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Brazylia, Rosja, Indie i Chiny jako wielka czwórka rynków wschodzących 

   Współpraca między państwami, w zależności od konkretnego przypadku, może mieć 

przeróżną genezę. Na ogół jest to wspólne zagrożenie albo też wspólny cel, który jawi się 

gdzieś na horyzoncie. Współczesne stosunki międzynarodowe dowodzą, że czołowym 

czynnikiem skłaniającym ku współpracy, jest rozwój gospodarczy. Przykładem tego mogą 

być organizacje takie jak Unia Europejska, Unia Narodów Południowoamerykańskich, czy 

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. W przeszłości większość sojuszy 

miała podłoże militarne. W związku z tym obecna tendencja wydaje się dużo atrakcyjniejsza. 

   Brazylia, Rosja, Indie i Chiny to państwa położone na trzech kontynentach i zamieszkałe 

przez niemal jedną trzecią mieszkańców naszego globu
1
. Znalezienie dla nich wspólnego 

mianownika wydaje się rzeczą niemożliwą. Pomimo tego analitycy finansowi banku 

inwestycyjnego Goldman Sachs stwierdzili, jakoby wszelkie dane wskazywały na to, że to 

właśnie ta czwórka będzie stała na czele światowej gospodarki w 2050 r.. Bez względu na 

słuszność tych prognoz, od tego momentu świat finansów określa tę grupę państw mianem 

BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), a zainteresowane kraje w 2006 r. rozpoczęły 

współpracę. Sam termin po raz pierwszy pojawił się w publikacji Jima O’Neilla Building 

Better Economic BRICs 
2
. 

     BRIC to przede wszystkim cztery potężne państwa, silnie zindywidualizowane i 

zróżnicowane. Musimy przyjrzeć się każdemu z nich z osobna i spróbować zarysować 

elementy zbieżne, które mogą wpłynąć na ściślejszą współpracę. Obecne działania wspólne 

należy uznać raczej za nieśmiałe, choć ich potencjału zdecydowanie nie wolno lekceważyć. 

Integracja przecież może przybrać przeróżną postać
3
. 

Brazylia 

     Federacyjna Republika Brazylii to państwo kojarzone głównie z karnawałem w Rio de 

Janeiro. Jednak przede wszystkim jest to kraj zajmujący niemal 50% terytorium Ameryki 
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Południowej, lokalny lider i prężna gospodarka czerpiąca pełnymi garściami z terenów 

niezwykle bogatych w zasoby naturalne. Ta była portugalska kolonia obecnie radzi sobie 

dużo lepiej niż kraj macierzysty, borykający się z poważnym kryzysem. Co więcej brazylijska 

prezydent Dilma Rousseff w marcu 2011 r. poinformowała, że Brazylia może pomóc 

Portugalii, tak jak Portugalia pomogła gospodarczo Brazylii. Świadczy to o sile państwa, 

które deklarując pomoc jednocześnie krytykuje instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy. Były prezydent Luiz Inácio Lula da Silva stwierdził na podstawie brazylijskich 

doświadczeń, że MFW stwarza w takich sytuacjach więcej problemów niż rozwiązań 

zmuszając do radykalnych działań
4
. 

     Niechęć do współczesnych instytucji ponadnarodowych jest zdecydowanie elementem 

wspólnym, wszystkich czterech krajów. Uważają one zgodnie, że obsada stanowisk na 

najwyższych szczeblach nie odzwierciedla coraz silniejszej pozycji krajów rozwijających się. 

Potwierdzeniem tej tezy może być chociażby oświadczenie Zhou Xiaochuan w związku z 

wyborem nowego szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Prezes Ludowego Banku 

Chin, podkreślił wagę moralności, kompetencji i pracowitości jako cech niezbędnych na 

stanowisku dyrektora MFW. Czytamy w oświadczeniu: „Struktura najwyższej kadry 

zarządzającej powinna również precyzyjniej odzwierciedlać zmiany w światowych trendach 

gospodarczych i reprezentować rynki wschodzące”
5
.  

     Wracając jednak do Brazylii należy wskazać, że jest to państwo, które spośród wielkiej 

czwórki najpełniej realizuje standardy demokratycznego państwa prawa. Ponadto nie 

dysponuje ogromnymi siłami zbrojnymi, czy też arsenałem nuklearnym. Państwo o takim 

charakterze stawia całą grupę w dużo lepszym świetle. Możemy sobie przecież wyobrazić 

zaniepokojenie na arenie międzynarodowej jakie wywołałby sojusz Rosji z Chińską 

Republiką Ludową.  

 Rosja 
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     Z całej czwórki Rosja może się „pochwalić” najsłabszym wzrostem gospodarczym. Jest to 

kraj o zupełnie innym charakterze niż nastawione na eksport i oparte na taniej sile roboczej 

Chiny i Indie. Swoją pozycję obecnie buduje przy pomocy surowców energetycznych i ich 

rosnących cen. Powszechnie jednak uznaje się, że jeżeli Rosja profitów z tego tytułu nie 

przełoży na reformy, jej pozycja będzie tracić, a nie zyskiwać. Nadal poważną siłą, 

następczyni Związku Radzieckiego, jest jej potęga militarna. Oczywiście, w związku z 

rozwojem najnowszych technologii, coraz częściej zostaje ona daleko w tyle, ale chyba nikt 

nie pozwoli sobie na jej lekceważenie. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę potencjał 

nuklearny.  

     Elementem prestiżowym może być obecnie także wyłączność na loty w kosmos. NASA 

wysłała już swój ostatni prom w przestrzeń kosmiczną. Rosja pozostaje jedynym graczem, 

który w najbliższej przyszłości będzie transportował swoimi Sojuzami ludzi na 

Międzynarodową Stację Kosmiczną. 

Indie 

     Obywatele Indii określają swoje państwo jako największą demokrację świata. Wielu 

ekonomistów mówi natomiast o tym, że ich kraj może stać się w niedalekiej przyszłości 

największą gospodarką na świecie. Rola jaką ojczyzna Ghandiego zaczyna odgrywać w 

międzynarodowych stosunkach gospodarczych widoczna jest choćby przy okazji wizyt 

prezydentów i premierów takich potęg gospodarczych jak Stany Zjednoczone, Wielka 

Brytania czy Chiny. Nawet dla polskiego rządu Indie okazały się na tyle istotnym partnerem, 

że premier Donald Tusk osobiście gościł w New Delhi. Makroekonomiczny zasięg 

hinduskich przedsiębiorstw poznaliśmy, kiedy potencjalnym kupującym FSO miała być 

hinduska Mahindra & Mahindra. Prognozy ukazują przyszłość Indii w lepszym świetle niż 

choćby rozwój głównego rywala, a mianowicie Chin. Podstawowe powody są dwa: 

demografia i demokracja. Kwestia demografii może jednak diametralnie się zmienić jeśli 

tylko Chińska Republika Ludowa odstąpi od polityki jednego dziecka.  Starcie gospodarcze 

ma jednocześnie zacięcie ideologiczne. Kolejne gospodarki wschodzące wybiorą model 

skuteczniejszy. Niezwykle istotne więc będzie czy efektywniejsza okaże się hinduska 

demokracja, czy też model chiński. Swoje zdecydowane poparcie dla tej pierwszej wyraził 

prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Indie były przecież jednym z pierwszych 

celów jego światowych wizyt. 

Chiny 



 

     Chiny to kraj kontrastów. Z jednej strony imponują gwałtownym rozwojem, z drugiej 

budzą ogromne obawy patrząc na to jakim kosztem ten wzrost osiągają. Azjatycki etos pracy 

jest z pewnością powodem do dumy, ale nieludzki jej wymiar i wykonywanie przez dzieci to 

fakty niezwykle przykre. Najsmutniejszy wydaje się w tym kontekście zachodni konformizm. 

Przeciętnego konsumenta nie interesuje w jaki sposób dany towar wyprodukowano. 

Decydującym kryterium jest zaś jego cena.  

     Chińskie władze obecnie dokładają wszelkich starań, aby przeobrazić państwo 

dysponujące jedynie tanią siłą roboczą w gospodarkę o silnych podstawach. Efekty możemy 

oczywiście sami oceniać. Pewne jest to, że potencjalny sukces Chińskiej Republiki Ludowej 

nie przyniesie szczególnych powodów do radości. Dowiedzie bowiem, że sukces gospodarczy 

wcale nie idzie w parze z demokracją, prawami człowieka i państwem prawa.  

Jekaterynburg 

     Miastem pierwszego oficjalnego spotkania BRIC był Jekaterynburg. Miejsce bardzo 

symboliczne. To właśnie tutaj w 1918 roku, na polecenie Lenina, zamordowano cara Mikołaja 

II wraz z rodziną. Wtedy definitywnie dobiegła końca era carskiej Rosji. Blisko 100 lat 

później, w 2009 r. Rosja zapisuje zupełnie nową kartę w swojej historii, przyczyniając się do 

stworzenia nowego, możliwe, że bardzo znaczącego bytu w przestrzeni międzynarodowej.  

     Spotkanie ujawniło ogromne ambicje czwórki. Dmitrij Miedwiediew w oświadczeniu, 

które wygłosił w imieniu całej grupy stwierdził, że szczyt musi stworzyć warunki dla 

sprawiedliwego porządku światowego
6
. Wszyscy przywódcy zapowiedzieli starania o 

włączenie rubla i juana do koszyka walut Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

Powątpiewano  jednocześnie na spotkaniach, w przyszłość dolara jako międzynarodowej 

waluty, stwierdzając, że nie podołał on pokładanym w nim nadziejom. Zapewniano jednak, że 

nikt nie pragnie upadku dolara. Głowy państw swoje spotkanie określiły mianem doniosłego 

wydarzenia historycznego
7
. Zapowiedziały wspólną pracę ministrów finansów czwórki nad 

zrębami nowej architektury finansowej zapewniającej zdywersyfikowany, stabilny i 

przewidywalny system walutowy. 

Brasilia 
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     Drugie spotkanie BRIC odbyło się 16 kwietnia 2010 r. w brazylijskiej stolicy. Przywódcy 

państw zaapelowali o reformę międzynarodowych organizacji finansowych takich jak Bank 

Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zmiany, ich zdaniem, powinny 

uwzględniać rosnące znaczenie w światowej gospodarce państw rozwijających się. Na 

zakończenie szczytu brazylijski prezydent Luiz Inacio Lula da Silva powiedział, że: 

”Brazylia, Rosja, Indie i Chiny odgrywają fundamentalną rolę w budowie nowego ładu 

międzynarodowego, który jest bardziej sprawiedliwy, reprezentatywny i bezpieczny”
8
. Szczyt 

miał trwać dwa dni, lecz został skrócony z powodu trzęsienia ziemi w Chinach. Przywódcy 

zadeklarowali rozwój wzajemnych stosunków handlowych z wykorzystaniem własnych 

walut, bez pośrednictwa dolara. Zdystansowali się od ubiegłorocznych koncepcji, aby 

zastąpić dolara nową walutą rezerwową. Uznali, że utrzymanie stabilności głównych 

światowych walut rezerwowych leży w ich interesie. Brazylia i Chiny, rozwijające stosunki 

gospodarcze z Iranem, sprzeciwiły się sankcjom nałożonym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 

na Teheran. 

Sanya 

     Zanim odbył się trzeci szczyt grupy, w 2011 r. w Davos Dmitrij Miedwiediew 

nieoczekiwanie powitał w gronie BRIC Republikę Południowej Afryki. Tym samym BRIC 

przekształciło się w BRICS. RPA w zestawieniu z resztą krajów grupy wypada dość blado . 

Ma jednak reprezentować rozwijające się kraje Afryki. 

     Spotkanie w chińskim kurorcie Sanya odbyło się już w poszerzonym gronie. Większość 

postulatów takich jak zreformowanie systemu finansowego nie zmieniła się od spotkania 

które odbyło się w 2010 r.. Tematem numer jeden okazała się interwencja w Libii. Państwa 

BRICS oznajmiły: „popieramy zasadę, według której należy unikać stosowania siły
9
.” 

Wyraziły także: „swoje głębokie zaniepokojenie z powodu niepokojów na Bliskim 

Wschodzie i, w Afryce Północnej i Zachodniej
10

.” We wstępnym oświadczeniu uczestnicy 

szczytu opowiedzieli się za przedyskutowaniem roli Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) 

czyli umownych jednostek monetarnych, mających charakter pieniądza bezgotówkowego 

istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach 
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depozytowych. Poparli jednocześnie projekt powołania międzynarodowego systemu rezerw 

walutowych, którego głównym celem w rzeczywistości byłoby zmniejszenie zależności od 

amerykańskiego dolara. 

     Jeśli spojrzymy na dokonania BRICS jako całości dostrzegamy jedynie trzy krótkie 

spotkania, wspólne stanowisko w wybranych sprawach i niejasne założenia na przyszłość. 

Musimy jednak zrozumieć, że każde z państw składowych jest pretendentem do prawdziwej 

światowej potęgi. Ocenić więc należy, na czym w rzeczywistości może zależeć samym 

twórcom grupy. W moim odczuciu bardziej jest to środek, aniżeli cel sam w sobie. Obecna 

dominacja Stanów Zjednoczonych, czy to bezpośrednio w wymiarze militarnym, czy też 

pośrednio poprzez wpływ na najważniejsze światowe organizacje międzynarodowe 

powoduje, że każde z tych państw w samodzielnym zestawieniu z USA nie wypada zbyt 

dobrze. W grupie jednak przejawiają ogromną siłę. Jeśli więc utrzymają obecną nić 

porozumienia, co przecież wcale nie będzie takie proste, mogą coraz silniej oddziaływać na 

obszary, które leżą w zasięgu ich zainteresować. Pierwszą kwestią jest przebudowa 

architektury systemu finansowego. Jeśli w tej kwestii kraje BRICS odniosą sukces, będzie to 

sygnał, że są zdolne do realizacji kolejnych celów.  

     Spotkanie w 2011 r. i wspólne stanowisko w sprawie interwencji w Libii pokazało, że 

kraje BRICS mogą prezentować wspólne stanowisko w sferze politycznej, podobnie jak w 

sferze gospodarczej. Jest to z pewnością znaczące zagrożenie dla najsilniejszych obecnie 

graczy. Sojusz o charakterze politycznym dziś wydaje się zupełnym abstraktem, trudno 

jednak przewidzieć co wydarzy się w przyszłości.  

     W obecnym kształcie koalicja BRICS to bardzo rozsądne posunięcie. Współpraca 

największych krajów rozwijających się jest przecież stuprocentowo zasadna. Także w 

przestrzeni międzynarodowej napływ nowej siły może wpłynąć na już istniejące instytucje 

bardzo korzystnie. Współczesność, którą Charles Krauthammer określił mianem systemu 

jednobiegunowego
11

 może tym sposobem zmienić się w układ multicentryczny. 
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