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Unia Europejska a Nowy Jedwabny Szlak
G³ównym celem artyku³u jest przedstawienie stanowiska Unii Europejskiej wobec Nowego Jedwabnego Szlaku jako nowego chiñskiego projektu skierowanego zarówno do pañstw rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê, który ma poszerzyæ powi¹zania ekonomiczne w skali globalnej.
G³ówn¹ metod¹ badawcz¹ zastosowan¹ w opracowaniu by³a metoda naukowa, w tym instytucjonalna, komparatywna, dokumentacyjna i statystyczna. Dodatkowo zastosowano tak¿e metodê dedukcyjn¹ i metodê przewidywania indukcyjnego. Podjête badania wskazuj¹, ¿e w Unii
Europejskiej, m.in. w Niemczech, intensywnie rozmyœla siê nad reakcj¹ na chiñskie plany inwestycyjne. Zauwa¿a siê, i¿ „Nowy Jedwabny Szlak” nie jest, jak s¹dz¹ niektórzy, jedynie sentymentalnym wspomnieniem, a prób¹ stworzenia ogromnego systemu, za pomoc¹ którego Chiñczycy
chc¹ wycisn¹æ swoje piêtno w œwiecie. Pañstwa Unii Europejskiej obawiaj¹ siê, ¿e celem tego nowego projektu jest przede wszystkim wzmocnienie oddzia³ywania Chin na gospodarkê œwiatow¹ i d¹¿enie do zaspokojenia wy³¹cznie w³asnych interesów. We wnioskach wskazuje siê, ¿e
w zale¿noœci od tego, jakie regu³y bêd¹ obowi¹zywaæ w powy¿szym projekcie, bêdzie to albo
wspó³praca, albo hegemonia.
S³owa kluczowe: Unia Europejska, Chiny, Nowy Jedwabny Szlak, rozwój ekonomiczny, geopolityczna kalkulacja
Klasyfikacja JEL: F63

European Union and New Silk Road
The main aim of the article is to present the European Union’s position on the New Silk Road
(One Belt One Road – OBOR, or ‘Belt and Road Initiative’ – BRI) understood as a project launched
by China and directed at both developed and developing countries in order to broaden its economic connections. The main method applied in this research was the scientific method, including institutional, comparative, documentation, and statistical methods. Additionally, the methods
of deductive and inductive forecasting were also used. The research indicates that in the European Union, i.a. Germany, there is much deliberation about the reaction to the Chinese investment plans. It has been noted that the ‘New Silk Road’ is not, as some seem to think, merely
a sentimental memory, but an attempt to create an enormous system through which China wants
to make its mark in the world. The Member States of the European Union fear that the aim of the
new project is first and foremost to strengthen China’s influence on the global economy and its
pursuit of satisfying only its own interests. It has been concluded that depending on the principles governing the project it will be either a cooperation, or a hegemony.
Keywords: European Union, China, New Silk Road, economic development, geopolitical calculation
JEL classification: F63
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Wprowadzenie
W d³ugofalowej strategii rozwoju Chin (Chiñska Republika Ludowa – ChRL)
zauwa¿alne jest kopiowanie modelu zarz¹dzania krajem wprowadzonego wiele
lat temu w Singapurze. Kraj ten najpierw by³ koloni¹ brytyjsk¹, a nastêpnie ustanowiono tam (z perspektywy Zachodu) dyktaturê. Podkreœliæ nale¿y, ¿e sam model
singapurski sprawdza siê znakomicie. Na poziomie makro mamy w Singapurze
do czynienia z jednym i tym samym rz¹dem od ponad 30 lat, z kolei na poziomie
mikro wprowadzona zosta³a bardzo szeroko pojêta wolnoœæ gospodarcza. Po³¹czenie stabilnoœci politycznej oraz wolnoœci gospodarczej daje efekty w postaci
szybkiego rozwoju kraju.
Chiny ewidentnie staraj¹ siê przenieœæ powy¿szy model na w³asne terytorium. Co wa¿ne, a¿ 80% kadry rz¹dz¹cej w Chinach to osoby z wykszta³ceniem
technicznym. Pañstwo Œrodka zarz¹dzane jest zatem przede wszystkim przez ludzi
wdra¿aj¹cych nowe technologie, automatyzuj¹ce kraj. W ten sposób tworzy siê
fundamenty pod d³ugofalowy rozwój. Celem artyku³u jest przedstawienie stanowiska Unii Europejskiej wobec chiñskiego projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

1. Sytuacja na Morzu Po³udniowochiñskim
Obawy przedstawicieli kó³ rz¹dowych w Chinach o utrzymanie w³asnego terytorium zwi¹zane s¹ obecnie przede wszystkim z sytuacj¹ na Morzu Po³udniowochiñskim. Kontrola tego obszaru zapewnia Pañstwu Œrodka przep³yw towarów,
co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Utrzymanie obecnej sytuacji w tym regionie jest dla Chin niezwykle wa¿nym priorytetem.
Tymczasem du¿¹ aktywnoœæ na tym w³aœnie obszarze wykazuj¹ równie¿ Stany
Zjednoczone. W ostatnich latach USA mia³y swój udzia³ w poszerzaniu potencja³u militarnego m.in. Korei Po³udniowej, Tajwanu, a tak¿e Filipin. Z perspektywy Chin takie dzia³ania musz¹ byæ odczuwalne. Wystarczy podaæ przyk³ad: USA
sprzedaj¹ broñ Tajwanowi, a przecie¿ Chiny s¹ jednym z g³ównych wierzycieli
Stanów Zjednoczonych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ten sposób Chiny poœrednio
bior¹ udzia³ w uzbrajaniu Tajwanu przeciwko samym sobie.
W takiej sytuacji Chiny nie wykazuj¹ wiêkszej inicjatywy, aby pomagaæ USA
podczas napiêæ z Kore¹ Pó³nocn¹. Kolejnym wa¿nym elementem rozgrywki na
Morzu Po³udniowochiñskim jest zainstalowanie przez USA na terenie Korei
Po³udniowej systemu THAAD, umo¿liwiaj¹cego przechwytywanie i niszczenie
pocisków balistycznych. O ile samo wzmocnienie Korei Po³udniowej przez USA
nie stanowi³oby tak du¿ego problemu, o tyle spore komplikacje dla Chin powo-
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duje zainstalowany równoczeœnie system radarowy – siêga on daleko w g³¹b Pañstwa Œrodka i obejmuje równie¿ czêœæ Rosji.
Kolejnym punktem zapalnym s¹ ¿¹dania Filipin, które zaskar¿y³y Chiny do
Trybuna³u w Hadze, twierdz¹c, ¿e w³adze chiñskie bezpodstawnie przyzna³y sobie prawo do kontrolowania czêœci wysp. Trybuna³ przyzna³ filipiñskim w³adzom
racjê. W odpowiedzi Chiny oœwiadczy³y, ¿e nie zamierzaj¹ respektowaæ wyroku.
Nie by³o to oczywiœcie ¿adne zaskoczenie – ostatecznie je¿eli Chiny oddadz¹ kontrolê nad czêœci¹ wysp Filipinom lub Wietnamowi (sojusznikom USA), handel
morski mo¿e zostaæ zablokowany.
Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pod Morzem Po³udniowochiñskim znajduj¹ siê
znaczne z³o¿a ropy naftowej i gazu. Mo¿na sobie zatem wyobraziæ, ¿e Chiny
w czasie rozmów z Filipinami dziel¹ siê wp³ywami z surowców. Trudno jednak
oczekiwaæ, ¿e Pañstwo Œrodka mog³oby zrezygnowaæ z militarnej kontroli nad
tym regionem. Stawk¹ jest kontrola nad szlakami morskimi, mog³oby pojawiæ siê
jednak pytanie, czy rzeczywiœcie s¹ one a¿ tak wa¿ne. W odpowiedzi nale¿y
wskazaæ, ¿e dla Chin, owszem, s¹ bardzo wa¿ne. S¹ to tak¿e najbardziej zat³oczone trasy na œwiecie, a wraz z rozwojem Chin handel bêdzie siê jedynie nasila³. To
w³aœnie w tym regionie przep³ywa 50% statków transportuj¹cych ropê naftow¹.
Na samych terenach przylegaj¹cych do szlaków mieszka oko³o 100 mln ludzi. Nie
ulega zatem w¹tpliwoœci, ¿e jest o co walczyæ.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Chiny w ci¹gu kilku dekad dokona³y niewiarygodnego
skoku cywilizacyjnego. Aby jednak móc korzystaæ ze swoich dokonañ, Pañstwo
Œrodka musi utrzymaæ kontrolê nad Morzem Po³udniowochiñskim. W³aœnie
dlatego tak wielki niepokój budz¹ dzia³ania USA oraz gêsta siatka amerykañskich
baz i instalacji wojskowych rozmieszczonych w pobli¿u Chin.

2. Interesy chiñskie
Przystêpuj¹c do rozwa¿añ wynikaj¹cych z otwarcia Nowego Jedwabnego
Szlaku, nale¿y podkreœliæ, ¿e poprzez rozwój przede wszystkim infrastruktury
dzia³ania te istotnie wp³yn¹ na zabezpieczanie interesów chiñskich we wspó³czesnym
œwiecie. Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku (Belt and Road Initiative – BRI)
jest zupe³nie now¹ mark¹. Od momentu pojawienia siê cztery lata temu uzyska³a
poparcie ponad 100 krajów i organizacji miêdzynarodowych, z których ponad
80 podpisa³o umowy z Chinami. Warto zaznaczyæ, ¿e Europa i Chiny s¹ przy tym
projekcie naturalnymi partnerami ze wzglêdu na po³o¿enie. Dziêki wspólnym
wysi³kom obydwu stron strategia Europy i BRI tworz¹ te¿ swoist¹ synergiê.
Nale¿y tu zwróciæ uwagê na wzrost liczby po³¹czeñ towarowych miêdzy Chinami a Europ¹. W 2017 r. zrealizowano 3673 po³¹czeñ, co w porównaniu z 2016 r.
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oznacza wzrost o 116%. Us³ugi kolejowe s¹ realizowane do 36 miast europejskich
w 13 pañstwach, co znacznie u³atwia dostêp do towarów europejskich, w tym polskich, na rynku chiñskim.
Wed³ug chiñskich przedstawicieli Nowy Jedwabny Szlak mo¿na opisaæ trzema s³owami: otwartoœæ, przejrzystoœæ i inkluzywnoœæ. Podkreœla siê równoczeœnie, ¿e celem inicjatywy jest promowanie wspó³pracy gospodarczej poprzez
po³¹czenia infrastrukturalne i doprowadzenie do wspólnego rozwoju drog¹ wykorzystania porównywalnych mocnych stron jej wszystkich uczestników.
D¹¿¹c do zapewnienia sobie integralnoœci terytorialnej, ale równie¿ myœl¹c
o dalszej ekspansji, Chiny postanowi³y samodzielnie odbudowywaæ Nowy Jedwabny Szlak. Wysz³y równoczeœnie z ofert¹ rozwoju infrastruktury, w tym wybudowania autostrad czy mostów. W zamian oczekuj¹ otwarcia siê danego kraju na
wymianê handlow¹ z Pañstwem Œrodka. Zdarza siê jednak, ¿e Chiñczycy wykorzystuj¹ równie¿ bardziej wyrafinowane metody.
Przechodz¹c do kwestii samego Jedwabnego Szlaku w nowej ods³onie, warto
zwróciæ uwagê na jego planowane i ju¿ utworzone elementy. W³adze ChRL
widz¹ w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku sposób na rozwój ekonomiczny
prowincji po³o¿onych w g³êbi kraju i lepsze skomunikowanie ich z wybrze¿em
oraz stolic¹. W kontekœcie gospodarczo-politycznym chodzi równie¿ o rozwój
eksportu do odciêtych od morza krajów Azji Œrodkowej oraz po³o¿onych w g³êbi
l¹du regionów pañstw oœciennych bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z Chinami. Trzeci
powód ma charakter zdecydowanie geopolityczny i jest zwi¹zany z tzw. dylematem Malakki. Wiêkszoœæ morskiego handlu Chin, w tym 80% importu ropy naftowej, przechodzi przez Cieœninê Malakka, gdzie najwa¿niejszym portem jest
sprzymierzony z USA Singapur. Nawet czêœciowe ograniczenie tej niebezpiecznej
sytuacji dziêki korytarzom ekonomicznym przez Pakistan i Birmê jest dla Pekinu
warte ka¿dych pieniêdzy. Co ciekawe, ostatnie projekty w ramach Morskiego
Jedwabnego Szlaku równie¿ koncentruj¹ siê wokó³ cieœniny Malakka, gdzie Chiñczycy najwyraŸniej staraj¹ siê stworzyæ konkurencjê dla Singapuru. Najwa¿niejszym projektem jest tutaj Melaka Gateway w Malezji. Wobec braku widocznych
rezultatów inicjatywy przekopania kana³u przez przesmyk Kra w Tajlandii pozwalaj¹cego omin¹æ Malakkê w Pekinie mog³a zapaœæ decyzja o budowie w³asnych portów w tym strategicznie wa¿nym regionie.
Na drugim koñcu Morskiego Jedwabnego Szlaku o rolê hubu morskiego zabiega Wenecja. W³osi chc¹ tym sposobem przywróciæ miastu dawn¹ œwietnoœæ
i podj¹æ rywalizacjê z wielkimi portami pó³nocnej Europy: Rotterdamem i Hamburgiem. Plan jest bardzo ambitny i zak³ada utworzenie przy pomocy programu
Trans-European Transport Networks (TEN-T) olbrzymiego kompleksu portowego
z³o¿onego z Wenecji, Rawenny, Triestu i s³oweñskiego Kopru, który zapewnia³by
prze³adunek towarów kierowanych nastêpnie do W³och, Szwajcarii, Austrii, Nie-
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miec, a tak¿e na Wêgry i zachodnie Ba³kany. Projekt zyska³ ju¿ zainteresowanie
strony chiñskiej.
Warto zaznaczyæ, ¿e pozornie wszystko wydaje siê odbywaæ zgodnie z wielokrotnymi zapewnieniami Xi Jinpinga – Inicjatywa Pasa i Szlaku to szansa na rozwój i bogactwo dla wszystkich, a Jedwabny Szlak to program czysto gospodarczy.
Przypadek Hambantoty na Sri Lance sugeruje jednak coœ innego. Szacowane na
1–1,3 mld USD inwestycje mia³y w 2017 r. przykry fina³ dla rz¹du w Kolombo.
Pocz¹tkowe ustalenia mówi³y o równym podziale udzia³ów pomiêdzy w³adze
wyspy a chiñskie pañstwowe przedsiêbiorstwo China Merchants Port Holdings
(CMPH). Jednak w 2016 r., po niejawnych i niejasnych negocjacjach, lankijski
rz¹d zgodzi³ siê, aby CMPH kontrolowa³ a¿ 80% udzia³ów w porcie. Wywo³a³o to
protesty opozycji i zwi¹zków zawodowych, które zmusi³y rz¹d do renegocjacji
umowy. Wówczas do sprawy w³¹czy³y siê w³adze chiñskie. Wykorzystuj¹c
zad³u¿enie wyspiarskiego pañstwa, Chiny wymusi³y przekazanie CMPH 70%
udzia³ów. Transakcjê zaliczono na poczet sp³aty d³ugów. Zawarta w lipcu 2017 r.
umowa by³a dopiero pocz¹tkiem. Przyparte do muru Kolombo w grudniu 2017 r.
zgodzi³o siê na wydzier¿awienie CMPH portu i specjalnej strefy ekonomicznej
w Hambantocie na okres 99 lat. Niejako na pociechê umowa zak³ada, ¿e port nie
bêdzie wykorzystywany przez chiñsk¹ marynarkê wojenn¹. Wydaje siê to jednak
w¹tpliwe, zwa¿ywszy, ¿e ju¿ w 2014 r. do Hambantoty zawin¹³, bez ogl¹dania siê
na w³adze portowe, chiñski okrêt podwodny.
Pojawia siê pytanie, jak du¿e by³y d³ugi Sri Lanki wobec Chin, ¿e umo¿liwi³y
w³adzom chiñskim tak zdecydowane postawienie sprawy. Okazuje siê, ¿e dzier¿awê Hambantoty potraktowano jako sp³atê 1 mld USD. Kwota ta stanowi³a raptem ok. 12% ca³oœci d³ugów zagranicznych Sri Lanki. Szacuje siê jednak, ¿e
wskutek projektów zwi¹zanych z Nowym Jedwabnym Szlakiem wartoœæ ta mo¿e
wzrosn¹æ do 17%. W du¿o gorszej sytuacji znalaz³y siê Malediwy. Wyspiarskie
pañstwo znalaz³o siê w kryzysie po tym, jak s¹d najwy¿szy nakaza³ prezydentowi
Abdulli Yameenowi zwolniæ z wiêzienia cz³onków opozycji. Prezydent nie ust¹pi³
i wprowadzi³ stan wyj¹tkowy. Sytuacja na Malediwach sta³a siê do tego stopnia
napiêta, ¿e Indie zaczê³y rozwa¿aæ interwencjê militarn¹.
Do takiej z³o¿onej sytuacji w³¹czy³y siê w³adze chiñskie, ostrzegaj¹c New
Delhi, ¿e ka¿da jednostronna akcja Indii spotka siê z reakcj¹ Chin. Niejako na potwierdzenie tych s³ów na Oceanie Indyjskim przebywa³ zespó³ chiñskiej marynarki wojennej z³o¿ony przynajmniej z jednego niszczyciela, fregaty, okrêtu
desantowego i jednostki zaopatrzeniowej. W cieniu kryzysu w³adze Malediwów
zawar³y z Chinami transakcjê: w ramach sp³aty czêœci d³ugów wydzier¿awi³y
dwie niezamieszkane wysepki. W³adze chiñskie ju¿ wczeœniej wykazywa³y zainteresowanie pozyskaniem którejœ z niezamieszkanych wysp archipelagu i zbudowaniem tam bazy marynarki wojennej, a tak¿e wyciêciem fragmentów rafy
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koralowej, aby stworzyæ odpowiednie przejœcia dla okrêtów. Realizacja tych planów coraz bardziej siê przybli¿a, a wszystko dziêki zaledwie 1,5–2 mld USD
d³ugów – co jednak stanowi a¿ 80% zad³u¿enia zagranicznego Malediwów. Ekonomiœci ju¿ zaczêli mówiæ, ¿e Chiny w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku przygotowuj¹ pu³apki debetowe na biedniejsze pañstwa w celu maksymalizacji w³asnych
zysków oraz realizacji celów politycznych. Przyk³adowo w Gwadarze zaledwie
9% zysków z portu trafia do w³adz Pakistanu, a reszta przekazywana jest do Chin.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e chiñskie po¿yczki s¹ wprawdzie ³atwiej dostêpne ni¿
fundusze miêdzynarodowych instytucji i pañstw zachodnich, jednak¿e ich oprocentowanie wynosi nawet 7%. Sri Lanka i Malediwy to dopiero pocz¹tek – wœród
innych nara¿onych pañstw wymienia siê Bangladesz, Birmê, Nepal i Pakistan.
Lista ta, któr¹ poszerza siê tak¿e o Laos, Mongoliê, Kirgistan, Tad¿ykistan, D¿ibuti
i Czarnogórê, tworzy spójn¹ ca³oœæ. Laos zapewnia przyczó³ek w Indochinach,
bezpoœrednie po³¹czenie l¹dowe z Kambod¿¹ i okr¹¿enie Wietnamu od zachodu.
Tad¿ykistan i Kirgistan tworz¹ podobny przyczó³ek w Azji Œrodkowej i podminowuj¹ wp³ywy Rosji w regionie. Nepal, Bangladesz, Sri Lanka i Malediwy s¹ wyrywane z indyjskiej strefy wp³ywów, a wraz z Birm¹ i Pakistanem tworz¹ chiñski
pierœcieñ wokó³ Indii. D¿ibuti jest kolejnym elementem tej strategii, zapewniaj¹cym
bazê w strategicznie wa¿nym punkcie na szlaku morskim prowadz¹cym do Europy,
w tym do Czarnogóry. Ten ostatni kraj to przyczó³ek na Ba³kanach. Z kolei na terenie Mongolii, postrzeganej jako naturalna strefa wp³ywów Chin, znajduj¹ siê
z³o¿a surowców, tamtêdy te¿ prowadz¹ szlaki w g³¹b wschodniej Syberii. Kiedy
mówi siê o pu³apce debetowej, natychmiast nasuwa siê pytanie o Stany Zjednoczone. Okazuje siê, ¿e sytuacja nie jest taka z³a, jak mog³oby siê wydawaæ. Chiny
s¹ wprawdzie najwiêkszym zagranicznym wierzycielem USA, ale tylko nieznacznie wyprzedzaj¹ Japoniê. Ogólnie tylko 18% amerykañskiego d³ugu publicznego
to zobowi¹zania wobec podmiotów zewnêtrznych.
Przypadki wspomnianych powy¿ej pañstw, asertywna polityka zewnêtrzna
i wykorzystywanie inwestycji w celach politycznych pokazuj¹, ¿e chiñskie przywództwo dobrze odrobi³o lekcjê „stulecia upokorzeñ”. Historiografia chiñska
okreœla tym terminem lata 1839–1949, kiedy Pañstwo Œrodka pad³o ofiar¹ ekspansji zachodnich mocarstw. Pañstwowa propaganda bardzo chêtnie wykorzystuje
ten motyw, propaguj¹c w spo³eczeñstwie poczucie krzywdy i prezentuj¹c Komunistyczn¹ Partiê Chin (KPCh) jako egzekutora „sprawiedliwoœci dziejowej”, przywracaj¹cego Chinom nale¿ne im miejsce w œwiecie. Jednym z narzêdzi do
realizacji tego celu jest Inicjatywa Pasa i Szlaku. Jest to przekaz ³agodny, na u¿ytek
zewnêtrzny. W tak¹ retorykê wpisuje siê równie¿ wyst¹pienie Xi Jinpinga na
XIX kongresie KPCh w paŸdzierniku 2017 r., gdzie otwarcie stwierdzi³ on, ¿e
g³ównym celem partii jest uczynienie Chin œwiatowym numerem jeden do 2049 r.
Jest to otwarte wyzwanie rzucone dominacji USA i, ogólnie, œwiata zachodniego.
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Chiny staraj¹ siê, póki co z umiarkowanym skutkiem, tworzyæ alternatywne
miêdzynarodowe struktury gospodarcze, finansowe oraz now¹ rzeczywistoœæ
w prawie miêdzynarodowym.
Pojawia siê tu specyfika chiñskiego podejœcia do stosunków miêdzynarodowych. ChRL to obecnie jedyne mocarstwo nieposiadaj¹ce i niezabiegaj¹ce o rzeczywistych sojuszników, co dotyczy równie¿ Rosji. Jest to efekt doœwiadczeñ
historycznych. Chiny a¿ do XIX w. nie musia³y z nikim rywalizowaæ, wchodziæ
w sojusze, tworzyæ lub odpieraæ koalicji, by³y samowystarczalnym œwiatem samym w sobie. Wszystkie inne pobliskie pañstwa by³y du¿o s³absze i nie stwarza³y
zagro¿enia. Jedyna groŸba pochodzi³a ze strony Wielkiego Stepu. Wojowniczy
nomadowie wielokrotnie podbijali pó³nocn¹ czêœæ, a niekiedy ca³oœæ Chin. Za
ka¿dym razem jednak powtarza³ siê ten sam scenariusz – nieliczni zdobywcy
w ci¹gu 2–3 pokoleñ ulegali sinizacji i za wszelk¹ cenê starali siê udowodniæ, ¿e s¹
bardziej chiñscy od Hanów (g³ównej chiñskiej grupy etnicznej). Zaowocowa³o to
niewzruszonym przekonaniem o wy¿szoœci chiñskiej cywilizacji oraz specyficznym podejœciem do stosunków miêdzynarodowych, tzw. systemem trybutarnym. Z racji braku równorzêdnych partnerów inne pañstwa mog³y byæ jedynie
podporz¹dkowane Pañstwu Œrodka. Tak d³ugo jak „barbarzyñscy” w³adcy uiszczali roczny trybut, otrzymywali prawo do handlu z Chinami oraz podarunki od
cesarza, których wartoœæ by³a najczêœciej wiêksza od sk³adanych danin. W sprawy
trybutariuszy ingerowano niezwykle rzadko.
Od tej regu³y by³y trzy istotne wyj¹tki. Za ka¿dym razem, gdy do w³adzy dochodzi³a silna dynastia kontroluj¹ca ca³oœæ rdzennego chiñskiego terytorium, do
g³osu dochodzi³a geopolityka. Powodowa³o to regularne i najczêœciej skuteczne
próby podporz¹dkowania Korei oraz pó³nocnej czêœci Wietnamu, a tak¿e sta³e
zaanga¿owanie w Azji Œrodkowej. To wyzwanie by³o niezwykle istotne. Celem
chiñskiej polityki by³o zapobie¿enie wy³onieniu siê wœród nomadów potêgi zdolnej zagroziæ Pañstwu Œrodka. W drugiej po³owie XVII w. rolê takiego niebezpieczeñstwa przejê³a Rosja i utrzyma³a j¹ a¿ do rozpadu ZSRR. Wówczas uwolnione
od sta³ego zagro¿enia z g³êbi l¹du Chiny mog³y zwróciæ wzrok w innych kierunkach i zacz¹æ przeistaczaæ siê z mocarstwa l¹dowego w potêgê l¹dow¹ i morsk¹
[Behrendt, 2018].
Bardzo istotny jest fakt, ¿e szlak bêdzie obejmowa³ kraje, które w kolejnych
10 latach maj¹ przodowaæ pod wzglêdem wzrostu PKB. Z drugiej strony najlepsze
prognozy dotycz¹ Indii (przewidywany wzrost 6,98% rocznie), z którymi Chiny
musz¹ dopiero zbudowaæ odpowiednie relacje.
Ogromna skala planowanych inwestycji przyci¹ga w stronê Chin kraje nie
bêd¹ce pod silnymi wp³ywami USA, takie jak Kambod¿a, Bangladesz czy Pakistan. Jednoczeœnie Chiny dzia³aj¹ w kierunku zatwierdzenia umowy o wolnym
handlu pomiêdzy 16 krajami. Pañstwa te odpowiadaj¹ za 30% œwiatowego PKB,
czyli niemal dwa razy wiêcej ni¿ ca³a Unia Europejska.
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Warto zaznaczyæ, ¿e odejœcie USA od globalizmu tak¿e poprzez wycofanie siê
z Partnerstwa Transpacyficznego (TPP) w czasie prezydentury Donalda Trumpa
zwiêkszy³o szanse Chin w szukaniu nowych partnerów gospodarczych. Ogromne œrodki przeznaczone na inwestycje oraz szerokie grono pañstw, które
do³¹czy³y do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), sugeruj¹,
¿e Pañstwo Œrodka ma obecnie ogromne pole do dzia³ania.

3. Gwadar Port – kluczowy punkt Nowego Jedwabnego Szlaku
Spoœród wszystkich elementów Nowego Jedwabnego Szlaku jedno miejsce
wydaje siê byæ wyj¹tkowo wa¿ne – Gwadar Port w Pakistanie. Jego przebudowa
(wraz ze stworzeniem sieci dróg, torów kolejowych itd.) ma skróciæ czas importu
ropy naftowej do Chin z 45 do zaledwie 10 dni. Wspomniane zmiany znacz¹co
wzmocni¹ równie¿ pozycjê Pakistanu, który nie tylko zyska przetransferowane
przez Chiñczyków œrodki finansowe, ale i bêdzie zarabia³ na op³atach transportowych.
Inwestycja w port przyspieszy zatem tempo rozwoju gospodarczego Pakistanu.
Mo¿na zak³adaæ, ¿e z czasem Gwadar stanie siê dla Chin baz¹ podobn¹ do
tych, które na ca³ym œwiecie tworz¹ Stany Zjednoczone, a liczba ludnoœci w tym
mieœcie (obecnie 100 tys. mieszkañców) wzroœnie kilkukrotnie. Krótsza trasa
transportu ropy naftowej do Chin oznacza dla gospodarki Pañstwa Œrodka ni¿sze
koszty zakupu tego surowca. Jest to kolejny aspekt, który mo¿e zwiêkszyæ zyski
chiñskich przedsiêbiorstw.
Wspó³praca Pakistanu i Chin mo¿e sprawiæ, ¿e po drugiej stronie barykady
wspólnie znajd¹ siê Stany Zjednoczone i Iran (jak równie¿ Japonia oraz Indie).
Dotychczas Iran traktowany jest przez USA jak najwiêksze z³o, niewykluczone
jednak, ¿e z czasem sytuacja ta ulegnie zmianie. Na dzieñ dzisiejszy trudno to sobie wyobraziæ chocia¿by ze wzglêdu na sojusz USA z Arabi¹ Saudyjsk¹. Pamiêtaæ
jednak nale¿y, ¿e w polityce pewne zmiany zachodz¹ bardzo szybko.

4. Kontrowersje wokó³ Nowego Jedwabnego Szlaku
Nowy Jedwabny Szlak przyczyni siê do zmiany 500-letniej globalnej struktury
œwiata. W przesz³oœci wszystkie mocarstwa opiera³y swoj¹ potêgê o handel morski.
Chiny zamierzaj¹ dorzuciæ do tego drogê l¹dow¹, co pozwoli silnie rozwin¹æ zarówno Pañstwo Œrodka, jak i Rosjê.
Nie nast¹pi to oczywiœcie z dnia na dzieñ, co jakiœ czas mo¿na jednak zauwa¿yæ symboliczne wydarzenia, które zapowiadaj¹ wielkie zmiany. Dobrym przyk³adem jest tu Wielka Brytania (sojusznik USA), która by³a jednym z pierwszych
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europejskich pañstw, jakie do³¹czy³y do AIIB. Jednoczeœnie trzeba zaznaczyæ, ¿e
realizacja Nowego Jedwabnego Szlaku mo¿e napotkaæ pewne trudnoœci, a jego
budowa mo¿e potrwaæ znacznie d³u¿ej, ni¿ mog³o siê pocz¹tkowo wydawaæ.
Warto podkreœliæ, ¿e projekt Nowego Jedwabnego Szlaku stworzy³ zupe³nie
now¹ sytuacjê, w której wp³ywy Chin zaczê³y siêgaæ poza tradycyjn¹ strefê. Odczu³y ju¿ to nie tylko wspomniane wczeœniej ma³e pañstwa, ale tak¿e Australia.
W ostatnim okresie przez Antypody przetoczy³o siê kilka burz zwi¹zanych z nadmiarem chiñskich inwestycji i rosn¹c¹ zale¿noœci¹ od chiñskiego kapita³u. Pewne
zak³opotanie pojawi³o siê, gdy na jaw wysz³o wspieranie i finansowanie przez
ChRL sprzyjaj¹cych jej australijskich polityków. Kolejny skandal dotyczy³ infiltracji i prób wykorzystania do celów politycznych przez s³u¿by specjalne Pañstwa
Œrodka chiñskiej mniejszoœci. W tej sytuacji w³adze Australii zaczê³y przybieraæ
coraz bardziej antychiñski kurs. Jednym z elementów polityki powstrzymywania
Chin jest promowana przez administracjê prezydenta USA Donalda Trumpa koncepcja Quadrilateral Security Dialogue (Quad), czyli luŸnego sojuszu USA, Indii,
Japonii i Australii. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e sama koncepcja tego, czym dok³adnie ma
byæ Quad, dopiero siê krystalizuje. Wygl¹da na to, ¿e Indie s¹ zainteresowane bardzo
ogólnym porozumieniem, podczas gdy reszta pañstw mo¿e d¹¿yæ do bardziej
konkretnych rozwi¹zañ. Niewykluczone równie¿, ¿e wspó³praca czterostronna
przekszta³ci siê w szeœciostronn¹. Zainteresowanie Quadem wykazuj¹ Francja
i Wielka Brytania, maj¹ce jeszcze doœæ rozleg³e interesy w rejonie Indo-Pacyfiku.
Pojawia siê równie¿ pytanie, do jakiego stopnia Chiny chc¹ kontrolowaæ
Nowy Jedwabny Szlak. Wykorzystanie Pasa i Szlaku w roli narzêdzia politycznego
bêdzie wymagaæ od w³adz chiñskich jak najdalej posuniêtej kontroli. Tymczasem
wobec spodziewanych olbrzymich zysków zaczê³y pojawiaæ siê inne pomys³y na
Jedwabny Szlak. Propozycje uwzglêdniaj¹ce przede wszystkim w³asne, a nie
chiñskie interesy zg³aszaj¹ ju¿ Rosja, Iran, Indie, Indonezja, ASEAN i Japonia.
Najdalej posz³y jednak Finlandia i Norwegia.
Topnienie lodów Arktyki powoduje w tym regionie powolny wzrost intensywnoœci ¿eglugi, a tym samym znaczenia Pó³nocnej Drogi Morskiej. G³ówn¹ zalet¹ szlaku arktycznego jest krótszy czas ¿eglugi z Azji Wschodniej do Europy
Pó³nocnej i Zachodniej. Zwróci³o to baczn¹ uwagê Chin, które uwzglêdni³y dalek¹ pó³noc w Inicjatywie Pasa i Szlaku, a w styczniu 2018 r. uzna³y siê nawet za
pañstwo po³o¿one blisko Arktyki. Chiñskie zapêdy mog¹ jednak spotkaæ siê z powa¿n¹ kontrakcj¹ Rosji i pañstw skandynawskich, widz¹cych dla siebie olbrzymi¹ szansê w rozwoju ¿eglugi arktycznej. W marcu 2018 r. Finlandia i Norwegia
zadecydowa³y o rozbudowie portu w Kirkenes i po³¹czniu go lini¹ kolejow¹ z Rovaniemi. Tak zwany Korytarz Arktyczny bêdzie siê tam ³¹czyæ z europejsk¹ sieci¹
dróg i kolei. Warto równie¿ wskazaæ, ¿e plany Skandynawów obejmuj¹ nie tylko
Chiny, ale tak¿e Japoniê, Koreê Po³udniow¹ i Tajwan. Najwa¿niejszym zadaniem
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Chin na obecnym etapie jest przekopanie tunelu z Helsinek do Tallina, chocia¿
chiñskie inwestycje w Kirkenes tak¿e bêd¹ mile widziane.
Nie oznacza to, ¿e Chiny nie s¹ zainteresowane Skandynawi¹. Pod koniec
listopada 2017 r. holding Sunbase International maj¹cy siedzibê w Hongkongu
zaproponowa³ po³o¿onej w zachodniej Szwecji gminie Lysekil budowê najwiêkszego portu w regionie wraz z infrastruktur¹ drogow¹ i kolejow¹, w tym po³¹czeniem mostem obu brzegów pobliskiego fiordu. Dodatkowy pakiet obejmowa³ inwestycje w lokalne szkolnictwo i opiekê zdrowotn¹. Przyzwyczajenia wyniesione
z krajów Azji i Afryki okaza³y siê jednak przyczyn¹ pora¿ki. Sunbase otoczy³ ofertê tajemnic¹, a kiedy sprawa ujrza³a œwiat³o dzienne, ¿¹da³ od w³adz, by podjê³y
decyzjê w ci¹gu 10 dni. Sprawa wywo³a³a burzê w szwedzkich mediach. Przeciwnicy chiñskiej inwestycji wytaczali argumenty natury politycznej, gospodarczej
i ekologicznej. Z czasem ujawniono, ¿e prezes holdingu, Gunter Gao Jingde, jest
silnie powi¹zany z KPCh i chiñskimi si³ami zbrojnymi, a tak¿e podejrzewany
o udzia³ w fa³szowaniu wyników wyborów w Hongkongu. Ostrzegano przed
mo¿liwoœci¹ wykorzystania portu przez chiñsk¹ marynarkê wojenn¹, podobnie
jak na Sri Lance. Wskazywano równie¿ na zbie¿noœæ geopolitycznych interesów
Pekinu i Kremla, która stwarza zagro¿enie dla linii komunikacyjnych pañstw
skandynawskich na wypadek wojny z Rosj¹. W³adze Lysekil pod naciskiem opinii publicznej wycofa³y siê z rozmów pod koniec stycznia 2018 r.
Nie by³a to jedyna niew³aœciwa decyzja chiñskich inwestorów w Europie
w ostatnim czasie. W lutym 2018 r. zatrzymano Ye Jianminga, prezesa CEFC, konglomeratu dzia³aj¹cego w bran¿ach energetycznej i finansowej. Finansowany
przez pañstwowe banki Ye by³ najwiêkszym chiñskim inwestorem dzia³aj¹cym
w Czechach. Sprawa ta jest bardzo tajemnicza. Jako przyczynê aresztowania podano „podejrzenie pogwa³cenia prawa”. Mo¿na dodaæ, ¿e losem Ye zainteresowa³a siê kancelaria prezydenta Milosza Zemana, która nic jednak nie wskóra³a.
Wed³ug strony czeskiej, chiñski pañstwowy holding CITIC Group przygotowuje
siê do przejêcia pakietu wiêkszoœciowego CEFC Europe, mniejsze pakiety akcji
filii CEFC s¹ natomiast przejmowane przez inne podmioty pañstwowe. Mo¿liwe,
¿e Ye zacz¹³ graæ zbyt samodzielnie i bardziej zwraca³ uwagê na swoje interesy ni¿
na interesy ChRL. Je¿eli to przypuszczenie jest prawdziwe, obrazuje to stopieñ
zale¿noœci zagranicznych projektów biznesowych od polityki.
Z konsekwencji realizacji Nowego Jedwabnego Szlaku coraz bardziej zaczynaj¹ sobie zdawaæ sprawê Niemcy. Z racji intensywnych i za¿y³ych kontaktów
handlowych przez lata mówiono o chiñsko-niemieckich relacjach specjalnych.
Atmosfera zaczê³a siê jednak psuæ w latach 2016–2017. W zamian za przyjmowanie inwestycji strona niemiecka zaczê³a domagaæ siê szerszego otwarcia rynku
chiñskiego. Dla Niemiec, podobnie jak dla wiêkszoœci pañstw, w tym tak¿e UE,
kluczowe pozostaje zrównowa¿enie deficytu w handlu z Chinami. Pierwszy po-
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wa¿ny zgrzyt mia³ miejsce w czerwcu 2016 r. podczas dziewi¹tej wizyty kanclerz
Angeli Merkel w Chinach. W czasie wspólnej konferencji prasowej premier Li
Keqiang uniemo¿liwi³ jej udzielenie odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce Morza
Po³udniowochiñskiego. W listopadzie tego samego roku w Pekinie ówczesny minister gospodarki Sigmar Gabriel ku du¿emu niezadowoleniu Chiñczyków da³
jasno do zrozumienia, ¿e jego g³ównym zadaniem jest obrona interesów gospodarczych Niemiec. Nowe podejœcie do Chin okreœli³ póŸniej jako „mierzenie siê
z 400-kilogramowym gorylem”. Równie¿ wœród niemieckich przedsiêbiorców coraz bardziej zauwa¿alne staj¹ siê jeœli nie obawy, to co najmniej sceptycyzm
wzglêdem Chin. Przyczyn¹ jest rosn¹ce wykupywanie firm z bran¿y zaawansowanych technologii. Sztandarowym przyk³adem jest producent robotów przemys³owych KUKA. Podjête przez Berlin dzia³ania maj¹ce utrudniæ takie przejêcia
przynios³y pewne sukcesy, ale zaowocowa³y równie¿ wykupieniem „przez tylne
drzwi” 10% akcji Daimlera przez Geely. Chiñski producent samochodów dokona³
zakupu za poœrednictwem kilku fikcyjnych firm.
Kolejnym problemem jest dla Niemców rosn¹ce zainteresowanie Chiñczyków innymi bran¿ami. Pañstwowa spó³ka SGCC jest zainteresowana zakupem
20% akcji dostawcy energii elektrycznej 50Hertz. Wed³ug nieoficjalnych doniesieñ kanclerz Merkel mia³a stwierdziæ, ¿e strategiczne interesy Chin w Europie
staj¹ siê jednym z g³ównych problemów, z którymi trzeba siê zmierzyæ. W tej sytuacji nie dziwi pocz¹tkowe zainteresowanie Berlina p³yn¹cymi z Waszyngtonu
sugestiami zbudowania wspólnego frontu przeciw ChRL. Entuzjazm os³ab³ wraz
z wysuniêt¹ przez prezydenta Trumpa propozycj¹ ob³o¿enia c³ami importu stali
i aluminium, pomyœlane jako wymierzone w Chiny c³a mog¹ mieæ bowiem gorsze
konsekwencje dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, w tym Niemiec. Chiny
postanowi³y wykorzystaæ tê szansê. W rozmowie z kanclerz Merkel przewodnicz¹cy Xi Jinping wyst¹pi³ z sugesti¹ niemiecko-chiñskiego przewodnictwa
w rozwoju relacji miêdzy Chinami i Europ¹, zw³aszcza w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Xi mia³ równie¿ podkreœliæ znaczenie podtrzymywania wzajemnego zaufania [Behrendt, 2018].

5. Nowy Jedwabny Szlak a Polska
Pojawia siê pytanie, jak w procesie realizacji Nowego Jedwabnego Szlaku
wygl¹da sytuacja Polski. Niew¹tpliwym atutem jest jej po³o¿enie, zapewniaj¹ce
naj³atwiejszy dostêp drog¹ l¹dow¹ do Europy Zachodniej. Zwa¿ywszy jednak na
proporcjonalnie ma³¹ skalê transportu l¹dowego oraz du¿e zainteresowanie Chin
europejskimi portami konieczne jest wiêksze zainteresowanie Morskim Jedwabnym Szlakiem. W tym kontekœcie najlepszym rozwi¹zaniem wydaje siê zaanga¿o-
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wanie w tworzenie Korytarza Arktycznego. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e wielkie
chiñskie inwestycje zawsze maj¹ polityczne konsekwencje. Kolejnym punktem
budz¹cym niepokój jest wspomniana ju¿ zbie¿noœæ interesów geopolitycznych
Rosji i Chin z punktu widzenia USA i szeroko pojêtej dominacji œwiata zachodniego, a Azja Œrodkowa jawi siê ju¿ jako obszar rywalizacji. W przysz³oœci podobnie
bêdzie z Arktyk¹. Chiny s¹ zainteresowane rozwojem i eksploatacj¹ Pó³nocnej
Drogi Morskiej, ale nie zgodz¹ siê na zale¿noœæ od Rosji.
Zwa¿ywszy na niski potencja³ Polski dla Chin, konieczne bêdzie do³¹czenie
do dzia³añ podejmowanych na szerszym froncie. Pierwszym krokiem bêdzie zatem decyzja w dyskutowanej kwestii „opcja niemiecka czy inna”. Ciekawy jest
w tym kontekœcie casus Uzbekistanu. Œrodkowoazjatyckie pañstwo przyjê³o rosn¹ce
zaanga¿owanie Chin w regionie z du¿ym zainteresowaniem, widz¹c w nim szansê na równowa¿enie wp³ywów Rosji i USA. Pytanie, jak d³ugo uda siê lawirowaæ
miêdzy trzema mocarstwami. Chiny ju¿ uzyska³y w Azji Centralnej du¿e wp³ywy
gospodarcze i – jak pokazuje doœwiadczenie – nie wahaj¹ siê ich wykorzystywaæ.
Niew¹tpliwym atutem jest natomiast cz³onkostwo w AIIB. Tworz¹c struktury
alternatywne wzglêdem istniej¹cych, Chiñczycy stworzyli narzêdzie umo¿liwiaj¹ce innym pañstwom wgl¹d w inwestycje zwi¹zane z Nowym Jedwabnym
Szlakiem. Co wiêcej, inni cz³onkowie mog¹ tworzyæ grupy interesów i tak¿e za
chiñskie pieni¹dze realizowaæ swoje plany, które niekoniecznie s¹ po myœli w³adz
chiñskich [Behrendt, 2018].
Warto zaznaczyæ, ¿e w ramach inicjatywy podjêto ju¿ pierwsze dzia³ania inwestycyjne. £ódŸ by³a pierwszym miastem Europy Œrodkowej, do którego zaczê³y kursowaæ regularne poci¹gi kontenerowe z i do Chin. Po³¹czenie ruszy³o
w kwietniu 2013 r. Poci¹gi z kontenerami kursuj¹ co najmniej raz w tygodniu
i licz¹c¹ prawie 10 tys. km trasê pokonuj¹ w 12 do 14 dni. Obecnie w znacznej mierze wykorzystuje siê je tak¿e do eksportu polskiej ¿ywnoœci: jab³ek, piwa, soków,
wody mineralnej, wyrobów cukierniczych i mleczarskich. Generalnie Polska eksportuje do Chin oko³o 1% swoich towarów, a wartoœæ importu jest piêtnastokrotnie wy¿sza.
Prowadzi siê tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu poznawanie w praktyce specyfiki
kontaktów z chiñskimi handlowcami i inwestorami oraz udzia³ w zaaran¿owanych aktywnoœciach biznesowych z wyselekcjonowanymi du¿ymi kupcami.
W Polsce coraz wiêcej osób nawi¹zuje kontakty handlowe z Chinami, czemu
sprzyjaj¹ bardzo du¿e polsko-chiñskie targi handlowe.
Ocenia siê, ¿e prze³amanie barier kulturowych nie powinno zaj¹æ obu stronom du¿o czasu i stanowiæ utrudnienia dla miêdzynarodowego handlu. Problemem mog¹ siê natomiast okazaæ ró¿nice w prawodawstwie pomiêdzy Chinami
a Polsk¹ i Uni¹ Europejsk¹. Nie jest to rzecz ³atwa, poniewa¿ trzeba tak¿e poznaæ
odmienn¹ chiñsk¹ kulturê. Chiñczycy pod tym wzglêdem mocno siê rozwinêli
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i bez w¹tpienia lepiej znaj¹ ju¿ kulturê Europy Zachodniej. G³ównym problemem
jest zrozumienie polskiego prawodawstwa. Dziêki zharmonizowanym przepisom i przynale¿noœci do Unii Europejskiej Polacy mog¹ byæ poœrednikami i przewodnikami dla Chiñczyków nie tylko w Polsce, lecz tak¿e w ca³ej UE. Polacy s¹
bardzo elastyczni i mog¹ sprawnie wprowadziæ Chiñczyków na teren Europy.
Du¿o zale¿y jednak od rz¹dz¹cych.
Premier Mateusz Morawiecki przychylnie odnosi siê do mo¿liwoœci rozbudowy Nowego Szlaku Jedwabnego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w czasie Chiñsko-Polskiego
Forum Inwestycji i Infrastruktury Logistycznej Pasa i Szlaku w po³owie 2017 r.
obecny premier Mateusz Morawiecki jako minister rozwoju pozytywnie wypowiada³ siê o tej inicjatywie. Stwierdzi³ miêdzy innymi, ¿e jest to ogromna szansa
dla Polski i chiñskich firm oraz ¿e wa¿ne jest, aby razem kszta³towaæ rzeczywistoœæ gospodarcz¹ miêdzy tymi krajami. Obecny na forum przewodnicz¹cy Ogólnochiñskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhang Dejiang podkreœli³
natomiast, ¿e Polska jest „aktywnym uczestnikiem budowy Pasa i Szlaku”.
Mimo to udzia³ Polski w chiñskim projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku
mo¿e byæ zagro¿ony, Niemcy i Rosja s¹ bowiem zainteresowane przekierowaniem szlaku tak, aby omija³ Polskê, i stworzeniem „kolejowego Nord Stream 2”
[Moll, 2018]. Warto zaznaczyæ, ¿e operator rosyjskiej sieci kolejowej Rossijskije
¯eleznyje Darogi (R¯D) oraz niemiecka firma Deutsche Bahn (DB) Cargo planuj¹
przekierowaæ dostawy do portów w Kaliningradzie i Petersburgu, a nastêpnie
przesy³aæ ³adunek przez Morze Ba³tyckie do portów w Niemczech. Jest to spowodowane miêdzy innymi tym, ¿e polska infrastruktura kolejowa mimo modernizacji
wci¹¿ nie jest w najlepszym stanie i mo¿e powodowaæ opóŸnienia w transporcie
[Moll, 2018].
Dla Polski jest to z³y znak, poniewa¿ pomys³y polskich s¹siadów ostatecznie
mog¹ odebraæ Polsce nowe mo¿liwoœci oraz zyski wynikaj¹ce z udzia³u w chiñskim projekcie i doprowadziæ do dalszej izolacji w Europie i na œwiecie. Z drugiej
strony Chiny nastawione s¹ na wspó³pracê z wieloma pañstwami, a Polskê traktuj¹ jako wa¿nego partnera w swoim wielkim przedsiêwziêciu. Udzia³ Polski
w Nowym Jedwabnym Szlaku wci¹¿ nie jest jednak pewny, poniewa¿ oficjalnie
Polska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, które zwalczaj¹ chiñsk¹ ekspansjê na œwiecie i planuj¹ nawet utworzyæ swój w³asny szlak [Moll, 2018].

6. Powrót systemu trybutarnego?
Takie postawienie problemu prowadzi do kwestii Wêgier, g³ównego odbiorcy
chiñskich inwestycji w Europie Œrodkowej. Dobre relacje z chiñskim biznesem zosta³y nawi¹zane w latach 90., a premier Wêgier Victor Orbán kreuje siê na g³ównego
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sojusznika Chin w regionie. Jest to o tyle ciekawe, ¿e w³adze chiñskie przyjmuj¹ te
awanse z umiarkowanym entuzjazmem i przez lata g³ównego partnera w naszej
czêœci Europy upatrywa³y w Warszawie. Wêgierski premier stara siê przedstawiæ
zacieœnienie zwi¹zków z Chinami jako alternatywê wobec Europy Zachodniej.
Sam jednak przyznaje, ¿e interesy i plany jego oraz Pekinu wcale nie musz¹ byæ
zbie¿ne.
Patrz¹c z szerszej perspektywy, nale¿y ponownie przywo³aæ dawny chiñski
system trybutarny. Jedn¹ z jego cech by³o dopuszczanie na rynek chiñski kupców
z pañstw, które uzna³y zwierzchnoœæ Chin. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e w hipotetycznej przysz³oœci Pekin zacznie u¿ywaæ dostêpu do chiñskiego rynku jako nagrody
dla pañstw akceptuj¹cych jego zwierzchnoœæ. Trzeba tutaj mieæ na uwadze, ¿e
ca³a idea Nowego Jedwabnego Szlaku ma s³u¿yæ „pokojowemu wyjœciu Chin
w œwiat” i otwieraniu nowych rynków dla chiñskiej gospodarki, opartej wszak na
eksporcie. Dopuszczenie innych do chiñskiego rynku wewnêtrznego niekoniecznie mieœci siê w tym planie.
Ci¹gle niejasne jest, czy i w jakiej formie Chiny chc¹ odtworzyæ system trybutarny, chocia¿ temat jest dyskutowany od lat 90. W owym czasie g³ównym celem
chiñskiej strategii by³o jeszcze dogonienie Zachodu na polu naukowym, militarnym i gospodarczym. Pod wieloma wzglêdami ju¿ siê to uda³o, a wraz z sukcesami wzros³a chiñska pewnoœæ siebie i ambicje.
Prze³o¿y³o siê to na jaœniejsze artyku³owanie celów i bardziej asertywn¹ politykê. Takie podejœcie wymaga jednak po³o¿enia wiêkszego nacisku na hard power
kosztem promowanego dotychczas soft power. Twarde podejœcie najbardziej widoczne jest na Morzu Po³udniowochiñskim, gdzie polityka faktów dokonanych,
presja ekonomiczna i budowa sztucznych wysp w ci¹gu zaledwie 5 lat drastycznie zmieni³y sytuacjê na korzyœæ Chin. Podobne trendy zaczynaj¹ byæ widoczne
wzd³u¿ Nowego Jedwabnego Szlaku. Rodzi to uzasadnione obawy o cele przyœwiecaj¹ce Chinom – pañstwa nie zostaj¹ wszak wielkimi mocarstwami z pobudek humanitarnych i dobroczynnych, tylko dla w³asnej korzyœci [Moll, 2018].

7. Ocena Nowego Jedwabnego Szlaku
Inicjatywê „Pasa i Szlaku” ocenia siê bardzo ró¿nie – z jednej strony dostrzega
siê szanse rozwojowe, które tworzy powstanie niezbêdnej infrastruktury na zapóŸnionych obszarach, z drugiej pojawiaj¹ siê obawy przed rosn¹cymi wp³ywami
Pekinu. Pikanterii dodaje fakt, ¿e wci¹¿ nie ma zgody co do kszta³tu wizji zarysowanej w 2013 r. przez przewodnicz¹cego Xi Jinpinga, a jej realizacja jest zaplanowana na kilkadziesi¹t lat. Nie wiadomo nawet, jaki w³aœciwie obszar obejmuje
i bêdzie obejmowa³ „Pas i Szlak”. Chiñczycy regularnie aktualizuj¹ koncepcjê,
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w³¹czaj¹c do niej ju¿ nie tylko Azjê i Pacyfik, Afrykê oraz Europê, ale równie¿
Amerykê Po³udniow¹ czy Arktykê, czyli w³aœciwie ca³y œwiat, oprócz dotychczasowych potêg niechêtnych Pekinowi: œwiatowej – USA oraz regionalnej – Japonii.
Do tego grona niedawno do³¹czy³y Indie.
Obecnie uwaga obserwatorów koncentruje siê na rozbudowie infrastruktury –
drogowej, kolejowej, energetycznej czy morskiej – ale na gospodarczym horyzoncie pojawiaj¹ siê równie¿ u³atwienia w handlu i inwestycjach, które bêd¹ oznaczaæ szersze otwarcie na ekspansjê firm zza Muru. Kraje rozwiniête nie narzekaj¹
ani na brak dostêpu do kredytu, ani na powa¿ne niedostatki infrastrukturalne,
dlatego oferta Pekinu nie jest dla nich atrakcyjna. Warto zaznaczyæ, ¿e dopóki
Chiñczycy nie zgodz¹ siê na poprawê dostêpu do swojego rynku i równe traktowanie firm zagranicznych, brak równowagi we wzajemnych relacjach gospodarczych
bêdzie napêdza³ niechêæ do Pañstwa Œrodka, i tak siln¹ wskutek odmiennego systemu politycznego czy kulturowego.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dla pañstw rozwijaj¹cych siê bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest
poprawa infrastruktury. Dla nich chiñska oferta budowy autostrad, linii kolejowych, sieci energetycznych czy portów morskich za œrodki po¿yczone przez Pekin
jest szans¹ na rozwój. Nie podoba im siê za to inna chiñska praktyka, a mianowicie udzielanie kredytu gwarantowanego przez pañstwo-gospodarza na projekt
infrastrukturalny, który jest realizowany przez chiñskie firmy zatrudniaj¹ce chiñskich pracowników, przynajmniej tych wy¿szego szczebla.

7.1. Rozwój infrastruktury
Infrastruktura ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim poprawia warunki prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zapewnia lepszy dostêp do dóbr i us³ug dla
konsumentów, powoduje wzrost atrakcyjnoœci inwestycyjnej obszaru, u³atwia
prowadzenie handlu zagranicznego czy wspiera mobilnoœæ si³y roboczej. Nie
mo¿na te¿ zapominaæ o ogólnej poprawie warunków ¿ycia.
Niestety, koszty jej budowy i utrzymania czêsto przekraczaj¹ dochody, jakie
przynosi ona do bud¿etu. Pañstwo musi siê zatem liczyæ z tym, ¿e do czêœci projektów bêdzie musia³o regularnie dop³acaæ. Dlatego projekty infrastrukturalne nierzadko budz¹ kontrowersje, szczególnie gdy s¹ drogie i budowane na kredyt.
D³ug trzeba sp³acaæ, przez co czêsto brakuje œrodków na inne cele. Wtedy pojawia
siê pytanie, czy ograniczyæ pozosta³e wydatki, czy zwiêkszyæ podatki. ¯adna
z tych mo¿liwoœci nie spotyka siê raczej z entuzjazmem spo³eczeñstwa. Je¿eli
d³ug nie jest sp³acany, a kredytodawc¹ jest zagraniczna potêga, pojawiaj¹ siê
kwestie koncesji politycznych i gospodarczych ograniczaj¹cych suwerennoœæ kredytobiorcy.
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7.2. Kraje mog¹ce wpaœæ w pu³apkê zad³u¿enia
Interesuj¹ce jest dokonanie sprawdzenia, które z 68 krajów le¿¹cych na „Pasie
i Szlaku” s¹ szczególnie zagro¿one wpadniêciem w pu³apkê zad³u¿enia. Na
pocz¹tku odrzucono 35 pañstw posiadaj¹cych rating inwestycyjny w jednej
z g³ównych agencji (na tym etapie odpad³a m.in. Polska), a tak¿e 8 posiadaj¹cych
bardzo niski poziom d³ugu publicznego i pozytywn¹ ocenê MFW lub Banku
Œwiatowego oraz Syriê i Jemen, które nie bêd¹ w najbli¿szym czasie aktywnymi
uczestnikami „Pasa i Szlaku” ze wzglêdu na wojny tocz¹ce siê na ich terenie.
Pozosta³e 23 pañstwa zosta³y poddane badaniom pod k¹tem obecnego poziomu d³ugu publicznego oraz zobowi¹zañ wobec Chin. Nastêpnie eksperci dokonali obliczeñ, jak zwiêksz¹ siê te wartoœci, je¿eli dojdzie do realizacji og³oszonych
ju¿, a nieuwzglêdnionych w powy¿szych danych projektów w ramach inicjatywy
„Pasa i Szlaku”. Efektem by³o wyselekcjonowanie oœmiu krajów – Laosu, D¿ibuti,
Czarnogóry, Malediwów, Pakistanu, Mongolii, Tad¿ykistanu i Kirgistanu – które
s¹ szczególnie nara¿one na wpadniêcie w chiñsk¹ pu³apkê zad³u¿enia.
W D¿ibuti za kredyt z Pekinu powstan¹ dwa lotniska, port, terminal naftowy
i droga. Na Malediwach bêdzie rozbudowywana infrastruktura turystyczna,
w tym lotnisko. W Laosie za chiñskie pieni¹dze zostanie stworzona linia kolejowa
³¹cz¹ca kraj z Pañstwem Œrodka. Czarnogóra zamierza zbudowaæ infrastrukturê
drogow¹ poprawiaj¹c¹ ³¹cznoœæ z innymi pañstwami ba³kañskimi. Mongolia stawia elektrowniê wodn¹ i autostradê, a Tad¿ykistan i Kirgistan, obok podobnych
projektów, tak¿e gazoci¹g.
W efekcie w tych krajach d³ug publiczny przekroczy lub zbli¿y siê do 60%
PKB, a równoczeœnie udzia³ Chin w d³ugu zagranicznym przekroczy 40%. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e ta analiza ma pewne wady – przede wszystkim nie wiadomo, jakie
naprawdê s¹ koszty zaplanowanych projektów, ani czy bêd¹ one w ogóle realizowane. Chiñczycy nie s¹ specjalnie przywi¹zani do idei transparentnoœci. Poza
tym nikt nie wie, jakie bêd¹ kolejne inwestycje i ile bêd¹ kosztowaæ – pu³apka
zad³u¿enia bêdzie zatem czekaæ i na pozosta³e kraje. Nie jest te¿ pewne, jakie bêdzie tempo wzrostu gospodarczego, kurs dolara (w którym kredyty s¹ zazwyczaj
udzielane) czy juana (w którym coraz czêœciej bêd¹), stopy procentowe (które s¹
obecnie na historycznie niskich poziomach, a zale¿y od nich wysokoœæ rat) i inflacja (od której zale¿¹ wp³ywy bud¿etowe na pokrycie d³ugu). Nie jest te¿ wcale powiedziane, ¿e uczestnicy „Pasa i Szlaku” nie bêd¹ zaci¹gaæ innych po¿yczek,
niekoniecznie za Murem. Ka¿da z nich mo¿e przy tym doprowadziæ do problemów, szczególnie gdy powróc¹ zagadnienia w wysoce zad³u¿onej gospodarce
globalnej.
W rezultacie sukces lub pora¿ka bêd¹ zale¿eæ od polityki prowadzonej przez
poszczególne pañstwa. Pojawia siê tak¿e pytanie, czy Chiny bêd¹ realizowaæ nieracjonalne projekty infrastrukturalne. Czy potrafi¹ wykorzystaæ now¹ infrastruk-
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turê do usprawnienia gospodarki? Czy zaakceptuj¹ niekorzystne warunki kredytowania inwestycji?

7.3. „Pas i Szlak” a mo¿liwoœci kryzysu zad³u¿enia na œwiecie
Przedstawia siê równie¿ pozytywny obraz, wskazuj¹c, ¿e „Pas i Szlak” raczej
nie spowoduje kryzysu zad³u¿enia w regionie, choæ mo¿e dotkn¹æ pojedynczych
cz³onków. Podaje siê równie¿ ponad 80 przyk³adów sytuacji, gdy Pekin odpuœci³
borykaj¹cym siê z problemami gospodarczymi d³u¿nikom. Nie wiadomo jednak,
co otrzyma³ w zamian za poœwiêcone pieni¹dze. G³oœne s¹ jednak dwa przyk³ady –
Sri Lanki, która odda³a port w 99-letni¹ dzier¿awê chiñskim firmom, i Tad¿ykistanu, który przekaza³ Chiñczykom czêœæ spornych terytoriów. S¹ to najbardziej drastyczne przyk³ady, a zazwyczaj ustêpstwa s¹ du¿o mniej kosztowne i ograniczaj¹
siê do poparcia Chin w kwestiach politycznych na arenie miêdzynarodowej czy
zwiêkszenia wymiany handlowej (zazwyczaj importu).
Fakt, ¿e Pekin niczego nie daje za darmo, jest bezsprzeczny, ale twierdzenie,
¿e inicjatywa „Pasa i Szlaku” jest realizowana tylko po to, by wpêdziæ kilka krajów
w kredytow¹ pu³apkê, jest grubym nadu¿yciem. Chiny s¹ w stanie znaleŸæ du¿o
mniej kosztowne i prostsze sposoby, by zyskaæ przychylnoœæ rz¹dz¹cych kilkoma
ma³ymi i biednymi pañstwami, co zreszt¹ dzieje siê od dobrych kilku lat. „Pas
i Szlak” to przede wszystkim pokaz globalnych ambicji Pekinu pod rz¹dami najsilniejszego lidera od czasów Mao Zedonga – Xi Jinpinga – oraz nieuchronny etap
rozwoju gospodarczego i próba wyrównania ogromnych nierównoœci miêdzy zachodem i pó³noc¹ a po³udniem i wschodem Pañstwa Œrodka [Kalwasiñski, 2018].

7.4. Opozycja pañstw Zachodu wobec „Nowego Jedwabnego Szlaku”
Wewn¹trz spo³ecznoœci miêdzynarodowej formuje siê coraz wiêkszy opór
wobec chiñskich planów rewitalizacji dawnego szlaku jedwabnego. Stany Zjednoczone, Australia, Indie i Japonia rozwa¿aj¹ alternatywê dla tej gigantycznej
inwestycji maj¹cej wspieraæ handel Chiñskiej Republiki Ludowej. Rozmowy
w sprawie alternatyw dla „Nowego Jedwabnego Szlaku” s¹ jeszcze we wstêpnej
fazie realizacji, nie ma wiêc co liczyæ na jakiekolwiek konkretne ustalenia w czasie
obecnych kontaktów i rozmów o charakterze politycznym.
W Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, intensywnie rozmyœla siê nad reakcj¹ na chiñskie plany inwestycyjne. „Nowy Jedwabny Szlak” nie jest, jak s¹dz¹
niektórzy w Niemczech, sentymentalnym wspomnieniem. Jest to próba stworzenia ogromnego systemu, za pomoc¹ którego Chiñczycy chc¹ wycisn¹æ swoje piêtno w œwiecie, jak ostrzega³ niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar
Gabriel na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeñstwa na pocz¹tku 2018 r.
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W umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rz¹du zawartej przez chadeków
i socjaldemokratów zapisano m.in. wolê sformu³owania europejskiej odpowiedzi
na „Nowy Jedwabny Szlak”. Szef francuskiego rz¹du Edouard Philippe równie¿
na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeñstwa ostrzega³, ¿e Europa nie mo¿e pozostawiæ tego gigantycznego projektu wy³¹cznie w rêkach Chin. Podkreœli³, ¿e
w zale¿noœci od tego, jakie regu³y bêd¹ obowi¹zywaæ w tym projekcie, bêdzie to
albo wspó³praca, albo hegemonia.
Na pocz¹tku lutego 2018 r. premier Wielkiej Brytanii Theresa May nie podpisa³a listu intencyjnego w sprawie „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Szefowa brytyjskiego rz¹du wspomnia³a o mo¿liwoœciach, jakie niesie za sob¹ inicjatywa, ale
doda³a przy tym, ¿e Chiny i Wielka Brytania bêd¹ wspólnie pracowaæ nad tym,
aby inicjatywa „spe³nia³a miêdzynarodowe standardy”.
Warto zaznaczyæ, ¿e Szlak Jedwabny od czasów staro¿ytnych do wczesnego
œredniowiecza by³ g³ównym szlakiem handlowym ³¹cz¹cym Chiny z Europ¹
i Bliskim Wschodem. Chiny zapowiedzia³y w 2013 r. rewitalizacjê tego szlaku dla
intensywnego wsparcia swojej gospodarki. Zamierzaj¹ one przeznaczyæ ok.
113 mld EUR na infrastrukturê nowych tras handlowych do Europy, Azji i Afryki.
Krytycy obawiaj¹ siê, ¿e Chiny bêd¹ chcia³y w ten sposób rozszerzyæ przede
wszystkim swój wp³yw na gospodarkê œwiatow¹. Podkreœla siê, ¿e nikt nie chce
Chinom zabroniæ budowy infrastruktury, lecz chodzi raczej o wspó³pracê, która
zapewni³aby ekonomiczny sukces wszystkim stronom. Z tego wzglêdu plany
Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii i Japonii nale¿y postrzegaæ raczej jako
alternatywê ni¿ jako konkurencjê dla szlaku jedwabnego.

Podsumowanie
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Chiny nastawione s¹ na wspó³pracê z wieloma pañstwami. W Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, intensywnie rozmyœla siê równoczeœnie nad reakcj¹ na chiñskie plany inwestycyjne. Zauwa¿a siê tak¿e, i¿
„Nowy Jedwabny Szlak” nie jest, jak s¹dz¹ niektórzy w Niemczech, sentymentalnym
wspomnieniem. Podkreœla siê, ¿e jest to próba stworzenia ogromnego systemu, za
pomoc¹ którego Chiñczycy chc¹ wycisn¹æ swoje piêtno w œwiecie. Pañstwa Unii
Europejskiej obawiaj¹ siê, ¿e celem tego nowego projektu jest przede wszystkim
rozszerzenie oddzia³ywania Chin na gospodarkê œwiatow¹ z uwzglêdnieniem
w³asnych interesów. Wskazuje siê, ¿e w zale¿noœci od tego, jakie regu³y bêd¹ obowi¹zywaæ w tym projekcie, bêdzie to albo wspó³praca, albo hegemonia.
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