
 

  Strona 1 z 5 

Kinga Majchrzak 

Uniwersytet Jagielloński 

  

 

RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA?  

CHIŃSKO-IZRAELSKIE STOSUNKI BIZNESOWE  
 

 Kiedy w 2009 roku ukazała się książka autorstwa Dana Senora i Saula Singera, minęło 

zaledwie 61 lat od utworzenia Państwa Izrael a jego cudowność rozwoju technologicznego już 

trwała w najlepsze. Od tego czasu minęła dekada - mamy rok 2019 a idylla z książki „Naród 

start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela” pisze się nadal. Jedni nazwą to 

samospełniającą się przepowiednią, inni faktycznym cudem. Część osób zrzuci to na 

zawziętość, inni na przypadek. Znajdą się i tacy, którzy uznają, że jest to fenomen, zbudowany 

na obcym kapitale. I pewnie każdej z tych osób będzie można przyznać jakiś stopień prawdy, 

bo przecież te koncepcje wcale nie są wewnętrznie sprzeczne. Izrael rzeczywiście się rozwija i 

mimo młodego wieku doszedł tam, gdzie wielu starym aktorom się nie udało. 

 Sytuacja polityczna i historyczna, położenie geograficzne, klimat - żaden z tych 

czynników nie dawał młodemu państwu lepszej pozycji startowej w biegu technologicznym. 

Na przekór wszystkiemu i wszystkim, Izrael ustawił się w bloku startowym i z każdym kółkiem 

miał coraz lepszy czas w punkcie pomiarowym. Swoje słabości przekuł w sukces - walcząc z 

niedoborami wody, wybudował największą na świecie stację odsalania wody, a mimo 

niewielkiej przestrzeni lotniczej - niedawno wypuścił w przestrzeń kosmiczną swój pierwszy 

statek kosmiczny - Bereszit, dzięki któremu mógł zostać czwartym w historii krajem na świecie, 

którego łazik dotarłby na Księżyc, gdyby nie rozbił się w trakcie lądowania. 

 Co się zaś tyczy sytuacji politycznej, to arena rozciąga się nie tylko na Bliskim 

Wschodzie, ale także na terytorium Ameryki Północnej. Niebagatelny wpływ na aktualny 

kierunek polityki w Izraelu ma bowiem głowa Stanów Zjednoczonych, zaś w procesie 

decyzyjnym u amerykańskich sojuszników znaczącą rolę odgrywa żydowskie lobby. Wygląda 

to na symbiozę, jednak coraz częściej wydaje się, że ostatnie zdanie przypada w udziale właśnie 

Izraelowi.  

 Z drugiej strony ringu stoją Chiny - nowoczesny smok, którego olbrzymi ogon zmiata 

czasem specjalnie, czasem niechcący tych, którzy nie są w stanie za nim nadążyć: wielkością, 

szybkością czy kapitałem. Chiny często są przez laików mylnie kojarzone jedynie z marnymi 
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falsyfikatami znanych marek, jednak olbrzymi sukces Huawei sam  (może z wyjątkiem rynku 

amerykańskiego, ale o tym będzie mowa poniżej) mówi za siebie. Chiny nadają tempo i dyktują 

warunki. Chin się nie da pokonać ot tak, bez doświadczenia, tym bardziej, że swoją potęgę 

ugruntowują naprawdę mocno przez budowę nowoczesnego Nowego Jedwabnego Szlaku - 

niewyobrażalnie nowoczesnej i przemyślanej inwestycji, za pomocą której staną się jeszcze 

bardziej znaczącym aktorem. Ale przecież Izrael naprawdę bardzo nie lubi przegrywać i na 

porażkę póki co nic nie wskazuje. 

 Pytanie „Czy Chiny są szansą na biznes?” tylko z pozoru nie jest pytaniem 

o rywalizację, bowiem w biznesie czynnik współzawodnictwa odgrywa olbrzymią rolę. Trzeba 

ciągle trzymać rękę na pulsie i być aktywnym w obrocie międzynarodowym. A jeśli mowa o 

imporcie i eksporcie towarów kwestia bezpieczeństwa narodowego rynku jest o tyle 

ważniejsza, że mamy do czynienia z naprawdę gigantami technologii. Wydaje się, że w tym 

wypadku dużo więcej do stracenia ma Izrael - w grę wchodzi możliwość przechwycenia 

rozwiązań technicznych lub zalania rodzimego rynku przez chińskie rozwiązania. Ale przecież 

w obecnym świecie całkowity protekcjonizm nie wróży niczego dobrego. Handel i dostawa 

towarów na obcy rynek jest czymś absolutnie obowiązkowym dla budowania zdrowej 

gospodarki a jeżeli chce się odnieść sukces finansowy, w swoich planach nie warto nie 

uwzględniać Chin. Z pewnością prawdziwe jest twierdzenie, że z Chinami trzeba się liczyć, ale 

jeszcze ważniejsze jest twierdzenie, że trzeba liczyć nawet to, co by się wydawało 

niepoliczalne.  

 Porównanie Izraela i Chin, i pola możliwości ich współpracy wydaje mi się nie tylko 

ciekawe ze względu na kierunek moich studiów. Te dwa kraje są skrajnie różne - wszystko je 

dzieli - odległość, wielkość, wiek, kultura. Ale jednocześnie pod pewnymi względami niewiele 

się różnią - chcą ciągle więcej, ciągle przesuwają sobie wyżej poprzeczkę, polityka gra w nich 

pierwsze skrzypce, a swoimi smyczkami pociągają za więcej niż jedną strunę. Stąd też 

współpraca między nimi wydaje się tyleż nierealna co jak najbardziej możliwa. Z takiego tańca 

żywiołów może wyjść albo eliksir bogów, albo mieszanka wybuchowa. 

 Chiny i Izrael mają już za sobą pierwsze „przełamanie lodów”, które miało miejsce w  

2015 roku, kiedy chińska firma Shanghai International Port Group podpisała kontrakt, który 

wejdzie w życie w 2021 roku, a który dotyczy przejęcia kontroli administracyjnej nad  

izraelskim portem. Jest to dosyć ciekawy kazus, bo w grę wchodzi z jednej strony kwestia 

możliwego szpiegostwa technologicznego i możliwości przechwytywania rozwiązań 

technicznych a z drugiej strony to dosyć ciekawa, polityczna zagrywka. Izrael, traktowany jako 

„mały brat” Stanów Zjednoczonych, które do tej pory mają „spięcie" na w stosunkach 
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dyplomatycznych z Chinami (po wydarzeniach z firmą Huawei, którą oskarżono o 

szpiegostwo), zgadza się na obecność Chin w swoim najważniejszym porcie w Hajfie oraz w 

Aszdod. Wygląda to z pozoru dosyć nierozsądnie, jednak nie można rządu izraelskiego w 

żadnej mierze oskarżyć o lekkomyślność, ale co najwyżej o dyplomatycznie niedyplomatyczne 

(sic!) sprawowanie kontroli nad swoimi stosunkami międzynarodowymi. Izrael nie miał 

oporów przed sprzedawaniem tej samej technologii jeśli chodzi o broń Polsce i Związkowi 

Radzieckiemu, dylematy moralne także nie towarzyszyły mu jeśli chodzi o sprzedaż 

patrolowców do Mjanmy1, w której miały miejsce czystki etniczne, dlaczego miałby teraz mieć 

opory przed budowaniem technologicznej współpracy z Chinami? Od dłuższego czasu Izrael 

rozdaje karty w regionie i chyba wcale nie dziwi, że jemu trafiają się te najlepsze. Stąd byłoby 

dużym niedocenieniem określenie decyzji Izraela za nieprzemyślaną. 

 Co Izrael ma do zaproponowania takiemu mocarstwu gospodarczemu jakim są Chiny, 

które, przypomnę, mają ponad 17% udziałów w światowej produkcji, są największym na 

świecie eksporterem a jeśli chodzi o import zajmują drugie miejsce? Bardzo wiele, bo przecież 

to kraj bardzo technologiczniechłonny, gdzie wiele inwestuje się w badania i rozwój a na tym 

przecież Izrael stoi - wspomniany na początku Kraj Startupów  gdzie na jeden startup przypada 

na około tysiąc Izraelczyków - to dla porównania dwa i pół razy lepiej niż w Stanach 

Zjednoczonych.2 Jednak na rynku chińskim potrzeba jeszcze „tego czegoś” i czy Izrael „to” ma 

okaże się pewnie już całkiem niedługo. Chodzi o to, że Państwo Środka jest dosyć wybredne i 

sceptycznie podchodzi do wszystkiego co zachodnie. Ma swoją rodzimą kulturę, swój 

specyficzny gust i smak. Im produkt trzeba podać w odpowiednim opakowaniu, trzeba go 

odpowiednio nazwać, to musi być coś co im wiele powie a nie coś z czego dany kraj słynie, bo 

ze względu na wielkość Chin to inny kraj ma się stać znany przez produkt a nie odwrotnie. 

Dlatego przed wprowadzeniem czegokolwiek na tamtejszy rynek trzeba wybadać preferencje 

konsumentów, odbiorców produktu. Nie warto oszczędzać na tego typu badaniach, bo do 

stracenia jest tyle samo co do zyskania, a mówimy tu o naprawdę olbrzymich sumach (koło 14 

miliardów potencjalnych konsumentów w Chinach). Izrael naprawdę ma szczęście, ale czy to 

wystarczy? Przy podejściu do Chin trzeba okazać się pokornym, ale też trzeba mieć swoje 

zdanie. Trzeba mieć do tej kultury wiele szacunku, ale trzeba także podchodzić z dystansem. 

Trzeba mieć wiele cierpliwości, ale nie dać się wpędzić w czasową pułapkę. Kto jest zbyt 

 
1  Izraelska broń kusi polską armię, [online]; 20.07.2017 [data dostępu: 05.04.2019], www.rp.pl/Przemysl-
Obronny/307209851-Izraelska-bron-kusi-polska-armie.html. 
2  Izrael potęgą, z którą musimy się liczyć. Wyprzedza nawet USA, [online]; 15.02.2019r. [data dostępu: 
05.04.2019], www.money.pl/gospodarka/izrael-potega-z-ktora-musimy-sie-liczyc-wyprzedza-nawet-usa-
6349794527262337a.html. 
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pewny siebie ten się sparzy, a kto jest nieśmiały i nie wie czego chce, ten nic nie znajdzie, 

bowiem jak mówi chińskie przysłowie: Choć droga niedaleka, nie dojdziesz, jeśli do celu nie 

zmierzasz. 

 Czy Izraelowi uda się podbić chiński rynek? A może to Chiny przejmą rynek izraelski? 

Przytaczając słowa, które Sybilla Jerozolimska (grana przez Evę Green) kieruje do Baliana z 

Ibelinu (w tej roli Orlando Bloom): Na wschodzie jedną osobę od drugiej dzieli tylko blask 

świecy3, należy stwierdzić, że kwestia Wschodu - zarówno tego Bliskiego jak i Dalszego to coś, 

czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć przez pryzmat kultury zachodniej. Kończąc pracę, 

chciałabym przytoczyć jeszcze jeden tekst kultury, tym razem wiersz Do przyjaciela 

kierującego się na wschód, którego sam już tytuł wydaje mi się adekwatny. 

W zapomnianym garnizonie opadły już pożółkłe liście, 

niepowstrzymany wyruszasz na starożytny górski szlak. 

Głośny wiatr nad Przeprawą Hanyang, 

o pierwszym brzasku w górach Yingmen. 

Nad rzeką wielu ludzi zajętych wyczekuje, 

z drugiej strony samotnej łodzi powrotu. 

Kiedy ponownie zobaczymy się nawzajem? 

Dzbanem wina osładzamy chwilę rozstania.4 
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