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Coraz czÚĂciej w dyskursie nad rozwojem teraěniejszych i przyszïych 
relacji politycznych i, co bardziej istotne gospodarczych, specjaliĂci 
podkreĂlajÈ wzrastajÈcÈ rolÚ krajów „wrzucanych” do wspólnego worka, 
a okreĂlonych mianem gospodarek wschodzÈcych. Pytanie tylko, czy 
stwierdzenie „wschodzÈce” nie przestaïo odzwierciedlaÊ rzeczywisto-
Ăci? Gdy przyglÈdamy siÚ globalnej gospodarce, to bardzo szybko spo-
strzegamy, ĝe najwyĝszy wzrost PKB utrzymuje siÚ w Azji, a gospodarczy 
punkt ciÚĝkoĂci przesunÈï siÚ w kierunku Chin. Szczególnym casusem 
okazaï siÚ rok 2008, kiedy szalejÈcy w najlepsze kryzys gospodarczy 
bezlitoĂnie wskazaï sïabeuszy z grupy krajów rozwiniÚtych i „rozwija-
jÈcych” siÚ mocarzy. Wymownym tego przykïadem jest zdarzenie, które 
przedstawiï w swojej ksiÈĝce „Partia” Richard McGregor, powoïujÈc siÚ 
na ěródïa w chiñskim rzÈdzie. Wïadze chiñskie rozmiïowane wbafory-
stycznych wskazówkach swoich wielkich poprzedników, przez lata kie-
rowaïy siÚ w polityce zagranicznej sïowami Jang Zemina (i nie chodzi 
tu bynajmniej o sïynne stwierdzenie odnoĂnie modelu gospodarczego 
Chin: „Nie waĝne czy kot jest biaïy, czy czarny. Waĝne, ĝeby ïowiï my-
szy”), aby uczyÊ siÚ od innych, ukrywajÈc swÈ potÚgÚ tak dïugo, jak to 
tylko bÚdzie moĝliwe lub pozwolÈ na to warunk i zewnÚtrzne. Podczas 
spotkania w ramach grupy roboczej Banku ¥wiatowego warunki nie 
pozwalaïy juĝ ukrywaÊ potÚgi Pañstwa ¥rodka. Kiedy jeden z Amery-
kanów zaczÈï pouczaÊ zebrane gremium, wbjaki sposób naleĝy zare-
agowaÊ na pogïÚbiajÈcÈ siÚ niestabilnoĂÊ rynków, jeden z Chiñczyków 
przerwaï mu, stwierdzajÈc dobitnie, ĝe prezydent Obama i jego gabi-
net powinni siedzieÊ cicho ibsïuchaÊ mÈdrzejszych. Chiñski smok za-
ryczaï. Kiedy Brazylia wychodziïa z dïugoletniej stagnacji gospodarczej 
lat 90., ochoczo korzystaïa z hojnoĂci USA i programów pomocowych 
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miÚdzynarodowych instytucji fi nansowych. Dzisiaj role siÚ odwróciïy. 
W 2012 roku kraje spoza OECD wytworzyïy ponad poïowÚ Ăwiatowego 
PKB, a Brazylia byïa jednym z krajów, które najchÚtniej wykupywaïy 
europejskie ibamerykañskie papiery dïuĝne, aby wspomóc bogatych. 
Wybitny hiszpañski badacz spoïeczny Manuel Castells ukuï tezÚ, iĝ 
pañstwa postindustrialne (kraje rozwiniÚte) zachowajÈ przewagÚ nad 
konkurujÈcymi z nimi pañstwami industrialnymi (kraje rozwijajÈce siÚ) 
dziÚki jednej, aczkolwiek kluczowej zdolnoĂci – umiejÚtnoĂci szybkiego 
uczenia siÚ i wykorzystywania technologii. Innymi sïowy, wyksztaïce-
ni ludzie, dziÚki innowacyjnym ideom bÚdÈ nadawali ton rozwojowi. 
Owszem, ale jeĂli zechcemy podaÊ przykïad najprÚĝniej rozwijajÈcego 
siÚ oĂrodka wysokich technologii, zamiast Doliny Krzemowej, powin-
niĂmy wskazaÊ na Bangalor – trzecie najwiÚksze miasto Indii, wbktórym 
swoje azjatyckie oddziaïy badawcze posiadajÈ tacy potentaci, jak Sun 
Microsystems, IBM, Oracle, Intel, HP, czy Google. 

Przykïady na potwierdzenie tezy, iĝ kraje rozwijajÈce siÚ ksztaïtujÈ 
dzisiaj przyszïe realia miÚdzynarodowe moĝna mnoĝyÊ w nieskoñczo-
noĂÊ. OczywiĂcie malkontentów i przeciwników tego stanu rzeczy od-
najdziemy wielu. Natomiast fakt, iĝ kraje rozwijajÈce siÚ, w tym grupa 
pañstw BRICS, zdobywajÈ coraz silniejszÈ pozycjÚ na arenie global-
nej, a co za tym idzie, stajÈ siÚ wartym analizy fenomenem, nikt nie 
powinien negowaÊ. Z tego teĝ powodu Redakcja „Kultury i Polityki” 
w bieĝÈcym numerze proponuje Czytelnikowi artykuïy dotyczÈce sze-
roko rozumianej tematyki pañstw rozwijajÈcych siÚ oraz biznesowi 
miÚdzynarodowemu. ¿yczymy interesujÈcej lektury. 
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