dziaïa na rzecz potwierdzania statusu mocarstwa 
regionalnego i próbuje (jak dotÈd bez powodzenia) wejĂÊ do grona 
pañstw podejmujÈcych kluczowe decyzje w skali globalnej. Deklaruje 
siÚ jako zwolennik ïadu multipolarnego, promujÈc koncepcjÚ zbliĝe-
nia polityczno – gospodarczego z krajami póïkuli poïudniowej8. Za-
równo byïy prezydent da Silva, jak i obecnie urzÚdujÈca Dilma Rous-
seff budujÈ przymierze pañstw, bÚdÈcych przeciwwagÈ dla 
amerykañskiej dominacji. Problemy z niestabilnÈ gospodarkÈ, wyso-
kÈ przestÚpczoĂciÈ, niepokojami spoïecznymi oraz ïamaniem praw 
mniejszoĂci, wykluczajÈ BrazyliÚ z grona pañstw pretendujÈcych do 
miana mocarstw Ăwiatowych (Ostaszewski 2010:256). Niemniej jed-
nak, klasa rzÈdzÈca wykorzystuje wszelkie sposobnoĂci do podkreĂla-
nia swojej roli w przestrzeni miÚdzynarodowej. JednÈ z nich jest 
wspóïpraca na forum BRIC. Najbliĝsze relacje wiÈĝÈ BrazyliÚ z Chi-
nami. Wynika to przede wszystkim z braku bezpoĂrednich sprzecz-
nych interesów obu pañstw. Nie mniej waĝne w tej kwestii jest nie-
wielkie zaangaĝowanie innych sojuszników w Ameryce Poïudniowej. 
Dla przykïadu, gospodarcza obecnoĂÊ Rosji w krajach Ameryki �aciñ-
skiej zauwaĝalna jest dopiero od lat 2000., gdy ówczesny premier 
Wïadimir Putin kilkukrotnie wizytowaï WenezuelÚ, ArgentynÚ i Bra-

7 O ile marzenia chiñskich nacjonalistów zwiÈzane z odzyskaniem wszystkich staroĝytnych 
ziem póïnocnych sÈ zupeïnÈ mrzonkÈ, o tyle roszczenia wysuwane w stosunku do utraconych 
w XIX w. regionów Chabarowska i Wïadywostoku, a szczególnie Przymorza majÈ historyczne 
ibprawne uzasadnienie. 

8 Potwierdzeniem tego, byïo utworzenie w 2003 roku forum dialogu Indie – Brazylia – 
Republika Poïudniowej Afryki (w skrócie IBSA).



57

      P O L I T Y K A

BRICS – SPRZECZNE INTERESY W ILUZORYCZNYM SOJUSZU

zyliÚ, co zaowocowaïo kontraktami w sektorze zbrojeniowym, ener-
getycznym oraz w rolnictwie (Paniev 2012:37). WspóïczeĂnie Federa-
cja Rosyjska zainteresowana jest bardziej wspóïpracÈ z reĝimem 
zmarïego niedawno Hugo Chaveza, aniĝeli zacieĂnianiem stosunków 
gospodarczych z wydawaïoby siÚ bliĝszÈ sobie BrazyliÈ. Co prawda 
Kreml wykonuje gesty przyjaěni w stosunku do sojusznika, chociaĝby 
poprzez popieranie brazylijskich dÈĝeñ do poszerzenia skïadu Rady 
Bezpieczeñstwa ONZ o mocarstwa wschodzÈce, ale dziaïania te majÈ 
charakter wyïÈcznie symboliczny. Niedawno odkryte u wybrzeĝy Bra-
zylii zïoĝa surowców energetycznych szacowanych na jedne z najbo-
gatszych na Ăwiecie, przyciÈgnÚïy wzrok rosyjskich przemysïowców. 
Na mocy dwustronnych porozumieñ rosyjski potentat wydobywczy 
Gazprom, otworzyï pierwsze w kraju przedstawicielstwo, podejmujÈc 
tym samym dziaïania na rzecz wïÈczenia siÚ w eksploatowanie przy-
szïych zïóĝ. Dziaïania wïadz rosyjskich w Brazylii sÈ jednak znikome 
i porównujÈc je z zaangaĝowaniem w innych pañstwach regionu, sÈ 
w zasadzie niezauwaĝalne. WaĝnÈ rolÚ w zaistniaïej sytuacji odgrywa-
jÈ Chiny, które jeszcze w latach 90. zadbaïy o swoje interesy gospo-
darcze w Brazylii, skutecznie zabezpieczajÈc siÚ przed konkurencjÈ.

W oczach Pekinu Brazylia zajmuje pierwsze miejsce spoĂród 
wszystkich pañstw tej czÚĂci Ăwiata. Wielowymiarowe relacje chiñsko 
– brazylijskie nabraïy wyraěnego ksztaïtu po 1993 roku, kiedy ówcze-
sny sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin Jiang Zemin pod-
pisaï w Brasilii umowÚ o „dïugotrwaïym i stabilnym partnerstwie”, 
które w 2001 roku przerodziïo siÚ w partnerstwo strategiczne (Cabe-
stan 2013:359). StrategicznoĂÊ relacji opiera siÚ w gïównej mierze na 
rolnictwie. Chiñskie spóïki pañstwowe juĝ w drugiej poïowie lat 90. 
nabyïy znaczne obszary ziem uprawnych, aby stworzyÊ na nich potÚĝ-
ne konglomeraty rolne zatrudniajÈce tysiÈce Brazylijczyków. DziÚki 
temu Chiñczycy rozszerzali stopniowo swoje wpïywy w kraju, jedno-
czeĂnie zapewniajÈc macierzy bezpieczeñstwo dostaw ĝywnoĂci. Za-
cieĂniano równieĝ wspóïpracÚ przy rozwijaniu wspólnych projektów 
lotniczych i kosmicznych. Chiñskie rakiety wyniosïy na orbitÚ okoïo-
ziemskÈ pierwsze brazylijskie satelity, dajÈc poczÈtek nowemu roz-
dziaïowi w podboju kosmosu. Punktem kulminacyjnym rozwijajÈcej 
siÚ kooperacji byïo podpisanie w czerwcu 2013 roku porozumienia 
obwymienialnoĂci walut narodowych. Mechanizm ten pozwala ban-
kom centralnym obu pañstw rozliczanie siÚ bez poĂrednictwa innych 
miÚdzynarodowych walut do kwoty 30 mld dolarów, co jednoczeĂnie 
jest nieprzypadkowym i widocznym dziaïaniem na rzecz osïabienia 
dolara amerykañskiego (Leahy, 2013).
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 AfrykaĔskie postscriptum 

Zaproszenie do BRIC Republiki Poïudniowej Afryki w 2011 roku 
spotkaïo siÚ z nieskrywanym zaskoczeniem. Co prawda poïudniowo-
afrykañska gospodarka naleĝy do najwiÚkszych na kontynencie, ale 
wbskali miÚdzynarodowej jej znaczenie jest bardziej niĝ skromne. Stano-
wi zaledwie 0,7 proc. Ăwiatowego PKB i wyprzedzajÈ jÈ Turcja, Indo-
nezja, a nawet Polska. Sytuacja wewnÚtrzna kraju równieĝ jest daleka 
od unormowanej. Wystarczy tylko wspomnieÊ, iĝ dwa miasta – Johan-
nesburg oraz Capetown – zaliczane sÈ od lat do czoïówki najniebez-
pieczniejszych miast Ăwiata (Pegg, 2011). Wymieniane sÈ obok Bagda-
du, Karaczi, Kinszasy, czy Caracas, jako miejsca o najwyĝszym 
wspóïczynniku napaĂci rabunkowych, popeïnianych morderstw oraz 
dokonywanych gwaïtów. Scena polityczna zdominowana jest przez 
polityków rzÈdzÈcego Afrykañskiego Kongresu Narodowego, którzy 
dawno juĝ zapomnieli o ideaïach wyznawanych przez swojego wiel-
kiego patrona Nelsona MandelÚ. Dzisiaj wiÚkszym zainteresowaniem 
cieszÈ siÚ kolejne skandale z udziaïem urzÚdujÈcego prezydenta Jaco-
ba Zumy (Forum za Le Point 2013:30), aniĝeli kondycja borykajÈcego 
siÚ z wieloma problemami pañstwa. W tej sytuacji przyjÚcie RPA do 
sojuszu naleĝy rozpatrywaÊ raczej z perspektywy politycznej. Oto 
BRIC poszerza siÚ o przedstawiciela Afryki, zmienia nazwÚ na BRICS 
i od tego momentu skupia w swoim elitarnym gronie przedstawicieli 
czterech kontynentów. Z tym zastrzeĝeniem, ĝe RPA od chwili skorzy-
stania z tej okazji, dokïadnie zdaje sobie sprawÚ ze swojego marginal-
nego znaczenia.

Paradoks BRIC

Manifestowana przez przywódców Chin, Rosji, Indii, Brazylii oraz 
Republiki Poïudniowej Afryki przyjaěñ na forum miÚdzynarodowym, 
sïuĝy raczej bieĝÈcym, partykularnym interesom, aniĝeli perspektywicz-
nej wspóïpracy. Dopóki wiÚcej bÚdzie punktów stycznych wbowych in-
teresach, dotÈd sojusz bÚdzie trwaï. Jednak istniejÈce konfl ikty i te, które 
w niedalekiej przyszïoĂci bÚdÈ zyskiwaÊ na znaczeniu pomiÚdzy zrze-
szonymi, muszÈ w konsekwencji spowodowaÊ rozpad BRIC. Dodat-
kowo potencjaï pañstw sojuszniczych jest tak nierównomiernie rozïo-
ĝony, iĝ trudno sobie wyobraziÊ aby podejmowane wb jego ramach 
decyzje byïy traktowane w sposób wiÈĝÈcy. Wypowiadane niejedno-
krotnie odwaĝne deklaracje takie, jak propozycja z 2012 roku obstwo-
rzeniu alternatywnego do istniejÈcego, wïasnego Banku ¥wiatowego 
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w ramach sojuszu, wyraĝajÈ raczej iluzoryczne chÚci grupy, aniĝeli ich 
wspólne, rzeczywiste cele. Paradoks BRIC polega równieĝ na tym, iĝ 
bÚdÈc miÚdzynarodowym, nieformalnym co prawda porozumieniem 
pañstw rozwijajÈcych siÚ, wyraĝa nieustannÈ niechÚÊ w stosunku do 
ponadnarodowych instytucji, bÚdÈc de facto jednÈ zbnich. WspólnÈ cechÈ 
koalicjantów jest przekonanie o nierównomiernie obsadzanych kie-
rowniczych stanowiskach w organach globalnych instytucji. Brak po-
waĝnego traktowania rynków wschodzÈcych i ich potencjaïu zdaje siÚ 
ïÈczyÊ BRIC w poczuciu krzywdy. Inna sprawa, ĝe jest to koalicja przy-
szïego supermocarstwa (Chiny) z mocarstwami regionalnymi ubprogu 
rozkwitu (Indie, Brazylia, byÊ moĝe RPA) i zmierzchu (Rosja). Z tego 
wzglÚdu tak egzotyczny alians nigdy nie miaï szans powodzenia. 
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Abstract

The thesis of the title concerns the artifi cial and fl eeting character of the 
alliance of the developing countries of BRIC. The author presents a range of ev-
idence that the actual cooperation of the fi ve is sparse and transitory, and that the 
differences and confl icting interests of these countries will result in the breaking 
of the coalition in the coming years.
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