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Podsumowanie 

 

 Paradygmat strategicznej rywalizacji w relacjach między USA  

a Chinami jest prawdopodobnie jedynym dziedzictwem 

prezydentury Donalda Trumpa, które nie jest obecnie 

kwestionowane przez nową administrację w Waszyngtonie. 

Chociaż nieprzewidywalność polityki poprzedniego prezydenta 

Stanów Zjednoczonych była niewątpliwie kontrowersyjna, 

zdiagnozowanie przez jego administrację wzrostu Chin jako 

największego zagrożenia dla ładu międzynarodowego 

stworzonego przez USA przetrwało próbę czasu.  

 Stany Zjednoczone oficjalnie deklarują, że obecnie to Chiny są 

jedynym państwem, które może rzucić USA bezpośrednie 

wyzwanie w wymiarze gospodarczym, dyplomatycznym, 

militarnym i technologicznym. Pekin jest też największym 

rywalem Waszyngtonu w promocji alternatywnego dla 

demokracji ustroju.  

 Zarysy strategii USA wobec Chin pod rządami Joe Bidena 

wyłaniają się z wypowiedzi członków jego administracji oraz 

tekstów opublikowanych przez amerykańskie instytucje  

w pierwszym półroczu po objęciu przez niego fotela prezydenta. 

Polityka Waszyngtonu wobec Pekinu wydaje się krystalizować  

w trzech wymiarach: konfrontacji, współzawodnictwa  
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i ograniczonej współpracy. W najszerzej perspektywie pierwsze 

pół roku prezydentury Bidena sugeruje, że Waszyngton odszedł 

od postrzegania rozwijania relacji z Chinami jako gry o sumie 

zerowej na rzecz bardziej elastycznego podejścia. 

 Pierwsze dwa wymiary relacji chińsko-amerykańskich, czyli 

konfrontacja i współzawodnictwo mają charakter systemowy: 

wynikają z rozbieżnych interesów obu państw bezpośrednio 

związanych z ich ustrojami politycznymi i deklarowanymi 

wartościami. Wpływ tych różnic na państwa trzecie będzie się 

pogłębiać wraz ze wzrostem napięć na linii Pekin-Waszyngton. 

Ostatni wymiar, czyli współpraca, ogranicza się obecnie do 

obszarów takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

czy potencjalna denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego.  

 Odpowiedź administracji Bidena na systemową konfrontację  

z Chinami może wydawać się w pierwszej chwili nieoczywista: 

USA koncentrują się na wewnętrznej odbudowie, aby zwiększyć 

konkurencyjność w rywalizacji z rządem w Pekinie. Dla nowego 

prezydenta odporność na wyzwania związane ze wzrostem Chin 

jest pochodną wewnętrznej siły, którą należy zbudować 

rozwiązując krajowe problemy (m.in. wzrost populizmu, brak 

zaufania do władz, podważanie liberalnych norm i wartości, 

niskie inwestycje w badania i rozwój oraz infrastrukturę).  

 Po wewnętrznej odbudowie drugim filarem stosunków USA  

z Chinami za rządów Bidena jest praca na rzecz amerykańskich 
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sojuszy, których wiarygodność została poważnie nadszarpnięta 

za prezydentury Trumpa. Jest to szczególnie istotne  

w bezpośrednim sąsiedztwie Chin, gdzie regionalna równowaga 

sił została najmocniej zachwiana. Jej przywrócenie wymaga od 

Stanów Zjednoczonych nie tylko dalszego rozwoju własnego 

potencjału militarnego, ale również przekonania sojuszników, że 

amerykańskie zaangażowanie w regionie pozostanie stabilne.  

 Rewitalizacja amerykańskiego systemu sojuszniczego za rządów 

Bidena ma również przełożenie na stan relacji transatlantyckich, 

mocno nadszarpniętych za kadencji Trumpa. Waszyngton  

i Bruksela zgadzają się, że ich relacje z Chinami charakteryzują 

elementy współpracy, konkurencji i systemowej rywalizacji. 

Pierwsze miesiące prezydentury Bidena pozwalają sądzić, że 

transatlantycka współpraca w kwestii Chin będzie rozwijana, 

chociaż zważywszy na wielość interesów i niejednorodne 

postrzeganie zagrożenia płynącego z Pekinu w 27 państwach UE, 

stanowisko Brukseli w tej sprawie jest i raczej pozostanie mniej 

radykalne.  

 W kontekście współpracy USA-UE w odniesieniu do Chin na 

poziomie unijnym eksperci po obu stronach Atlantyku postulują 

m.in. wyrównywanie szans w relacjach gospodarczych między 

USA a UE, aby zmniejszyć podatność na chińskie naciski (m.in.  

w kontekście reformy globalnego systemu podatkowego); 

współpracę na rzecz zwiększania konkurencyjności zachodnich 
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firm w branży nowych technologii i dywersyfikacji łańcuchów 

dostaw; reformę międzynarodowych instytucji (m.in. Światowej 

Organizacji Handlu); współpracę na rzecz stabilnego regionu 

Indo-Pacyfiku czy promocję wspólnych wartości (m.in. przy 

okazji zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie).  

 Reprezentanci nowej administracji w Waszyngtonie deklarowali 

niejednokrotnie, że są gotowi na współpracę z Chinami, ale  

w pewnych obszarach i na jasno określonych zasadach. Jednak 

ze względu na eskalację napięć i brak wzajemnego zaufania 

perspektywy współpracy pozostają ograniczone. Różnice  

w oczekiwaniach względem współpracy wydają się rosnąć po 

obu stronach: im bardziej Waszyngton naciska Pekin, aby 

osiągnąć wzajemność w stosunkach, tym bardziej Chiny 

postrzegają amerykańskie zabiegi jako próbę ograniczenia 

swojego rozwoju i zamach na ich suwerenność. 

 Stany Zjednoczone pod rządami Bidena będą szukać równowagi 

między rywalizacją a ograniczoną współpracą z Chinami, ale  

w średnioterminowej perspektywie będą musiały zadecydować, 

który wymiar relacji z Pekinem jest dla nich najważniejszy. Nowe 

reguły wypracowywane obecnie przed administrację  

w Waszyngtonie mają sprawić, że pomimo różnić systemowych 

oba państwa będą w stanie pokojowo współistnieć na zasadach 

nienaruszających ich kluczowych interesów. Wypracowanie 

takiego konsensu jest jednak bardzo trudne ze względu na 
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zawężanie obszarów współpracy i sekurytyzację polityki 

zagranicznej, widoczną szczególnie po stronie chińskiej.  

 Polska powinna brać czynny udział we wszelkich formatach 

dialogu transatlantyckiego związanych z Chinami, aby 

zagwarantować sobie dostęp do informacji i możliwość 

współtworzenia debaty na te tematy w przestrzeni 

międzynarodowej.  
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1. Ponadpartyjne porozumienie w sprawie Chin 
dziedzictwem prezydentury Donalda Trumpa 

 

Prezydenturę Donalda Trumpa w latach 2016-2020 charakteryzowały 

głębokie zmiany zarówno w wymiarze polityki wewnętrznej, jak  

i zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Republikanin podważył 

fundamenty powojennego systemu międzynarodowego stworzonego  

w znacznym stopniu przez USA: za jego rządów Stany Zjednoczone 

wycofały się z porozumienia paryskiego ws. przeciwdziałania zmianom 

klimatu; porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPOA) oraz Partnerstwa 

Transpacyficznego (TPP); opuściły Światową Organizację Zdrowia  

i zakwestionowały całokształt sojuszy i amerykańską architekturę 

bezpieczeństwa, m.in. renegocjując z partnerami ich zobowiązania 

finansowe wobec USA. Za prezydentury Trumpa stosunki między 

Stanami Zjednoczonymi a UE również uległy znacznemu pogorszeniu,  

w szczególności w relacjach z najsilniejszym gospodarczo i politycznie 

europejskim państwem, czyli Niemcami. Kontrowersyjne i nierzadko 

obraźliwe wypowiedzi byłego amerykańskiego prezydenta, „twitterowa 

dyplomacja” oraz nieprzewidywalny charakter poskutkowały globalnym 

spadkiem zaufania do amerykańskiego przywództwa, chociaż same 

Stany Zjednoczone dalej cieszą się relatywną popularnością wśród opinii 

publicznej na świecie1. 

                                                           
1 Trump Ratings Remain Low Around Globe, While Views of U.S. Stay Mostly Favorable, 
Pew Research Center, 8.01.2020,  
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W wymiarze międzynarodowym znaczna część wysiłków administracji 

Donalda Trumpa skierowana było przeciwko ChRL i jej polityce pod 

rządami Xi Jinpinga – obecnego sekretarza Komunistycznej Partii Chin 

(KPCh) i przewodniczącego kraju. Już na etapie kampanii wyborczej 

Trump deklarował, że szeroko pojęta rywalizacja z Chinami  

i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chińskiej międzynarodowej 

ekspansji będą stanowić motywy przewodnie jego prezydentury, 

początkowo głównie w wymiarze gospodarczym pod postacią tzw. 

wojny handlowej. Po wygranych wyborach Trump wprowadził w życie 

swoje obietnice. Począwszy od stycznia 2018 r. amerykański prezydent 

wdrożył szereg taryf celnych na dobra wytwarzane w ChRL (m.in. panele 

słoneczne, pralki, stal, aluminium, części samolotowe i samochodowe, 

sprzęt medyczny); oskarżył rząd w Pekinie o nieuczciwe praktyki 

handlowe, kradzież własności intelektualnej i szpiegostwo przemysłowe 

oraz wprowadził rozwiązania mające na celu ograniczenie rozwoju 

chińskich firm z branży nowych technologii (m.in. ZTE i Huawei). 

Antychińska retoryka Donalda Trumpa zaostrzyła się jeszcze bardziej 

wraz z wybuchem pandemii, a ChRL i USA rozpoczęły globalną 

kampanię wizerunkową, w której oba państwa oskarżały się wzajemnie 

o niedopatrzenia, a w konsekwencji rozprzestrzenianie się wirusa2.  

                                                                                                                                               
https://www.pewresearch.org/global/2020/01/08/trump-ratings-remain-low-around-
globe-while-views-of-u-s-stay-mostly-favorable/ [dostęp: 29.07.2021]. 
2 Jamie P. Horsley, Let’s end the COVID-19 blame game: Reconsidering China’s role in the 
pandemic, Brookings Institution, 19.08,2020, https://www.brookings.edu/blog/order-
from-chaos/2020/08/19/lets-end-the-covid-19-blame-game-reconsidering-chinas-role-
in-the-pandemic/ [dostęp: 29.07.2021].  
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Strategia Obrony Narodowej USA z początku 2018 r. przedstawiła ChRL 

obok Rosji jako główne zagrożenie dla amerykańskiej siły, dobrobytu  

i bezpieczeństwa3. Za czasów Donalda Trumpa Waszyngton zaczął 

traktować Chiny jako jawnie rewizjonistyczne państwo, którego 

nadrzędnym celem jest przekształcenie ładu międzynarodowego tak, 

aby odpowiadał on interesom rządu w Pekinie i działał długofalowo na 

jego korzyść, tym samym minimalizując zewnętrzne zagrożenia dla 

władzy KPCh4. Sekurytyzacja stosunków z Chinami była widoczna na 

wielu płaszczyznach: począwszy od relacji gospodarczych (wojna 

handlowa, protekcjonizm), przez relacje dyplomatyczne (radykalne 

zaostrzenie retoryki), skończywszy na relacjach międzyludzkich 

(ograniczenia w przepływie ludzi, neomakkartyzm w odniesieniu do 

obywateli ChRL w USA czy wzrost niechęci wobec obcokrajowców  

w Chinach).  

Zabiegi Trumpa miały na celu osiągnięcie wzajemności w stosunkach  

z Chinami, które dotychczas charakteryzowała nierówność m.in.  

w dostępie do rynku czy państwowych subsydiów. Pierwszym 

poważnym krokiem w realizacji tego zamierzenia było podpisanie  

w styczniu 2020 r. tzw. umowy handlowej pierwszej fazy5. Zgodnie  

                                                           
3 Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. 
Sharpening the American Military’s Competitive Edge, US Department of Defense, 2018, 
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-
Summary.pdf [dostęp: 29.07.2020].  
4 Breaking the Mould: Trump’s China Policy, Focus Asia. Perspective & Analysis, 2018, 
Institute for Security and Development Policy, 
https://isdp.eu/content/uploads/2018/02/Trump-China-FA.pdf [dostęp: 29.07.2021].  
5 Economic and Trade Agreement Between the Government of the United States and the 
Government of the People’s Republic of China, Office of the United States Trade 
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z porozumieniem Pekin zadeklarował, że w dwa lata zakupi od Stanów 

Zjednoczonych produkty i usługi warte 200 miliardów dolarów. Już  

w momencie podpisania zapisy umowy były krytykowane jako 

nierealistyczne6, a półtora roku później wydaje się, że nie stały się one 

przyczynkiem do systemowych zmian w zachowaniu ChRL. Wręcz 

przeciwnie – w dobie pandemii i tzw. „gospodarki podwójnego obiegu”7 

promowanej przez Pekin, Chiny stały się jeszcze bardziej 

interwencjonistyczne8. Chińsko-amerykańska rywalizacja objęła nowe 

obszary, a współpraca została ograniczona do minimum. Chociaż  

w niedalekiej przeszłości spekulowano, że poważne zagrożenie  

o charakterze globalnym mogłoby skłonić USA i ChRL do bliższej 

współpracy, pandemia udowodniła, że założenie to było błędne9.  

Wybór Joe Bidena jako następcy Donalda Trumpa odbył się  

w kontekście rosnącej polaryzacji społeczno-politycznej w Stanach 

                                                                                                                                               
Representative, 15.01.2020, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2020/january/economic-and-trade-agreement-between-government-united-
states-and-government-peoples-republic-china [dostęp: 29.07.2021].  
6 Chad P. Bown, Unappreciated hazards of the US-China phase one deal, Peterson 
Institute for International Economics, 21.01.2020, https://www.piie.com/blogs/trade-
and-investment-policy-watch/unappreciated-hazards-us-china-phase-one-deal 
[dostęp: 29.07.2021].  
7 Łukasz Sarek, Chiński decoupling – „gospodarka podwójnego obiegu”, Komentarz 
Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademia Sztuki 
Wojennej, 23.04.2021, https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/c8/06/c806bf0d-fd8e-
4ac3-86aa-6b0e6090e3bd/2021-
04_komentarz_osrodka_badan_azji__chinski_decopling_-
_gospodarka_podwojnego_obiegu.pdf [dostęp: 29.07.2021].  
8 Mark Leonard, The new China shock, European Council on Foreign Relations, 
1.04.2021, https://ecfr.eu/article/the-new-china-shock/ [dostęp: 29.07.2021].  
9 Ryan Hass, Lessons from the Trump administration’s policy experiment on China, 
Brookings Institution, 25.09.2020, https://www.brookings.edu/research/lessons-from-
the-trump-administrations-policy-experiment-on-china/ [dostęp: 29.07.2021].  
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Zjednoczonych. Republikanów i Demokratów dzieli coraz więcej, 

zarówno w sprawach światopoglądowych, jak i w wizji amerykańskiej 

polityki i roli USA w przestrzeni międzynarodowej10. W tym kontekście 

stosunek amerykańskich elit politycznych do ChRL stanowi wyjątek: za 

prezydentury Donalda Trumpa zarówno Republikanie, jak i Demokraci 

zaczęli dzielić podobne poglądy na temat rosnących Chin i ich znaczenia 

dla ładu międzynarodowego. Chociaż polityka Trumpa była nierzadko 

niekonsekwentna, jego działania wobec rządu w Pekinie zwiększyły 

świadomość Amerykanów odnośnie zagrożeń związanych  

z uzależnieniem od chińskiej gospodarki i naciskami politycznymi ze 

strony ChRL11. W amerykańskiej debacie publicznej zaczęto 

podsumowywać bilans relacji z Chinami w poprzednich dekadach, czyli 

tzw. politykę zaangażowania i brak jej spodziewanych efektów pod 

postacią oczekiwanej liberalizacji chińskiego życia politycznego. To 

również pod rządami Trumpa amerykańskie elity zaczęły postrzegać 

chińskie projekty międzynarodowe (np. Inicjatywę Pasa i Szlaku czy 

ekspansję chińskich firm z branży nowych technologii) nie jako 

jednostkowe przykłady chińskich inicjatyw, ale jako elementy szerszej 

strategii mającej na celu prześcignięcie Stanów Zjednoczonych  

w wymiarze gospodarczym, technologicznym i militarnym.  

Chociaż prezydentura Donalda Trumpa jest nierzadko oceniana jako 

„eksperyment polityczny”, w odniesieniu do Chin niewątpliwie 

                                                           
10 Political Polarization, Pew Research Center, 
https://www.pewresearch.org/topic/politics-policy/political-parties-
polarization/political-polarization/ [dostęp: 29.07.2021].  
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doprowadziła do utworzenia ponadpartyjnego konsensu w przynajmniej 

trzech kwestiach:  

1) ChRL rozwija się kosztem USA, a Waszyngton musi ten proces 

ograniczyć;  

2) Pekin stara się ukształtować ład międzynarodowy i instytucje 

stanowiące jego trzon tak, aby funkcjonowały w interesie ChRL;  

3) formy kooperacji wcześniej postrzegane jako korzystne stanowią 

obecnie zagrożenie dla konkurencyjności Stanów Zjednoczonych (np. 

współpraca technologiczna, naukowa)12.  

Dobrym przykładem ciągłości w myśleniu o Chinach między 

administracją Trumpa i Bidena jest raport opublikowany pod koniec 

2020 r. przez Biuro Sekretarza Stanu USA pt. „Elementy chińskiego 

wyzwania” (The Elements of the China Challenge)13. Publikacja ujrzała 

światło dzienne w okresie przejściowym, tj. już po wyborze Bidena na 

nowego prezydenta USA, ale przed jego zaprzysiężeniem. Wśród 

głównych konkluzji raportu można znaleźć m.in. stwierdzenia, że 

polityka zaangażowania była oparta na nierealistycznej ocenie wpływu 

ustroju stworzonego przez KPCh na działania Chin, które metodą 

małych kroków od lat dążą do transformacji ładu międzynarodowego na 

własną korzyść. Publikacja poświęca też wiele miejsca kwestii wartości  

                                                                                                                                               
11 Ryan Hass, Lessons from the… 
12 Ryan Hass, Lessons from the… 
13 The Elements of the China Challenge, The Policy Planning Staff, Office of the 
Secretary of State, listopad 2020, https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2020/11/20-02832-Elements-of-China-Challenge-508.pdf  
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i potrzebie powrotu do normatywnych korzeni amerykańskiej polityki 

wobec ChRL. Autorzy konkludują, że oczekiwanie, iż Pekin będzie 

szanować liberalne wartości w przestrzeni międzynarodowej było 

naiwne, przez co obecnie fundamenty demokratycznych rządów są 

zagrożone ze względu na coraz agresywniejsze próby wywierania 

nacisku na polityków i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 

przez reprezentantów KPCh. W zaistniałej sytuacji raport postuluje 

„powrót do podstaw”, czyli:  

1) inwestycje w obronę demokracji w samych Stanach Zjednoczonych;  

2) wzmocnienie konkurencyjności USA w wymiarze bezpieczeństwa;  

3) ugruntowanie systemu międzynarodowego opartego na zasadach, 

rządach prawa i ochronie praw człowieka;  

4) reaktywację istniejącego systemu sojuszy i organizacji 

międzynarodowych; 

5) stworzenie organizacji nakierowanych na rozwiązywanie nowych 

globalnych wyzwań;  

6) ograniczoną współpracę z rządem w Pekinie w obszarach 

wzajemnego zainteresowania;  

7) informowanie Amerykanów o skali zagr0żeń związanych z rosnącym 

znaczeniem ChRL pod rządami KPCh;  

8) inwestycje w nowe pokolenie pracowników sektora publicznego;  

                                                                                                                                               
[dostęp: 29.07.2021].  



Pierwsze półrocze prezydentury Joe Bidena… | 17 

9) wzmocnienie systemu edukacji w USA, aby odpowiadał nowym 

wyzwaniom;  

10) obronę ideałów wolności i uniwersalnych wartości.  

Chociaż przedstawiona powyżej publikacja powstała za administracji 

Republikanów, pod jej wnioskami i rekomendacjami prawdopodobnie 

mogliby podpisać się obecnie również reprezentanci Demokratów. Tym 

samym wydaje się, że ponadpartyjne porozumienie w sprawie Chin jest 

jedynym dziedzictwem prezydentury Donalda Trumpa 

niekwestionowanym przez nową administrację w Waszyngtonie. Jest to 

również punkt wyjścia w polityce Joe Bidena wobec Pekinu: 

„eksperyment polityczny” poprzedniego prezydenta był 

kontrowersyjny, ale przetrwał próbę czasu w kwestii poprawnej 

diagnozy szerszego problemu, jakim dla ładu międzynarodowego 

stworzonego przez USA stanowi wzrost Chin.  
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2. Pierwsze półrocze prezydentury Joe Bidena. 
Chronologia wydarzeń na linii Pekin-Waszyngton 

 

Poniżej przedstawione są najważniejsze wydarzenia, który wpłynęły na 

rozwój relacji amerykańsko-chińskich w pierwszym półroczu 

prezydentury Joe Bidena. Nie jest to szczegółowa oś czasu,  

a subiektywny wybór wydarzeń, które według autorki niniejszej 

publikacji wywarły największy wpływ na całokształt stosunków między 

Waszyngtonem a Pekinem w analizowanym przedziale czasowym.  

 

Styczeń 2021 

 

W tygodniu poprzedzającym zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta 

USA administracja Donalda Trumpa wprowadza szereg sankcji 

wymierzonych w represyjną politykę ChRL i mających na celu osłabienie 

jej efektów, m.in. zakaz importu bawełny i pomidorów z chińskiego 

regionu Xinjiang i objęcie sankcjami sześciu obywateli Chin 

zamieszanych w masowe aresztowania prodemokratycznych 

aktywistów w Hongkongu14. Dzień przed zaprzysiężeniem Bidena 

sekretarz stanu USA Mike Pompeo ogłasza również, że Chiny popełniły 

                                                           
14 Humeyra Pamuk, David Brunnstrom, U.S. announces new sanctions on six linked to 
Hong Kong mass arrests, Reuters, 15.01.2021, https://www.reuters.com/world/china/us-
announces-new-sanctions-six-linked-hong-kong-mass-arrests-2021-01-15/ 
[dostęp: 2.08.2021].  
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ludobójstwo oraz zbrodnie przeciwko ludności ujgurskiej i innym 

mniejszościom zamieszkującym Xinjiang15. Pomimo kontrowersji, które 

ten dobór słów wzbudził nawet wśród prawników walczących o prawa 

Ujgurów, nowy prezydent USA nie cofnął decyzji podjętych przez 

administrację Trumpa tuż przed jego zaprzysiężeniem16. Wskazuje to na 

daleko posunięte porozumienie międzypartyjne odnośnie oceny 

szkodliwości chińskiej polityki pod rządami Xi Jinpinga na sytuację praw 

człowieka w ChRL. 

 

Luty 2021 

 

5 lutego sekretarz stanu USA Anthony Blinken przeprowadza rozmowę 

telefoniczną z Yangiem Jiechi, dyrektorem Biura Centralnej Komisji 

Spraw Zagranicznych w Komitecie Centralnym KPCh, a pięć dni później 

prezydent Biden rozmawia po raz przez pierwszy z przewodniczącym 

ChRL Xi Jinpingiem. Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa 

19 lutego prezydent Biden podkreśla, że USA, UE oraz sojusznicy  

w regionie Info-Pacyfiku muszą przygotować się na „długoterminową 

                                                           
15 Michael R. Pompeo, Determination of the Secretary of State on Atrocities in Xinjiang, 
U.S. Department of State, 19.01.2021, https://2017-2021.state.gov/determination-of-
the-secretary-of-state-on-atrocities-in-xinjiang/index.html [dostęp: 2.08.2021].  
16 Colum Lynch, State Department Lawyers Concluded Insufficient Evidence to Prove 
Genocide in China, Foreign Policy, 19.02.2021, 
https://foreignpolicy.com/2021/02/19/china-uighurs-genocide-us-pompeo-blinken/ 
[dostęp: 2.08.2021].  
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rywalizację strategiczną z Chinami”17. Cztery dni później podczas Forum 

Lanting w Pekinie minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi nawołuje 

Waszyngton do cofnięcia sankcji nałożonych na obywateli Chin oraz 

zaprzestania „szkalowania” KPCh i wspierania „sił separatystycznych”  

w Tybecie, Xinjiangu, Hongkongu i na Tajwanie18. Przez cały luty 

amerykańskie okręty przeprowadzają szereg operacji swobody żeglugi 

w Cieśnienie Tajwańskiej i na Morzu Południowochińskim (USS John S. 

McCain19, USS Russel20, USS Curtis Wilbur21).  

 

Marzec 2021 

 

3 marca Biały Dom publikuje Tymczasowe Strategiczne Wytyczne 

Bezpieczeństwa Narodowego (Interim National Security Strategic 

                                                           
17 Remarks by President Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference, The White 
House, 19.02.2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-
remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-virtual-munich-security-
conference/ [dostęp: 2.08.2021].  
18 Wang Yi Delivers a Speech at the Lanting Forum Themed "Promoting Dialogue and 
Cooperation and Managing Differences: Bringing China-U.S. Relations Back to the Right 
Track", Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 22.02.2021, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1855636.shtml [dostęp: 2.08.2021].  
19 Abhijnan Rej, US Destroyer Conducts FONOP in South China Sea, The Diplomat, 
6.02.2021, https://thediplomat.com/2021/02/us-destroyer-conducts-fonop-in-south-
china-sea/ [dostęp: 2.08.2021].  
20 7th Fleet Destroyer conducts Freedom of Navigation Operation in South China Sea, 
America’s Navy, 16.02.2021, https://www.navy.mil/Press-Office/News-
Stories/Article/2505124/7th-fleet-destroyer-conducts-freedom-of-navigation-
operation-in-south-china-sea/ [dostęp: 2.08.2021].  
21 7th Fleet Destroyer transits Taiwan Strait, America’s Navy, 
https://www.navy.mil/Press-Office/Press-Releases/display-
pressreleases/Article/2514869/7th-fleet-destroyer-transits-taiwan-strait/  
[dostęp: 2.08.2021].  
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Guidance), których treść odnosi się w znacznej mierze do zagrożeń 

związanych z zaostrzającą się rywalizacją chińsko-amerykańską22.  

W związku z wprowadzeniem w Hongkongu antydemokratycznych 

reform systemu wyborczego, sekretarz stanu USA Antony Blinken 

kilkukrotnie krytykuje politykę Pekinu wobec Hongkongu, m.in. 

wspólnie z ministrami spraw zagranicznych państw grupy G7 i wysokim 

przedstawicielem UE ds. zagranicznych i bezpieczeństwa23. Następnie 

16 marca USA obejmują sankcjami 24 obywateli ChRL i urzędników  

z Hongkongu, na które Pekin odpowiada podobnymi działaniami 

odwetowymi24. Zaledwie dwa dni później (18-19 marca) dochodzi do 

pierwszego spotkania wysokiego szczebla między reprezentantami USA 

i ChRL: w Anchorage na Alasce Yang Jiechi i Wang Yi dyskutują  

z Antonym Blinkenem i Jakiem Sullivanem25. Spotkanie odbija się 

szerokim echem w debacie międzynarodowej ze względu na 

niespotykanie ostrą retorykę obu stron i kilkukrotne złamanie protokołu 

                                                           
22 Joseph R. Biden, Jr., Interim National Security Strategic Guidance, the White House, 
March 2021, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf 
[dostęp: 2.08.2021].  
23 G7 Statement on Hong Kong Electoral Changes, U.S. Department of State, 
12.03.2021, https://www.state.gov/g7-statement-on-hong-kong-electoral-changes/ 
[dostęp: 2.08.2021].  
24 Zen Soo, US Sanctions 24 China and Hong Kong Officials Ahead of Talks, The 
Diplomat, 18.03.2021, https://thediplomat.com/2021/03/us-sanctions-24-china-and-
hong-kong-officials-ahead-of-talks/ [dostęp: 2.08.2021].  
25 Secretary Blinken and NSA Sullivan’s Meeting with PRC Counterparts, U.S. State 
Department, 10.03.2021, https://www.state.gov/secretary-blinken-and-nsa-sullivans-
meeting-with-prc-counterparts/ [dostęp: 2.08.2021].  
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(m.in. przemówienie Yanga trwało 16 minut zamiast ustalonych 

wcześniej dwóch minut)26.  

 

Kwiecień 2021 

 

W połowie miesiąca ma miejsce rzadki przypadek bliższej współpracy 

chińsko-amerykańskiej: specjalny wysłannik USA ds. klimatu John Kerry 

bierze udział w konferencji klimatycznej odbywającej się w Szanghaju, 

gdzie spotyka się ze swoim chińskim odpowiednikiem Xie Zhenhua27. 17 

kwietnia wspólnie publikują oświadczenie o kryzysie klimatycznym,  

w którym obie strony deklarują m.in. dalsze wdrażanie postanowień 

porozumienia paryskiego i współpracę na rzecz przyspieszenia redukcji 

emisji gazów cieplarnianych28. 21 kwietnia Komisja Spraw 

Zagranicznych Senatu USA uchwala tzw. Strategic Competition Act of 

2021 – dokument definiujący oficjalne stanowisko Waszyngtonu wobec 

Pekinu przez pryzmat wielowymiarowej rywalizacji strategicznej 

(politycznej, gospodarczej, technologicznej, wojskowej, normatywnej)  

                                                           
26 Thomas Wright, The US and China finally get real with each other, Brookings 
Institution, 22.03.2021,  
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/03/22/the-us-and-china-
finally-get-real-with-each-other/ [dostęp: 2.08.2021].  
27 Steven Lee Myers, Michael Crowley, John Kerry Heads To China for First High-Level 
Talks Under Biden, 13.04.2021, https://www.nytimes.com/2021/04/13/us/politics/john-
kerry-china-climate-biden.html [dostęp: 2.08.2021].  
28 U.S.-China Joint Statement Addressing the Climate Crisis, U.S. Department of State, 
17.04.2021, https://www.state.gov/u-s-china-joint-statement-addressing-the-climate-
crisis/ [dostęp: 4.08.2021].  
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i zakreślający strategię przeciwdziałania rosnącym chińskim wpływom 

poza granicami kraju29. 

 

Maj 2021 

 

12 maja Departament Stanu USA publikuje tzw. fact sheet nt. relacji  

z ChRL, z którego można dowiedzieć się m.in., że strategiczna 

rywalizacja jest ramą, przez którą Stany Zjednoczone postrzegają swoje 

relacje z Chinami, a Waszyngton będzie odnosić się do Pekinu z pozycji 

siły30. Jednocześnie Stany Zjednoczone deklarują dalsze wsparcie Chin  

w określonych obszarach, jak np. ochrona kultury tybetańskiej; ochrona 

środowiska naturalnego; ochrona praw człowieka i praworządności; 

przeciwdziałanie handlowi narkotykami i działania przeciwpandemiczne. 

Pod koniec maja przedstawicielka USA ds. handlu Katherine Tai odbywa 

pierwszą za prezydentury Bidena rozmowę telefoniczną  

z wicepremierem ChRL Liu He, podczas której porusza m.in. kwestię 

bieżącego przeglądu stosunków handlowych między USA a Chinami31.  

 

                                                           
29 Strategic Competition Act of 2021, United States Senate Committee on Foreign 
Relations, 7.05.2021, https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/DAV21598%20-
%20Strategic%20Competition%20Act%20of%202021.pdf [dostęp: 4.08.2021].  
30 U.S. Relations With China. Bilateral Relations Fact Sheet, U.S. Department of State, 
12.05.2021, https://www.state.gov/u-s-relations-with-china/ [dostęp: 4.08.2021].  
31 Readout of Ambassador Tai's Virtual Meeting With Vice Premier of China Liu He, Office 
of the United States Trade Representative, 26.05.2021, https://ustr.gov/about-
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Czerwiec 2021 

 

3 czerwca prezydent Biden wydaje rozporządzenie wykonawcze 

zakazujące amerykańskim podmiotom inwestowania w chińskie firmy 

podejrzane o współpracę z sektorem technologii obronnych i nadzoru 

ChRL32. Rozkaz rozszerza tzw. czarną listę sporządzoną za prezydentury 

Donalda Trumpa o kolejne 59 chińskich przedsiębiorstw. 8 czerwca 

Senat USA uchwala tzw. Innovation and Competition Act of 2021, czyli 

ustawę mającą zwiększyć amerykańskie zdolności do długoterminowej 

rywalizacji z Chinami w dziedzinie nowych technologii m.in. dzięki 

inwestycjom o wartości ponad 250 miliardów dolarów w branży 

półprzewodników czy wsparcie innowacji w dziedzinie technologii 5G33. 

11 czerwca sekretarz stanu USA Antony Blinken przeprowadza rozmowę 

z najważniejszym chińskim dyplomatą, Yangiem Jiechi, podczas której 

dyskutują m.in. o obszarach spornych, ale też współpracy (m.in. na 

temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego czy przeciwdziałania 

                                                                                                                                               
us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/readout-ambassador-tais-
virtual-meeting-vice-premier-china-liu-he [dostęp: 4.08.2021].  
32 FACT SHEET: Executive Order Addressing the Threat from Securities Investments that 
Finance Certain Companies of the People’s Republic of China, The White House, 
3.06.2021,  
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/03/fact-
sheet-executive-order-addressing-the-threat-from-securities-investments-that-
finance-certain-companies-of-the-peoples-republic-of-china/ [dostęp: 4.08.2021].  
33 Statement of President Joe Biden on Senate Passage of the U.S. Innovation and 
Competition Act, The White House, 8.06.2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2021/06/08/statement-of-president-joe-biden-on-senate-
passage-of-the-u-s-innovation-and-competition-act/ [dostęp: 4.08.2021].  
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zmianom klimatu)34. W połowie czerwca odbywają się szczyty grupy 

G735 i NATO36, a w komunikatach opublikowanych po obu wydarzeniach 

Chiny pojawiają się jako państwo zagrażające obecnemu ładowi 

międzynarodowemu zarówno w wymiarze bezpieczeństwa, jak  

i gospodarczym czy normatywnym. 23 czerwca Stany Zjednoczone 

zakazują importu materiałów produkowanych w Xinjiangu,  

a wykorzystywanych do produkcji paneli słonecznych (m.in. 

polisilikonu)37.  

 

Lipiec 2021 

 

W pierwszej połowie miesiąca USA rozszerza listę podmiotów objętych 

restrykcjami o kolejne 23 chińskie firmy podejrzane o łamanie praw 

                                                           
34 Secretary Blinken’s Call with Politburo Member Yang, U.S. Department of State, 
11.06.2021, https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-politburo-member-
yang/?mc_cid=405e08fb6d&mc_eid=bfbb6731f5 [dostęp: 4.08.2021].  
35 Carbic Bay G7 Summit Communiqué, European Council, 13.06.2021, 
https://www.consilium.europa.eu/media/50361/carbis-bay-g7-summit-
communique.pdf [dostęp: 5.08.2021].  
36 Brussels Summit Communiqué, North Atlantic Treaty Organization, 14.06.2021, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?utm_source=7.+Prem+%26+C
orp+Members%3A++Press+Review+-+Civi2021&utm_campaign=30ccc7e7e0-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_27_09_17_COPY_09&utm_medium=email&utm_term=
0_76cc3e7317-30ccc7e7e0-178123476 [dostęp: 5.08.2021].  
37 Michael Martina, Karen Freifeld, David Shepardson, U.S. bans imports of solar panel 
material from Chinese company, Reuters, 24.06.2021, 
https://www.reuters.com/business/us-restricts-exports-5-chinese-firms-over-rights-
violations-2021-06-23/ [dostęp: 5.08.2021].  
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człowieka i współtworzenie systemu inwigilacji obywateli38. 14 lipca 

Senat Stanów Zjednoczonych uchwala ustawę zabraniającą importu 

wszelkich dóbr z Xinjiangu w związku z oskarżeniami o wykorzystywanie 

tam pracy przymusowej39. Pod koniec lipca zastępczyni sekretarza stanu 

USA Wendy Sherman jedzie z wizytą do Chin, gdzie w mieście Tianjin 

spotyka się z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wangiem Yi  

i dyskutuje m.in. na temat potencjalnego rozpoczęcia drugiego 

niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia COVID-19 we 

współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia40. Rozmowy nie 

przynoszą przełomu w napiętych relacjach między Waszyngtonem  

a Pekinem, wręcz przeciwne – obie strony umacniają się na swoich 

stanowiskach.  

 

                                                           
38 Commerce Department Adds 34 Entities to the Entity List to Target Enablers of China’s 
Human Rights Abuses and Military Modernization, and Unauthorized Iranian and Russian 
Procurement, U.S. Department of Commerce, 9.07.2021, 4 
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/07/commerce-department-
adds-34-entities-entity-list-target-enablers-chinas [dostęp: 5.08.2021].  
39 Michael Martina, U.S. Senate passes bill to ban all products from China's Xinjiang, 
Reuters, 15.07.2021, https://www.reuters.com/world/us-senate-passes-bill-ban-all-
products-chinas-xinjiang-2021-07-15/ [dostęp: 5.08.2021].  
40 Deputy Secretary Sherman’s Visit to the People’s Republic of China, U.S. Department 
of State, 26.07.2021, https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-visit-to-the-
peoples-republic-of-china/ [dostęp: 5.08.2021].  
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3. Trzy wymiary relacji chińsko-amerykańskich: 
konfrontacja, współzawodnictwo i współpraca 

 

W oczekiwaniu na publikację szczegółowej strategii USA wobec Chin, 

która ma ujrzeć światło dzienne w drugiej połowie 2021 r., jej zarysy 

wyłaniają się z wypowiedzi członków administracji Bidena oraz treści 

dokumentów publikowanych przez amerykańskie instytucje rządowe  

w pierwszym półroczu bieżącego roku. W tym kontekście polityka 

Waszyngtonu wobec Pekinu za rządów Bidena wydaje się krystalizować 

w trzech wymiarach: konfrontacji, współzawodnictwa i współpracy. Te 

motywy przewodnie pojawiały się w licznych wypowiedziach strony 

amerykańskiej, np. sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena, który 

niedługo po objęciu stanowiska stwierdził, że relacje Waszyngtonu  

z Pekinem muszą być „konkurencyjne, kiedy jest to potrzebne; oparte 

na współpracy, kiedy jest to możliwe oraz konfrontacyjne, kiedy jest to 

niezbędne”1. W kolejnych częściach poniższej publikacji omówione 

zostaną główne elementy składające się na te trzy wymiary stosunków 

chińsko-amerykańskich z perspektywy administracji Joe Bidena oraz ich 

implikacje dla szerszej sytuacji międzynarodowej.  

 

 

                                                           
1 A Foreign Policy for the American People, U.S. Department of State, 3.03.2021, 
https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/ [dostęp: 9.08.2021].  
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3.1 Konfrontacja  

 

Anthony Blinken w swoim pierwszym przemówieniu po objęciu 

stanowiska sekretarza stanu nazwał rozwój stosunków USA z ChRL 

„największym geopolitycznym sprawdzianem XXI wieku”2. Diagnoza 

Blinkena zakłada, że Chiny są obecnie jedynym państwem, które jest  

w stanie rzucić bezpośrednie wyzwanie USA w wymiarze gospodarczym, 

dyplomatycznym, militarnym i technologicznym, a ich polityka zagraża 

ładowi międzynarodowemu odzwierciedlającemu interesy Stanów 

Zjednoczonych. Tym samym Waszyngton uznał działania Pekinu za 

bezpośrednie zagrożenie dla amerykańskiego światowego prymatu 

ustanowionego wraz z końcem zimnej wojny. Administracja Bidena 

uznała, że rewizjonistyczne zapędy ChRL i całokształt chińskiej polityki 

pod rządami Xi Jinpinga są powodem, dla którego bezpośrednia 

konfrontacja w pewnych aspektach będzie nieunikniona, jeśli Stany 

Zjednoczone chcą zachować swoją dotychczasową pozycję 

najsilniejszego państwa na arenie międzynarodowej. Chodzi tu głównie 

o wyzwania związane z nieprzestrzeganiem przez ChRL prawa 

międzynarodowego, protekcjonizmem dającym nierówne przywileje 

chińskim firmom zarówno na rodzimym rynku, jak i na rynkach 

międzynarodowych czy forsowaniem niedemokratycznych standardów 

ograniczających swobodę badań i wolność wypowiedzi również poza 

granicami kraju, co długofalowo negatywnie wpływa na demokratyczne 

standardy współpracy międzynarodowej.  
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Odpowiedź administracji Bidena na systemową konfrontację z Chinami 

może wydawać się na pierwszy rzut oka nieoczywista: Waszyngton nie 

odnosi się bezpośrednio do polityki Pekinu, a wręcz przeciwnie – skupia 

się na wewnętrznej odbudowie. Dobitnie wskazuje na to treść 

Tymczasowych Strategicznych Wytycznych Bezpieczeństwa 

Narodowego (Interim National Security Strategic Guidance) z marca br., 

które za punkt wyjścia wybierają kryzys społeczno-gospodarczy 

spowodowany pandemią COVID-19 oraz zmianami klimatycznymi, 

pogłębiające się nierówności w USA, niekontrolowany rozwój nowych 

technologii oraz wzrost nacjonalistycznych nastrojów, również  

w państwach autorytarnych3. Z perspektywy Joe Bidena niestabilne 

środowisko międzynarodowe i coraz częściej transgraniczny charakter 

zagrożeń wymagają zrobienia kroku wstecz i odbudowania sił przez 

Stany Zjednoczone, aby udowodnić, że „demokracja nie jest reliktem 

historii” i potrafi odpowiadać na nowe wyzwania cywilizacyjne4. Już  

w eseju opublikowanym na łamach Foreign Affairs w marcu 2020 r., czyli 

jeszcze za rządów Donalda Trumpa, Joe Biden podkreślał, że przewaga 

systemu demokratycznego leży w jego zdolności do autokorekty5.  

W tym kontekście skupienie się na rozwiązywaniu problemów 

wewnętrznych nie jest jedynie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby 

Amerykanów, ale również pośrednio jest zabiegiem mającym 

                                                                                                                                               
2 A Foreign Policy… 
3 Interim National Security… 
4 Interim National Security… 
5 Joseph R. Biden, Jr., Why America Must Lead Again. Rescuing U.S. Foreign Policy After 
Trump, Foreign Affairs, marzec/kwiecień 2020, 
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udowodnić przed ChRL, że Stany Zjednoczone nie są w „końcowej fazie 

upadku”, jak często przedstawia sytuację wewnętrzną w USA strona 

chińska6.  

Wątek wewnętrznej odbudowy był również obecny w amerykańskim 

życiu politycznym za prezydentury Donalda Trumpa (vide hasło Make 

America Great Again), ale rozumienie tego celu i taktyka prowadząca do 

jego realizacji są obecnie diametralnie różne. Stany Zjednoczone 

obecnie postrzegają potencjalną konfrontację z Chinami systemowo: 

jako element szerszej rozgrywki, której kształt zależy w dużej mierze od 

efektywności polityki USA w walce z wewnętrznymi problemami kraju. 

Jak ujął to prezydent Biden, „z pozycji odnowionej siły Ameryka sprosta 

każdemu wyzwaniu”7. Innymi słowy odporność na wyzwania związane  

z rosnącym znaczeniem Chin w przestrzeni międzynarodowej jest 

według nowej administracji USA pochodną odporności wewnętrznej 

zbudowanej w procesie rozwiązywania krajowych problemów i szerzej 

problemów trapiących demokracje na całym świecie (m.in. wzrost 

populizmu, brak zaufania do władz, podważanie zasadności liberalnych 

norm i wartości). Tymczasowe Strategiczne Wytyczne Bezpieczeństwa 

Narodowego USA podkreślają, że tradycyjne rozróżnienie między 

polityką wewnętrzną i zagraniczną nieustannie traci na znaczeniu, a cały 

                                                                                                                                               
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-
lead-again [dostęp: 11.08.2021].  
6 Gerald F. Seib, Biden’s China Challenge: Counter Its Perception of American Decline, 
The Wall Street Journal, 29.03.2021, https://www.wsj.com/articles/bidens-china-
challenge-counter-its-perception-of-american-decline-11617026450  
[dostęp: 9.08.2021].  
7 Interim National Security… 
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aparat władzy musi przedefiniować metody działania, aby 

odzwierciedlały nową rzeczywistość.  

Ważnym elementem konfrontacji USA z Chinami jest sfera normatywna. 

Prezydent Biden wielokrotnie podkreślał, że liberalne wartości stanowią 

źródło amerykańskiej siły, a ich obrona jest kluczowym elementem 

utrzymania konkurencyjności systemu politycznego Stanów 

Zjednoczonych. W kontekście relacji z ChRL oznacza to wzmocnienie 

nacisków na rząd w Pekinie w związku z pogarszającą się sytuacją praw 

człowieka w Tybecie i Xinjiangu oraz demontażem autonomii 

Hongkongu. Jest to również równoznaczne z kontynuacją bliskiej 

współpracy z Tajwanem – de facto dobrze funkcjonującą demokracją, 

która przez ChRL jest uznawana za zbuntowaną prowincję – w celu 

wzmocnienia jej odporności na naciski płynące z Pekinu.  

Pod rządami Xi Jinpinga chińskie ambicje do kształtowania środowiska 

międzynarodowego przychylnego rządom KPCh znacząco wzrosły, co 

ma odzwierciedlenie m.in. w wysiłkach mających na celu zwiększenie 

tzw. „siły dyskursu” Chin, czyli budowania narracji zgodnych  

z interesami rządu w Pekinie8. Odbywa się to m.in. w przez działania 

propagandowe w zagranicznych mediach tradycyjnych  

i społecznościowych, których część nosi znamiona dezinformacji (m.in. 

                                                           
8 Chinese Discourse Power. China’s Use of Information Manipulation in Regional and 
Global Competition, Atlantic Council, grudzień 2020, 
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/12/China-Discouse-Power-
FINAL.pdf [dostęp: 9.08.2021].  
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w kontekście pandemii COVID-19)9. Z tej perspektywy konfrontacja 

Waszyngtonu z Pekinem będzie mieć również wymiar normatywny. 

USA zdają sobie sprawę z relatywnego wzrostu chińskiej „miękkiej siły”  

i jej negatywnego wpływu na pluralizm debaty międzynarodowej ze 

względu na pośrednią promocję autorytarnych rozwiązań systemowych 

przez Chiny. Tym samym można spodziewać się, że administracja 

Bidena włoży więcej wysiłku w działania przeciwdziałające ograniczaniu 

wolności prasy i szerzej wolności wypowiedzi w przestrzeni 

międzynarodowej.   

Odniesienia do bezpośredniego konfliktu zbrojnego między USA  

a Chinami są rzadkie w dokumentach określających całokształt relacji 

Waszyngtonu z Pekinem pod rządami Joe Bidena. Oficjalne stanowisko 

USA opiera się na założeniu, że dyplomacja jest podstawowym 

narzędziem rozwiązywania międzynarodowych sporów10. Niemniej 

jednak w Tymczasowych Strategicznych Wytycznych Bezpieczeństwa 

Narodowego można znaleźć deklarację, że „Stany Zjednoczone nie 

zawahają się użyć siły do obrony żywotnych interesów narodowych”, 

chociaż rozwiązanie takie ma być ostatecznością, na którą Waszyngton 

zdecyduje się jedynie, kiedy „cele i misja będą jasne i osiągalne” oraz 

„zgodne z naszymi [amerykańskimi] wartościami, prawem oraz za 

                                                           
9 Ivana Karásková, Alicja Bachulska, Tamás Matura, Filip Šebok, Matej Šimalčík, China’s 
propaganda and disinformation campaigns in Central Europe, Association for 
International Affairs (AMO), sierpień 2020, https://mapinfluence.eu/wp-
content/uploads/2020/08/Mapinfluence_BRIEFING-PAPER_chinas-
propaganda_A4_interaktivni_EN_01-1.pdf [dostęp: 9.08.2021].  
10 Interim National Security… 
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świadomą zgodą Amerykanów”11. Tym samym administracja Bidena 

stara się odsunąć wizję potencjalnego konfliktu zbrojnego z Chinami, 

równocześnie minimalizując amerykańską obecność wojskową w innych 

regionach – również w tych, w których Pekin posiada własne rosnące 

interesy, jak np. w graniczącym z ChRL Afganistanie.  

W dalszym ciągu jednak potencjalnymi punktami zapalnymi, gdzie 

najprawdopodobniej mógłby rozpocząć się hipotetyczny chińsko-

amerykański konflikt zbrojny pozostają Cieśnina Tajwańska i Morze 

Południowochińskie. Chociaż Waszyngton dalej przestrzega tzw. zasady 

jednych Chin i nie utrzymuje oficjalnych stosunków dyplomatycznych  

z Tajwanem, nieoficjalna współpraca i sprzedaż uzbrojenia na wyspę 

nieustannie trwa. Amerykańskie wsparcie dla Tajpej nie powinno 

osłabnąć pod rządami Joe Bidena, wręcz przeciwne: można spodziewać 

się intensyfikacji kontaktów12. Na początku kwietnia br. Departament 

Stanu opublikował nowe wytyczne dla członków rządu USA dotyczące 

interakcji z ich tajwańskimi odpowiednikami. Ich pełna treść nie została 

upubliczniona, ale oficjalny komunikat stwierdza wprost, że Waszyngton 

liberalizuje zasady nieoficjalnej współpracy z Tajwanem, która 

postrzegana jest przez obecną administrację jako pozytywny przykład 

                                                           
11 Interim National Security… 
12 Bonnie Glaser, Hannah Price, Continuity Prevails in Biden’s First 100 Days, Pacific 
Forum, Comparative Connections, tom 23, nr 1, 27.05.2021, 
http://cc.pacforum.org/wp-content/uploads/2021/05/03-US-China-Relations.pdf 
[dostęp: 10.08.2021].   



Raport Ośrodka Badań Azji | sierpień 2021 

34 | Alicja Bachulska 

kooperacji z „ważnym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa  

i gospodarki”13. 

Pomimo retorycznego skupienia na dyplomatycznym aspekcie 

rozwiązywania potencjalnych konfliktów, Waszyngton coraz częściej 

postrzega relacje z Pekinem przez pryzmat wzrostu Chin jako potęgi 

militarnej. Jak wskazuje raport U.S.-China Economic and Security 

Review Commission z grudnia 2020 r., w przeciągu ostatnich 20 lat 

Chiny drastycznie zwiększyły swoje zdolności wojskowe, również w 

wymiarze projekcji siły zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie (na Morzu 

Wschodniochińskim i Południowochińskim), jak i poza nim (m.in. na 

Oceanie Indyjskim czy Morzu Arabskim)14. W krótkoterminowej 

perspektywie rozwój Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChALW) 

skupi się na umacnianiu swoich zdolności do potencjalnego prowadzenia 

szeroko zakrojonych operacji wojskowych w dalszym sąsiedztwie, 

natomiast w średnioterminowej perspektywie ChALW ma być zdolna do 

przeprowadzenia ograniczonej wojny poza granicami kraju15. Do 2049 r. 

(stulecia powstania ChRL) chińskie siły zbrojne mają stać się „armią 

światowej klasy” – cel ten jest zbieżny z szeroko pojętym osiągnięciem 

przez Chiny tzw. „odrodzenia chińskiego narodu”, czyli szeroko 

zakrojonej modernizacji państwa i ugruntowania jego pozycji 

                                                           
13 New Guidelines for U.S. Government Interactions with Taiwan Counterparts, U.S. State 
Department, 9.04.2021, https://www.state.gov/new-guidelines-for-u-s-government-
interactions-with-taiwan-counterparts/ [dostęp: 10.08.2021].  
14 2020 Report to Congress. Executive Summary and Recommendations, U.S.-China 
Economic and Security Review Commission, grudzień 2020, 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-12/2020_Executive_Summary.pdf 
[dostęp: 10.08.2021].  
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międzynarodowej pod rządami KPCh16. Xi Jinping niejednokrotnie 

wzywał ChALW do przygotowań do potencjalnej wojny z „potężnym, 

wrogim przeciwnikiem”, co w praktyce oznaczałoby konflikt zbrojny  

z USA. Retoryka tego rodzaju jest przynajmniej częściowo nastawiona 

na wewnętrznych, nacjonalistycznie nastawionych odbiorców, niemniej 

jednak w wymiarze rozwoju potencjału militarnego ma przełożenie na 

rzeczywiste działania.  

Waszyngton nie bagatelizuje chińskich deklaracji w obszarze 

bezpieczeństwa, czego odzwierciedleniem są m.in. najnowsze zapisy 

zawarte w National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, czyli 

ustawie regulującej budżet obronny Stanów Zjednoczonych w bieżącym 

roku17. Nie chodzi tylko o konwencjonalne zbrojenia, ale także 

zwiększanie odporności amerykańskiej gospodarki i bezpieczeństwa 

badań czy innowacyjnych technologii. W ustawie można znaleźć m.in. 

inicjatywy zwiększające ochronę amerykańskiej własności intelektualnej 

w obszarach wrażliwych z perspektywy bezpieczeństwa (m.in. 

planowane sporządzenie list krytycznych technologii czy ograniczenia  

w zatrudnianiu obecnych lub byłych pracowników amerykańskiego 

sektora zbrojeniowego w chińskich firmach) oraz niezależne analizy 

porównawcze chińskich i amerykańskich inicjatyw mających na celu 

                                                                                                                                               
15 2020 Report to Congress… 
16 Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020. 
Annual Report to Congress, Office of the Secretary of Defense, 
https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-
MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF [dostęp: 10.08.2021].  
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ściąganie największych talentów w dziedzinie badań i rozwoju  

w obszarach związanych z bezpieczeństwem (m.in. technologie 

podwójnego zastosowania). Tym samym po raz kolejny można 

zauważyć, że Stany Zjednoczone postrzegają konfrontację z Chinami 

wielowymiarowo, a jej implikacje dla bezpieczeństwa wykraczają daleko 

poza konwencjonalne rozumienie obronności. 

 

3.2 Współzawodnictwo  

 

„Konkurencyjne współistnienie”18, „stabilne współzawodnictwo”19 czy 

„kompleksowa konkurencja”20 to określenia coraz częściej używane 

zarówno przez obserwatorów, jak i członków administracji Joe Bidena 

do opisu wyłaniającego się status quo w relacjach między USA a ChRL. 

Nowe reguły wypracowywane obecnie przez stronę amerykańską mają 

sprawić, że pomimo różnic systemowych Waszyngton i Pekin będą  

                                                                                                                                               
17 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, United States Senate 
Committee on Armed Services, 1.01.2021, https://www.armed-
services.senate.gov/imo/media/doc/S4049%20-%20FY%202021%20NDAA.pdf  
18 Evan S. Medeiros, Major Power Rivalry in East Asia, Council on Foreign Relations, 
kwiecień 2021, https://www.cfr.org/report/major-power-rivalry-east-asia [dostęp: 
9.08.2021].  
19 Laura Rosenberger, Bonnie Glaser, Jia Qingguo, Evan Madeiros, First 100 Days of 
U.S.-China Relations under President Biden, Asia-Pacific Diaolgue Series, Georgetown 
University, 13.05.2021, https://uschinadialogue.georgetown.edu/events/first-100-days-
of-u-s-china-relations-under-president-biden [dostęp: 9.08.2021].  
20 Bernhard Bartsch, Evan Medeiros, Orville Schell, David Shambaugh, Volker Stanzel, 
Dealing with the Dragon. China as a Transatlantic Challenge, The Asia Society Centre on 
U.S.-China Relations, Bertelsmann Stiftung, China Policy Program, George 
Washington University, June 2020, https://asiasociety.org/sites/default/files/inline-
files/Dealing%20with%20the%20Dragon_Report_25.06.20.pdf [dostęp: 9.08.2021].  
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w stanie pokojowo współistnieć na zasadach nienaruszających ich 

kluczowych interesów. Wypracowanie takiego konsensu wydaje się 

jednak obecnie bardzo trudne ze względu na m.in. zawężanie obszarów 

współpracy i sekurytyzację polityki zagranicznej, widoczną szczególnie 

po stronie chińskiej.  

Na samym początku prezydentury Bidena Chiny liczyły jeszcze, że być 

może reprezentant Demokratów postawi na reset w relacjach 

dwustronnych, ale działania Waszyngtonu pokazują, że ostry kurs 

wobec ChRL po obu stronach amerykańskiej sceny politycznej stał się 

nową normą. Chociaż na poziomie retorycznym obie strony deklarują 

obronę „ładu międzynarodowego” i globalizacji, Waszyngton i Pekin 

definiują te pojęcia inaczej. Dla USA oznacza to system opierający się na 

zasadach i regułach utworzonych po II wojnie światowej przez Stany 

Zjednoczone (m.in. instytucje multilateralne oparte na zasadach  

z Bretton Woods gwarantujących dominację dolara, prymat liberalnych 

wartości i demokracji). Natomiast z perspektywy ChRL obecny ład 

opiera się na „niesprawiedliwych zasadach” gwarantujących „ochronę 

wąskich grup interesów”, tj. szeroko pojętego Zachodu21. Tym samym 

pomimo zapewnień, że rząd w Pekinie jest orędownikiem 

„multilateralizmu”, wielostronność jest przez Chiny rozumiana jako 

dążenie do pogłębiania wielobiegunowości, czyli ładu, w którym 

znaczenie Stanów Zjednoczonych zmaleje relatywnie do innych 

podmiotów, w szczególności państw rozwijających się (często 
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autorytarnych) na czele z ChRL. Jednocześnie różnice w oczekiwaniach 

względem współpracy wydają się rosnąć po obu stronach: im bardziej 

Stany Zjednoczone naciskają na Chiny, aby osiągnąć wzajemność  

w stosunkach, tym bardziej ChRL postrzega amerykańskie zabiegi jako 

próbę ograniczenia chińskiego rozwoju i zamach na suwerenność kraju. 

W tym kontekście należy przygotować się na intensyfikację 

kontrolowanego współzawodnictwa w obszarach kluczowych  

z perspektywy strategicznej.  

W ostatnich latach rząd w Pekinie forsuje koncept „kompleksowego 

bezpieczeństwa narodowego” (chiń. 总体国家安全 zongti guojia 

anquan), który znacznie rozszerza chińskie podejście do polityki 

bezpieczeństwa o nowe obszary (m.in. wymiar interesów zamorskich  

i bezpieczeństwo informacyjne)22. Obecnie nawet relacje handlowe czy 

wizerunek KPCh i Chin poza granicami kraju są postrzegane w Pekinie 

jako kwestie bezpieczeństwa23. Nowy paradygmat ChRL w myśleniu  

o stabilności i bezpieczeństwie ma bezpośrednie przełożenie na 

rywalizację chińsko-amerykańską, jako że jednym z jego założeń jest 

zwiększanie kontroli nad środowiskiem zewnętrznym tak, aby 

                                                                                                                                               
21 Marina Rudyak, Multilateralism / 多边主义, Decoding China, 

https://decodingchina.eu/multilateralism/ [dostęp: 10.08.2021].  
22 Sheena Chestnut Greitens, Prepared Testimony before the Senate Armed Services 
Committee Hearing on “The United States’ Strategic Competition with China”, United 
States Senate Committee on Armed Services, 8.06.2021, https://www.armed-
services.senate.gov/imo/media/doc/06.08%20Greitens%20Testimony.pdf [dostęp: 
10.08.2021].  
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odpowiadało ono interesom KPCh, a te są w dużej mierze są rozbieżne  

z interesami Stanów Zjednoczonych. Waszyngton zdaje sobie sprawę  

z tych zmian, a w odpowiedzi administracja Joe Bidena stawia na 

sprawdzone rozwiązanie: międzynarodowe sojusze. Jeszcze za rządów 

poprzedniego prezydenta USA Joe Biden podkreślał, że połączone PKB 

Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników to ponad połowa globalnego 

PKB, a Chiny pomimo własnej potęgi gospodarczej nie mogą ignorować 

połączonego potencjału i wpływów proamerykańskiej części 

zglobalizowanego świata24. 

Odbudowa amerykańskiego systemu sojuszniczego jest jednym  

z priorytetów polityki zagranicznej administracji Joe Bidena. Zapowiedzi 

tego podejścia można było znaleźć już w tekście opublikowanym  

w amerykańskim magazynie Foreign Affairs we wrześniu 2019 r., 

współautorstwa Kurta Campbella, obecnego koordynatora ds. Indo-

Pacyfiku w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA, oraz Jake’a 

Sullivana, obecnie doradcy prezydenta Bidena ds. bezpieczeństwa 

narodowego25. W eseju autorzy odnieśli się do według nich największej 

bolączki amerykańskiej polityki wobec Chin, czyli myślenia 

życzeniowego i reaktywnego uzależnienia od tymczasowych zmian  

w zachowaniu rządu w Pekinie. W zamian zaproponowali strategię 

                                                                                                                                               
23 Helena Lagarda, China’s new international paradigm: security first, Mercator Institute 
for China Studies, 15.06.2021, https://merics.org/en/chinas-new-international-
paradigm-security-first [dostęp: 10.08.2021].  
24 Joseph R. Biden, Jr., Why America Must… 
25 Kurt M. Campbell, Jake Sullivan, Competition Without Catastrophe. How America Can 
Both Challenge and Coexist with China, Foreign Affairs, September/October 2019, 
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zorientowaną na cel niezależny od chińskiej polityki: współistnienie 

oparte na jasnym wyznaczeniu granic i obronie interesów Stanów 

Zjednoczonych i ich sojuszników. Według Campbella i Sullivana 

„współistnienie na jasnych zasadach” nie jest równoznaczne z końcem 

rywalizacji – jest raczej warunkiem, dzięki któremu współzawodnictwo 

będzie kontrolowane i nie doprowadzi do otwartego konfliktu26. Autorzy 

nawoływali również do powrotu do postrzegania budowania sojuszy 

jako inwestycji, a nie zbędnych kosztów, które za rządów Trumpa 

ograniczano. W tym samym tekście stwierdzono także, że skupienie się 

na wewnętrznym rozwoju będzie warunkiem wstępnym zachowania 

amerykańskiej konkurencyjności w długoterminowej perspektywie. 

Również ten pogląd stał się jednym z filarów polityki Bidena  

w pierwszym półroczu jego prezydentury.  

Waga poglądów Kurta Campbella dla obecnej polityki administracji 

Bidena i jej zwrotu ku odbudowie sojuszy widoczna jest również  

w tekście opublikowanym przez niego na początku stycznia br., czyli tuż 

przed jego wyborem na stanowisko najważniejszej osoby 

odpowiedzialnej w Waszyngtonie za politykę wobec Azji. W eseju 

napisanym razem z Rushem Doshi z Brookings Institution  

i opublikowanym po raz kolejny na łamach Foreign Affairs autorzy 

postulowali potrzebę skupienia się na współpracy z państwami regionu 

                                                                                                                                               
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/competition-with-china-without-
catastrophe [dostęp: 10.08.2021].  
26 W oryginale teza ta brzmi następująco: „[Clear-eyed] coexistence means accepting 
competition as a condition to be managed rather than a problem to be solved”. Zob. 
Kurt M. Campbell, Jake Sullivan, Competition Without Catastrophe…  
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Indo-Pacyfiku jako jeden z fundamentalnych interesów Stanów 

Zjednoczonych27. Autorzy tekstu zdiagnozowali, że zarówno 

asertywność Pekinu, jak i ambiwalentny stosunek do partnerów z tej 

części świata za rządów Trumpa poważnie zaburzyły regionalną 

równowagę sił. Jej przywrócenie wymaga od USA nie tylko rozwoju 

własnego potencjału militarnego, ale również przekonania sojuszników, 

że amerykańskie zaangażowanie w regionie pozostanie niezachwiane  

i będzie działać na korzyść wszystkich stron. Campbell i Doshi postulują, 

że mniejsze koalicje nastawione na konkretne cele mogą okazać się 

efektywniejsze w rozwiązywaniu poszczególnych problemów (np.  

w walce z nieuczciwymi praktykami handlowymi Chin czy ochroną 

łańcuchów dostaw) niż szeroko zakrojone sojusze. Co ważne, nie mają 

być one nastawione bezpośrednio na osłabianie ChRL, ale raczej mają 

wspomóc państwa partnerskie w osiąganiu wspólnych celów, które 

pośrednio mogą wpłynąć również na pozycję i działania Pekinu28. 

Retoryczny nacisk na odbudowę sojuszy przełożył się na rzeczywistość  

w pierwszym półroczu prezydentury Bidena: przedstawiciele 

administracji USA podróżowali do Japonii, Korei Południowej i Indii oraz 

wielokrotnie spotkali się z przedstawicielami UE i NATO. W relacjach 

transatlantyckich wybór nowego prezydenta okazał się czynnikiem 

stabilizującym stosunki nadszarpnięte za rządów Trumpa. Jeśli chodzi  

                                                           
27 Kurt M. Campbell, Rush Doshi, How America Can Shore Up Asian Order. A Strategy for 
Restoring Balance and Legitimacy, Foreign Affairs, 12.01.2021, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-01-12/how-america-can-
shore-asian-order [dostęp: 10.08.2021].  
28 Laura Rosenberger, Bonnie Glaser, Jia Qingguo, Evan Madeiros, First 100 Days… 
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o politykę wobec Chin, pierwsze konsultacje między przedstawicielami 

USA i UE w tej kwestii odbyły się pod koniec maja w Brukseli29. Obie 

strony zgodziły się, że ich wzajemnie relacje z ChRL charakteryzują 

elementy współpracy, konkurencji i systemowej rywalizacji. Ten 

„trójpodział” stosunków z Chinami był już oficjalnie wyartykułowany 

przez UE w marcu 2019 r., kiedy opublikowano EU-China Strategic 

Outlook, czyli dokument opisujący obecne stanowisko Brukseli wobec 

Pekinu30. Po obu stronach Atlantyku dominują nastroje coraz bardziej 

sceptyczne wobec Chin, chociaż ze względu na wielość interesów  

i niejednorodne postrzeganie zagrożenia płynącego z Pekinu w 27 

państwach wspólnoty stanowisko UE jest zdecydowanie mniej 

radykalne. Zbieżność z obecnym podejściem Waszyngtonu rodzi jednak 

nadzieje, że w nadchodzących latach współpraca transatlantycka  

w odniesieniu do Chin nabierze tempa. Potencjalne obszary współpracy 

obejmują m.in. stworzenie kolektywnego mechanizmu bezpieczeństwa 

chroniącego państwa trzecie przed przymusem ekonomicznym 

związanym z zależnością od chińskiej gospodarki czy wspólne wysiłki na 

                                                           
29 United States: Consultations between Secretary General Stefano Sannino and Deputy 
Secretary Wendy Sherman, European Unio External Action Service, 26.05.2021, 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99053/united-states-
consultations-between-secretary-general-stefano-sannino-and-deputy-secretary_en 
[dostęp: 10.08.2021].  
30 EU-China – A strategic outlook, European Commission, 12.03.2019, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-
outlook.pdf [dostęp: 11.08.2021].  
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rzecz zwiększenia konkurencyjności gospodarek Europy i Stanów 

Zjednoczonych31.  

Jeśli chodzi o sojuszników poza Europą, w pierwszym półroczu 

prezydentury Bidena zorganizowano również szczyt bezpieczeństwa 

formatu Quad (Quadrilateral Security Dialogue), podczas którego 

reprezentanci USA, Indii, Japonii oraz Australii zadeklarowali dalszą 

współpracę na rzeczy budowy „wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku”32.  

W praktyce oznacza to próby równoważenia rosnących chińskich 

wpływów w regionie, głównie w wymiarze bezpieczeństwa. Również  

w obszarze wsparcia rozwoju Stany Zjednoczone zaproponowały 

alternatywę dla chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku: Build Back Better 

World (B3W). Nowe partnerstwo pod tą nazwą zostało ogłoszone po 

spotkaniu z liderami grupy G7 w czerwcu br., a Stany Zjednoczone 

zadeklarowały, że wraz z partnerami w nadchodzących latach zaoferują 

łącznie setki miliardów dolarów na m.in. rozwój infrastruktury, 

przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej i zwiększenie dostępu do 

opieki zdrowotnej w krajach o niskich i średnich dochodach na całym 

                                                           
31 Mind the Gap: Priorities for Transatlantic China Policy. Report of the Distinguished 
Reflection Group on Transatlantic China Policy, Aspen Strategy Group, Mercator 
Institute for China Studies, Munich Security Conference, July 2021, 
https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/2021/Report_
of_the_China_Reflection_Group/MindTheGap_PrioritiesForATransatlanticChinaPolicy.
pdf [dostęp: 13.08.2021].  
32 Quad Leaders’ Joint Statement: “The Spirit of the Quad”, The White House, 
12.03.2021,  
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/quad-
leaders-joint-statement-the-spirit-of-the-quad/ [dostęp: 11.08.2021].  
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świecie33. Efektywność tych inicjatyw będzie mogła być oceniona  

w perspektywie kilku lat, ale kontrast między amerykańskim 

wycofaniem z przestrzeni międzynarodowej za czasów Trumpa  

a obecną prosojuszniczą postawą jest niewątpliwie znaczący i będzie 

mieć przełożenie na postrzeganie Stanów Zjednoczonych w najbliższym 

czasie zarówno w Pekinie, jak w i stolicach państw blisko 

współpracujących z Waszyngtonem.  

 

3.3 Współpraca  

 

Faktyczne i potencjalne obszary chińsko-amerykańskiej współpracy 

znacząco zawęziły się już za prezydentury Donalda Trumpa. Nowy 

administracja nie zrezygnowała z tego podejścia, chociaż wprowadziła 

pewne korekty, m.in. w obszarze polityk, które oceniła jako 

dyskryminujące Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. W tym 

wymiarze Biden zakazał m.in. użycia sformułowań „chiński wirus” czy 

„Kung Flu”, nagminnie używanych przez poprzedniego prezydenta34. 

Jednocześnie administracja Bidena nie forsuje pomysłu całkowitego 

                                                           
33 FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) 
Partnership, The White House, 12.06.2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-
launch-build-back-better-world-b3w-partnership/ [dostęp: 11.08.2021].  
34 Cheng Li, Biden’s China strategy: Coalition-driven competition or Cold War-style 
confrontation?, Brookings Institution, 4.05.2021, https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2021/05/Bidens-China-strategy.pdf [dostęp: 11.08.2021].  
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rozłączenia z chińską gospodarką (ang. decoupling), odchodząc od 

najbardziej radyklanych pomysłów Trumpa.  

Reprezentanci nowej administracji w Waszyngtonie deklarowali 

niejednokrotnie w ostatnich miesiącach, że są gotowi na współpracę  

z Chinami w pewnych obszarach i na jasno określonych zasadach. 

Według Laury Rosenberger, starszej dyrektorki ds. Chin w Radzie 

Bezpieczeństwa Narodowego USA, całkowita rezygnacja ze współpracy 

z rządem w Pekinie byłaby błędem i doprowadziłaby do samoizolacji 

strony amerykańskiej35. Jednakże zważywszy na eskalację napięć i brak 

wzajemnego zaufania perspektywy współpracy pozostają ograniczone 

do kilku obszarów, w tym głównie: 

1) Walka ze zmianami klimatu – szybko pogłębiający się kryzys 

klimatyczny staje się realnym i już odczuwalnym zagrożeniem dla całego 

świata, a przywódcy USA i ChRL skonfrontowani z wizją 

destabilizującego wpływu ocieplenia klimatu na sytuację w kraju i za 

granicą wydają się gotowi na współpracę. Interesy obu stron w tym 

obszarze są obecnie zbieżne, chociaż jeszcze kilka lat temu wydawało 

się to mało prawdopodobne. W ostatniej dekadzie Chiny z państwa 

przeciwstawiającego się globalnej proekologicznej polityce zmieniły się 

w jednego z największych jej orędowników36. Stało się tak z kilku 

powodów: z jednej strony zanieczyszczenie środowiska urosło  

                                                           
35 Laura Rosenberger, Bonnie Glaser, Jia Qingguo, Evan Madeiros, First 100 Days… 
36 Julia Hollingsworth, Looking back at how China’s stance on climate change shifted, 
South China Morning Post, 2.06.2017, https://www.scmp.com/news/china/policies-
politics/article/2096690/looking-back-how-chinas-stance-climate-change-shifted 
[dostęp: 12.08.2021].  
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w Chinach do rangi problemu stanowiącego zagrożenie dla stabilności 

wewnętrznej kraju. Klęski żywiołowe i nasilające się drastyczne zjawiska 

pogodowe mają również negatywny skutki dla rozwoju gospodarczego 

Chin i bezpieczeństwa żywności37. Z drugiej strony promocja 

pozytywnego wkładu w przeciwdziałanie zmianom klimatu zaczęła się 

wpisywać w chińskie zabiegi mające na celu budowę narracji o ChRL 

jako „odpowiedzialnym graczu” w przestrzeni międzynarodowej. Co 

więcej, szybki rozwój odnawialnych źródeł energii okazał się obszarem, 

który Chiny zaczęły umiejętnie eksploatować w międzynarodowej 

ekspansji gospodarczej, budując przewagę m.in. w branży 

fotowoltaicznej czy produkcji turbin wiatrowych38. W 2020 r. Xi Jinping 

ogłosił, że Chiny osiągną szczytowy poziom emisji dwutlenku węgla 

przed 2030 r., a przed 2060 r. całkowitą neutralność węglową39.  

Chociaż w 2014 r. Chiny i USA podpisały porozumienie o współpracy na 

rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wycofanie się Stanów 

Zjednoczonych z porozumienia paryskiego za rządów Trumpa 

ograniczyło kooperację w tym wymiarze. Administracja Bidena stawia 

jednak współpracę na rzecz klimatu wysoko w hierarchii priorytetów 

                                                           
37 Janka Oertel, Jennifer Tollmann, Byford Tsang, Climate superpowers: How the EU and 
China can compete and cooperate for a green future, European Council on Foreign 
Relations, 3.12.2020, https://ecfr.eu/publication/climate-superpowers-how-the-eu-
and-china-can-compete-and-cooperate-for-a-green-future/ [dostęp: 12.08.2021].  
38 Sarah Ladislaw, Nikos Tsafos, Beijing Is Winning the Clean Energy Race, Foreign 
Policy, 2.10.2020,  
https://foreignpolicy.com/2020/10/02/china-clean-energy-technology-winning-sell/ 
[dostęp: 12.08.2021].  
39 Full Text: Remarks by Chinese President Xi Jinping at Climate Ambition Summit, 
Xinhua, 12.12.2020, http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/12/c_139584803.htm 
[dostęp: 12.08.2021].  
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politycznych, a John Kerry, specjalny wysłannik USA ds. klimatu, 

zaangażował się w komunikację ze stroną chińską w tej kwestii już  

w pierwszych miesiącach po objęciu władzy przez nowego prezydenta. 

Krytycy wskazują jednak, że oddzielenie polityki klimatycznej od 

pozostałych obszarów relacji z Chinami może poskutkować obniżeniem 

efektywności zabiegów mających nakłonić Pekin do ustępstw wobec 

Waszyngtonu w pozostałych sferach zdominowanych przez 

rywalizację40. Co więcej, z perspektywy rozwoju zielonych technologii 

Stany Zjednoczone i Chiny są również konkurentami, a z czasem ten 

wymiar działań na rzecz zmian klimatu może wyjść na pierwszy plan  

w relacjach na linii Pekin-Waszyngton41.  

2) Denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego – ostatecznym celem 

administracji w Waszyngtonie w relacjach z Pjongjangiem jest całkowita 

denuklearyzacja oraz wspieranie potencjalnego zjednoczenia obu Korei. 

Chociaż Pekin popiera pierwszy postulat, to sam fakt, że jest on 

forsowany na amerykańskich warunkach sprawia, że w interesie Pekinu 

leży podtrzymywanie w Korei Północnej status quo zapewniającego mu 

wpływy i relatywną stabilność na półwyspie. Pekin chce zachować 

pozycję Korei Północnej jako państwa buforowego ograniczającego 

amerykańskie wpływy w chińskim sąsiedztwie, a ChRL nie chce zostać 

zmarginalizowana w procesach międzynarodowych mających wpływ na 

                                                           
40 Thomas Wright, The Risk of John Kerry Following His Own China Policy, The Atlantic, 
22.12.2020,  
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/12/risk-john-kerry-following-his-own-
china-policy/617459/ [dostęp: 12.08.2021].  
41 Thomas Wright, The Risk of… 
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równowagę sił na Półwyspie Koreańskim. Z tego też wynikają chińskie 

zabiegi, aby pełnić rolę mediatora między Waszyngtonem  

a Pjongjangiem w wielostronnych formach dialogu, jak np. rozmowy 

sześciostronne42.  

Obecnie Waszyngton nie utrzymuje kontaktów wysokiego szczebla  

z Pjongjangiem, ale wysyła sygnały o gotowości do rozpoczęcia 

dialogu43. Jeśli miałoby do nich dojść, to wpływ Pekinu jako aktywnego 

podmiotu w relacjach między USA a Koreą Północną byłby 

prawdopodobny, lecz gotowość Chin do wywierania nacisku na 

Pjongjang może okazać się ograniczona ze względu na niekorzystny 

klimat na linii Pekin-Waszyngton. Dodatkowo zważywszy na obecną 

sytuację pandemiczną, inne priorytety administracji Bidena i ogólny 

impas w relacjach między Waszyngtonem i Pjongjangiem, powrót do 

polityki „maksymalnej presji” jest mało prawdopodobny. Obecny 

przestój w relacjach między Koreą Północną a USA działa wręcz na 

korzyść Chin, które zdają sobie sprawę, że czas działa na korzyść 

Pjongjangu, który nieustannie rozwija zdolności odstraszania, a tym 

samym pośrednio odsuwa w czasie perspektywy drastycznych zmian  

w równowadze sił na Półwyspie Koreańskim44. Wydaje się, że 

                                                           
42 Oskar Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep koreański w polityce 
mocarstw, Asian Century, Warszawa 2016, ss. 185-186.  
43 Oskar Pietrewicz, Perspektywy polityki administracji Bidena wobec Korei Północnej, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 12.07.2021,  
https://pism.pl/publikacje/perspektywy-polityki-administracji-bidena-wobec-korei-
polnocnej [dostęp: 13.08.2021].  
44 Stephen Blank, Silence of the Dragon: What Role Is China Playing in Korea?, Global 
Asia, March 2021, Vol.16, No.1, https://www.globalasia.org/v16no1/feature/silence-of-
the-dragon-what-role-is-china-playing-in-korea_stephen-blank [dostęp: 12.08.2021].  
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amerykańsko-chińska współpraca na rzecz bezpieczeństwa w tym 

wymiarze nie jest więc niemożliwa, ale pozostaje mało prawdopodobna 

w krótkoterminowej perspektywie.   

Podsumowując, według reprezentantów nowej administracji  

w Waszyngtonie cele współpracy chińsko-amerykańskiej mają być jasne 

i wąsko zakreślone, dzięki czemu ich ocena będzie łatwiejsza i bardziej 

mierzalna. Oznacza to również odwrót od postrzegania współpracy  

z Chinami jako gry o sumie zerowej, typowego dla rządów Trumpa,  

i rozwój bardziej elastycznego podejścia. Postulowane są m.in. 

rozwiązania oparte na tzw. „pozytywnej wzajemności”, czyli 

sygnalizowanie obszarów nierówności w relacjach bez publicznego 

nagłaśniania początkowych etapów komunikacji z zastrzeżeniem, że 

strona chińska ma odpowiedzieć na amerykańskie postulaty  

w określonym terminie45. Do publicznej eskalacji dochodzi dopiero na 

wypadek braku reakcji rządu w Pekinie. Rozwiązanie to w przeszłości 

doprowadziło m.in. za rządów Obamy do podpisania umowy  

o zaprzestaniu cyberataków sponsorowanych przez rząd w Pekinie  

w celu zdobycia amerykańskich poufnych informacji biznesowych46.  

Jednocześnie nie należy zapominać, że skuteczność zabiegów Stanów 

Zjednoczonych jest przynajmniej częściowo zależna od gotowości 

strony chińskiej do konstruktywnego dialogu. Rosnące nastroje 

izolacjonistyczne w ChRL, pogłębione przez pandemię i podsycane poza 

granicami kraju przez tzw. „dyplomację wilczych wojowników”, czyli 

                                                           
45 Ryan Hass, Lessons from the… 
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bezkompromisowy ton chińskich dyplomatów i brak przyzwolenia na 

dyskusję na drażliwe tematy świadczą o tym, że rząd w Pekinie nie 

zamierza w najbliższym czasie zmienić rewizjonistycznego kursu  

w polityce zagranicznej47. Tym samym zarówno perspektywy 

współpracy chińsko-amerykańskiej, jak i między ChRL oraz innymi 

demokratycznymi państwami obawiającymi się negatywnych skutków 

zacieśniania relacji z Pekinem są obarczone znacznym ryzykiem 

niepowodzenia.  

 

 

                                                                                                                                               
46 Ryan Hass, Lessons from the… 
47 Peter Jennings, China’s wolf-warrior tactics are here to stay, Australian Strategic 
Policy Institute, 12.09.2020, https://www.aspistrategist.org.au/chinas-wolf-warrior-
tactics-are-here-to-stay/ [dostęp: 13.08.2021].  
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4. Konkluzje, rekomendacje i implikacje dla Europy i Polski 

 

Pierwsze pół roku prezydentury Joe Bidena w USA sugeruje, że polityka 

Waszyngtonu wobec Pekinu opiera się na paradygmacie rywalizacji  

i rosnącej potrzebie ograniczania chińskiej ekspansji poza granicami 

kraju. Podejście to stanowi obszar ciągłości między polityką 

poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa a nową administracją  

w Waszyngtonie. Chociaż strategiczne cele Trumpa i Bidena w stosunku 

do ChRL są podobne, taktyka ich realizacji jest różna. W wymiarze 

międzynarodowym izolacjonizm poprzedniej administracji został 

zastąpiony nakierowaniem na rewitalizację relacji sojuszniczych  

i tworzenie nowych koalicji opartych zarówno na wspólnych interesach 

gospodarczych i politycznych, jak i wartościach. Kwestie normatywne są 

przez nową administrację w Waszyngtonie traktowane poważnie, jako 

że wzrost nastrojów antydemokratycznych i populistycznych za 

prezydentury Donalda Trumpa jest obecnie postrzegany w USA jako 

bezpośrednie zagrożenie dla amerykańskiej siły i pozycji  

w długoterminowej perspektywie. Przekłada się to również na politykę 

Stanów Zjednoczonych wobec Chin: Pekin jest obecnie największym 

rywalem Waszyngtonu w promocji alternatywnego dla demokracji 

ustroju.  

Dla części opinii publicznej w wielu krajach miarą sukcesu chińskiego 

systemu jest stabilność i rozwój gospodarczy. Jednocześnie stosunkowo 

mało uwagi poświęca się temu, że rozwój ten odbywa się kosztem 
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indywidualnych praw i wolności oraz dzięki merkantylistycznej  

i rewizjonistycznej polityce, która niekorzystnie wpływa na 

konkurencyjność zachodnich gospodarek i ogólną kondycję demokracji. 

Co więcej, Chiny są coraz aktywniejsze w debacie międzynarodowej, na 

którą starają się wpływać promując własną wizję nieliberalnego ładu 

międzynarodowego i marginalizując nieprzychylne KPCh głosy.  

W ostatnich latach Chiny przestały postrzegać się jako młodszego 

partnera USA i chcą teraz same wyznaczać ton w dyskusji  

z Waszyngtonem. Dobitnie pokazało to spotkanie w Anchorage na 

Alasce, podczas którego reprezentanci ChRL otwarcie odrzucili 

zasadność tzw. „międzynarodowego ładu opartego na regułach” (ang. 

rules-based international order) jako przestarzałego systemu 

popieranego przez garstkę państw88. Ten wymiar rywalizacji Stanów 

Zjednoczonych z ChRL również zyska na znaczeniu za rządów nowego 

prezydenta USA. 

Chociaż na pierwszy rzut oka polityka Bidena wobec Chin wydaje się 

jedynie bardziej konwencjonalną wersją polityki Trumpa,  

w rzeczywistości podejście poprzedniej administracji było dużo bardziej 

defensywne i jednostronne. Obecnie administracja Bidena stara się 

koordynować prace poszczególnych rządowych instytucji w celu 

wypracowania spójnego i konsekwentnego podejścia wobec Chin. Jest 

to czasochłonny proces, którego efekty będzie można ocenić dopiero  

                                                           
88 Shannon Tiezzi, Do the Anchorage Talks Represent a New Normal for US-China 
Relations?, The Diplomat, 19.03.2021, https://thediplomat.com/2021/03/do-the-
anchorage-talks-represent-a-new-normal-for-us-china-relations/ [dostęp: 16.08.2021].  
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w przyszłości. W tym kontekście duża rolę odegra to, czy wewnętrzna 

odbudowa USA się powiedzie, ponieważ – jak ujął to Ryan Hass  

z Brookings Institution – „im bardziej Stany Zjednoczone odzyskają 

wiarę we własną zdolność do samoobrony i rywalizacji z Chinami, tym 

mniej ich polityka będzie napędzana niepokojem”89.  

Stany Zjednoczone będą szukać równowagi między rywalizacją  

a ograniczoną współpracą z Chinami, przy czym w perspektywie 

średnioterminowej administracja Bidena będzie musiała zadecydować, 

który wymiar relacji na linii Pekin-Waszyngton okaże się najważniejszy. 

Tuż po objęciu stanowiska przez nowego prezydenta w lutym 2021 r. 

Matt Ferchen z Mercator Institute for China Studies wymienił 

przynajmniej trzy fundamentalne wybory, które stoją przed Stanami 

Zjednoczonymi w ich relacjach z ChRL:  

1) postawić na rywalizację lub na współpracę;  

2) postawić na działania karne lub na konstruktywne środki  

w konkurencyjnych obszarach;  

3) uznać za priorytet działania jednostronne lub wielostronne  

w odniesieniu do najbardziej palących problemów90.  

Pierwsze półrocze prezydentury Bidena sugeruje, że w tych kwestiach 

nowa administracja w Waszyngtonie stawia na rywalizację i działania 

                                                           
89 Ryan Hass, Lessons from the… 
90 Matt Ferchen, Towards ‘Extreme Competition’: Marking the Contours of US-China 
relations under the Biden administration, Mercator Institute for China Studies, 
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wielostronne. Ciężko ocenić natomiast czy środki karne dominują nad 

konstruktywnymi, ponieważ co do zasady te pierwsze są bardziej 

nagłaśnianie, a drugie mogą rozgrywać się za zamkniętymi drzwiami.  

Jeśli chodzi o wpływ polityki Bidena wobec ChRL na relacje 

transatlantyckie, to można spodziewać się intensyfikacji dialogu na 

szereg tematów. Raport autorstwa czołowych ekspertów z USA i UE 

opublikowany w tym roku w ramach Monachijskiej Konferencji 

Bezpieczeństwa wskazuje obszary, w których współpraca 

transatlantycka może okazać się najbardziej konstruktywna  

w kontekście wspólnych interesów Stanów Zjednoczonych i UE wobec 

ChRL91. Wśród nich można znaleźć m.in. wyrównywanie szans  

w relacjach gospodarczych po obu stronach Atlantyku, tj. szybkie 

rozwiązanie sporów gospodarczych między USA i UE w celu 

zmniejszenia podatności na chińskie naciski (m.in. reforma globalnego 

systemu podatkowego dla korporacji); współpracę na rzecz zwiększenia 

konkurencyjności technologicznej zachodnich firm; wyznaczanie  

i realizację wspólnych celów w instytucjach międzynarodowych (m.in. 

reforma Światowej Organizacji Handlu); współpracę na rzecz stabilnego 

regionu Indo-Pacyfiku czy promocję wspólnych wartości (m.in. przy 

okazji zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie). 

Postulowana jest również współpraca w celu dywersyfikacji  

i zabezpieczenia łańcuchów dostaw w kluczowych obszarach, m.in.  

                                                                                                                                               
10.02.2021, https://merics.org/en/report/towards-extreme-competition-mapping-
contours-us-china-relations-under-biden-administration [dostęp: 16.08.2021].  
91 Mind the Gap: Priorities… 



Pierwsze półrocze prezydentury Joe Bidena… | 55 

z Japonią w wymiarze wolnego przepływu danych; z Tajwanem  

i Republiką Korei w rozwoju półprzewodników; z Australią w obszarze 

eksploracji złóż metali ziem rzadkich czy z Indiami w produkcji leków92. 

Co więcej, niezbędne są działania mające na celu przekonanie 

środowiska biznesowego i szerszej publiki po obu stronach Atlantyku, że 

w celu zachowania długoterminowej konkurencyjności i bezpieczeństwa 

zachodnich gospodarek zasadne jest poniesienie pewnych strat  

w krótkoterminowej perspektywie. W interesie Polski leży aktywne 

uczestnictwo we wszelkich formatach dialogu transatlantyckiego 

mających związek z Chinami, aby uzyskać dostęp do najnowszych 

informacji i możliwość współtworzenia debaty na te tematy  

w przestrzeni międzynarodowej. 

 

                                                           
92 Mind the Gap: Priorities… 
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Continuity and change. Biden’s China policy six months after taking 

office 

Alicja Bachulska 

 

Strategic rivalry as the new paradigm guiding the US-China relationship 

is perhaps the only part of Donald Trump’s legacy that is not currently 

being questioned by the new administration in Washington. While the 

unpredictability of the previous US president's policies was undoubtedly 

problematic, the way his administration diagnosed China’s growth as 

the greatest long-term threat to the US-led international order has 

stood the test of time. 

Washington has officially declared that the PRC is currently the only 

country that can pose a direct challenge to the US in the economic, 

diplomatic, military and technological realms. Beijing is also 
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Washington's greatest rival in promoting a governance system 

alternative to democracy.  

The outlines of the US strategy towards China under Joe Biden emerge 

from the statements of members of his administration and texts 

published by American institutions and public intellectuals in recent 

months. Washington's policy towards Beijing appears to be crystallising 

within three dimensions: confrontation, competition and limited 

cooperation.  

In the broadest sense, the first six months of Biden's presidency suggest 

that Washington has moved away from seeing its relations with China as 

a zero-sum game in favour of a more nuanced and flexible approach. 

Nevertheless, strategic rivalry remains the organising principle of Sino-

American ties.  

The first two dimensions of US-China relations, i.e. confrontation and 

competition, are systemic in nature: they result from the divergent 

interests of both countries, which are directly related to their respective 

political systems and values underpinning them. The impact of these 

differences on third countries will strengthen as tensions between 

Beijing and Washington increase. The last dimension, cooperation, is 

currently limited to areas such as fight against climate change or 

denuclearisation of the Korean Peninsula. 

Biden administration’s response to the systemic confrontation with 

China may seem counterintuitive at first glance: the US is focusing on 
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internal development to increase its own competitiveness vis-à-vis 

Beijing. For the new president, resilience to the challenges associated 

with China's growth comes from the American ability to self-reflect and 

rebuild its own institutions and strengths. Throughout the process, all 

major problems currently affecting the US will need to be tackled, 

including growing populism, distrust towards the authorities, declining 

support for liberal norms and values as well as the growing domestic 

infrastructure gap.  

Nurturing US-led alliances constitutes the second pillar of Biden’s China 

policy as well as his administration’s foreign policy more broadly. This 

focus is particularly important for the PRC’s neighbours, such as South 

Korea and Japan, for whom the shifts in the regional balance of power 

under Donald Trump’s presidency were felt the most. However, 

Washington’s regained belief in the importance of alliances will require 

the US not only to keep on developing its own military potential, but 

also to convince its partners that American commitment in the region 

will remain stable.  

Biden’s focus on strengthening the US’ ties with its historical allies has 

also positively affected transatlantic relations in the first half of 2021. 

Washington and Brussels both agree that their ties with China have 

been characterised by elements of cooperation, competition and 

systemic rivalry. The first months of Biden's presidency suggest that 

transatlantic cooperation on China will be further developed. However, 

given the multiplicity of interests and perceptions among all 27 EU 
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member states, Brussels’ position on this issue has been and will 

probably remain less radical.  

When it comes to potential areas of China-related cooperation between 

the US and the EU, experts on both sides of the Atlantic suggest, among 

others, levelling the playing field in economic relations between the US 

and the EU in order to minimise China’s leverage in this area (e.g., in the 

context of the global corporate tax reform); cooperation to increase 

competitiveness of Western companies in the field of new technologies; 

diversification of supply chains; reform of international institutions (such 

as the World Trade Organisation); cooperation for a stable Indo-Pacific 

as well as promotion of shared values (e.g., on the occasion of the 

upcoming Winter Olympic Games in Beijing).  

Different representatives of the current administration in Washington 

have repeatedly declared their willingness to cooperate with China, 

albeit in certain areas and on clearly defined terms. However, due to the 

ongoing escalation of tensions and the lack of mutual trust, the 

prospects for any kind of cooperation remain limited. The differences in 

expectations seem to be growing on both sides: the more Washington 

presses Beijing to achieve reciprocity, the more China perceives the US 

efforts as an attempt to limit its development and an attack on its 

sovereignty. 

The US under Joe Biden will seek to balance between competition and 

limited cooperation with China. Yet, in the medium run, Washington will 

have to decide which dimension of its relations with Beijing is the most 
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important. The new rules currently developed by Biden’s administration 

are intended to make it possible for both countries to coexist peacefully 

without violating their vital interests and despite their systemic 

differences. Working out such a consensus is, however, very difficult due 

to the narrowing of the areas of cooperation and the securitisation of 

foreign policy, especially visible on the Chinese side. 


