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Tezy

Ekspansja gospodarcza Chin jest narzędziem budowania wizerunku Chin jako 
globalnego partnera pragmatycznego, który nie realizuje ekspansjonistycznych 
dążeń (jak Rosja czy Stany Zjednoczone). Ich celem jest dominacja m.in. w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej. Zgodna z chińskimi interesami strategicznymi 
jest obecność podmiotów chińskich na rynku europejskim, powiązania bizne-
sowe, transfer know-how i rozwiązań technologicznych. Działania o charak-
terze gospodarczym podejmowane we współpracy z lokalnymi rządami oraz 
prywatnymi podmiotami gospodarczymi charakteryzują się dużą asymetrią 
na rzecz Chin.

Europa Środkowa i Wschodnia to pole rywalizacji Chin ze Stanami Zjednoczo-
nymi. Ekspansja gospodarcza (ale także kulturowa, wojskowa i polityczna) jest 
postrzegana przez głównego rywala Chin na tym obszarze – Stany Zjednoczone 
– jako czynnik zagrażający ich kluczowym interesom.

Obszar Europy Środkowej i Wschodniej nie był kierunkiem priorytetowym 
w polityce zagranicznej Chin do 2012 roku (względem regionu azjatyckiego 
czy afrykańskiego). Sytuacja zmieniła się wraz z zainicjowaniem One Belt 
One Road oraz formatu 17+1. Pomimo rosnącego rozczarowania zagraniczną 
polityką ekonomiczną Chin oraz brakiem znaczących korzyści ze współpracy 
gospodarczej, Chiny supremacyjne – pod kątem innowacyjnych rozwiązań 
w ramach „Made in China 2025” – pozostają atrakcyjnym partnerem dla państw 
Europy Środkowej i Wschodniej.

Chiny stosują różne podejścia bilateralne i są dość elastyczne w stosunku do 
wewnętrznej specyfiki poszczególnych państw Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz wyzwań w regionie. O ile kwestie bezpieczeństwa i obronności w percepcji 
państw Europy Środkowej i Wschodniej koncentrują się na Unii Europejskiej 
oraz Stanach Zjednoczonych, o tyle Chiny zajmują tu pozycję ważnego gracza 
w płaszczyźnie gospodarczej. Mimo tego pojawia się coraz więcej dylematów 



związanych z obecnością gospodarczą Chin w kontekście realnego uzależniania 
regionu od kapitału i technologii chińskich (szczególnie po pandemii COVID-19) 
oraz wyzwań dla bezpieczeństwa regionu, jednak analiza wymiany handlowej 
oraz inwestycji wskazuje, że obawy te nie są uzasadnione.

W zmieniającym się porządku międzynarodowym ekspansja gospodarcza Chin 
będzie narastać, bo Chiny nie zrezygnują z umacniania wpływów w skali glo-
balnej. Niemożliwe jest również wyeliminowanie wpływów chińskich z Europy 
Środkowej i Wschodniej, gdyż rynki regionalne są częścią rynku światowego, 
na którym Chiny zajmują kluczową pozycję. Barierą może być rosnący autory-
taryzm, a nawet totalitaryzm Chin (pogorszenie się relacji politycznych m.in. 
z powodu nierespektowania praw człowieka: praca przymusowa, ograniczenie 
swobody słowa i wyznania religijnego – kościół rzymskokatolicki w Chinach, 
kwestia Ujgurów czy Tybetu). Jednak w narracji chińskiej kwestie polityczne 
są de facto pomijane w relacjach stricte gospodarczych i biznesowych.

Chiny posiadają dużą przewagę, jeżeli chodzi o potencjał oraz możliwości we 
współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Budują siatkę za-
leżności ekonomicznych i technologicznych z korzyścią dla siebie, stawiając 
własne interesy na pierwszym miejscu. Dlatego państwa regionu (szczególnie 
podatne na absorbcję chińskich technologii, usług, know-how oraz towarów 
i usług) powinny ekspansję chińską traktować jako potencjalnie grożącą uza-
leżnieniem, a zainteresowanie gospodarcze jako element szerszej gry o wpływy 
polityczne. Ponadto ekspansja gospodarcza Chin jest skorelowana z proble-
matyką bezpieczeństwa.

Relacje z Chinami wymagają długofalowych strategii działania na poziomie 
całego regionu. W najbliższej dekadzie trudno będzie zastąpić technologie 
chińskie, dlatego współpraca technologiczna i przemysłowa powinna być do-
kładnie analizowana przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej pod kątem 
kontroli nad strategiczną infrastrukturą związaną z bezpieczeństwem państw 
i regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Pozorna obecność chińska w regionie jest wykorzystywana przez Chiny do 
wywierania presji na Stany Zjednoczone i Unię Europejską, a także przez sa-
mych graczy regionalnych w celu wzmacniania relacji z USA i UE. Nie ulega 
wątpliwości, że pozycja gospodarcza Chin będzie się umacniać, te zaś będą 
coraz bardziej otwarte na współpracę z zagranicą.
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Wstęp

Zmiany systemowe w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), 
realizowane sukcesywnie od 1978 roku, przyczyniły się do 
nowego statusu państwa na arenie międzynarodowej. Trans-
formacja gospodarki (reforma rolnictwa, przemysłu, techno-
logii i know-how oraz systemu edukacji i B+R), modernizacja 
arsenału militarnego (w celu zwiększenia wiarygodności 
i potencjału Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej), glo-
balna ekspansja gospodarcza wpłynęły na wzrost znaczenia 
geopolitycznego Chin jako mocarstwa regionalnego oraz 
globalnego. W interesie Chin leży utrzymanie takiego sta-
tus quo, szczególnie jeśli uwzględnimy rozwój gospodarczy, 
który przewyższa poziom rozwoju Stanów Zjednoczonych – 
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hegemona, z którym Chiny rywalizują, a nawet toczą wojny, 
w zakresie strategicznego bezpieczeństwa oraz dominacji go-
spodarczej w poszczególnych regionach świata. Narastająca 
konfrontacja mocarstw (power politics) w ostatniej dekadzie 
przekłada się na zwiększone tempo angażowania się Chin 
w Europie, m.in. w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 
(Central Eastern Europe, CEE)1.

Chiny płynnie przeszły od partycypacji w procesach glo-
balnych oraz na forum organizacji międzynarodowych do 
ich kształtowania, negocjowania oraz ustalania priorytetów 
i zasad. To pozwala im osiągać korzyści ekonomiczne, dyplo-
matyczne oraz polityczne, a jednocześnie stanowi potwier-
dzenie ich mocarstwowości.

Chiny wykorzystują własną przewagę gospodarczą do 
rywalizacji na rynkach zagranicznych oraz do penetracji 
gospodarczej, szczególnie po kryzysie finansowym 2008-
2012 i następującej po nim stagnacji, a nawet recesji gospo-
darczej. W największym stopniu przez kryzys ucierpiały 
państwa Europy Zachodniej, dlatego też Chiny wykorzystały 
ten moment do zacieśnienia współpracy z państwami Euro-
py Środkowej i Wschodniej. Zaoferowały im wówczas kapitał 
inwestycyjny w odpowiedzi na zwiększony poziom popy-
tu, który nie mógł być zaspokojony przez Europę Zachod-

1 Chiny definiują obszar Europy Środkowej i Wschodniej jako obszar 16 państw: 
Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, 
Chorwacji, Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Macedonii.
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Wstęp

nią i Stany Zjednoczone (szerzej – Zachód). W ten sposób 
dążyły do wypełnienia luki w finansowaniu regionalnych 
projektów strategicznych, szczególnie dotyczących lądo-
wych i morskich korytarzy transportowych, budowy i mo-
dernizacji sieci energetycznych, związanej z transformacją 
energetyczną i zmianami klimatu, infrastruktury handlowej 
oraz transferu zaawansowanych technologii. Zaangażowa-
nie inwestycyjne w Europie Środkowej i Wschodniej Chiny 
wykorzystują do oddziaływania na politykę gospodarczą 
poszczególnych państw, jak również do pogłębiania zależ-
ności ekonomicznych w całym regionie. Ich głównym celem 
pozostaje dążenie do zacieśniania stosunków politycznych 
z silnymi gospodarkami UE, a region Europy Środkowej 
i Wschodniej stanowi tu doskonałą platformę testową.

Kryzys gospodarczy w UE spowodowany przez pandemię 
COVID-19 oraz zmianę układu sił globalnych wskutek woj-
ny rosyjsko-ukraińskiej ożywił refleksję na temat wpływu 
ekspansji gospodarczej Chin na rozwój i bezpieczeństwo 
regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Praca Instytutu 
Europy Środkowej powstała w odpowiedzi na potrzebę tak 
koncentracji wysiłków badawczych i naukowych na kwestii 
rosnących wpływów Chin, które budzą pewne obawy zwią-
zane z autorytarnymi rządami chińskimi, jak i opracowania 
systemu nadzoru nad chińskimi inwestycjami w obszarach 
strategicznych, jak np. energetyka czy technologie. Celem 
niniejszej pracy jest dokonanie analizy skali, kierunków 
oraz wyzwań związanych z ekspansją gospodarczą Chin, 
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a także skutków tej ekspansji i konsekwencji dla stabilności 
geoekonomicznej Europy. Zacieśniające się stosunki gospo-
darcze i sukcesy inwestycyjne w ramach formatu 17+1 (obec-
nie 14+1)2, które wyłaniają się z narracji chińskiej o Europie 
Środkowo-Wschodniej, są postrzegane przez państwa re-
gionu, przedstawicieli UE oraz Stany Zjednoczone w kate-
goriach rosnącej zależności ekonomicznej oraz wpływów 
politycznych w regionie. Podejmując rozważania na ten te-
mat, należy uwzględnić skalę obecności gospodarczej Chin 
w Europie w kontekście rywalizacji z USA, relacje handlowe 
i powiązania inwestycyjne z poszczególnymi państwami re-
gionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz zmiany global-
ne w podziale na państwa autokratyczne i demokratyczne.

2 W 2012 roku Chiny zainicjowały format współpracy z państwami Europy Środ-
kowej i Wschodniej 16+1: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercego-
wina, Albania i Macedonia. Później, po dołączeniu Grecji, format zamieniono na 
17+1, następnie na 16+1 po opuszczeniu inicjatywy przez Litwę, a ostatecznie na 
14+1 po opuszczeniu jej przez Łotwę i Estonię.
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Europa Środkowa  
i Wschodnia jako pole  
rywalizacji Chin  
i Stanów Zjednoczonych

W czasie prezydentury Donalda Trumpa zaostrzyła się rywa-
lizacja o wpływy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. 
Jednym z głównych regionów, gdzie trwa walka o dominację, 
jest Europa. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia global-
nych zmagań Chiny–USA będzie miała Unia Europejska. 
Chiny, Stany Zjednoczone i UE odpowiadają razem za 53% 
światowego PKB (mierzonego parytetem siły nabywczej). 
Od 2017 roku Chiny pozostają największą gospodarką świata 
według PKB PPP. W 2020 roku odpowiadały one za ok. 18% 
światowego PKB, Stany Zjednoczone za ok. 16%, a Unia Euro-
pejska za ok. 15%. Jednak biorąc pod uwagę inne wskaźniki 

1. 
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makroekonomiczne, należy odnotować, że Chiny wypadają 
gorzej niż Stany Zjednoczone i Unia Europejska. PKB per ca-
pita w Chinach, pomimo tendencji wzrostowych, jest dwu-
krotnie niższe niż w UE i trzykrotnie niższe niż w USA. Pod 
względem rozwoju społecznego, patrząc na wskaźnik HDI 
2019, Chiny również uplasowały się za Stanami Zjednoczo-
nymi i Unią Europejską. Poziom zadłużenia publicznego 
Chin w 2019 roku wyniósł 56% w stosunku do PKB, czyli 
prawie dwa razy mniej niż USA (108%), i o 1/3 mniej niż UE 
(80%). Natomiast chińskie podmioty prywatne generowały 
niemal dwukrotnie większe zadłużenie (133% w 2019 roku) 
niż amerykańskie czy europejskie. Chiny przodują w świa-
towym eksporcie od 2015 roku, natomiast w 2019 ich udział 
wynosił już 17%, UE (nie licząc eksportu wewnątrz UE) – 16%, 
USA – 11%3. W 2020 roku Chiny wyprzedziły Stany Zjedno-
czone pod względem wolumenu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ), m.in. ze względu na recesję w Stanach 
Zjednoczonych oraz wzrost PKB Chin w czasie pandemii 
COVID-194.

Obu mocarstwom zależy na strategicznej obecności w UE, 
a pośrednio na pogłębianiu relacji z państwami Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Region ten znajduje się pod wpływem 

3 Ł. Ambroziak, Ł. Błoński, J. Strzelecki, M. Wąsiński, Transformacje motorów wzro-
stu w trzech największych gospodarkach świata, Warszawa 2021, s. 11-18.

4 P. Paszak, Chiny – nieoczekiwany wygrany pandemii?, 28.01.2021, Warsaw Insti-
tute, https://warsawinstitute.org/pl/chiny-nieoczekiwany-wygrany-pandemii/ 
[15.11.2022].

https://warsawinstitute.org/pl/chiny-nieoczekiwany-wygrany-pandemii/
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Ekspansja gospodarcza Chin w Europie Środkowej i Wschodniej

Stanów Zjednoczonych i NATO w zakresie bezpieczeństwa 
i obronności, a jednocześnie w zasięgu oddziaływania ak-
tywnej ekspansji gospodarczej Chin. Z inicjatywy Chin po-
wołano Szanghajską Organizację Współpracy, nazywaną 
także „NATO Wschodu”, jako płaszczyznę bezpieczeństwa 
w Azji. Płaszczyzną współpracy Chin z regionem CEE miał 
być format 17+1.

Prezydent Xi Jinping, obejmując przywództwo w 2013  
roku, zapowiedział, że Chiny będą dążyły do zdobycia wio-
dącej międzynarodowej pozycji gospodarczej i technolo-
gicznej (opartej na strategii win-win w relacjach z innymi 
państwami). Taki cel zakładał również przemiany w stosun-
kach z państwami regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 
Jako program ramowy współpracy zainicjowano Inicjatywę 
Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative, BRI) oraz format 17+1, 
które miały realizować model partycypacji państw regionu 
i stanowić element rywalizacji Chin ze Stanami Zjednoczo-
nymi w regionie.

Wzmacniające się gospodarczo Chiny poszerzały swo-
je wpływy zewnętrzne jako największy globalny nabywca 
surowców naturalnych (stal, aluminium, ropa naftowa, gaz 
ziemny). Inwestycje chińskie, fuzje oraz przejęcia firm sta-
wały się wszechobecne na rynkach technologicznych oraz 
finansowych (w tym ubezpieczeniowych). Potęgę Państwa 
Środka wzmocniła aprecjacja waluty chińskiej oraz umię-
dzynarodowienie juana (RMB) – waluta chińska od paździer-
nika 2016 roku została włączona do koszyka SDR (special 
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drawing rights). Centralizacja i koncentracja władzy w rę-
kach ponownie wybranego na stanowisko szefa partii oraz 
państwa Xi Jinpinga w 2017 roku doprowadziły do całkowi-
cie odmiennego podejścia do modelu rozwojowego Chin, 
którego celem było zajęcie czołowego miejsca w globalnym 
układzie sił5. Chiny nieustannie przyciągały producentów 
z całego świata, a przy tym same transferowały gotową pro-
dukcję i technologie, dysponując nowoczesnymi technika-
mi wytwarzania6, jednak sytuacja gospodarcza pogorszyła 
się wskutek pandemii COVID-19. Na posiedzeniu Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w paździer-
niku 2020 roku zaprezentowano modyfikacje modelu rozwo-
ju gospodarczego „podwójnego obiegu”7. Chodziło o wzrost 
konsumpcji wewnętrznej i rozbudowę klasy średniej jako 
źródła wzrostu gospodarczego („cyrkulacja wewnętrzna”), 
przy maksymalizacji eksportu produktów przetworzonych 
oraz otwartości na inwestycje w obrotach z zagranicą („cyr-
kulacja zewnętrzna”). Po ostatnim XX Zjeździe KPCh, który 
odbył się 16 października 2022 roku w Pekinie, partia podję-
ła decyzję o zmianie koncepcji gospodarczych („wspólnego 
dobrobytu” Mao Zedonga z lat 50. i „podwójnego obiegu go-

5 B. Góralczyk, 2020 rokiem Chin, „Rocznik Strategiczny”, t. 26, 2020/2021, s. 352-355.
6 G. W. Kołodko, Economic expansion of China: determinants, perspectives, limits, 

„Economic and Regional Studies”, vol. 11, 2018, no. 1, s. 7-11.
7 A. Sheng, Dual circulation is a strategic process, not a theory, 20.01.2021, East Asia 

Forum. Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific, https://
www.eastasiaforum.org/2021/01/20/dual-circulation-is-a-strategic-process-not-
-a-theory/ [15.11.2022].
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Ekspansja gospodarcza Chin w Europie Środkowej i Wschodniej

spodarczego”) wobec braku perspektyw wyjścia z destabi-
lizującej strategii „zero COVID” oraz narastającego kryzysu 
gospodarczego. Radykalna rewolucja zapowiedziana przez 
Xi Jinpinga będzie podporządkowana zwiększeniu niezależ-
ności gospodarczej i technologicznej, co jednocześnie może 
skutkować ograniczeniem eksportu produktów chińskich 
i importu technologii zachodnich. Ideologia nacjonalistycz-
na będzie podstawą odejścia od dotychczasowej ścieżki roz-
woju, a zmiany społeczno-gospodarcze będą pretekstem do 
zwiększenia osobistej władzy Xi Jinpinga. To wpłynie na 
zagraniczną politykę ekonomiczną Chin. Spowoduje także 
rosnące napięcia oraz zaostrzenie rywalizacji ze Stanami 
Zjednoczonymi (szerzej – Zachodem), które proponują swój 
liberalno-demokratyczny model rozwoju jako alternatyw-
ny wobec chińskiego dla państw rozwijających się, w tym 
państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
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Siła przyciągania Chin  
oraz Europy Środkowej 
i Wschodniej

Region Europy Środkowej i Wschodniej nie był prioryteto-
wym kierunkiem polityki zagranicznej Chin, a państwa re-
gionu były traktowane jako „peryferie” Europy Zachodniej, 
słabo rozwinięte, biedne, potrzebujące wsparcia inwestycyj-
nego, surowcowego i żywnościowego – aż do zainicjowania 
projektu 17+1. Miał on być katalizatorem chińskiej obecności, 
przede wszystkim gospodarczej, w regionie jako alternatywy 
wobec trudnych, szczególnie dla małych i średnich gospoda-
rek, realiów europejskich. Wzajemne zainteresowanie Chin 
oraz CEE stymulowało wspólne działania, choć często oparte 
na mało pragmatycznych założeniach. Chiny pogłębiały pe-

2. 
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netrację regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w którym 
aż 11 z 16 państw było członkami UE, a pozostałe 4 z 5 miały 
status państw kandydujących (Serbia, Czarnogóra, Albania 
i Macedonia). Aktywność gospodarcza Państwa Środka była 
odbierana przez państwa CEE nie jako narzędzie realizacji 
ich strategicznych interesów, ale jako szansa na absorbowa-
nie mniej wymagających pozaeuropejskich inwestycji oraz 
technologii. Jednocześnie państwa CEE, które są członka-
mi Unii Europejskiej, stały się istotnym polem rywalizacji 
Chin i Stanów Zjednoczonych o miejsce na międzynarodo-
wej arenie.

Podejście Chin do regionu CEE nie jest jednoznaczne. 
Z jednej strony, nawiązują do wspólnej przeszłości socjali-
stycznej i do okresu 1949-1989, kiedy powstałe pod komuni-
styczną władzą ChRL oraz Związek Radziecki ze względu 
na panujący w nich ustrój socjalistyczny utrzymywały dość 
bliskie stosunki aż do rozpoczęcia transformacji ustrojowej 
i gospodarczej w państwach Europy Środkowej i Wschod-
niej. Z drugiej strony, od 2004 roku 11 z 16 państw regionu 
na skutek akcesji do UE było postrzeganych przez Chiny 
jako peryferie Unii Europejskiej i traktowane jako pole do-
świadczalne dla chińskich wpływów gospodarczych oraz 
politycznych na obszarze całej Europy. Chiny weryfikowa-
ły możliwości ekspansji na rynkach rozwiniętych UE, błęd-
nie jednak zakładając, że uwarunkowania, stopień rozwoju 
i środki/zasoby w różnych częściach Europy są takie same 
lub co najmniej podobne. Chiny traktują CEE jak „okno moż-
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liwości” do inwestowania w państwach Europy Zachodniej, 
choć deklarują nie tylko współpracę gospodarczą, ale także 
zaangażowanie w rozwój tej części Europy.

Chiny wypełniły lukę inwestycyjną, która istniała w pań-
stwach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie odbudo-
wy gospodarki UE po kryzysie finansowym w 2012 roku. 
Obserwując trudności w zarządzaniu kryzysem zarówno 
przez instytucje Unii Europejskiej, jak i przez poszczególne 
organy państwowe członków UE, Chiny ostatecznie przed-
stawiły ofertę gospodarczą. Udostępniły pożyczki, rozwią-
zania techniczne i technologiczne do przetwarzania energii 
i żywności, wsparcie techniczno-technologiczne przy au-
tomatyzacji procesów gospodarczych. Mając na względzie 
własne bezpieczeństwo gospodarcze – dostęp do rynku zby-
tu dla własnej nadprodukcji oraz środków kapitałowych, 
udrażniały kanały tranzytowe do Europy Zachodniej. Współ-
zależność państw regionu względem inwestycji, szczególnie 
infrastrukturalnych i transportowych, dodatkowo wzmoc-
niła zainteresowanie Chin regionem. Warunki gospodarcze 
oraz systemy prawne, jak i lokalne przepisy, niższe standardy 
prowadzenia transakcji i realizacji inwestycji (często opar-
te na podejściu postsocjalistycznym i postideologicznym) 
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej są dla Chin 
bardziej atrakcyjne niż wymagania państw Europy Zachod-
niej, które współpracują w oparciu o standardy unijne bądź 
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transatlantyckie8. Zdobywając przychylność państw CEE, 
m.in. poprzez tzw. hosting diplomacy, spotkania na wysokim 
szczeblu i wzajemne wizyty, podnosiły rangę relacji dwu-
stronnych do partnerstw strategicznych (jak w przypadku 
Polski czy Węgier).

Chiny proponują swój model rozwoju jako alternatywę 
wobec demokracji zachodnich, ale także wobec rosyjskiej 
polityki uzależniania i budowania strefy wpływów, który dla 
państw rozwijających się może być dość atrakcyjny. Chiński 
model rozwoju, czy tzw. konsensus pekiński, zakłada silną 
rolę państwa w zakresie kontroli społeczno-gospodarczej 
dla dobra rozwoju gospodarczego i stabilności politycznej, 
natomiast kwestie demokracji, praw politycznych, wolności 
i praw obywatelskich są tu odkładane na późniejsze czasy 
dobrobytu9. Promowanie takiego modelu opartego na chiń-
skich standardach, jako bardziej efektywnego, miało służyć 
krytyce „kolonizacji” państw CEE przez rozwinięte państwa 
UE oraz podsycaniu międzynarodowego dyskursu na ten 
temat. Chiny tworzyły w ten sposób narrację o państwach 
doświadczonych socjalizmem, niesamodzielnych i nieumie-

8 E. Brattberg , P. le Corre, P. Stronski , T. de Waal, China’s influence in Southeastrern, 
Central, and Eastern Europe: vulnerabilities and resilience in four countries, Carnegie 
Endowment for International Peace, https://carnegieendowment.org/2021/10/13/
china-s-influence-in-southeastern-central-and-eastern-europe-vulnerabilities-
-and-resilience-in-four-countries-pub-85415 [19.11.2022].

9 M. Rukat, Chiny wobec liberalnego porządku międzynarodowego. Co Xi Jinping 
może zaproponować Europie?, [w:] Unia Europejska – Chiny w XXI wieku, J. M. Fisher 
(red.), Warszawa 2018, s. 97-101.

https://carnegieendowment.org/2021/10/13/china-s-influence-in-southeastern-central-and-eastern-europe-vulnerabilities-and-resilience-in-four-countries-pub-85415
https://carnegieendowment.org/2021/10/13/china-s-influence-in-southeastern-central-and-eastern-europe-vulnerabilities-and-resilience-in-four-countries-pub-85415
https://carnegieendowment.org/2021/10/13/china-s-influence-in-southeastern-central-and-eastern-europe-vulnerabilities-and-resilience-in-four-countries-pub-85415
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jętnie posługujących się instytucjami demokratycznymi 
(czego potwierdzeniem miało być późniejsze wyjście Litwy 
z formatu 17+1 jako skutek uległości małego państwa wobec 
żądań USA), mniej zintegrowanych ze Wspólnotą Europejską, 
które potrzebują rzecznika swoich interesów, czyli najwięk-
szego rozwijającego się państwa – Chin.

Zróżnicowanie państw w regionie uniemożliwia Chinom 
prowadzenie wspólnej polityki regionalnej, gdyż każde pań-
stwo CEE jest zainteresowane wykorzystaniem chińskich 
wpływów przede wszystkim do realizacji własnych korzy-
ści gospodarczych, a nie potrzeb całego regionu. Sytuacja 
ekonomiczna poszczególnych państw Europy Środkowej 
i Wschodniej nie jest dobrze rozpoznana przez chińskie in-
stytucje. Jednocześnie dla większości państw regionu Chi-
ny są dostawcą kapitału inwestycyjnego, a Unia Europejska 
stanowi źródło wartości. Tzw. państwa „nowej UE” w inwe-
stycjach chińskich upatrują dodatkowe źródła finansowania 
w uzupełnieniu do środków, które otrzymają w perspekty-
wie finansowej UE w latach 2021-2027. Europa Środkowa 
i Wschodnia w polityce chińskiej nie jest rozpatrywana jako 
monolit, a stopień zaangażowania gospodarczego (ale także 
politycznego) wobec poszczególnych państw jest odmien-
ny. Chiny preferują prowadzenie interesów gospodarczych 
z członkami UE w formie bilateralnej, co umożliwia im roz-
grywanie jednych przeciwko drugim. Bilateralizm pozwala 
Chinom zachować silniejszą pozycję negocjacyjną, biorąc 
pod uwagę asymetrię gospodarek Chin i państw regionu 
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pod każdym względem, m.in. terytorium, ludności, PKB, do-
chodów narodowych. Powoduje to, że w pewnych „doświad-
czalnych projektach gospodarczych” Chiny będą dążyły do 
wyboru państw, z którymi będą chciały współpracować. 
To może doprowadzić do powstawania podziałów między 
państwami bałtyckimi, bałkańskimi czy państwami Grupy 
Wyszehradzkiej.

Państwa CEE są bardziej zainteresowane współpracą 
z Chinami niż dojrzałe demokracje zachodnie o silnych go-
spodarkach, gdyż zasady i uwarunkowania relacji są tu mniej 
rygorystyczne i łatwiejsze do spełnienia (nie uwzględnia-
ją wartości – jak demokracja czy prawa człowieka). Spada 
więc ryzyko niepowodzenia inwestycji z powodów poza-
ekonomicznych, a jednocześnie państwom tym zależy na 
kapitale, niezbędnym do modernizacji gospodarczej, w tym 
infrastrukturalnej, a właśnie takie inwestycje oferują Chiny.

Czynnikiem przyciągającym chińskie inwestycje do Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej jest większy dostęp do rynku 
europejskiego oraz do innych rynków na świecie (przede 
wszystkim amerykańskiego) poprzez przejęcia spółek eu-
ropejskich zaangażowanych w globalne łańcuchy dostaw. 
Dla Chin państwa te mają stać się węzłami handlowymi po-
między Chinami a Europą Zachodnią. Rynki państw Europy 
Środkowo-Wschodniej pełnią rolę punktów adaptacyjnych 
pod względem wymogów jakościowych oraz prawnych dla 
chińskich produktów wchodzących na rynki pozostałych 
państw Unii Europejskiej. Ponadto chińscy inwestorzy chcą 
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w ten sposób znacząco zwiększyć zbywalność swoich pro-
duktów pod europejskimi markami utożsamianymi z pro-
duktami wysokiej jakości zarówno w Chinach, jak i w Europie 
Zachodniej. Inwestując w Europie Środkowo-Wschodniej, 
Chiny ocieplają swój wizerunek na arenie międzynarodowej, 
a przede wszystkim w Unii Europejskiej. Niewątpliwym atu-
tem jest też szeroki dostęp do dobrze wykształconej kadry 
europejskiej, stąd wiele chińskich inicjatyw gospodarczych 
w państwach CEE w początkowej fazie poprzedzają działa-
nia soft power. Państwa regionu również upatrują szansę 
wejścia na olbrzymi rynek zbytu przez eksport towarów kra-
jowych na rynek chiński. Według danych z 2021 roku Chiny 
pozostają największym eksporterem w skali globalnej oraz 
drugim po Stanach Zjednoczonych importerem. Rezerwy 
walutowe Chin (ponad 3 bln USD) pozwalają im wykorzy-
stywać instrumenty finansowe, jak inwestycje kapitałowe, 
venture capital czy greenfield w swojej filozofii realizowania 
polityki międzynarodowej, a jednocześnie uzależniać pań-
stwa europejskie od kapitału i technologii płynących z Pe-
kinu, co było zauważalne tak podczas pandemii COVID-19, 
jak i w obecnej rzeczywistości popandemicznej.

Obecność gospodarcza Chin jest widoczna w kilku wy-
miarach:

 Ц w wymiarze regionalnym – głównie w kontekście Inicja-
tywy Pasa i Szlaku, ale także dyplomacji maseczkowej 
i szczepionkowej. Chiny kształtują przeważnie relacje 
dwustronne, co powoduje potrzebę budowania modelu 
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reagowania regionu na zagrożenia generowane przez 
Chiny na podstawie wyzwań charakterystycznych dla 
każdego państwa. Małe i średnie państwa próbują wy-
korzystywać relacje z Chinami do realizacji własnych 
interesów w ramach inicjatyw Unii Europejskiej.

 Ц w relacjach bilateralnych z poszczególnymi państwami 
(włączenie ich w globalne inicjatywy polityczno-dyplo-
matyczne oraz globalne łańcuchy dostaw). Państwa Euro-
py Środkowej i Wschodniej (jak Polska i Węgry) traktują 
stosunki z Chinami jako partnerstwo strategiczne, gdyż 
wpływają one na lepsze pozycjonowanie państwa w re-
gionie i na arenie międzynarodowej.

 Ц w relacjach B2B – w środowiskach biznesowych jest ob-
serwowany trend poszukiwania partnerów w ChRL. Po-
przez zwiększenie udziału kanału e-commerce w handlu 
rośnie znaczenie relacji na poziomie producent–konsu-
ment, a partnerzy chińscy ułatwiają dopasowanie ofert 
handlowych do oczekiwań odbiorców. Dla przedsię-
biorstw regionalnych Chiny są chłonnym rynkiem zby-
tu. Chińska obecność w Europie to przede wszystkim 
chińskie podmioty gospodarcze na europejskich rynkach, 
duże marki (szczególnie w branży teleinformatycznej: 
zależność zarówno sprzętowa – hardware, jak i oprogra-
mowania – software).

 Ц w relacjach B2C – oswojenie konsumentów z produktami 
chińskimi (często kilkukrotnie tańszymi niż produkty po-
chodzące z UE), a nawet ich uzależnienie spowodowały, że 
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stały się one powszechnie akceptowalnym elementem ży-
cia gospodarczego każdego społeczeństwa regionu CEE.

 Ц w relacjach C2C (poprzez chińskie soft power, kulturę, 
naukę, aukcje internetowe). Miękkie oddziaływanie Chin 
odbywa się w wymiarze ekonomicznym, m.in. poprzez 
budowę instytucji edukacyjnych jako narzędzia chińskiej 
dyplomacji, upowszechnianie programów wymiany stu-
denckiej oraz wyjazdów turystycznych, otwieranie i pro-
mowanie Ośrodków Studiów Konfucjusza (Instytutów 
Konfucjusza) w państwach CEE, stosowanie narzędzi 
polityki informacyjnej, m.in. poprzez media społeczno-
ściowe.
Siła wzajemnego przyciągania Chin i państw Europy 

Środkowej i Wschodniej słabnie, a pole do współpracy go-
spodarczej zmniejsza się wtedy, gdy Chiny nie respektują 
zasad prawa międzynarodowego, w tym w zakresie ochro-
ny praw człowieka. Oznacza to, że korzyści gospodarcze nie 
są czynnikiem determinującym obecność Chin w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Przykładem były pogarszające się 
od 2021 roku relacje państw regionu z Chinami po sankcjach 
nałożonych przez to państwo na Litwę za otwarcie placów-
ki handlowej Tajwanu w Wilnie. Państwa CEE w większości 
opowiedziały się za sankcjami UE nałożonymi na chińskich 
urzędników z powodu łamania praw człowieka wobec Ujgu-
rów (w Sinciangu). Napięcie między Chinami a państwami 
CEE zwiększyły się wraz z inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego 
2022 roku. Chiny, de facto udzielając wsparcia politycznego 
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i dyplomatycznego Rosji, nie uwzględniły zagrożenia, jakie 
Rosja stanowi dla państw regionu. Nie utworzono instytucji 
wspierającej CEE10.

10 J. Knoerich, China’s AIIB Dream, 03.06.2015, Asia Research Institute of the Univer-
sity of Nottingham, https://theasiadialogue.com/2015/06/03/chinas-aiib-dream/ 
[19.11.2022].

https://theasiadialogue.com/2015/06/03/chinas-aiib-dream/
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„Made in China”  
w Europie Środkowej 
i Wschodniej

Chiny zapowiedziały realizację dwóch kluczowych przed-
sięwzięć o charakterze ponadregionalnym – „Made in China 
2025” i Inicjatywy Pasa i Szlaku, co miałoby doprowadzić do 
zaakceptowania statusu Chin jako globalnego mocarstwa 
gospodarczego.

Program „Made in China”, rozpoczęty w 2013 roku, zakła-
dał ewolucję podejścia do wytwarzania produktów tech-
nologicznych oraz tworzenia nowych technologii przez 
odchodzenie od ilości na rzecz jakości (bez wykluczania ma-
sowości produkcji), tak aby produkty mogły konkurować na 
rynku globalnym z produktami koncernów zachodnich opie-

3. 
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rających się na innowacyjności, technologiach przyjaznych 
środowisku oraz efektywnym zarządzaniu zasobami ludzki-
mi. Program miał być narzędziem służącym unowocześnia-
niu chińskiego przemysłu i gospodarki w celu optymalizacji 
zasobów i produkcji. „Made in China” ma sprecyzowane cele 
oraz odpowiednie narzędzia, a także sektory przemysłu, któ-
re mają napędzać zmiany, przynajmniej teoretycznie. Strate-
giczne sektory priorytetowe w ramach „Made in China” to: 
nowe zaawansowane technologie informacyjne, automatyka 
przemysłowa, przemysł kosmiczny, logistyka high-tech z na-
ciskiem na fracht morski, nowoczesne linie kolejowe, po-
jazdy i transport oparty na odnawialnych źródłach energii, 
energetyka i środki przesyłu energii, nowoczesne narzędzia 
i technologie rolnicze (biotechnologia), nowe materiały oraz 
farmaceutyka i zaawansowany sprzęt medyczny.

Program był wzorowany na strategii rządu niemieckiego 
„Industrie 4.0” z 2013 roku, której założeniem było przecho-
dzenie do tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej”, związa-
nej z tworzeniem technik i zasad funkcjonowania łańcucha 
wartości wykorzystujących zintegrowane systemy cyfrowe 
i fizyczne, internet rzeczy, przetwarzanie danych w chmurze 
i sztuczną inteligencję. Strategie rządowe oparte na „Made in 
China” (ale też programach China Standards 2035, Strategic 
Emerging Industries) miały zapewnić Chinom supremację 
innowacyjną oraz możliwość konkurowania z gospodarka-
mi zaawansowanymi, jak niemiecka (lider w UE) czy amery-
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kańska – dzięki nie tylko niskim kosztom produkcji, ale też 
stopniowi przetwarzania i jakości.

Europa Środkowa i Wschodnia jest tym obszarem, na któ-
rym wiele rozwiązań oraz produktów i usług chińskich prze-
chodzi próby pod kątem dostosowania użyteczności przed 
ich wprowadzeniem w bardziej rozwiniętych państwach 
UE oraz świata. Główne przedsiębiorstwa zaangażowane 
w rozwój projektu, których ekspansja w Europie Środkowej 
i Wschodniej jest znacząca, to: Alibaba (e-commerce), Tencent 
(e-commerce), Geely (udziałowiec Volvo, branża motoryza-
cyjna), Huawei (telekomunikacja i półprzewodniki), Xiaomi 
(elektronika), CRRC (szybkie koleje), Sinopharm (medycyna). 
Zagrożenie płynące z programu „Made in China” dla regionu 
CEE związane jest z tym, że inicjatywy B+R (oraz kwestie 
praw autorskich) dotyczące innowacyjnych rozwiązań tech-
nologicznych i technicznych są finansowane przez państwo 
lub chińskie spółki państwowe, co w rzeczywistości oznacza 
kontrolę partii lub władz nad wynikami badań, odkryciami, 
patentami, a w konsekwencji – polityzację całego procesu. 
Co więcej, wskutek potencjalnej blokady gospodarczej Chi-
ny mogą stracić dostęp do zaprojektowanych w Stanach 
Zjednoczonych sprzętu, materiałów i oprogramowania, cer-
tyfikowanego na rynkach państw Unii Europejskiej. Pro-
blematyczne są także różnice w chińskich i europejskich 
standardach, co powoduje, że nawet najmniej rozwinięte 
państwa CEE krytykują „taniość” chińskiej niskojakościowej 
produkcji. Również chińskie przedsiębiorstwa zarządzane 
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odgórnie mają problemy z procesami standaryzacji odpo-
wiedniej dla Europy Środkowej i Wschodniej (szczególnie 
odpowiadającej standaryzacji UE).

Projekt „Made in China” zakłada osiągnięcie 70-procen-
towej samowystarczalności technologicznej do 2025 roku. 
Poszły one też o krok dalej, dążąc do przejścia od „Made in 
China” do „Created in China”. Państwo to należy do grona li-
derów w zakresie technologii telekomunikacyjnych i sztucz-
nej inteligencji, a także aspiruje do roli lidera w energetyce 
odnawialnej i high-tech. Chiny zgłaszają coraz więcej znaków 
towarowych do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EU-
-IPO), co oznacza rosnące zainteresowanie m.in. wewnętrz-
nym rynkiem Unii Europejskiej. Chiny dążą do umocnienia 
swojej pozycji w międzynarodowym podziale pracy oraz 
globalnym łańcuchu dostaw, co będzie determinowało ich 
potencjał w procesie rywalizacji geopolitycznej ze Stana-
mi Zjednoczonymi11. A ten z kolei rzutuje na relacje Chin 
z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Prezydent 
Xi Jinping wezwał do „utworzenia nowego wzorca rozwoju 
gospodarczego”, biorąc pod uwagę szybko zmieniający się 
kontekst globalny, a strategia ta jest już osadzona w czter-
nastym planie pięcioletnim Chin (2021-2025).

Europa Środkowa i Wschodnia jest istotna także ze wzglę-
du na już istniejące oraz planowane trasy logistyczne dla 

11 S. Pangsy-Kania, Od „made in China” do „created in China” – droga Chin do supre-
macji innowacyjnej, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2021, nr 19, s. 97-115.
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przepływu towarów między Chinami a UE oraz operacyjnej 
obsługi handlu z UE, dzięki czemu projekty „Made in China” 
oraz „Created in China” będą kierowane do beneficjentów 
europejskich.
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Jeden Pas, Wiele Dróg

W 2012 roku Chiny zainicjowały format współpracy z pań-
stwami CEE 16+1, który miał być „wejściem smoka” do Europy 
Środkowej i Wschodniej. Rok później ogłoszono Inicjatywę 
Pasa i Szlaku (BRI), która miała służyć zarówno zwiększeniu 
potencjału wymiany handlowej między Chinami a Europą 
drogą kontynentalną (lądową) i morską, jak również zinten-
syfikowaniu współpracy gospodarczej między państwami 
Europy Środkowo-Wschodniej (i Bałkanów). Podczas szczytu 
w Warszawie w 2012 roku Chiny złożyły partnerom – pań-

4. 
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stwom Europy Środkowej i Wschodniej – ofertę (de facto 
polityczną) składającą się z następujących punktów12:

 Ц utworzenie biura w chińskim MSZ dedykowanego współ-
pracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej;

 Ц ustanowienie linii kredytowej (10 mld USD) w celu wspie-
rania projektów infrastrukturalnych, technologicznych 
i ekologicznych;

 Ц utworzenie funduszu współpracy z krajami Europy Środ-
kowej i Wschodniej;

 Ц promocja handlu i inwestycji chińskich w regionie;
 Ц współpraca finansowa w obszarze bankowości i wymia-

ny walutowej;
 Ц utworzenie ciała doradczego do  spraw budowy sieci 

transportowych między Chinami a krajami Europy Środ-
kowej i Wschodniej;

 Ц  rozwój turystyki oraz współpracy kulturalnej i naukowej;
 Ц spotkania młodych liderów politycznych z Chin oraz Eu-

ropy Środkowej i Wschodniej w celu lepszego wzajemne-
go zrozumienia i nawiązania kontaktów.

Koncepcję Nowego Jedwabnego Szlaku (New Silk Road, 
BRI) przedstawił prezydent Xi Jinping podczas przemówie-

12 China’s twelve measures for promoting friendly cooperation with Central and Eastern 
European countries, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/wjbispg_665714/t928567.
shtml [28.11.2020].



Prace IEŚ  •  Nr 14/2022 37

Ekspansja gospodarcza Chin w Europie Środkowej i Wschodniej

nia na Uniwersytecie Nazarbajewa w Astanie13. Narracja 
budowana wokół BRI podkreślała inkluzyjny charakter i par-
tycypację w projektach wszystkich partnerów na równych 
zasadach. Inicjatywa BRI nie zawierała konkretnych ustaleń, 
ale szacuje się, że projekt ten obejmuje 65 państw Azji, Euro-
py i Afryki, zamieszkałych przez ponad 60% ludności globu, 
na 38,5% jego obszaru. Ta strategiczna koncepcja na początku 
dotyczyła chińskiej wizji budowy światowej wspólnoty, po-
łączonej nie tylko infrastrukturalnie czy ekonomicznie, ale 
także inwestycyjnie, m.in. poprzez ekspansję ekonomiczną 
Chin oraz otwarcie nowych rynków dla chińskich przedsię-
biorstw. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie odnio-
sły się do niej jednoznacznie. Instytucje UE postrzegały ją 
jako zagrożenie w długookresowej perspektywie integracji 
europejskiej tak politycznej, gospodarczej, jak i społecznej.

Do inicjatywy BRI przyłączyło się 12 państw UE z Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz 5 państw bałkańskich. Wszyst-
kie państwa inicjatywy 16+1 w 2012 roku podpisały protokoły 
ustaleń BRI (Memorandums of Understanding – MoU) z Chi-
nami, co zwiększyło znaczenie regionu dla chińskiej dyplo-
macji14. Pierwszym krokiem do utworzenia symbolicznego 

13 R. Koszek, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec ekspansji chińskiej gospodar-
ki, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 
2016, nr 30 (1), s. 176-191.

14 T. Dams, T. Rühlig, P. Tonchev, Does China still care about soft power? Assessing the 
diversity of approaches in Europe, [w:] China’s Soft Power in Europe: Falling on Hard 
Times, T. Dams, X. Martin, V. Kranenburg (eds.), European Think-tank Network on 
China (ETNC) Report, April 2021, s. 5-13.
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szlaku było zapoczątkowanie działalności forum o charakte-
rze instytucjonalnym, które miało łączyć Europę Środkową 
i Wschodnią z Chinami. W 2012 roku w Warszawie odbył się 
pierwszy szczyt szefów rządów Chin i szesnastki (16+1). W ra-
mach BRI stworzono sieć instytucji koordynujących i mecha-
nizmów obejmujących szereg dziedzin polityki. W Pekinie 
otwarto Sekretariat Ogólny zajmujący się inicjatywą BRI. Za-
inicjowano interakcje pomiędzy podmiotami rządowymi na 
szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym/prowincjonalnym 
i lokalnym, przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi, 
think tankami i mediami, a także wymianę społeczną. Usta-
nowiono dwie grupy robocze: China-Hungary-Serbia Joint 
Working Group on Infrastructure Cooperation oraz Joint 
Working Group on Cooperation on Facilitating Customes 
Clearance between Chinese, Hungarian, Serbian and Mace-
donian Customs. Od 2012 roku odbywają się coroczne szczy-
ty BRI15. Stąd relacje z Chinami stały się ważnym tematem 
w przestrzeni publicznej państw CEE nie tylko w kontekście 
polityki regionalnej Chin. Ostatni z dotychczasowych szczy-
tów miał miejsce w lutym 2022 roku (przełożony z 2020 roku 
z powodu pandemii COVID-19). Biorąc pod uwagę brak wy-
miernych rezultatów inicjatywy w państwach CEE (oprócz 
nakładów inwestycyjnych w Serbii, Macedonii Północnej 

15 A. Vangeli, D. Pavlicevic, Introduction: New perspectives on China – Central and 
Eastern Europe relations, „Asia Europe Journal” 2019, no. 17, s. 361-368, https://link.
springer.com/content/pdf/10.1007/s10308-019-00560-4.pdf.
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czy na Węgrzech) oraz opuszczenie inicjatywy przez Litwę, 
Łotwę i Estonię, należy przyznać, że jej znaczenie maleje, 
a współpraca sprowadza się do dwustronnej kooperacji 
w określonych obszarach (m.in. w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, usług cyfrowych czy energetyki).

Już na początkowym etapie pojawiły się problemy z przej-
rzystością BRI, które spowodowały rosnące rozczarowanie 
inicjatywą, a nawet kryzys kooperacji w jej ramach. Po pierw-
sze, piętnaście chińskich ministerstw rządowych przejmuje 
pełną odpowiedzialność za Inicjatywę Pasa i Drogi, a chińscy 
politycy i dyplomaci podpisują się pod dużymi projektami, 
aby zademonstrować lojalność wobec partii, a nie ze względu 
na rzeczywistą rentowność projektów. Po drugie, chińskie 
prowincje mają własne konkurencyjne programy, przedsię-
biorstwa i projekty, a rząd ChRL nadal nie jest w stanie wyod-
rębnić projektów, które są częścią BRI. Wskazuje się tylko na 
priorytetowe traktowanie inwestycji, których celem jest usu-
wanie barier i wąskich gardeł w głównych międzynarodo-
wych korytarzach transportowych, budowa infrastruktury 
portów morskich i lotniczych oraz połączeń intermodalnych, 
rozwój linii kolejowych, autostrad, infrastruktury rurocią-
gowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Opinia publiczna nie 
jest informowana o nieprzejrzystym charakterze Inicjaty-
wy Pasa i Drogi oraz systemu pożyczek, na których jest ona 
zbudowana, brakuje także szczegółowych danych na temat 
wielkości i warunków pożyczek inwestycyjnych przeznaczo-
nych na ten projekt. Wokół BRI powstała próżnia informa-
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cyjna, która rodzi zarówno zamieszanie, jak i nieufność nie 
tylko beneficjentów projektu, ale także jego pilnych obser-
watorów – UE oraz USA.

Pod koniec 2014 roku podjęto próbę budowy mechani-
zmów finansowych BRI. Głównym źródłem finansowania 
inwestycji miał być utworzony fundusz BRI z kapitałem 
ok. 40 mld USD. Jego założycielem była chińska instytu-
cja państwowa odpowiedzialna za wymianę międzynaro-
dową China Investment Corporation oraz Export-Import 
Bank of China i China Development Bank. Gwarantem tej 
inicjatywy jest chińskie państwo, które za pośrednictwem 
czterech banków państwowych udziela pożyczek przed-
siębiorstwom państwowym. Inicjatywa Pasa i Szlaku była 
krytykowana za brak dostępu sektora prywatnego do źródła 
finansowania, ale nawet chiński sektor prywatny nie wy-
kazuje entuzjazmu wobec BRI ze względu na brak zwrotu 
z inwestycji. Podstawowym instrumentem finansowym 
inicjatywy 16+1 jest specjalny Fundusz Inwestycyjny Chi-
na–CEE, założony w 2013 roku, który był źródłem finanso-
wania inwestycji w sektorach telekomunikacji, energetyki, 
opieki zdrowotnej, produkcji oraz edukacji. W listopadzie 
2017 roku utworzono Fundusz Inwestycyjny China–CEE II 
przy udziale China Exim Bank, Silk Road Fund oraz CEE 
Equity Partners Ltd.

Relacje Chiny–CEE w coraz większym stopniu wpływają 
nie tylko na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, ale 
także na stosunki i debaty wewnątrz Wspólnoty Europej-
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skiej. Platforma 16+1 miała być papierkiem lakmusowym 
spójności i jedności państw CEE. Jak dotąd różne reakcje 
na pojawienie się Chin jako regionalnego aktora w Europie 
Środkowo-Wschodniej sugerują, że nie tylko państwa te 
prowadzą różne polityki zewnętrzne w oparciu o odmien-
ne interesy, ale także, że w Europie istnieją różne potrzeby 
i koncepcje dotyczące rozwoju, które z kolei kształtują ich 
odmienne podejście do Chin.

Projekty w ramach BRI są często opóźniane lub bezza-
sadnie nagłaśniane albo pozostają nierozpoczęte16. Chiny 
odwołują się do narzędzi dyplomacji i miękkiej siły oraz eks-
pansji gospodarczej jako instrumentów oswajania państw 
regionu CEE z ich obecnością, licząc przy tym na dominację 
polityczną. Obecność Chin w CEE jest ukierunkowana na 
kontrolowanie tych państw w ramach dyplomacji miękkiej17. 
Inicjatywa ta jest w dużej mierze traktowana z podejrzliwo-
ścią przez Stany Zjednoczone i ich głównych sojuszników, 
którzy charakteryzują ją przede wszystkim w kategoriach 
pułapki rosnącego zadłużenia, jako agresywne i nieprzejrzy-
ste przedsięwzięcie oraz zagrożenie dla interesów Zachodu18. 

16 A. Bansal, China’s growing troubles in Central and Eastern Europe, 19.04.2021, Ob-
server Research Foundation, https://www.orfonline.org/expert-speak/china-gro-
wing-troubles-central-eastern-europe/2021 [12.11.2022].

17 A. E. Üncel, O. Güner, 17+1 cooperation: an overall assessment on China–Central and 
Eastern European countries relations, „Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi / 
Journal of International Relations and Diplomacy”, vol. 4, 2021, issue 2, s. 49-67.

18 Y. Jie, Y. Wallace, What is China’s Belt and Road Initiative (BRI)?, 13.09.2021, Chatham 
House, https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-i-

https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri
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Następna dekada pokaże, w jakim stopniu Inicjatywa Pasa 
i Drogi będzie napędzać zieloną infrastrukturę, przemysł 
i rozwiązania energetyczne, a także implikację BRI dla reszty 
świata. Pomimo spadku znaczenia projektu, Chiny nie zamie-
rzają z niego rezygnować, gdyż format ten oprócz powiązań 
gospodarczych pełni też funkcję kanału komunikacyjnego 
z partnerami w regionie.

nitiative-bri [15.11.2022].

https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri
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Chiny jako partner handlowy 
Europy Środkowej  
i Wschodniej

O ekspansji gospodarczej Chin w Europie Środkowej 
i Wschodniej świadczy niezmienna od wielu lat przewaga 
eksportu chińskich towarów nad importem. Chiny stały się 
liderem handlowym w Europie, bardziej znaczącym partne-
rem handlowym niż Stany Zjednoczone. W 2020 roku wymia-
na handlowa osiągnęła wysokość 586 mld EUR (697,06 mld 
USD)19. Również w 2020 roku wartość eksportu z Chin do 

19 D. Feng, Benefits of BRI to Central, Eastern Europe undeniable: experts, 2021, 
08.03.2021, Global Times, https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217721.shtml  
[21.11.2022]; M. S. Bhari, The evolution of China’s economic engagement in Central 
and Eastern Europe, „Economic and Regional Studies”, vol. 15, 2022, no. 1, s. 90-106.

5. 

https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217721.shtml
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państw regionu przekroczyła wartość importu niemal sze-
ściokrotnie. W tym samym roku wymiana handlowa Chin 
z państwami CEE osiągnęła poziom 103,45 mld USD, czyli była 
o 8,4% większa niż w 2019 roku, i stanowiła 15% wolumenu 
handlu z całą Europą. Był to dwukrotnie większy przyrost 
niż we wszystkich państwach Europy.

W większości państw (oprócz Polski, Czech, Węgier, Ru-
munii i Słowacji) występowało ujemne saldo handlu zagra-
nicznego z ChRL. Import towarów z Polski stanowił ponad 
połowę importu z całego regionu CEE. Dla 10 z 16 państw 
regionu Chiny są jednym z czołowych dostawców towarów. 
Udział Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Macedo-
nii Północnej, Albanii i Czarnogóry w strukturze handlu 
Chin jest marginalny. W strukturze eksportu chińskiego do 
wszystkich państw dominują towary zaawansowane tech-
nologicznie, jak komputery, urządzenia telekomunikacyj-
ne, klimatyzatory, półprzewodniki, natomiast w imporcie: 
drewno, miedź, części i półprodukty – części do silników, 
produkty gumowe, żelazostopy i rudy chromu, ołów. Jedy-
nie w trzech państwach regionu import chiński nieznacznie 
przewyższał eksport: Słowacji, Macedonii Północnej, Bośni 
i Hercegowinie.

Chiny realizują politykę ekspansywną nie tylko wobec 
państw CEE, ale także wobec BRI. Wstępne dane za I półrocze 
2022 roku pokazują, że handel Chin z państwami BRI zwięk-
szył się o 19,8%, co biorąc pod uwagę turbulencje gospodarcze 
związane ze zbliżającym się kryzysem i recesją gospodarki 
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światowej, świadczy o tym, że Chiny stają się głównym do-
stawcą towarów do państw BRI. W latach 2017-2022 obroty 
handlowe z państwami BRI wzrosły dwukrotnie. Ekspan-
sja gospodarcza Chin odbywa się w kierunku nie tylko Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, ale także Azji Południowej 
i Wschodniej oraz Afryki. Są to regiony o znacznie większym 
zapotrzebowaniu na inwestycje infrastrukturalne20. Obecnie 
na 195 gospodarek na świecie ok. 140-150 podpisało umowy 
w ramach BRI. To oznacza, że Chiny wykorzystały szansę 
uzupełnienia niedoborów towarów w państwach biedniej-
szych o zwiększonym ryzyku inwestycyjnym.

Wykres 1. Obroty handlowe Chin z państwami Europy Środkowej i Wschodniej w latach 
2017-2022

Źródło: opracowanie własne na podstawie National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn/tjsj/
ndsj/2021/indexeh.htm.

20 W. Song, Logic of the Chinese developmental state and China’s geo-economic en-
gagement with Central and Eastern Europe, „Asia Europe Journal” 2019, vol. 17 (4),  
s. 387-401.
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Analizując zaangażowanie Chin w handel z państwa-
mi Europy Środkowej i Wschodniej, można zaobserwować 
wyraźną zależność między potencjałem gospodarczym 
i demograficznym państw a dynamiką handlu z Chinami. 
Największe obroty handlowe w 2021 roku zrealizowano po-
między Chinami a największymi państwami CEE: Polską, 
Czechami, Węgrami, Rumunią, Słowacją. Najmniejsze obroty 
(co wcale nie oznacza najmniejszego zaangażowania gospo-
darczego) w 2021 roku Chiny osiągnęły z najmniejszymi pań-
stwami UE oraz państwami spoza Wspólnoty Europejskiej, 
jak Litwa, Łotwa, Estonia, Albania, Macedonia Północna, Bo-

Wykres 2. Handel zagraniczny Chin z państwami Europy Środkowej i Wschodniej w 2021 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie The General Administration of Customs of the People’s Republic of Chi-
na (GACC), http://english.customs.gov.cn/statics/report/preliminary.html.
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śnia i Hercegowina, Czarnogóra. Liderem formatu 14+1 w za-
kresie handlu z Chinami pozostaje Polska.

Największy udział w eksporcie chińskim mają państwa 
Grupy Wyszehradzkiej21. W przypadku państw V4, stanowią-
cych jądro gospodarcze regionu CEE, wymiana handlowa 
w ciągu ostatniej dekady wzrosła trzykrotnie. W 2021 roku 
ok. 45% całego eksportu chińskiego do państw CEE przy-
padło na państwa V4. Natomiast eksport Chin do państw 
bałtyckich pozostaje na poziomie niższym niż np. w Biało-
rusi czy Ukrainie.

Wykres 3. Eksport Chin do wybranych grup państw w 2021 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie The General Administration of Customs of the People’s Republic of Chi-
na (GACC), http://english.customs.gov.cn/statics/report/preliminary.html.

21 Á. Szunomár, China’s investments and infrasturctural expansion 2020, [w:] 
Opportunities and challenges: sustainability of China–EU relations in a changing 
world, J. Shi, G. Heiduk (eds.), Beijing 2019, s. 84-103.

V4 państwa 
bałkańskie

Ukraina Białoruś państwa 
bałtyckie
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Jednak to nie państwa Europy Środkowej i Wschodniej 
są celem ekspansji gospodarczej Chin. Porównując wielkość 
eksportu chińskiego do czterech największych gospoda-
rek UE z eksportem do państw CEE, można zauważyć, że 
współpraca gospodarcza Chin z państwami regionu (oprócz 
Polski) jest ściślejsza niż z zachodnimi państwami Unii Eu-
ropejskiej. Chiny dysponują większą ilością mechanizmów 
współpracy z UE i mają z nią znacznie intensywniejszą wy-
mianę handlową.

Wykres 4. Eksport Chin do wybranych państw Unii Europejskiej w 2021 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie The General Administration of Customs of the People’s Republic of Chi-
na (GACC), http://english.customs.gov.cn/statics/report/preliminary.html.

Sukcesem Chin było także zakończenie w grudniu 
2020 roku negocjacji w sprawie Kompleksowego Porozumie-
nia Inwestycyjnego z UE (CAI). Jego ratyfikacja umożliwi po-
prawę warunków dostępu i funkcjonowania przedsiębiorstw 
europejskich na rynku chińskim, co spowoduje zmniejsze-
nie się asymetrii w handlu chińsko-europejskim. Co więcej, 
Chiny zadeklarowały chęć udziału w realizacji Planu Inwe-

Niemcy Holandia Polska Francja Włochy Rumunia Czechy Węgry



Marta Drabczuk

Prace IEŚ  •  Nr 14/202250

stycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera), opracowanego 
przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny, 
którego zadaniem jest pobudzenie inwestycji w gospodarce 
europejskiej.

Wykres 5. Zmiany wielkości eksportu i importu chińskiego do/z państw Europy Środkowej 
i Wschodniej w latach 2020-2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie The General Administration of Customs of the People’s Republic of Chi-
na (GACC), http://english.customs.gov.cn/statics/report/preliminary.html.
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Państwom Europy Środkowej i Wschodniej daleko do 
roli, którą w chińskim eksporcie pełni Europa Zachodnia, 
niemniej jednak rynki „czternastki” nie są ignorowane przez 
Chiny. Pomimo znaczącego wzrostu skali wymiany handlo-
wej, strukturalnym problemem pozostaje pogłębiający się 
deficyt po stronie państw regionu, który tylko w przypad-
ku Polski wyniósł w 2021 roku aż 31 mld USD. Z kolei w od-
niesieniu do wszystkich państw inicjatywy 16+1 wskaźnik 
ten osiągnął wartość ok. 62 mld USD. Wpływ pandemii CO-
VID-19 na charakter zaangażowania ChRL w regionie CEE 
pozostaje niejasny. Straty poniesione przez chińską gospo-
darkę w połączeniu ze zmianą koncepcji gospodarczej po 
ostatnim zjeździe KPCh w 2022 roku mogą doprowadzić 
do ograniczenia zagranicznej aktywności Państwa Środka 
w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku w Europie Środko-
wej i Wschodniej. Z drugiej strony, trudna sytuacja gospo-
darcza w Europie i Stanach Zjednoczonych może otworzyć 
drogę agresywnej polityce fuzji i przejęć na wzór sytuacji po 
kryzysie z lat 2008-2012. Bez względu na kierunek rozwoju 
wydarzeń należy oczekiwać, że zaostrzenie rywalizacji po-
między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie pozostanie 
bez wpływu na państwa Europy Środkowej i Wschodniej22.

22 P. Pawłowski, P. Musiałek, P. Paszak, USA kontra Chiny: rywalizacja o wpływy 
w Europie Środkowo-Wschodniej, „The Warsaw Institute Review” 2020, https://
warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywaliza-
cja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/ [22.11.2022].

https://warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywalizacja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/
https://warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywalizacja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/
https://warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywalizacja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/
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Chińskie inwestycje  
w Europie Środkowej 
i Wschodniej:  
smok w owczej skórze?

Głównym kanałem ekspansji ChRL w regionie Europy Środ-
kowej i Wschodniej są bezpośrednie inwestycje zagranicz-
ne. Ekspansja kapitałowa Chin, wprowadzenie rozwiązań 
chińskich do gospodarek poszczególnych państw Europy, 
a jednocześnie zagospodarowanie nadwyżki rezerw wa-
lutowych w wysokości ok. 4 bln USD powodują, że Chiny 
stają się mniej wrażliwe na gwałtowne obniżenie wartości 
walut wskutek potencjalnego kryzysu finansowego. Podczas 
ostatniego kryzysu z 2008 roku wdrożono program akredy-
tywy denominowanej w juanie (CBYS – Cross-Border Yuan 
Settlement), dedykowany dla rozliczeń międzynarodowe-

6. 
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go handlu przedsiębiorstw chińskich. W 2020 roku wartość 
transakcji zarejestrowanych w CBYS przekroczyła 29,39 bln 
juanów (tj. 4,39 bln USD). „Dyplomacja pieniądza chińskie-
go” przyśpieszyła pod wpływem wojny Federacji Rosyjskiej 
przeciwko Ukrainie. Chiński autonomiczny system płatno-
ści CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), odpo-
wiednik SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), jest wykorzystywany do przenikania 
juana do globalnego rynku finansowego. CIPS w 2021 roku 
tworzyło 78 uczestników bezpośrednich oraz 1205 pośred-
nich, w tym 159 uczestników pośrednich z Europy.

Realne inwestycje są znacznie mniejsze niż umowy i kon-
trakty podpisane na wykonywanie projektów. Środki inwe-
stycyjne zostały zamrożone podczas pandemii COVID-19, 
jednak pandemia zachęciła chińskie przedsiębiorstwa do 
zwiększenia ekspansji na rynku europejskim. Zdobywają 
one kontrakty na realizację inwestycji publicznych i prywat-
nych, a także szukają partnerów, m.in. krajowych kancelarii 
prawnych, z  którymi mogą współpracować przy akwizy-
cjach. Zwiększa się aktywność chińskich podmiotów pro-
wadzących działalność w zakresie wysokich technologii, 
automatyki czy elektromobilności. Nawet jeśli podmioty 
chińskie nie funkcjonują na rynku CEE pod własną nazwą, 
to i tak są obecne poprzez wejście kapitałowe do akcjona-
riatów korporacji transnarodowych.

 Niektóre z inwestycji wzbudzają kontrowersje. Najczę-
ściej przytaczanymi argumentami są możliwość szpiego-
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stwa gospodarczego i wpływ na bezpieczeństwo państw lub 
utrata strategicznie ważnych technologii. Wśród zagrożeń 
wymienia się też możliwość wywierania wpływu przez Chi-
ny na łańcuch dostaw kluczowych towarów z perspektywy 
państw europejskich. Przykładem może być wprowadzenie 
technologii 5G (potencjalnie służącej służbom wywiadow-
czym Chin do inwigilacji ludności) i budowa w państwach 
bałtyckich infrastruktury jednego z największych produ-
centów sprzętu telekomunikacyjnego na świecie – Huawei 
Technologies, lub chęć przejęcia spółki Aixtron, głównego 
dostawcy technologii azotku galu, używanego w produkcji 
zaawansowanych radarów dostarczanych NATO.

Przez wiele lat europejskie inwestycje dokonywane 
w Chinach wielokrotnie przewyższały chińskie inwestycje 
w Europie. Przełomowy okazał się rok 2014, a w 2016 roku 
chińskie inwestycje w Europie przewyższały już aż czte-
rokrotnie te dokonywane przez europejskich inwestorów 
na terenie Chin. Wśród największych odbiorców chińskich 
inwestycji w Europie pozostają Niemcy, Wielka Brytania 
i państwa Beneluksu. Zgodnie z danymi raportu Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego wśród 13 największych 
odbiorców chińskich inwestycji są kraje Europy Zachodniej, 
zaś 13 z 15 państw, które odebrały najmniej tego rodzaju in-
westycji, leży w Europie Środkowej i Wschodniej.

W ciągu zaledwie dziesięciu lat całkowita wartość chiń-
skich inwestycji na Starym Kontynencie (nie licząc Rosji) 
wzrosła niemal siedemnastokrotnie (z 23 mld USD w 2008 do 
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385 mld USD w 2018 roku). Za rekordowy uznaje się rok 2017, 
gdy dokonano inwestycji na ponad 100 mld USD. W latach 
2000-2019 ze 129 mld USD chińskich inwestycji ogółem tylko 
10 mld trafiło do Europy Środkowej i Wschodniej (7,8%). Dla 
porównania, inwestycje chińskie w Niemczech w 2019 roku 
były 2,5-krotnie większe. Bezpośrednie inwestycje Chin 
w Europie Środkowej i Wschodniej w 2018 i 2019 roku sta-
nowiły odpowiednio 2% i 3% (w latach 2014-2016 – 0,37-1,65%) 
inwestycji Chin w państwach Europy Zachodniej.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku euro-
pejskich inwestycji w Chinach. Całkowity udział chińskich 
inwestycji na terenie Europy to zaledwie kilka procent, pod-
czas gdy inwestycje dokonywane przez Stany Zjednoczone 
wynoszą ok. 35%. Istotne jest to, że chińskie BIZ to transfer 
dużej wartości – w stosunku do wielkości gospodarek Europy 
Środkowej i Wschodniej – kapitału finansowego. Najbardziej 
atrakcyjnym miejscem docelowym były Bałkany Zachodnie, 
gdzie chińskie inwestycje nie musiały być ściśle zgodne z za-
sadą przejrzystości finansowania projektów UE, zasadami 
wolnej konkurencji czy ochrony środowiska, prawem zamó-
wień publicznych oraz zasadami pomocy państwa.

W ostatniej dekadzie największe bezpośrednie inwestycje 
chińskie w ramach BRI (o wartości powyżej 100 mld USD – 
investment & construction) w państwach Europy Środko-
wej i Wschodniej były dokonywane w sektorze transportu, 
logistyki i energetyki. Liderem jest tu Serbia, która jest be-
neficjentem 28 projektów inwestycyjnych, Polska – 10 pro-
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jektów, oraz Bośnia i Hercegowina – 9 projektów. Na terenie 
Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji i Słowenii w ostatnich kilku 
latach nie były realizowane żadne duże inwestycje chińskie.

Sektory, w których inwestowany jest chiński kapitał 
w Europie, są bardzo zróżnicowane. Do sektorów cieszących 
się największą popularnością należą sektory: transportowy 
(69 mld USD), energetyczny (64 mld USD), rolniczy (58 mld 
USD) i technologiczny (31 mld USD). Odnotowuje się również 
inwestycje w branżach: chemicznej, medycznej, turystycznej 
oraz rozrywki i mediów.

Oficjalne statystyki dotyczące BIZ dostarczane przez 
chiński bank centralny zaniżają prawdziwą wartość chiń-
skich inwestycji w regionie. Bardziej realistyczny stan 
odwzorowuje całkowita wartość chińskich przepływów fi-
nansowych. Od 2009 roku ok. 14 mld USD chińskich fundu-
szy weszło na rynek europejski w formie dotacji, pożyczek, 
fuzji, nabywanych aktywów krajowych i umów koncesyj-
nych. Liderami są w tym zakresie Serbia, Bośnia i Hercego-
wina oraz Węgry.

Biorąc pod uwagę badania Datenna23, największe prze-
jęcia są dokonywane poza Europą Środkową i Wschodnią, 

23 EU-China Joint Venture Radar, https://www.datenna.com/china-eu-fdi-radar 
[25.11.2022]. Datenna opracowała narzędzie analityczne służące mierzeniu skali 
wpływów chińskiego biznesu w Europie. Stworzony przez firmę radar bezpośred-
nich chińskich inwestycji to interaktywna mapa, na której możliwe jest spraw-
dzenie profilu wybranej inwestycji chińskiego podmiotu w krajach należących 
do Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii.

https://www.datenna.com/china-eu-fdi-radar
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m.in. w Niemczech, Francji czy we Włoszech. W państwach 
Europy Środkowej, które są członkami UE, poziom przejęć 
pozostaje dość niski, natomiast wysoki jest poziom wpływu 
rządu chińskiego (np. poprzez to, że akcjonariuszem mają-
cym głos kontrolny w spółce przejmującej jest spółka pań-
stwowa lub Rada Państwa Chińskiej Republiki Ludowej).

Analogicznie kształtuje się sytuacja 500 największych eu-
ropejskich spółek joint venture w Chinach, gdyż 32% z nich 
znajduje się pod znaczącym wpływem rządu chińskiego, przy 
czym poziom wpływu jest wysoki (99 spółek joint venture) lub 
średni (65 spółek joint venture)24. Analizując strukturę własno-

24 EU-China Joint Venture Radar to trwająca inicjatywa badawcza, której celem jest 
zapewnienie większej przejrzystości europejskich inwestycji w Chinach. Obecnie 

Wykres 6. Chińskie przepływy finansowe w latach 2000-2020

Źródło: M. Vladimirov, A. Gerganov, Chinese Economic Influence in Europe.  The Governance and Climate Co-
nundrum, Center for the Study of Democracy 2021, https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/
files/2021_09/Chinese_EI_Europe_ENG_WEB.pdf. 
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ści chińsko-europejskich spółek joint venture w Chinach, na-
leży stwierdzić, że w 71% przypadków pakiet większościowy 
akcji posiada strona chińska (w ręku partnera europejskiego 
pozostaje zazwyczaj do 50% akcji). Co więcej, co trzecia spółka 
kontrolowana jest przez stronę europejską tylko w 35%, co 
wskazuje na kontrolę strony chińskiej nad spółką. Podmioty 
gospodarcze z państw Europy Środkowej i Wschodniej naj-
więcej inwestują w produkty i usługi konsumpcyjne (Rumu-
nia – 62,96%, Chorwacja – 40%, Bułgaria – 37,5%, Serbia – 37,5%, 
Polska – 37,34%, Czechy – 35,48%, Węgry – 33,33%) oraz finanse 
i usługi biznesowe (Bułgaria – 37,5%, Serbia – 25%, Węgry – 
20,51%, Chorwacja – 20%, Polska – 18,67%). W czołówce inwe-
storów europejskich w Chinach pozostają państwa Europy 
Zachodniej: Niemcy, Holandia, Francja oraz Włochy.

Analiza przedstawionych danych wskazuje, że więk-
szość chińskich przejęć lub inwestycji w Europie dotyczyła 
podmiotów gospodarczych zajmujących się przede wszyst-
kim najnowszymi technologiami oraz przedsiębiorstw 
przemysłowych działających w branży motoryzacyjnej, 
energetycznej, chemicznej, elektronicznej, informatycznej 
i maszynowej. Inwestycje te najczęściej dotyczą przejęcia co 
najmniej pakietów kontrolnych w przedsiębiorstwach (51% 
udziałów) lub wykupu całości firmy.

obejmuje wszystkie europejskie spółki joint venture w Chinach, a także uwzględ-
nia na interaktywnej mapie wszystkie europejskie podmioty będące w całości 
własnością zagraniczną (WFOE) w Chinach, https://www.datenna.com.
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Tabela 3. Przejęcia firm krajowych państw UE przez przedsiębiorstwa chińskie

Państwo Ilość  
akwizycji ogółem

Ilość akwizycji z udziałem 
chińskich podmiotów pań-

stwowych/chińskiego rządu

Proc. udział  
podmiotów chińskich

Polska 15 8 53

Czechy 7 2 28

Estonia 2 1 50

Łotwa 1 1 100

Węgry 4 2 50

Rumunia 7 1 14

Bułgaria 1 1 100

Słowenia 1 1 100

Chorwacja 2 2 100

Serbia 2 1 50

Czarnogóra 2 2 100

Niemcy 189 56 29

Francja 80 33 41

Włochy 57 21 36
Źródło: opracowanie własne na podstawie The China-EU FDI Radar, https://www.datenna.com/china-eu-fdi-radar.

Według danych Instytutu MERICS w latach 2000-
2019 przedsiębiorstwa z ChRL zainwestowały w państwach 
członkowskich UE, należących równocześnie do formatu 
17+1, kwotę nieznacznie przekraczającą 10 mld EUR. Większe 
środki zainwestowane zostały choćby w Finlandii (12 mld 
EUR) czy Holandii (10,2 mld USD), przy czym jeszcze wyższe 
wskaźniki występują w odniesieniu do Niemiec (22,7 mld 
EUR), Wielkiej Brytanii (50,3 mld EUR) oraz Francji (14,4 mld 

https://www.datenna.com/china-eu-fdi-radar
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EUR)25. Chińscy inwestorzy poszukują przede wszystkim 
zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw z moc-
ną pozycją rynkową, które mogą wesprzeć transformację 
gospodarki ChRL i jej globalną ekspansję. Niewielka licz-
ba takich podmiotów w CEE sprawia, że także transakcje 
M&A (mergers & acquisitions – transakcje fuzji lub przejęć, 
skutkujące zmianą w strukturze własności przedsiębior-
stwa) utrzymują się na niskim poziomie. Z kolei znikoma 
wartość inwestycji infrastrukturalnych wynika z niedosto-
sowania oferty chińskiej do realiów gospodarczych państw 
CEE. Zaproponowane linie kredytowe nie były w stanie 
skutecznie konkurować z funduszami europejskimi, wy-
magającymi wprawdzie wkładu własnego, lecz mającymi 
charakter dotacji. Model finansowania przyjęty w ramach 
Nowego Jedwabnego Szlaku wiąże się ponadto z konieczno-
ścią zaangażowania chińskich przedsiębiorstw, sprzętu oraz 
personelu, co powoduje, że inwestycje te pozostają w sprzecz-
ności z prawem unijnym dotyczącym zamówień publicz-
nych. Z tego względu inicjatywa znalazła podatny grunt na 
Bałkanach Zachodnich, gdzie możliwa jest finalizacja umów 
na podstawie bilateralnych kontaktów politycznych.

Dane na temat inwestycji pozwalają na weryfikację 
prawdziwości narracji o dużym zaangażowaniu chińskiego 

25 P. Pawłowski, P. Musiałek, P. Paszak, USA kontra Chiny: rywalizacja o wpływy 
w Europie Środkowo-Wschodniej, „The Warsaw Institute Review” 2020, https://
warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywaliza-
cja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/ [22.11.2022].

https://warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywalizacja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/
https://warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywalizacja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/
https://warsawinstitute.review/pl/aktualnosci/raport-specjalny-usa-vs-chiny-rywalizacja-o-wplywy-w-europie-srodkowo-wschodniej/
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kapitału i ekspansji gospodarczej w regionie CEE. Skala chiń-
skiego zaangażowania kapitałowego jest o wiele większa 
w Europie Zachodniej, gdzie doszło do przejęcia przez chiń-
skie podmioty 479 firm, przy czym chiński rząd miał udział 
w 181 przejęciach. Natomiast w Europie Środkowej i Wschod-
niej miało miejsce zaledwie 40 przejęć, z czego w 21 z nich 
stwierdzono udział chińskiego rządu.

Chińskie inwestycje w Europie stale przybierają na sile. 
Chiny wykorzystują także swoją obecność i aktywność 
w organizacjach międzynarodowych, m.in. w Banku Świa-
towym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Azjatyc-
kim Banku Rozwoju. Wywierają one wpływ na rozwiązania 
instytucjonalne oraz politykę wobec państw, do których te 
organizacje kierują pomoc finansową, wsparcie techniczne 
oraz kadrowe. Wpływy te łączą się z ofensywą dyploma-
tyczną Chin.
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Szanse i wyzwania ekspansji 
chińskiej w Europie  
Środkowej i Wschodniej

W zmieniającym się porządku międzynarodowym ekspan-
sja gospodarcza Chin będzie narastać, gdyż Chiny nie zre-
zygnują ze zwiększania wpływów w skali globalnej. Nie jest 
możliwe całkowite wyeliminowanie obecności podmiotów 
chińskich z Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ ryn-
ki regionalne stanowią część rynku światowego, na którym 
Chiny zajmują kluczową pozycję ekonomiczną.

Początkowo zainteresowanie Chin regionem CEE wzbu-
dzało entuzjazm elit politycznych państw regionu, a Chiny 
były postrzegane jako ekonomiczna alternatywa dla rynków 
zachodnich. Dla państw CEE Chiny miały być znacznie wy-

7. 
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godniejszym partnerem niż państwa Zachodu, a tym bar-
dziej zdominowane przez nie instytucje międzynarodowe. 
Jednak większość z nich (szczególnie członkowie UE) nie 
jest zadowolona z braku znaczących korzyści gospodar-
czych i rosnących oznak prób wpływania na ich politykę 
wewnętrzną (poprzez szpiegostwo gospodarcze, kupowanie 
wpływów politycznych, działania dezinformacyjne, pene-
trację środowisk naukowych i think tanków). Dotychcza-
sowe doświadczenia wskazują, że Chiny są zainteresowane 
inwestycjami tylko w rozumieniu przejęć przedsiębiorstw 
nasyconych technologicznie. Brakuje inwestycji greenfiel-
dowych – tworzących technologiczne know-how, generują-
cych nowe miejsca pracy i przesuwających gospodarki CEE 
na coraz wyższe stopnie łańcucha wartości. W 2018 roku UE 
wprowadziła tzw. screening inwestycyjny, czyli mechanizm 
ochronny, który służy do identyfikacji i ewentualnie zablo-
kowania chińskich inwestycji stwarzających zagrożenie dla 
strategicznych interesów i bezpieczeństwa Europy.

Państwom CEE coraz mniej odpowiada chińska strategia 
gospodarcza. Po pierwszej dekadzie istnienia formatu współ-
pracy 14+1 (byłego 17+1), nasila się krytyka jego rezultatów 
oraz implikacji zarówno gospodarczych, jak i politycznych. 
Działania rządu chińskiego, naruszające prawa człowieka 
(Hongkong, Ujgurzy, Tajwan), podważają zaufanie i wzbu-
dzają podejrzliwość państw CEE wobec propozycji oraz fair 
play Chin, co przekłada się na zmniejszenie zaangażowania 
we wzajemną kooperację. Percepcja Chin zmieniła się pod 
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wpływem rosnącego znaczenia Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych w regionie w walce ze skutkami pandemii 
COVID-19 oraz w zapewnieniu gwarancji bezpieczeństwa 
i powstrzymaniu rosyjskiej agresji.

Widoczne jest ochłodzenie relacji chińsko-europejskich. 
Państwa bałtyckie zrezygnowały z udziału w projektach 
formatu 17+1. Jako pierwsza w 2021 roku wycofała się Li-
twa. Po otwarciu przedstawicielstwa handlowego Tajwanu 
w Wilnie doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych 
z Chinami. W ramach odwetu za podważenie „jednych Chin” 
zablokowano import z Litwy oraz import z innych państw 
UE zawierający towary z Litwy. Łotwa i Estonia w 2022 roku 
wspólnie ogłosiły, że nie będą już uczestniczyć w dotychcza-
sowym formacie, przez co został on zmieniony na format 
14+126. W Rumunii projekty z udziałem Chin zostały całkowi-
cie zamrożone, po podpisaniu kilku umów nie zrealizowano 
żadnego projektu z puli 10 mld USD. W 2020 roku Rumunia 
przerwała rozmowy w sprawie elektrowni atomowej w Cer-
navodă i zmieniła partnera na firmę amerykańską. Cze-
ski rząd socjaldemokratyczny (2014-2017),  wspierany  w tej 
kwestii przez prezydenta Miloša Zemana, zainicjował „re-
start”  czeskiej polityki wobec Chin, proponując realizację 
„polityki pragmatycznej”. Jednak rosnące obawy co do ma-

26 A. Kuczyńska-Zonik, T. Stępniewski, China and Central Europe. The case of the Bal-
tic states, [w:] China–EU Relations in a New Era of Global Transformation, X. Li (ed.), 
London 2021, s. 209-227.
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nipulacji chińskich spowodowały, że w maju 2022 roku sej-
mowa komisja spraw zagranicznych jednogłośnie podjęła 
uchwałę, w której zwróciła się do MSZ o zbadanie możli-
wości opuszczenia formatu 16+1. Wyjście z tego formatu 
w czasie, kiedy Republika Czeska przewodniczy Radzie Eu-
ropejskiej (do grudnia 2022), i po sporze Litwy z Chinami 
byłoby kolejnym pęknięciem w relacjach unijno-chińskich, 
dodatkowo w czasie nadciągającego kryzysu energetyczne-
go, rosnącej inflacji w Europie i wojny rosyjsko-ukraińskiej. 
Wyjście Czech z inicjatywy w 2023 roku jest bardzo praw-
dopodobne. Rządy autorytarne Chin pogarszają dotychczas 
pozytywnie rozwijające się relacje polsko-chińskie. Polska 
jest największym państwem regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej i drugim co do wielkości importerem wśród 
państw CEE27. Jest jednym z założycieli Azjatyckiego Ban-
ku Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian Infrastructure 
Investment Bank, AIIB) oraz partnerem strategicznym Chin. 
Jednak priorytetem dla Polski pozostaje partnerstwo unijne 
i transatlantyckie, co w świetle zaostrzającej się rywalizacji 
amerykańsko-chińskiej będzie wymagało zajęcia wyraźnego 
sojuszniczego stanowiska po stronie Stanów Zjednoczonych.

Nie oznacza to, że reakcja ta była jednakowa w całym 
regionie. Węgry, jak można się spodziewać, pozostają bli-

27 Y. Yang, China, Poland Vows to Strengthen Bilateral Cooperation, The State Coun-
cil of Peple’s Republic of China, 2019, https://english.www.gov.cn/statecouncil/
wangyi/201907/09/content_WS5d243b24c6d03ce67879a19f.html [25.11.2022].
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skim sojusznikiem Chin wśród państw Unii Europejskiej. 
Rząd chiński, prowadząc dyplomację edukacyjną, ustanowił 
kampus Uniwersytetu Fudan w Budapeszcie (wbrew maso-
wym protestom)28. W 2014 roku Węgry podpisały z Chinami 
porozumienie o budowie połączenia kolejowego między Bu-
dapesztem a Belgradem (kredytowanej przez Exim Bank of 
China oraz z udziałem chińskich przedsiębiorstw), jednak 
jak na razie inwestycja ta pozostaje niezrealizowana29. Węgry 
poparły Chiny w 2016 roku w kwestii uzyskania przez gospo-
darkę chińską statusu gospodarki rynkowej, choć w ślad za 
tym nie poszły żadne inwestycje chińskie.

Ekspansja gospodarcza Chin w kierunku Europy Środko-
wej i Wschodniej niewątpliwie stwarza możliwości rozwoju 
regionu. Handel jest motorem napędowym, ale problemem 
pozostaje jego asymetryczność z przewagą na korzyść Chin. 
Dynamiczny rozwój państw regionu przyczynił się do wzro-
stu atrakcyjności ich rynków zbytu dla towarów chińskich. 
Natomiast same Chiny dążą do umocnienia relacji politycz-
nych poprzez dominację w handlu oraz przejęcie kontroli 
nad poszczególnymi sektorami gospodarek CEE. Niemniej 
chińska oferta okazała się przeszacowana – kredyty inwe-

28 A. Pratap, Why Hungarians are opposing upcoming Chinese univercsity in Budapest, 
17.06.2021, The Week, https://www.theweek.in/columns/Anita-Pratap/2021/06/17/
why-hungarians-are-opposing-upcoming-chinese-university-in-budapest-anita-
-pratap.html [25.11.2022].

29 A. Chojan, Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w Europie Środkowo-
-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] Unia Europejska – Chiny 
w XXI wieku…, s. 164-165.

https://www.theweek.in/columns/Anita-Pratap/2021/06/17/why-hungarians-are-opposing-upcoming-chinese-university-in-budapest-anita-pratap.html
https://www.theweek.in/columns/Anita-Pratap/2021/06/17/why-hungarians-are-opposing-upcoming-chinese-university-in-budapest-anita-pratap.html
https://www.theweek.in/columns/Anita-Pratap/2021/06/17/why-hungarians-are-opposing-upcoming-chinese-university-in-budapest-anita-pratap.html
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stycyjne były zbyt drogie (droższe niż fundusze unijne), 
z ryzykiem niepowodzenia projektu przerzuconym na kredy-
tobiorcę, generujące dług publiczny państwa (np. zadłużenie 
Czarnogóry po budowie autostrady przez podmioty chiń-
skie), a inwestycje prawie znikome (mniej niż 1% ogółu BIZ 
chińskich). Zmieniające się nastawienie państw CEE do Chin 
wpłynęło na relacje między UE a Państwem Środka30. Unia 
Europejska podchodziła do formatu 16+1 z nieufnością, oba-
wiając się, że inicjatywa ta jest częścią strategii „dziel i rządź”, 
którą posługują się Chiny w stosunku do Europy. Obawy te 
okazały się w dużej mierze nieuzasadnione, a państwa CEE 
wykorzystywały propozycje współpracy gospodarczej Chin 
głównie dla własnych korzyści. W 2019 roku przyjęto stra-
tegię Komisji Europejskiej EU−China – A strategic outlook, 
wyznaczającą kierunki polityki UE wobec Chin. Po raz pierw-
szy Państwo Środka zostało w niej nazwane „konkurentem 
ekonomicznym w dążeniu do technologicznego przywódz-
twa oraz rywalem systemowym promującym alternatywne 
modele rządzenia”31.

Pogarszające się relacje Chiny–CEE z powodu niespeł-
nionych chińskich obietnic gospodarczych i podejmowa-

30 P. Bergsen, V. Šniukaitė, Central and Eastern Europe become hawkish on China, 
16.09.2022, Chatham House, https://www.chathamhouse.org/2022/09/central-
-and-eastern-europe-become-hawkish-china [25.11.2022].

31 European Commission and HR/VP contribution to the European Council, EU–China 
– A strategic outlook, JOIN (2019) 5 final, Strasbourg, 12.03.2019, https://ec.europa.
eu/info/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-eu-
ropean-council-21-22-march-2019_en [11.11.2022].

https://www.chathamhouse.org/2022/09/central-and-eastern-europe-become-hawkish-china
https://www.chathamhouse.org/2022/09/central-and-eastern-europe-become-hawkish-china
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nych prób wywierania wpływu na politykę wewnętrzną 
państw Europy Środkowo-Wschodniej pogłębiła agresja Ro-
sji przeciwko Ukrainie trwająca od 2014 roku. Inwazja Rosji 
na Ukrainę z 2022 roku stała się wyzwaniem dla bezpie-
czeństwa w regionie, a mimo to na marginesie Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie Xi Jinping i Władimir 
Putin wydali wspólny komunikat, w którym Chiny poparły 
żądania Moskwy dotyczące przywrócenia granic NATO do 
stanu sprzed 1997 roku, całkowicie ignorując bezpieczeń-
stwo Europy Środkowo-Wschodniej. Ukryte poparcie Chin 
dla Rosji po inwazji na Ukrainę pogłębiło podejrzliwość do 
ich szacunku dla suwerenności innych narodów. Chiński 
aparat dyplomatyczny wyraźnie zauważył te zmieniające 
się nastroje w rządach państw Europy Środkowej i Wschod-
niej. W kwietniu i maju 2022 roku specjalna wysłanniczka ds. 
relacji z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, ambasa-
dor Huo Yuzhen, odwiedziła 8 państw regionu. Jej zadaniem 
było „wyeliminowanie nieporozumień dotyczących konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego”. Wyjazd nie był jednak szczególnie 
udany. Delegacji nie udało się zorganizować spotkań na wy-
sokim szczeblu, przy czym najbardziej widocznym przypad-
kiem była odmowa spotkania z Hou Yuzhen ministra spraw 
zagranicznych Polski, dotychczasowego strategicznego part-
nera Chin w regionie CEE.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zajęły krytycz-
ne stanowisko wobec chińskiego wsparcia dla Rosji podczas 
ostatniego szczytu UE–Chiny, który odbył się w kwietniu 
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2022 roku32. Nie oznacza to, że rozbieżności zamykają drogę 
do dialogu z Chinami (szczególnie na poziomie bilateral-
nym), sygnalizują jednak potrzebę dyskusji oraz stworzenia 
agendy problemów do rozwiązania, gdyż utrzymywanie 
stosunków i współpracy z Chinami jest zarówno szansą, jak 
i koniecznością dla państw CEE.

Wyzwaniem dla relacji Chiny–CEE będzie wzrost napię-
cia wynikający ze ścierania się interesów geoekonomicznych 
i geopolitycznych Chiny–USA. Barierą jest rosnący w siłę 
autorytaryzm chiński, a także odmienność kultur politycz-
nych, które powodują nieufność demokratycznych rządów 
wobec rządów autorytarnych Chin.   Wyzwaniem jest także 
brak wspólnych wartości, systemów politycznych oraz po-
dejścia do budowania relacji multilateralnych. Mimo tych 
różnic oraz zagrożenia w postaci uzależniania infrastruk-
tury od chińskich technologii (co zwiększa m.in. podatność 
państw CEE na szantaż reżimu chińskiego) dalsza współpra-
ca z Państwem Środka w pewnych obszarach – jak zmiany 
klimatyczne, rozwiązania medyczne, energia odnawialna 
– jest konieczna33. We wrześniu 2020 roku Xi Jinping ogło-
sił, że Chiny będą dążyć do osiągnięcia zmniejszenia emisji 

32 EU–China summit: Restoring peace and stability in Ukraine is a shared responsibili-
ty, European Council Press release, 1 April 2022, https://www.consilium.europa.
eu/en/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-
-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/ [11.11.2022].

33 T. Kamiński, M. Gzik, Trzydzieści lat niewygodnego partnerstwa − ewolucja stosun-
ków UE–Chiny, [w:] Unia Europejska w turbulentnym świecie. 30 lat traktatu z Ma-
astricht, J. M. Fiszer, T. Stępniewski (red.), Lublin – Warszawa 2022, s. 211-234.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
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CO2 przed 2030 rokiem i osiągnięcia neutralności węglowej 
przed 2060 rokiem. Chodzi o potencjalną współpracę z UE 
w zakresie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
neutralność klimatyczną. Współpraca państw z CEE z Chi-
nami stanowi przeciwwagę dla relacji z UE, i Pekin będzie 
próbował wykorzystać takie podejście do załatwiania wła-
snych interesów gospodarczych zarówno z państwami regio-
nu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i z Unią Europejską34.

34 H. Brands, J. Sullivan, China has two paths to global domination, May 2022, Foreign 
Policy, https://foreignpolicy.com/2020/05/22/china-superpower-two-paths-glo-
bal-domination-cold-war/ [11.11.2022].

https://foreignpolicy.com/2020/05/22/china-superpower-two-paths-global-domination-cold-war/
https://foreignpolicy.com/2020/05/22/china-superpower-two-paths-global-domination-cold-war/
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Wnioski

 Ц Europa Środkowa i Wschodnia pozostanie kierunkiem 
priorytetowym ekspansji gospodarczej Chin w kontek-
ście rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego też 
należy oczekiwać, że na umacniającą się pozycję USA 
Chiny będą reagować poprzez asertywne działania go-
spodarcze – traktowane jako instrument służący budo-
waniu relacji politycznych z państwami CEE, które z kolei 
prowadzą do zacieśniania kontaktów z Unią Europejską.

 Ц Zachodzący proces globalnego podziału na dwa bloki: 
państwa demokratyczne vs. państwa autorytarne powo-
duje, że państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej 
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oraz Chiny znalazły się po dwóch różnych stronach. To 
oznacza koniec „okresu naiwności” w podejściu państw 
CEE do interesów strategicznych Chin w regionie.

 Ц Pandemia COVID-19 i wojna rosyjsko-ukraińska spowo-
dowały spadek inwestycji chińskich w regionie, ale nie 
wpłynęły na wymianę handlową, która także w kolejnej 
dekadzie będzie motorem napędowym relacji Chiny–CEE. 
Pokazały również dysproporcję między deklarowanymi 
planami i możliwościami Chin a oczekiwaniami państw 
Europy Środkowej i Wschodniej.

 Ц Nie jest możliwe zahamowanie lub wyeliminowanie obec-
ności Chin w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. 
Współpraca w wybranych obszarach jest wręcz pożąda-
na. Jednak propozycje współpracy Chin należy oceniać 
realistycznie, z uwzględnieniem strategicznych interesów 
państwowych, gdyż Chiny działają na rzecz budowania 
własnej potęgi. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej 
powinny dokonać bilansu zysków i strat nie tylko ekono-
micznych, ale przede wszystkim politycznych. Członko-
wie UE z regionu CEE powinni godzić propozycje chińskie 
z interesami narodowymi i wspólnotowymi.

 Ц Silne gospodarki UE (Niemcy, Francja) będą dążyć do 
ograniczania penetracji Chin w państwach nienależą-
cych do UE z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 
Przykładem jest tu zapoczątkowana inicjatywa bałkań-
ska – Open Balkan, która poniekąd dubluje inicjatywy 
regionalne popierane przez UE, jak Środkowoeuropejskie 
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Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) oraz Wspólny 
Rynek Regionalny (CRM).

 Ц Kryzys formatu 14+1 nie wpłynie na zmniejszenie zain-
teresowania regionem CEE ze strony Chin. Pozostanie 
on ważnym forum dialogu Chin z państwami CEE, wy-
korzystywanym wtedy, gdy interesy strategiczne Chin 
będą wymagać pozyskania przychylności państw regio-
nu. Będzie także alternatywą dla państw, które kryty-
kują zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Europą 
Środkową i Wschodnią lub są rozczarowane polityką 
Unii Europejskiej. Chiny, przedkładając bilateralizm nad 
multilateralizm, będą kształtować propozycję współpracy 
dopasowaną do poszczególnych państw lub grup państw 
CEE.
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