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Wprowadzenie 

Przemiany w gospodarce światowej w ostatnich 20 latach były głównie wyrazem 
procesów globalizacji, które kształtowały system powiązań i współzależności między 
krajami i wpływały na nowy międzynarodowy podział pracy. Globalizacja to proces 
znoszenia barier w przepływach handlu, usług, kapitału, inwestycji, technologii, infor-
macji prowadzący do wzrostu globalnych przepływów i powiązań oraz współzależności 
między firmami, gospodarkami i społeczeństwami. Kraje rozwijające się w różny spo-
sób dostosowały swoje gospodarki do tego, aby wykorzystać swobodę różnego rodzaju 
przepływów dla zwiększenia możliwości swojego rozwoju. 

Przebieg procesów globalizacji w różnych krajach i regionach w ostatnich dekadach 
wskazuje, że włączenie się w procesy globalizacji może, ale nie musi przyczynić się 
do wysokiego wzrostu gospodarczego, może, ale nie musi zmniejszyć dystans między 
krajami wyżej i słabiej rozwiniętymi, może, ale nie musi przyczynić się do dobrobytu 
i poprawy życia większości ludności. Udział poszczególnych krajów w procesach globa-
lizacji i stopień zglobalizowania ich gospodarki jest bardzo zróżnicowany, różne są też 
korzyści i zagrożenia wynikające z integracji z globalnymi rynkami. 

Dotychczasowe doświadczenia globalizacji pokazują, że istnieją różne modele do-
stosowania się do niej, a wybrane strategie integracji przynoszą inne efekty. Niektóre 
kraje rozwijające się dzięki odpowiedniej polityce osiągnęły wysokie tempo wzrostu 
gospodarczego i szybko doganiały (catching up) kraje wysoko rozwinięte, a ich pozycja 
w gospodarce światowej znacznie wzrosła (np. Chiny i Indie). Innym krajom mimo 
szerokiego otwarcia gospodarki (kraje Ameryki Łacińskiej) nie udało się osiągnąć wy-
sokiego tempa wzrostu, przeżywały poważne kryzysy finansowe, a ich pozycja w świecie 
nie poprawiła się. Są kraje odnoszące duże korzyści z globalizacji i zmniejszające ob-
szary biedy oraz poprawiające poziom życia dużej części społeczeństwa, ale są też takie, 
w których wskaźniki ubóstwa nie zmalały, ale nawet wzrosły. 

W tym opracowaniu skoncentrowano się na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Jakie są doświadczenia dostosowań do globalizacji w krajach Ameryki Łacińskiej, 

w Chinach i Indiach? 
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2. Jakie efekty przyniosło otwarcie gospodarki tych krajów i jakie korzyści osiągnęły 
one z integracji z globalną gospodarką? 

3. Jakie są perspektywy rozwojowe nowych potęg gospodarczych (krajów BRIC)? 
4. Jakie są przyczyny wzrostu powiązań gospodarczych między krajami Ameryki 

Łacińskiej, Chinami i Indiami? 
5. Jakie możliwości i wyzwania wynikają dla krajów Ameryki Łacińskiej z rosnącej 

pozycji Chin i Indii w gospodarce światowej? 
6. Czy współpraca między krajami Ameryki Łacińskiej z Chinami i Indiami może 

zmniejszyć zależność tego regionu od USA? 

Modele dostosowań do globalizacji 

Sposób otwierania gospodarki i włączenia się w procesy globalizacji był różny pod 
wieloma względami w Ameryce Łacińskiej, w Chinach i Indiach. Odmienne było ich po-
dejście do integracji z gospodarką światową oraz doświadczenia i efekty globalizacji. 

Model neol iberalnej globalizacji Ameryki Łacińskiej wiąże się z programem 
reform zawartych w tzw. konsensusie waszyngtońskim (Washington Consensus)1. Pro-
gram ten w znacznym stopniu został narzuconym tym krajom przez międzynarodowe 
instytucje finansowe (IMF, Bank Światowy i inne) przy wsparciu rządu amerykańskiego 
i wykorzystaniu amerykańskich ekspertów w czasie realizacji reform. Program przed-
stawiono jako uniwersalny, czyli dobry dla każdego kraju niezależnie od poziomu jego 
rozwoju, struktury gospodarki i innych uwarunkowań. Był to program reform zgodny 
z dominującym wtedy w świecie nurtem neoliberalnym w ekonomii, który głosił, że aby 
przywrócić efektywność gospodarczą i stworzyć warunki dla długofalowego i stabilne-
go wzrostu gospodarczego należy pozwolić rynkowi, a nie państwu, kierować alokacją 
zasobów. Rolą państwa jest przede wszystkim zapewnienie makroekonomicznej stabi-
lizacji, tworzenie reguł gry rynkowej, przestrzeganie prawa własności. Dekalog reform 
zapisanych w konsensusie waszyngtońskim przedstawiał się następująco: 
1) dyscyplina fiskalna, czyli równowaga makroekonomiczna, niska inflacja i redukcja 

deficytu budżetowego, 
2) reorientacja w wydatkach publicznych - przesunięcie wydatków i subsydiów ze wspie-

rania obszarów zaniedbanych do obszarów prorozwojowych, takich jak edukacja, 
zdrowie, infrastruktura, 

3) reformy podatkowe - rozszerzenie podstawy opodatkowania i obniżenie stawek 
podatkowych, 

4) konkurencyjny kurs walutowy - stabilny i konkurencyjny kurs miał zapewnić wzrost 
wymiany handlowej, 

5) liberalizacja stóp procentowych - jako element szerokiej liberalizacji finansowej, 
6) liberalizacja handlu, czyli zniesienie ceł i ograniczeń ilościowych w handlu, wspie-

ranie wzrostu wymiany handlowej, 
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7) otwarcie na zagraniczne inwestycje bezpośrednie (znoszenie ograniczeń wobec inwe-
stycji zagranicznych, traktowanie zagranicznych inwestorów na równych zasadach 
z krajowymi), 

8) prywatyzacja - ograniczenie roli sektora państwowego w gospodarce, 
9) deregulacja - zmniejszenie barier wejścia i wyjścia z rynku, 
10) ochrona praw własności. 

Program reform miał zapewnić stabilizację makroekonomiczną, kontrolę inflacji 
oraz otwarcie gospodarki na integrację z gospodarką światową przez liberalizację han-
dlu i rachunku kapitałowego, a także liberalizację krajowego rynku przez deregulację 
i prywatyzację. Najważniejszymi elementami były stabilizacja, prywatyzacja i liberali-
zacja. Miało to przyciągać inwestycje zagraniczne i przyczynić się do rozwoju produkcji 
przemysłowej na eksport, wzrostu zatrudnienia, zwiększenia dynamiki PKB. 

Proces integrowania się z gospodarką światową był napędzany siłami rynkowymi, 
dlatego model realizowany w tym regionie określa się jako neoliberalną globalizację. 
Reformy wg zasad konsensusu waszyngtońskiego realizowane były w większości krajów 
Ameryki Łacińskiej w latach 90. przez elity polityczne wykształcone na amerykańskich 
uniwersytetach, czyli przez ludzi przekonanych, że innej drogi rozwoju jak neoliberalna 
globalizacja nie ma2. Zasady konsensusu uznano za jedynie słuszne, uniwersalne, nie-
zależnie od stopnia przygotowania tych krajów do włączenia się w globalną integrację. 
Założono, że reformy rynkowe, prywatyzacja, liberalizacja i deregulacja oraz otwarcie 
gospodarki na globalne przepływy przyniesie tym krajom maksymalizację korzyści 
z globalizacji. Neoliberalne podejście do globalizacji charakteryzuje wiara w wolny rynek 
i konieczność ograniczenia interwencji państwa w gospodarce. 

Większość krajów Ameryki Łacińskiej osiągnęła znaczne postępy w wypełnianiu 
podstawowych zasad konsensusu waszyngtońskiego, a niektóre realizowały je nawet 
dosyć rygorystycznie. Inter-American Development Bank próbował zmierzyć postęp 
w realizacji programu reform, przedstawiając w latach 1985-1999 Index of Structu-
ral Reform. Badania przeprowadzone dla siedmiu największych gospodarek Ameryki 
Łacińskiej wykazały, że w okresie 1990-1999 nastąpiło przyspieszenie wielu reform, 
a wartość indeksu wzrosła z 38,1 do 50,6 w skali 1-1003. Największe zmiany dotyczyły 
liberalizacji handlu, liberalizacji rynku kapitałowego i prywatyzacji. Postęp w zakresie 
wdrożenia zasad konsensusu w poszczególnych krajach był zróżnicowany, największy 
zanotowano w Argentynie, Brazylii i Meksyku. 

Chiny rozpoczęły proces reform rynkowych i otwarcia gospodarki pod koniec lat 70. 
Program reform był wypracowany i wdrażany przez władze komunistyczne w ramach 
centralnych planów rozwoju kraju. Polityka państwa określała charakter reform, warun-
ki, czas i sekwencje ich wprowadzania. Proces globalizacji gospodarki Chin odbywał się 
pod kontrolą państwa, stąd ten model określa się jako tzw. kontrolowaną globalizację 
lub zarządzaną globalizację. Polityka państwa stale dostosowywała się do zmieniających 
się warunków pod kątem maksymalizacji korzyści i ograniczania zagrożeń płynących 
z globalizacji, a jej głównym celem było zachowanie stabilizacji, wysokiego i trwałego 
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wzrostu gospodarczego i zmniejszenie biedy4. Potrzeby modernizacji gospodarki i przy-
spieszenia wzrostu gospodarczego określały warunki, na jakich włączono się w procesy 
globalizacji, dlatego Joshua Cooper Ramo określił to jako Beijing Consensus. Podejście 
Chin do globalizacji gospodarki charakteryzuje całościowe spojrzenie na problemy 
rozwoju kraju zacofanego, które musi brać pod uwagę strukturę społeczną i instytucjo-
nalną kraju, wymaga stworzenia odpowiedniego porządku prawnego, instytucjonalnego 
i regulacyjnego oraz wzrostu inwestycji w infrastrukturę, oświatę, technologię. Program 
przyciągania inwestycji zagranicznych nastawionych na produkcję różnego rodzaju 
wyrobów przemysłowych na eksport opierał się na systemie bodźców, jakie wprowa-
dzono w specjalnych strefach ekonomicznych. Postawiono na inwestycje zagraniczne 
jako podstawowy czynnik nie tylko modernizacji kraju, ale wejścia na globalne rynki. 
Chiny stały się dla wielu światowych korporacji miejscem wytwarzania tanich towarów 
wysokiej jakości. Rozwój przemysłu i produkcja towarów na globalne rynki stanowiły 
źródła dynamicznego wzrostu gospodarczego kraju. Chiny stały się centrum światowej 
produkcji wielu wyrobów. Rewolucja przemysłowa dawała zatrudnienie coraz większej 
liczbie ludności i tym samym stwarzała możliwości wyjścia z nędzy dużym grupom 
społecznym przenoszącym się ze wsi do miast. Przy otwieraniu gospodarki i włączeniu 
się w procesy globalizacji wprowadzano wiele reform strukturalnych, których celem 
było zwiększenia zdolności konkurencyjnych gospodarki oraz utrzymanie wspierającego 
eksport kursu walutowego. Częściowo zachowano także kontrolę nad rachunkiem kapi-
tałowym, aby ograniczyć skutki napływu spekulacyjnych kapitałów5. Jedną z przyczyn 
sukcesów Chin w ostatnich dekadach był pragmatyzm chińskiej administracji rządowej 
w wytyczaniu i realizacji reform gospodarczych oraz w procesie stałych dostosowań 
do globalizacji. Program reform uwzględniał liczne uwarunkowania kraju opóźnionego 
w rozwoju, a proces modernizacji gospodarki połączono z tworzeniem warunków dla 
osiągania maksymalnych korzyści z integracji z globalnymi rynkami. 

Doświadczenia Indii w otwieraniu się na integrację z gospodarką światową wiążą się 
z realizacją programu reform przyjętych w 1991 r. Program reform opierał się na czterech 
następujących filarach: 
1) reforma finansów publicznych i decentralizacja gospodarki, 
2) liberalizacja gospodarki i ograniczenie interwencjonizmu państwowego, 
3) stopniowe otwarcie gospodarki na handel i inwestycje zagraniczne, 
4) rozwój instytucji i regulacji dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego 

oraz stopniowe otwarcie rachunku kapitałowego i wymienialności rupii, zapewnienie 
właściwego nadzoru bankowego. 
Z góry zakładano, że proces transformacji i otwierania gospodarki będzie powolny 

i stopniowy, a ostrożne i rozważne reformy pozwolą na uzyskanie poparcia społecznego 
i nie zakłócą demokratycznego porządku kraju6. Tym samym Indie wypracowały uni-
kalny model włączenie się w procesy globalizacji, odmienny od chińskiego czy innych 
krajów rozwijających się. Jako główne elementy integrowania się z globalnymi rynkami 
wybrały sektor nowoczesnych usług IT, wykorzystując bardzo bogate krajowe zasoby 
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wysoko kwalifikowanych specjalistów mówiących po angielsku, i osiągnęły przewagi 
komparatywne w eksporcie tych usług oraz usług biznesowych na globalne rynki. Pań-
stwo przeznaczało znaczne środki na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwój 
edukacji na poziomie wyższym. 

Model globalizacji gospodarki Indii można nazwać modelem selektywnej glo-
balizacji7. Państwo określało czas otwarcia wybranych sektorów gospodarki i stopień 
liberalizacji handlu oraz inwestycji. Na inwestycje zagraniczne Indie otwierały się stop-
niowo i powoli8. Starano się przyciągać inwestycje zagraniczne głównie do sektora no-
woczesnych usług przez system bodźców finansowych dla firm działających w parkach 
technologicznych. Przyjęto również politykę wspierania wybranych gałęzi przemysłu, 
kładąc nacisk na nowoczesne gałęzie high tech i stworzenie im warunków rozwoju, tak 
aby mogły sprostać konkurencji na rynkach globalnych. Taki model integracji z gospo-
darką światową w krajach rozwijających się jest wyjątkiem. 

Efekty otwarcia gospodarki i integracji z gospodarką światową 

Dynamika wzrostu gospodarczego w latach 1990-2005 była bardzo zróżnicowana 
w poszczególnych krajach. Podczas gdy gospodarka światowa rozwijała się w tym okresie 
w tempie 2,7% średnio rocznie, to gospodarka chińska już w tempie 9,4%, Indii - około 
5,7%, a tempo wzrostu krajów Ameryki Łacińskiej w tym okresie wynosiło tylko 3,4%. 
Można zatem stwierdzić, że kraje Ameryki Łacińskiej rozwijały się szybciej niż gospo-
darka światowa, ale gospodarka chińska rozwijała się przeszło 3-krotnie szybciej, a Indii 
2-krotnie szybciej od krajów Ameryki Łacińskiej. 

Integracja przez handel. Reformy i otwarcie gospodarki przyczyniły się do dyna-
micznego wzrostu wymiany handlowej w latach 1990-2005 zarówno w Chinach, jak 
i w krajach Ameryki Łacińskiej czy w Indiach. W ostatniej dekadzie kraje te znacznie 
zmniejszyły cła i inne ograniczenia w wymianie handlowej. Dzisiaj średnie cła w Chi-
nach wynoszą średnio 10,4%, na artykuły rolne są nieco wyższe - 16,2%, a na towary 
przemysłowe niższe - 9,5%. W Indiach średnie cła są przeszło dwukrotnie wyższe 
i wynoszą 29,1%, na produkty rolne 37,4% a na produkty przemysłowe 27,9%. Średnie 
cła w krajach Ameryki Łacińskiej są bardzo zróżnicowane: na produkty przemysłowe 
wynoszą 14%, a na artykuły rolne 23%. 

Podczas gdy eksport światowy rósł w latach 1990-2005 w tempie 6,1% rocznie, to eks-
port Chin rósł w tym okresie w tempie 15%, Indii - 10,2%, a Ameryki Łacińskiej - 8,4%. 
Ogółem eksport Chin wzrósł w latach 1990-2004 prawie o 450%, podczas gdy eksport 
światowy w tym czasie wzrósł o 90%. W 2004 r. wielkość eksportu Ameryki Łacińskiej 
(w cenach bieżących) była przeszło 3,5-krotnie wyższa niż w 1990 r., Chin 9-krotnie, 
Indii prawie 4-krotnie. 

Gospodarka chińska jest obecnie jedną z najbardziej otwartych gospodarek. Znacznie 
bardziej otwartą na handel niż gospodarka Indii czy krajów Ameryki Łacińskiej. Otwar-
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tość gospodarki mierzona udziałem handlu (importu i eksportu) w PKB w 2005 r. dla Chin 
wynosiła 70% PKB, podczas gdy w 1995 r. 45% (w USA 40%, w Brazylii 30%, w Indiach 
34%, Chile 60%, Meksyku 65%). Dla Indii wskaźnik ten wzrósł z 16% w 1995 r. do 34% 
w 2005 r., natomiast stopień otwartości gospodarek krajów Ameryki Łacińskiej wzrósł 
z 33,2% w roku 1995 do 50,6% w 20 049. Dane te świadczą o tym, że w ostatnich 15 latach 
nastąpiło znaczne otwarcie gospodarek tych krajów, a dynamiczny wzrost wymiany 
handlowej przyczynił się do pogłębienia integracji Chin, Indii i Ameryki Łacińskiej 
z gospodarką światową. 

Integracja poprzez przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Proces 
liberalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich przebiegał w jednych krajach bardzo 
szybko i dzięki temu poszerzony został dostęp inwestorów zagranicznych do różnych 
sektorów gospodarki (Chiny), w innych krajach był powolny i stopniowy (Indie). Ame-
ryka Łacińska, realizując szerokie programy prywatyzacji z dopuszczeniem inwestorów 
zagranicznych, przyciągała w niektórych latach duże kapitały, np. w latach 1992-1996 
napływało tam średnio rocznie 27,5 mld USD, a w latach 1997-2001 trzykrotnie więcej, 
bo 76,8 mld USD, podczas gdy w latach 2002-2006 napływ inwestycji zagranicznych 
spadł do około 61 mld USD rocznie10. Ogółem wartość zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich w krajach Ameryki Łacińskiej w 2005 r. przekroczyła 937 mld USD i była 
prawie 9-krotnie wyższa niż w roku 199011. 

Chiny były w latach 1990-2005 drugim regionem największego napływu inwestycji 
zagranicznych - ogólna ich wartość w 1990 r. wynosiła 20,7 mld USD (podczas gdy 
w Ameryce Łacińskiej 118 mld USD), ale w 2005 r. wzrosła do 660 mld. Z kolei Indie 
bardzo powoli otwierały się na inwestycje zagraniczne i ich wielkość w 1990 r. wynosiła 
zaledwie 1,6 mld USD, w 2005 r. wzrosła do około 45 mld, a w latach 1997-2004 śred-
nio rocznie napływało około 3,5 mld USD (w tym czasie do Chin napływało 45 mld). 
W latach 2005-2007 Indie nie tylko w większym stopniu otworzyły się na inwestycje 
zagraniczne (w 2005 r. weszło w życie prawo o specjalnych strefach ekonomicznych), ale 
zostały uznane przez inwestorów za kraj najbardziej atrakcyjny dla inwestycji - drugi 
po Chinach, w efekcie czego w 2006 r. napłynęło tam znacznie więcej inwestycji niż 
wcześniej - około 5 mld USD. 

Mierząc stopień otwartości gospodarki na inwestycje zagraniczne za pomocą wiel-
kości FDI do PKB, można stwierdzić, że w latach 1990-2004 nastąpił znaczny wzrost 
tego wskaźnika zarówno dla Chin, Indii, jak i Ameryki Łacińskiej. Wskaźnik otwartości 
wzrósł w przypadku Chin z 5,8% w 1990 r. do 35,6% w 2004 r„ a w przypadku Indii z 0,5% 
do 5,4%. Indie są zatem na tym samym poziomie, na jakim Chiny były w 1990 r. jeżeli 
chodzi o stopień otwartości na zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Kraje Ameryki 
Łacińskiej odnotowały wzrost omawianego wskaźnika z 10,4% do 36,8%12. 

Zarówno gospodarka krajów Ameryki Łacińskiej, jak i Chin są dzisiaj bardzo mocno 
zintegrowane z gospodarką światową poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie. 
Dzięki dynamicznemu napływowi inwestycji w ostatnich 15 latach kraje te zostały włą-
czone w globalne sieci produkcji i dystrybucji wielu towarów i usług. Wraz z napływem 
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inwestycji zagranicznych były wdrażane nowoczesne technologie i metody zarządzania, 
co przyczyniło się w dużym stopniu do dynamicznego wzrostu eksportu. 

Integracja przez korporacje transnarodowe. W ostatnich dekadach znacznie wzro-
sło zaangażowanie korporacji transnarodowych z krajów wysoko rozwiniętych w go-
spodarkach krajów Ameryki Łacińskiej, Chin i Indii. Udział korporacji w eksporcie 
wyrobów przemysłowych w wielu krajach przekracza 50% ogólnego eksportu. Prawie 
wszystkie największe korporacje transnarodowe z listy Fortune500 mają w tych krajach 
filie. Dzięki temu wiele gałęzi przemysłu funkcjonuje w ramach globalnych struktur 
w charakterze dostawców części lub producentów wybranych towarów i usług na sze-
rokie rynki światowe. 

Kraje Ameryki Łacińskiej, Chiny i Indie nie tylko stały się największymi odbiorcami 
inwestycji zagranicznych, ale same coraz więcej inwestują za granicą. Globalizacja otwo-
rzyła również dla firm z tych krajów możliwości uczestniczenia w światowych fuzjach 
i przejęciach. Globalne firmy z Indii i Chin działają na wielu rynkach i z każdym rokiem 
rosną ich inwestycje zagraniczne zarówno w krajach rozwijających się, jak i krajach wy-
soko rozwiniętych13. W 2005 r. ogólna wartość inwestycji zagranicznych firm z krajów 
Ameryki Łacińskiej przekroczyła 34,5 mld USD, z Chin 46 mld USD, a z Indii prawie 
10 mld. Z roku na rok ta wartość będzie wyższa, gdyż globalne firmy z tych krajów mają 
środki kapitałowe i poszukują swojego miejsca na wielu rynkach. 

Indeks globalizacji. Postępy w globalizacji poszczególnych krajów można mierzyć 
przy pomocy wielu wskaźników. Indeks A.T. Kearney a, który bierze pod uwagę poli-
tyczne zaangażowanie, technologiczne powiązania, ekonomiczną integrację i osobiste 
kontakty, od kilku lat przedstawia ranking kilkudziesięciu krajów świata. W 2005 r. naj-
wyższe miejsce w tym rankingu zajmował Singapur (pierwsza pozycja od wielu lat), a ko-
lejne miejsca zajmowały Szwajcaria, USA, Irlandia, Dania, Kanada, Holandia, Australia, 
Austria i Szwecja. Trzecią dziesiątkę krajów otwierała Korea Południowa, w czwartej 
dziesiątce znajdowały się Meksyk (42), Rosja (47), a na 51 miejscu Chiny, na 52 Brazylia, 
Indie zaś na 61 miejscu. Biorąc jednak pod uwagę tylko jeden ze wskaźników - wskaźnik 
ekonomicznej integracji - Chiny zajmowały 28 miejsce, a Brazylia 4514. Globalne powią-
zania przez handel dały Chinom 27 miejsce w świecie, a przez zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie - 21 miejsce. Odpowiednie wskaźniki dla Indii to 58 i 49 miejsce. W ciągu 
pięciu lat Chiny przesunęły się we wskaźnikach ekonomicznej integracji o 10 pozycji. 
Także stopień integracji gospodarek Ameryki Łacińskiej z globalnymi rynkami jest 
dzisiaj nieporównywalnie większy niż w całym powojennym okresie. Poza Chile, które 
od dawna znajdowało się na czele najbardziej zglobalizowanych gospodarek w regionie 
Ameryki Łacińskiej, wysokie wskaźniki w przyspieszeniu globalizacji osiągnęły Brazylia 
i Meksyk. 

Nowe potęgi gospodarcze świata. W ostatnich latach Chiny i Indie dzięki wysokiej 
dynamice wzrostu gospodarczego i powiązaniom z globalnymi rynkami stały się znaczą-
cymi potęgami gospodarczymi. Ich rosnąca pozycja w gospodarce światowej powoduje, 
że mają coraz większy wpływ na to, co się dzieje w innych częściach świata15. Średni 



roczny wzrost gospodarczy Chin wiatach 1995-2005 przekraczał 9,5%. Indie w ostatnich 
latach do niego się zbliżyły - w latach 1995-2000 średni roczny wzrost PKB wynosił 
około 5,4%, w latach 2003-2005 około 8%, a w latach 2006-2007 był już powyżej 9%. 
Tak znacząca dynamika wzrostu gospodarczego pozwoliła tym krajom na przesunięcie 
się na czołowe miejsca w gospodarce światowej w ciągu zaledwie 10 lat. 

W 2006 r. Chiny zajmowały drugie miejsce w świecie pod względem PKB wg siły 
nabywczej, a Indie czwarte (wg nominalnego PKB były to miejsca czwarte i dwuna-
ste). Udział Chin w światowym eksporcie wynosił około 7,3% (w 2005 r. przekroczył 
762 mld USD) i był prawie ośmiokrotnie wyższy niż Indii (około 89,8 mld) oraz większy 
niż w krajach Ameryki Łacińskiej (555,4 mld). W 2005 r. Chiny stały się trzecim w świe-
cie eksporterem i importerem. Import Chin w 2005 r. wynosił 660 mld USD, a import 
Indii 131,6 mld. 

Perspektywyrozwoju krajów grupy BRIC. Badając przemiany, jakie zachodzą w go-
spodarce światowej, bank inwestycyjny Goldman Sachs w swym raporcie z 2003 r. wska-
zał kraje, które mają największe możliwości rozwojowe w grupie wschodzących rynków. 
Zaliczył do nich Brazylię, Rosję, Chiny i Indie, z czego powstał skrót BRIC16. Kraje te 
mają w ocenie ekspertów największą szansę osiągania wysokiego tempa wzrostu go-
spodarczego i ich pozycja w gospodarce światowej będzie coraz większa. Już obecnie 
przyczyniają się do około 20% wzrostu PKB w świecie, a w 2025 r. ich udział wzrośnie 
do około 40%. Analizując potencjał gospodarczy tych czterech krajów i ich perspektywy 
rozwojowe w najbliższych 50 latach analitycy doszli do wniosku, że za 40 lat pod wzglę-
dem wielkości PKB przewyższą grupę G6, czyli najbardziej rozwiniętych gospodarek 
świata. Nadal jednak pod względem PKB na jednego mieszkańca będą to kraje znajdujące 
się w grupie krajów o niskich dochodach. 

Dynamika wzrostu gospodarczego w 2006 r. była najwyższa w Chinach - 10,3%, 
Indie osiągnęły 9,3%, Brazylia zaś, jako jedyny kraj Ameryki Łacińskiej w tej grupie, 
miała w ostatniej dekadzie prawie trzykrotnie mniejsze tempo wzrostu PKB niż Chiny. 
Mimo wielkiego potencjału i ambicji, by stać się potęgą światową, postęp w Brazylii 
jest nadal niewielki17. Od 2004 r. jej sytuacja gospodarcza znacznie się poprawiła dzięki 
dochodom z eksportu surowców i ponownie wzrosły nadzieje na szybki rozwój na miarę 
jej potencjału gospodarczego, technologicznego i ludzkiego. Obecnie Brazylia zajmuje 
pod względem PKB dziesiąte miejsce na świecie. Podjęte ostatnio reformy w zakresie 
rozwoju oświaty i infrastruktury oraz zwalczania biedy mają jej zapewnić lepsze warunki 
rozwoju w najbliższych latach i umocnić pozycję w grupie BRIC18. 

Niektórzy analitycy przewidują, że do tej grupy może dołączyć jeszcze jeden kraj 
Ameryki Łacińskiej - Meksyk. Mogłaby wtedy powstać grupa pięciu potęg gospodar-
czych gospodarek wschodzących19. Perspektywy rozwoju krajów Ameryki Łacińskiej 
są obecnie znacznie lepsze niż w ostatnich 25 latach. Wpływa na to makroekonomiczna 
stabilizacja (inflacja wynosi średnio około 4% i jest na najniższym od 40 lat poziomie) 
oraz znaczny wzrost globalnego popytu na surowce naturalne i żywność. Wzrost eksportu 
pozwolił na wzrost PKB w tym regionie do 5% w 2006 r. Dochody z eksportu surowców 
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pozwalają na utrzymanie równowagi w rachunku obrotów bieżących i na wcześniejszą 
spłatę zadłużenia. W wielu krajach podejmowane są reformy, których celem jest rozwój 
oświaty, walka z biedą i dążenie do poprawy dystrybucji dochodów, 

Kraje BRIC są znacznie lepiej przygotowane do funkcjonowania w gospodarce opartej 
na wiedzy niż inne kraje rozwijające się, zajmują wysoką pozycje w rozwoju technologii 
informacyjnej - według Index of Information Technology znajdują się w pierwszej pięć-
dziesiątce krajów świata (w 2005 r. najwyżej z nich plasowały się Indie - na 40 miejscu, 
Chiny i Brazylia zajmowały 50 i 51 miejsce, a Rosja dopiero 72)20. Kraje tej grupy mogą 
w przyszłości osiągnąć dynamiczny wzrost gospodarczy, jeżeli będą kontynuowały 
obecną politykę gospodarczą, nastawioną na zwiększenie korzyści z integracji z global-
nymi rynkami. Mają one wiele atutów: wielki potencjał demograficzny (45% ludności 
świata), kapitały inwestycyjne (krajowe i zagraniczne), kapitał ludzki, rozwój przemysłu 
i możliwości wzrostu eksportu. W raporcie AT. Kearney'a z 2005 r. na temat perspektyw 
przyciągania zagranicznych inwestycji zagranicznych w najbliższych latach kraje BRIC 
znalazły się w pierwszej siódemce na świecie. Według FDI Confidence Index, najwięk-
szym zaufaniem inwestorów cieszą się Chiny i zajmują pierwsze miejsce, Indie drugie, 
Rosja szóste, a Brazylia siódme miejsce21. 

Stosunki krajów Ameryki Łacińskiej z Chinami i Indiami 
- nowe możliwości i wyzwania 

Wizyta prezydenta Chin w krajach Ameryki Łacińskiej w 2001 r. otworzyła nowy 
rozdział w stosunkach między tymi krajami. Chiny określiły podejście do współpra-
cy z tym regionem jako tzw. partnerstwo strategiczne. Interesy gospodarcze Chin 
w regionie wynikają głównie z dążenia do zapewnienia sobie bezpieczeństwa dostaw 
surowcowych. Kraje Ameryki Łacińskiej posiadają bogate złoża wielu surowców - ropy 
naftowej, gazu, miedzi, boksytów, rudy żelaza, manganu, soi, drewna, cynku i cyny. 
Największe zasoby ropy naftowej w tym regionie ma Wenezuela - 80 mld baryłek 
(szóste miejsce na świecie po Arabii Saudyjskiej, Iranie, Iraku, Kuwejcie, i Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich), co przy obecnym poziomie wydobycia wystarczy 
na ok. 78 lat, podczas gdy zasoby Meksyku tylko na niecałe 10 lat22. Zasoby Chin 
szacuje się na 20 mld baryłek i wystarczą na 12 lat, podobnie jak zasoby USA (około 
40 mld baryłek). Ameryka Łacińska daje 40% światowej produkcji miedzi i 47% świa-
towej produkcji soi. 

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Chin potrzebuje coraz więcej surowców. 
W latach 1997-2004 Chiny zwiększały średnio rocznie import ropy naftowej o 24,4%, 
miedzi o 18,4%, soi o 20,5%23. Po 2003 r. Chiny stały się największym w świecie impor-
terem bawełny, miedzi, soi (import rósł o 50%) i czwartym importerem ropy naftowej. 
Chiny są największym konsumentem miedzi na świecie, a około 20% zapotrzebowania 
pokrywają importem z Chile. 



Rosnący popyt globalny na surowce spowodował znaczny wzrost ich cen na rynku 
światowym. Ceny surowców w okresie od czerwca 2004 do czerwca 2007 wzrosły zna-
cząco24, np. cena złota o 64,9%, srebra o 135,7%, miedzi o 171,5%, cynku o 255,6%, niklu 
o 206,2%. Wzrosły też ceny produktów rolnych w latach 2005-2007: pszenicy o 78%, 
soi o 43%, kukurydzy o 86%. W latach 2004-2007 cena kawy wzrosła o 126,7%, kakao 
o 40,2%, cukru o 34%. Według The Economist Commodity Price Index ceny żywności 
(W USD) wzrosły w 2007 r. o 175% w stosunku do 2000 r. (cena pszenicy jest najwyższa 
od 11 lat), a ceny metali o 288%. Wzrost cen ropy naftowej spowodował wzrost pro-
dukcji biopaliw wykorzystujących takie surowce roślinne, jak kukurydza, soja, cukier. 
Produkcja biopaliw w USA wzrosła o 300% w r. 2006 w stosunku do 2005. W Europie 
wykorzystuje się do produkcji biopaliw głównie rzepak i len. 

Dynamiczny wzrost gospodarczy Chin i Indii stworzył nowe możliwości dla eks-
portu krajów Ameryki Łacińskiej. Wzrost popytu na surowce i wzrost konsumpcji 
żywności w tych krajach przyczynił się do znacznego wzrostu dochodów z eksportu. 
Wartość eksportu rosła w latach 2004-2006 rocznie w tempie 21%, podczas gdy jego 
wielkość - 8%. Niektóre kraje Ameryki Łacińskiej bardzo skorzystały na obecnym 
boomie surowcowym25. Eksport Wenezueli wzrósł o 39% (z tego 32% z tytułu wzrostu 
cen), eksport Chile wzrósł o 37% (z tego 29% z tytułu wzrostu cen), eksport Peru o 35% 
(z tego 21,5% z tytułu wzrostu cen), Boliwii o 28% (z tego 15% wzrost cen), Kolumbii 
o 24% (z tego 17% wzrost cen), Brazylii wzrost o 23% (z tego 10,8% wzrost cen). Ogólna 
wartość eksportu Ameryki Łacińskiej wzrosła z 394 mld USD w 2003 r. do przeszło 
756 mld w 2006 r., czyli prawie dwukrotnie. Boom surowcowy spowodował nadwyżkę 
na rachunku obrotów bieżących oraz znaczny wzrost rezerw walutowych w takich 
krajach, jak Brazylia, Chile, Peru, Kolumbia, Argentyna, Meksyk26. Przyczynił się też 
do dynamicznego wzrostu gospodarczego w tym regionie - w latach 2003-2006 wzrost 
PKB wynosił około 4,5%. 

W ostatnich kilku latach dynamicznie rośnie wymiana handlowa między Chi-
nami i Ameryką Łacińską. Import Chin z Ameryki Łacińskiej w 2005 r. przekroczył 
20 mld dolarów i był sześciokrotnie wyższy niż w 2000 r. Chiny kupiły w tym regionie 
(z Brazylii i Argentyny) przeszło 60,7% całego swojego importu soi, 81% swego impor-
tu ryb (z Peru i Chile), 45% importu winogron i wina (z Chile), 20% drewna i celulozy 
(z Brazylia i Chile) oraz 27,9% rudy ołowiu (z Peru), 25,5% rudy miedzi (z Chile), pra-
wie 20% rudy żelaza (z Brazylii i Peru)27. Eksport Chin do krajów Ameryki Łacińskiej 
wynosił przeszło 15 mld USD i był trzykrotnie wyższy niż w 2000 r. Dla niektórych 
krajów tego regionu Chiny stały się bardzo ważnym partnerem. W 2005 r. do Chin szło 
około 10,7% ogólnego eksportu Peru, 8,3% eksportu Argentyny i 5,8% eksportu Bra-
zylii. W handlu z Chinami na cztery kraje przypada 85% eksportu Ameryki Łacińskiej 
- z Brazylii pochodzi 35,2% eksportu, z Chile 22,6%, z Argentyny 17%, z Peru 9,4%. 
W 2006 r. Chiny stały się trzecim partnerem handlowym Ameryki Łacińskiej, wymiana 
handlowa wynosiła 50 mld USD. Od 2003 r. import Chin z tego regionu był wyższy niż 
eksport28. Udział Chin jest nadal niewielki w ogólnym eksporcie Ameryki Łacińskiej 
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i wynosi 4%. Kraje Ameryki Łacińskiej nadal eksportowały prawie 47% swego ogólnego 
eksportu do USA i 14% do UE. 

W ostatnich trzech latach śladami Chin podążają Indie. Udział Indii w wymianie 
handlowej z Ameryką Łacińską wynosi obecnie tylko 0,5% ich eksportu, ale import Indii 
z tego regionu szybko rośnie. Wyrazem rosnącej obecności Chin w gospodarkach krajów 
Ameryki Łacińskiej jest rosnący napływ inwestycji zagranicznych oraz udział w wielu 
przedsięwzięciach. Chiny zainwestowały w Ameryce Łacińskiej w ostatnich latach około 
8 mld USD. Od 2002 r. powstało tam ponad 300 firm z kapitałem chińskim29. Podczas 
kolejnej wizyty w tym regionie w 2004 r. prezydent Chin zapowiadał, że w najbliższej de-
kadzie Chiny zainwestują 100 mld USD w różne przedsięwzięcia, najwięcej w wydobycie 
surowców, ale także w rozbudowę infrastruktury, dróg i kolei. Chiny stają się dla wielu 
krajów Ameryki Łacińskiej ważnym partnerem handlowym i odbiorcą ich surowców 
i żywności. Największe korzyści odnoszą z tego takie kraje, jak Brazylia, Wenezuela, 
Argentyna, Chile. Stosunki handlowe między Chinami i Indiami także dynamicznie się 
rozwijają w ostatnich kilku latach. Bilateralny handel w 2004 r. podwoił się w stosunku 
do roku poprzedniego i przekroczył 13,6 mld dolarów30. Jak na razie nie odpowiada 
to potencjałowi tych krajów, ale oczekuje się, że w najbliższych latach wymiana handlo-
wa między tymi krajami będzie rosła, bo gospodarki tych krajów są komplementarne 
w bardzo wielu dziedzinach. 

Konkurencja Chin dla wyrobów przemysłowych z krajów Ameryki Łacińskiej. 
Dla niektórych krajów Ameryki Łacińskiej Chiny są też poważnym rywalem i kon-
kurentem na rynkach światowych, zwłaszcza jeśli chodzi o wyroby średnio zaawan-
sowanej technologii. Szczególnie narażone na konkurencję ze strony Chin są wyroby 
przemysłowe produkowane w Meksyku czy Brazylii31. W ostatnich latach ta konku-
rencja się zaostrzyła, jeżeli chodzi o eksport na rynek Stanów Zjednoczonych. Meksyk, 
który eksportował do USA głównie wyroby przemysłowe nisko i średnio zaawanso-
wanej technologii, natrafił na silną konkurencję tanich towarów chińskich, wskutek 
czego wiele osób straciło miejsca pracy w przemyśle elektronicznym, tekstylnym 
i odzieżowym. W 2003 r. Chiny zastąpiły Meksyk na pozycji drugiego największego 
partnera handlowego USA. Eksport wielu towarów z Meksyku na ten rynek spadał, 
podczas gdy eksport Chin wzrastał32. Najbardziej ucierpiał system maąuiladoras, 
który działa na granicy meksykańsko-amerykańskiej, gdzie od lat 60. istnieją mon-
townie pracujące na eksport na rynek amerykański, wykorzystujące tanią siłę roboczą. 
W 2000 r. w 3288 zakładach pracowało przeszło 1,2 min pracowników. Maąuiladoras 
dawały przeszło połowę eksportu przemysłowego Meksyku (około 80 mld USD). 
Wskutek recesji 2001 r. w USA wiele tych zakładów przeniesiono do Chin, gdzie płaca 
w przemyśle jest niższa (za 1 godzinę 0,7 USD, a w Meksyku 2,2 USD, podczas gdy 
w USA 21,3 USD)33. Zlikwidowano kilkaset zakładów i 270 tys. osób straciło pracę. 
Okazało się bowiem, że Meksyk utracił przewagi komparaty wne w produkcji towarów 
w oparciu o niskie koszty pracy. Chiny nie tylko mają tanią, ale i bardziej wydajną siłę 
roboczą, a dodatkowo posiadają dobrą kadrę zarządzająca. Stały się dostawcą tanich 



towarów przemysłowych wysokiej jakości na globalne rynki, z którymi Meksyk nie 
jest wstanie konkurować. 

Obecnie w strukturze eksportu Ameryki Łacińskiej do Chin dominują surowce 
- około 60%, a wyroby przemysłowe nisko zaawansowane technologicznie stanowią 
około 20%. Podobnie jest w strukturze eksportu tego regionu do Indii, gdzie surowce 
stanowią 40%, a wyroby przemysłowe 20%. Ostatnio rośnie wymiana handlowa Ame-
ryki Łacińskiej z Indiami, ale jej wielkość jest znacznie mniejsza niż w przypadku Chin, 
bo zarówno import z Indii, jak i eksport do Indii wynosił około 2 mld USD w 2005 r. 

Porozumienia o współpracy. Obecne stosunki Chin z krajami Ameryki Łacińskiej 
charakteryzuje pragmatyzm i długofalowe interesy gospodarcze, o czym świadczą liczne 
porozumienia o współpracy. Po 2001 r. podpisano wiele porozumień handlowych i inwe-
stycyjnych w różnych dziedzinach z Brazylią, Chile, Argentyną i Meksykiem. Obejmują 
one nie tylko wydobycie surowców, ale rozwój technologii, infrastruktury, współpracę 
w przemyśle lotniczym, telekomunikacyjnym (satelitarnym). Prezydent Brazylii Luiz 
Inacio Lula de Silva podczas wizyt w Chinach w 2005 r. poszukiwał na tamtym rynku 
możliwości ekspansji dla brazylijskich przedsiębiorstw w rożnych gałęziach przemysłu. 
Zdecydowano o powstaniu w Pekinie filii brazylijskiej firmy Embraer produkującej sa-
moloty oraz stworzeniu montowni autobusów. W 2005 r. Chiny i Indie podpisały częścio-
we porozumienie handlowe z Chile (ratyfikowane w sierpniu 2006 r.), które prowadziło 
do natychmiastowej redukcji ceł obejmujących 92% chilijskiego eksportu do Chin i 59% 
obecnego eksportu Chin do Chile. Dalsza redukcja ceł planowana jest w najbliższych 
5 i 10 latach. Przygotowywane są podobne porozumienia z innymi krajami. 

Stosunki gospodarcze między Ameryką Łacińską, Chinami i Indiami są obecnie 
w fazie początkowej. W znacznym stopniu opierają się na wykorzystaniu surowców. 
Chiny i Indie starają się zagwarantować sobie w tym regionie dostęp do surowców 
niezbędnych dla dalszego dynamicznego rozwoju. W perspektywie nastąpi również 
integracja między przemysłami i mogą powstać wspólne firmy, które będą lepiej przy-
gotowane do sprostania konkurencji na globalnych rynkach. 

Współpraca w ramach WTO - runda z Doha. Kraje Ameryki Łacińskiej, Chiny 
i Indie odgrywają ważną rolę w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Duże znaczenie 
dla handlu światowego miało przystąpienie w 2001 r. Chin do tej organizacji po wielu 
latach trudnych negocjacji. W tym samym czasie odbywała się konferencja ministerialna 
WTO w Doha, podczas której rozpoczęto nową rundę multilateralnych negocjacji o li-
beralizacji handlu światowego, którą nazwano rundą z Doha, a także rundą milenijną 
czy rundą rozwoju. Jednym z jej głównych celów było stworzenie lepszych warunków 
rozwoju dla krajów słabiej rozwiniętych, między innymi przez redukcję subsydiów 
rolnych w krajach bogatych i zapewnienie krajom biednym nieskrępowanego dostępu 
z produktami rolnymi na te rynki. 

Podczas konferencji W T O w Cancun we wrześniu 2003 r. nie udało się jednak osiąg-
nąć konsensusu co do priorytetów. Kraje biedne, pod wpływem Brazylii, Chin i Indii, 
zdecydowanie domagały się od bogatych krajów zniesienia subsydiów dla rolnictwa. 
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Powstała grupa krajów zwana G20, w większości leżących w Ameryce Łacińskiej (Ar-
gentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Ekwador, Gwatemala, 
Meksyk, Paragwaj, Peru, Wenezuela) oraz Indii i Chin, która od tej pory prezentowała 
ich wspólne stanowisko w negocjacjach. G20 reprezentuje interesy około połowy ludno-
ści świata i % światowych producentów rolnych34. Nowe potęgi gospodarcze, jak Chiny, 
Indie czy Brazylia nie we wszystkich kwestiach miały podobne zdanie. 

Negocjacje w ramach rundy z Doha miały dotyczyć bardzo wielu spraw, ale w miarę 
upływu czasu były coraz bardziej zawężane. Stało się tak między innymi dlatego, 
że od konferencji w Cancun kraje rozwijające się odrzuciły wszystkie inne kwestie, jak 
tzw. ustalenia singapurskie z 2002 r. Miano do nich powrócić dopiero po rozwiązaniu 
sprawy zwiększenia dostępu z produktami rolnymi do rynków krajów wysoko rozwi-
niętych. W ostateczności doprowadziło to do bezterminowego zawieszenia negocjacji 
w 2006 r. Grupa G8 skupiająca najbogatsze kraje świata plus Rosja na spotkaniu w Pe-
tersburgu w lipcu 2006 r. wzywała do ratowania rundy jako „historycznej możliwości 
przyspieszenia wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia na świecie". Podjęta 
w czerwcu 2007 r. próba wznowienia negocjacji również się nie powiodła. Dalszy prze-
bieg negocjacji w ramach rundy z Doha będzie w dużym stopniu zależał od stanowiska 
grupy G20, której siła w obecnych negocjacjach jest nieporównywalnie większa niż 
kiedykolwiek wcześniej. 

Zmiany w stosunkach Ameryki Łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi 

W ostatniej dekadzie, a zwłaszcza za prezydentury G.W. Busha, stosunki między 
Ameryką Łacińską a Stanami Zjednoczonymi nie były łatwe. Zarówno polityczne, jak 
i ekonomiczne interesy krajów tego regionu były niejednokrotnie rozbieżne z interesami 
USA. Stany Zjednoczone zajęte wojną w Iraku i Afganistanie znacznie mniej uwagi 
poświęcały swoim południowym sąsiadom. Kraje Ameryki Łacińskiej nie poparły 
inwazji USA na Irak, nawet Meksyk, który był członkiem Rady Bezpieczeństwa, był 
przeciw, również większość opinii publicznej jest tej wojnie przeciwna35. W ostatniej 
dekadzie wzrosły w tym regionie nastroje antyamerykańskie. W wielu krajach w de-
mokratycznych wyborach parlamentarnych i prezydenckich wygrywali przedstawiciele 
partii lewicowych i populistycznych, którzy w swoim programie zapowiadali dążenie 
do większej niezależności od USA. W tym samym czasie Stany Zjednoczone nie zdo-
łały rozwiązać problemu nielegalnej imigracji z tego regionu i zamiast nowego prawa 
imigracyjnego budują mur na granicy z Meksykiem, który ma ograniczyć napływ 
nielegalnych imigrantów. 

Rynek amerykański jest najważniejszym rynkiem dla eksportu krajów Ameryki 
Łacińskiej - w latach 2000-2005 eksportowały one do USA około 56% swojego ogólnego 
eksportu (Meksyk prawie 90%), a do Unii Europejskiej 12%. Stany Zjednoczone są też 
największym inwestorem w Ameryce Łacińskiej - wielkość ich inwestycji w tym regionie 
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przekroczyła 300 mld USD. Wysoka dynamika napływu inwestycji przed 2001 r. była 
w dużym stopniu spowodowana masową prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych 
w wielu krajach regionu. W ostatnich latach napływ inwestycji do Ameryki Łaciń-
skiej malał, podczas gdy rosły inwestycje USA w Chinach - w 2005 r. napłynęło tam 
72 mld USD, tj. prawie dwa razy więcej niż do Ameryki Łacińskiej. 

Ostatnio wiele kontrowersji między krajami Ameryki Łacińskiej a USA budzi sprawa 
rzeczywistych intencji Stanów Zjednoczonych w dążeniu do wspierania wolnego handlu. 
W retoryce o liberalizacji handlu kryje się bowiem protekcjonizm i dążenie do ochrony 
własnych producentów. Posunięcia administracji prezydenta G.W. Busha mogą sta-
nowić poważną przeszkodę w negocjacjach o dalszej liberalizacji handlu. W marcu 
2002 r. wprowadzono w USA nowe cła na importowane wyroby stalowe, zapewniając 
tym samym przez najbliższe trzy lata ochronę własnym producentom. Cła na różne wy-
roby stalowe zostały zróżnicowane i wahają się od 8 do 30%, obejmują % importowanej 
przez USA stali. W rzeczywistości oznacza to zamknięcie rynku amerykańskiego dla 
produktów ze stali z wielu krajów. W maju 2002 r. przyjęto Farm Security and Rural 
Investment Act, który zwiększa subsydia dla rolnictwa amerykańskiego w ciągu 10 lat 
na sumę około 82 mld USD. Dotyczy producentów soi, pszenicy, kukurydzy, bawełny, 
groszku, miodu, czyli produktów, które stanowią ważną pozycję w eksporcie krajów 
Ameryki Łacińskiej na rynek amerykański. Subsydia dla rolnictwa amerykańskiego 
w 2000 r. stanowiły już około 50% wartości produkcji rolnej, podczas gdy wielu krajów 
latynoskich nie stać na subsydiowanie rolnictwa. Decyzje te mają bardzo niekorzystny 
wpływ na gospodarkę krajów Ameryki Łacińskiej, stoją też w oczywistej sprzeczności 
z głoszoną ideą wolnego handlu. 

Kraje Ameryki Łacińskiej odrzuciły po kilku latach negocjacji projekt integracji obu 
Ameryk i powstania strefy wolnego handlu - FTAA36. Plany jej utworzenia przedstawił 
w grudniu 1994 r. prezydent B. Clinton podczas pierwszego szczytu Ameryk w Miami. 
Strefa ta miała powstać do 2005 r. i obejmować 34 kraje Ameryki Północnej i Ameryki 
Łacińskiej (bez Kuby). Byłaby to największa w świecie strefa wolnego handlu zamieszkała 
przez prawie 800 min mieszkańców. Początkowo nie było jasne, w jakim kierunku będą 
szły negocjacje, i czy nowe porozumienie będzie opierało się głównie na Północnoamery-
kańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu (NAFTA)37, które stanowiło model integracji 
regionalnej krajów bogatych (USA i Kanada) z Meksykiem. W tym samym czasie powstał 
inny model regionalnej integracji gospodarczej oparty na czterech krajach Południowej 
Ameryki - Brazylii, Argentynie, Urugwaju i Paragwaju, którego celem było utworzenie 
Wspólnego Rynku Południa - Mercosur. W kwietniu 1998 r. podczas drugiego szczytu 
Ameryk w Santiago de Chile przedstawiony został szeroki plan integracji kontynentu, 
zawierający oprócz liberalizacji handlu i inwestycji szereg nowych elementów, takich 
jak wspólne przedsięwzięcia w infrastrukturze, edukacji, ochronie zdrowia, ochro-
nie środowiska, zwalczaniu przemytu narkotyków38. Trzeci Szczyt Ameryk odbył się 
w Quebecu w kwietniu 2001 r. Towarzyszyły mu burzliwe demonstracje przeciwników 
FTAA/ALCA. Niektórzy twierdzili, że nie będzie to porozumienie o wolnym handlu, 
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lecz otwierające drogę do ekonomicznego zawłaszczenia Ameryki Łacińskiej przez Stany 
Zjednoczone. 

W wielu krajach powstał szeroki ruch społeczny, określany jako STOP ALCA, który 
działa podobnie jak ruch antyglobalistów - organizuje duże demonstracje, konferencje, 
wydaje publikacje, prowadzi szeroką wymianę poglądów przez internet. W Ameryce 
Łacińskiej panuje obecnie duże rozczarowanie neoliberalną koncepcją rozwoju. Wskazuje 
się, że realizowane przez prawie dwie dekady reformy rynkowe przyczyniły się do ma-
kroekonomicznej stabilizacji i niskiej inflacji oraz wzrostu eksportu, lecz nie przyniosły 
wysokiego wzrostu gospodarczego i nie rozwiązały wielu palących problemów, takich 
jak ubóstwo czy nierówności społeczne. Ostatecznie inicjatywa stworzenia strefy wol-
nego handlu obejmującej kraje obu Ameryk została przez kraje Ameryki Łacińskiej 
odrzucona. Jej przeciwnicy obawiali się, że postanowienia o prywatyzacji i deregu-
lacji usług publicznych, jak edukacja, ochrona zdrowia, energia, mogą doprowadzić 
do ograniczenia wpływu państwa na świadczenie podstawowych usług publicznych. 
Ich zdaniem propozycje odnośnie do ochrony własności intelektualnej zaproponowane 
w porozumieniu mogą pozbawić miliony ludzi w biednych krajach dostępu do tanich 
leków. Najważniejszym argumentem przeciw FTAA były dane o poziomie ubóstwa 
i nierówności społecznych towarzyszących polityce wolnego handlu i skutkach kryzysów 
walutowych w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Przeciwnicy powstania FTAA wskazują 
na potrzebę wyboru innej drogi rozwoju, poszukują alternatywnej koncepcji integracji 
kontynentu, np. Alternativa Bolivariana para las Americas - ALBA, która wskazuje 
na kierunki rozwiązania priorytetowych celów rozwojowych. 

Po odrzuceniu przez kraje Ameryki Łacińskiej koncepcji strefy wolnego handlu Stany 
Zjednoczone proponują porozumienia o liberalizacji handlu z poszczególnymi krajami 
lub grupami krajów. W 2006 r. zawarto porozumienie o strefie wolnego handlu z krajami 
Ameryki Centralnej - Central American Free Trade Agreement (CAFTA). 

Zakończenie 

Ostatnie dwie dekady to okres bardzo znaczących zmian w gospodarce światowej. 
Procesy globalizacji otworzyły nowe możliwości dla krajów rozwijających się, a drogi 
włączenia się do globalizacji były różne, różne były też korzyści z integracji z globalnymi 
rynkami. Przyspieszony proces globalizacji niektórych krajów rozwijających się przy-
czynił się do dynamicznego wzrostu gospodarczego i zasadniczo zmienił ich pozycje 
w gospodarce światowej. Powstały nowe potęgi gospodarcze, jak Chiny i Indie. Według 
Goldman Sachs największe perspektywy rozwojowe w najbliższych dekadach będą 
miały takie kraje, jak Brazylia, Rosja, Chiny, Indie (w skrócie grupa BRIC). Ich wpływ 
na gospodarkę światową w ostatnich latach wyraźnie rośnie, co prowadzi do zmian 
w charakterze produkcji i konsumpcji na świecie. Kraje te mają również coraz większy 
wpływ na warunki rozwoju w wielu regionach i krajach 



W ostatnich latach Chiny i Indie podejmują szereg działań w celu zacieśnienia 
współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej. Chiny stały się dla krajów Ameryki Łacińskiej 
znaczącym importerem i inwestorem oraz partnerem gospodarczym. Proces zacieśniania 
stosunków gospodarczych między tymi krajami jest dopiero w fazie początkowej, ale ich 
zakres stale się poszerza i prowadzi do nowego międzynarodowego podziału pracy. 

Kraje Ameryki Łacińskiej, Chiny i Indie odgrywają coraz większą rolę na forum mię-
dzynarodowym. W wielu ważnych kwestiach starają się występować wspólnie. Wspólnymi 
siłami bronią - na forum Światowej Organizacji Handlu - interesów krajów rozwijających 
się. Współpraca Chin i Indii z krajami Ameryki Łacińskiej pozwala na zwiększenie ich 
zdolności rozwojowych i umocnienie pozycji w globalnej gospodarce. 
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The System of Links between Latin America, India and China 
in the Present-Day Global Economy 

Summary 

The globalisation process that has taken place in different countries and regions 
over the recent decades indicates that joining the globalisation process may but does not 
have to contribute to the high economic growth; may but does not have to narrow the 
distance between the higher developed and the least developed countries; may but does 



not have to contribute to welfare and improved life quality of majority of people. The 
share of particular countries in the globalisation process and the globalisation grade of 
their economies are quite differentiated. The advantages and threats due to integration 
with the global markets are different, as well. Fairly much depends on the policy adopted 
to open the economy as well as on the strategy to integrate with the global markets. 

The experience from globalisation gathered over recent twenty years shows that 
there are different models applied to adjust to globalisation; and that the chosen inte-
gration strategies bring different results. Having applied an adequate policy, a number 
of developing countries achieved a high pace of economic growth and quickly caught 
up with the highly developed countries. Their stance in the global economy increased 
significantly (for example China and India). Other countries, despite that they had 
widely opened their economies (Latin American countries), have not been able to achieve 
a high growth pace. They went through serious financial crises, and their global stance 
did not improve. Having used huge advantages of globalisation, some countries adopted 
adequate policies to reduce poverty and improve the life quality of the major parts of 
their societies. In other countries, however, the poverty ratios have not decreased, but 
they indeed increased. 

In the article, the author is answering the following questions: 
1. What are the experiences from adjustments to globalisation in countries of Latin 

America, China and India? 
2. What are the effects of the opening of those countries economies, and what advan-

tages have been achieved from the integration with the global economy? 
3. What are the development perspectives of those new economic powers? 
4. What are the reasons behind the increase of economic links between Latin American 

countries, China and India? 
5. What are the opportunities and challenges for the Latin American countries emerg-

ing from the increased stance of China and India in the global economy? 
6. Can the cooperation between Latin American countries and China, and India lower 

the dependence of this region on the U.S.A.? 


