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STRESZCZENIE 
Od czasu uruchomienia w 2013 roku to, co określa się w Chinach jako inicjatywę „Jeden pas, jedna 
droga“ zaczęło pełnić rolę fundamentu dyplomacji gospodarczej Pekinu. W ramach „Pasa i drogi“ 
Pekin stara się wypromować wizję świata, który będzie bardziej połączony dzięki finansowanej przez 
Chiny sieci infrastruktury fizycznej i cyfrowej. Potrzeby infrastrukturalne w Azji i poza nią są 
znaczne, ale „Pas i droga“ to coś więcej niż tylko inicjatywa gospodarcza. Jest to zasadnicze 
narzędzie do realizowania ambicji geopolitycznych Chin. Za pośrednictwem działalności 
gospodarczej realizowanej zbiorczo pod szyldem „Pasa i drogi“ Pekin wprowadza w życie swoją 
wizję XXI wieku zdefiniowaną przez strefy wpływów potęgi gospodarczej, interakcje gospodarcze 
kierowane odgórnie przez władzę państwową i pełzający autorytaryzm. 1  
 
Podczas gdy Pekin przygotowuje się do zorganizowania pod koniec kwietnia 2019 roku drugiego 
forum poświęconego inicjatywie „Pasa i drogi“, kraje, które wcześniej z zadowoleniem przyjmowały 
chińskie inwestycje coraz głośniej mówią o negatywach. Raport ten ma służyć jako źródło informacji 
dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw, dziennikarzy i grup społeczeństwa obywatelskiego, które 
przystępują do ponownej oceny kosztów i korzyści przedsięwzięć związanych z „Pasem i drogą“. 
Opierając się na wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez Centrum na rzecz Nowego 
Bezpieczeństwa Amerykańskiego [Center for a New American Security - CNAS] i innych instytucji, 2 
niniejszy raport stanowi ogólny przegląd głównych wyzwań związanych z chińskim „Pasem i drogą“. 
Raport bada te wyzwania w kontekście 10 przypadków, które nie zostały odpowiednio nagłośnione i 
określa przyszłe problemy, jakie będą generowane przez rosnące ukierunkowanie "Pasa i drogi" na 
domenę cyfrową. Na koniec raport przedstawia listę kontrolną do oceny przyszłych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych z udziałem Chin. 
 
SIEDEM WYZWAŃ STAWIANYCH PRZEZ CHIŃSKIE INWESTYCJE 
Chociaż chińskie przedsięwzięcia infrastrukturalne nie są monolitem, to stawiają one państwa będące 
ich odbiorcami przed szeregiem wspólnych wyzwań. Wyzwania te to między innymi: 
 

1. Erozja suwerenności narodowej: Pekin uzyskuje kontrolę nad wybranymi 
przedsięwzięciami infrastrukturalnymi przez ustalenia kapitałowe, długoterminowy leasing 
lub umowy operacyjne. zawierane na dziesięciolecia. 

 
2. Brak przejrzystości: wiele projektów obejmuje nieprzejrzyste procesy przetargowe na 

kontrakty oraz warunki finansowe, które nie podlegają kontroli publicznej.   
 

3. Niezrównoważone obciążenia finansowe: Chińskie kredyty dla niektórych krajów 
powodują podniesienie ich ryzyka nieuregulowania długu lub trudności ze spłatą w sytuacji, 



	

gdy niektóre zakończone przedsięwzięcia nie generują wystarczających dochodów, którymi 
dałoby się uzasadnić poniesione na nie koszty. 

 
4. Wyłączenie lokalnych potrzeb ekonomicznych: przedsięwzięcia „Pasa i drogi“ często 

wiążą się z wykorzystaniem chińskich firm i siły roboczej na etapie budowy, co nie 
przyczynia się do transferu umiejętności na rzecz miejscowych pracowników, a w niektórych 
przypadkach może prowadzić do niesprawiedliwych zasad podziału zysku.  

 
5. Ryzyko geopolityczne: niektóre projekty infrastrukturalne finansowane, budowane i 

prowadzone przez Chiny mogą stanowić zagrożenie dla infrastruktury telekomunikacyjnej 
kraju będącego ich odbiorcą lub spowodować, że kraj ten znajdzie się w centrum 
strategicznej konkurencji pomiędzy Pekinem i innymi wielkimi mocarstwami. 

 
6. Negatywne wpływy na środowisko: Przedsięwzięcia „Pasa i drogi“ zostały rozpoczęte w 

niektórych przypadkach bez przeprowadzenia odpowiednich ocen oddziaływania na 
środowisko lub już spowodowały poważne szkody dla środowiska. 

 
7. Znaczny potencjał korupcyjny: W krajach, gdzie poziom kleptokracji jest już wysoki, w 

ramach projektów „Pasa i drogi“ stosowane są łapówki dla polityków i biurokratów. 
 
Te wyzwania związane z chińską inicjatywą „Pasa i drogi“ nie są ograniczone do określonego 
regionu lub typu przedsięwzięcia infrastrukturalnego. Dane zebrane z 10 mniej znanych chińskich 
projektów realizowanych w różnych częściach świata wskazują, że w przypadku każdego z nich 
występują trzy lub więcej z tych wyzwań. 
 
Chińskie przedsięwzięcia infrastrukturalne: Ujęcie globalne 

REGION PRZEDSIĘWZIĘCIE ZWIĄZANE Z NIM 
WYZWANIA 

AMERYKA ŁACIŃSKA 
Zapora wodna Coca Codo Sinclair, Ekwador   6 
Obiekt do badania przestrzeni kosmicznej, 
Argentyna   4 

EUROPA Kolej Budapeszt-Belgrad, Węgry 3 

AFRYKA Projekt w zakresie rozpoznawania twarzy, 
Zimbabwe 4 

BLISKI WSCHÓD Port Hajfa, Izrael 3 

AZJA POŁUDNIOWA 
I ŚRODKOWA 

Kopalnie węgla, Pakistan 5 

Chińsko-turkmeński gazociąg linia D, Tadżykistan 4 

AZJA POŁUDNIOWO-
WSCHODNIA 

Port Kyaukpyu, Burma 7 

Szybka kolej Jakarta-Bandung, Indonezja 3 

ILES DU PACIFIQUE Quai de Luganville, Vanuatu 4 

 



	

SPOJRZENIE DO PRZODU 
Ze względu na te wyzwania „Pas i droga“ napotyka na coraz większy opór na arenie 
międzynarodowej, a szczególnie w regionie Indo-Pacyfiku. Ten rosnący gwałtowny sprzeciw został 
dostrzeżony w Pekinie.3 Jest jednak mało prawdopodobne, że podejście Chin zmieni się zasadniczo 
w najbliższych latach. Sama skala realizowanych przedsięwzięć „Pasa i drogi" ogranicza zdolność 
Chin do przeorientowania się na mniejsze i mniej kontrowersyjne działania. Ponadto „Pas i droga" 
to w ostatecznym rozrachunku mechanizm do realizacji geopolitycznych ambicji Chin. Straty 
ponoszone przez kraje, na których terenie realizowane są te przedsięwzięcia - utrata kontroli, 
nieprzejrzystość, zadłużenie, potencjał podwójnego wykorzystania i korupcja - to często strategiczne 
atuty dla Pekinu.    
 
Podstawowym mechanizmem adaptacyjnym stosowanym w ramach „Pasa i drogi" będzie rosnąca 
koncentracja na domenie cyfrowej. Nacisk na łączność informacyjną służyć będzie do eksportu 
elementów technologicznie wysoko zaawansowanego chińskiego krajowego systemu nadzoru, a 
także może dodatkowo zagrozić systemom informacyjnym w krajach, gdzie realizowane są chińskie 
przedsięwzięcia.  
 
Pierwsze pięć lat „Pasa i drogi" dostarcza wielu argumentów co do tego, jakich typów przedsięwzięć 
kraje powinny unikać. Konieczne jest, aby władze, przedsiębiorstwa, dziennikarze i grupy 
społeczeństwa obywatelskiego posiadały wspólne ramy do oceny kosztów i korzyści z przyszłych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych z udziałem Chin. Poniższa lista - odwrotność siedmiu 
wymienionych wyżej wyzwań - stanowi pierwszy krok w tym kierunku. Przedsięwzięcia 
proponowane przez Pekin, w odniesieniu do których zaznaczone zostaną wszystkie pola wyboru 
powinny zostać poważnie rozpatrzone; a te, przy których jedno lub więcej pól pozostanie pustych 
wymagają ścisłej kontroli.  
 
Lista kontrolna: Ocena przyszłych przedsięwzięć Pasa i Drogi 
JAKIE PYTANIA POWINNY ZADAĆ SOBIE KRAJE  

1. Zachowanie suwerenności? [  ] 
2. Transparentne? [  ] 
3. Zrównoważone finansowo? [  ] 
4. Angażuje lokalne zasoby? [  ] 
5. Dobry wybór z punktu widzenia geopolityki? [  ] 
6. Ekologicznie zrównoważone? [  ] 
7. Odporne na korupcję? [  ] 

 

1 Daniel Kliman and Abigail Grace, “Power Play” (Center for a New American Security, September 2018), 
https://www.cnas.org/publications/reports/power-play 

2 Raport ten opiera się na kilku wcześniejszych badaniach zrealizowanych przez CNAS. Kliman i Grace „Power Play”; 
Peter Harrell, Elizabeth Rosenberg, Edoardo Saravalle “China’s Use of Coercive Economic Measures” [Stosowanie 
środków przymusu gospodarczego przez Chiny] (Center for New American Security, czerwiec 2018), 
https://www.cnas.org/publications/reports/chinas-use-of-coercive-economic-measures. 
3 Rush Doshi, Brookings-Yale Post-Doctoral Research Fellow, Brookings Institution oraz Paul Tsai China Center, 
“What Keeps Xi Up at Night: Beijing’s Internal and External Challenges” [Co nie daje spać Xi: Wewnętrzne i 
zewnętrzne wyzwania dla Pekinu] zeznania przed Komisją ds. kontroli gospodarki i bezpieczeństwa na linii USA-Chiny, 
7 lutego 2019, https://www.uscc.gov/sites/default/files/Doshi_USCC%20Testimony_FINAL.pdf.. 

                                                


