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Wstęp 

Pojęcie soft power, użyte po raz pierwszy w 

1990 roku przez amerykańskiego politologa Jose-

pha Nye’a1, mimo wielu uwag krytycznych2 

(zwłaszcza wobec jego pierwotnej wersji) zyskuje 

coraz większą popularność w obszarze szeroko ro-

zumianej dziedziny stosunków międzynarodowych. 

Ma to związek z wieloma czynnikami: od samego 

nowatorstwa idei i położenia nacisku na woluntary-

styczne, niesiłowe aspekty kształtowania wpływu 

pewnych krajów na inne, po sam fakt, że we współ-

czesnym zglobalizowanym świecie, z dosyć istot-

nym ograniczeniem roli bezpośredniego użycia siły 

militarnej i ekonomicznej, to właśnie element wy-

wierania wpływu w sposób miękki, niebezpośredni, 

niewymuszony zdaje się zyskiwać coraz większe 

znaczenie.  

Niniejszy tekst jest próbą odniesienia się do 

tematyki związanej z specyfika chińskiego soft po-

 
1U. Vyas, Soft Power in Japan-China Relations. State, Sub-

State and Non-State Relations, Routledge Contemporary Asia 

Series, Taylor & Francis 2010, s. 38.  
2 Por. np. E. Lock, Soft Power and Strategy. Development a 

‘Sstrategic’ Concept of Power, w. I. Parma, M. Cox (red.), 

Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical 

and Contemporary Perspectives, Routledge, London 2010, s. 

32–50.; Yongjin Zhang, The Discourse of China’s Soft Power 

and Its Discontents, w: Mingjian Li (red.), Soft Power. Chi-

na’s Emerging Strategy in International Politics, Lexington 

Books 2009, s. 45–61. 

wer poprzez pryzmat rosnącej chińskiej ekspansji, a 

szczególnie koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku, 

której częścią (przynajmniej deklaratywnie) są też 

kraje europejskie.  

 

Soft power 

Pojęcie soft power zostało wprowadzone do 

dyskursu w 1990 roku przez Josepha Nye’a – ame-

rykańskiego politologa i byłego podsekretarza stanu 

w Departamencie Obrony USA za czasów prezy-

dentury Billa Clintona3. Generalnie podejście Nye’a 

bazowało na rozróżnieniu pomiędzy tak zwaną hard 

power – czyli siłą opartą głównie na bezpośrednim 

przymusie lub też groźbie lub potencjale użycia 

bezpośredniego przymusu (czy to militarnego, czy 

ekonomicznego) oraz soft power, czyli siłą danego 

państwa wynikającą z jego „atrakcyjności”, umie-

jętności zauroczenia przedstawicieli innych państw 

itd.4. 

Kluczowe dla koncepcji Nye’a jest bardzo 

wyraźne rozróżnienie pomiędzy soft i hard power. 

Traktuje on te pojęcia, przynajmniej w pierwotnej 

 
3 U. Vyas, Soft Power in Japan-China Relations. State, Sub-

State and Non-State Relations, Routledge Contemporary Asia 

Series, Taylor & Francis 2010, s. 38. 
4 J.S. Nye, Bound to Lead. The Changing Nature of American 

Power, Basic Books, New York 1991, s. 31–32. 
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wersji swoich prac, jako byty całkowicie rozłączne, 

oderwane od siebie. Samo pojęcie soft power Nye 

opisuje poprzez pryzmat takich czynników, jak kul-

tura danego kraju, wartości, jakie prezentuje, pro-

paguje (konkretnie wymienia on tu demokratyczne 

wartości amerykańskie) oraz politykę zagraniczną 

danego kraju5.  

Klasyczna definicja pojęcia soft power 

sformułowana prze Nye’a z racji swojej wielo-

znaczności i braku precyzji6 niesie wiele wątpliwo-

ści i spotkała się z krytyką oraz licznymi modyfika-

cjami samego rozumienia tego konceptu (zarówno 

przez Nye’a7 , jak i innych autorów8). 

 
5 J.S. Nye, Soft Power. The Means to Success in World Poli-

tics [Kindle DX Version], Public Affairs, New York 2004, 

lokacja 299. 
6 Por. np. P. Olszewski, Strategia „soft power” Unii Europej-

skiej a euroatlantycka współpraca w wielobiegunowym świe-

cie, w: J.M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlantycki 

w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Dom Wydaw-

niczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 42–43; G. Zahran, L. Ramos, 

From Hegemony to Soft Power. Implications of a Conceptual 

Change, w: I. Parma, M. Cox. (red.), Soft Power and US For-

eign Policy. Theoretical, Historical and Contemporary Per-

spectives, Routledge, London 2010, s. 12–31. 
7 Por. np. J.S. Nye, The Future of Power, „Public Affairs”, 

2011; J.S. Nye, The Powers to Lead, Oxford University Press 

2008. 
8 Por. np. G..D. Rawnsley, Reflections of a Soft Power Agnos-

tic, w. Xiaoling Zhang, H. Wassermann, W. Mano (red.), 

China’s Media and Soft Power in Africa: Promotion and Per-

ceptions, Palgrave Macmillan US, New York 2016, s. 19–31.; 

Mingjian Li, Introduction. Soft Power: Nurture Not Nature, 

w: Mingjian Li (red., Soft Power. China’s Emerging Strategy 

in International Politics, Lexington Books 2009, s. 1–19. 

Do najczęściej akcentowanych zarzutów 

względem koncepcji Nye’a można zaliczyć jej   

uniwersalizm i amerykanocentryzm, przesadny na-

cisk na rolę aktorów instytucjonalnych,   jednoa-

spektowość (całkowita rozłączność soft power i 

hard power) oraz brak precyzji w zakresie budowa-

nia definicji i związane z tym problemy operacjona-

lizacyjne9.  

Niezależnie od wielu wątpliwości związa-

nych z samą definicją i operacjonalizacją soft power 

jest to koncept bez wątpienia nośny i użyteczny. 

Jest to również pojęcie, które w ostatnich latach 

zdobyło wielką popularność w samych Chinach i 

częstokroć jest ono rozpatrywane właśnie poprzez 

pryzmat chińskiej obecności w Afryce10.  

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na 

fakt, że tradycyjna koncepcja soft power jest najsil-

niej kwestionowana właśnie przez autorów chiń-

skich11. Nie wydaje się to dziełem przypadku, ale 

 
9 Por. J. Jura, Chińska soft power a pozycja Europy w Afryce - 

czy nowy gracz wyprze stare metropolie?, w: J. M. Fi-

szer (red.) Unia Europejska - Chiny: w XXI wieku, Instytut 

Studiów PAN, Warszawa, 2018, s. 191-213.  
10 Por. np. Xiaoling Zhang, H. Wasserman, W. Mano, China’s 

Media and Soft Power in Africa. Promotion and Perceptions, 

Palgrave Series in Asia and Pacific Studies, Palgrave Macmil-

lan, US, 2016. 
11 Por. np. Yongjin Zhang The Discourse of China’s Soft Pow-

er and Its Discontents, w: Mingjian Li (red.), Soft Power. 

China’s Emerging Strategy in International Politics, Lexing-



 Nr 04 

2019 

(37) 
 

 

ZAKŁAD EUROPEISTYKI 

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN 

raczej związek z faktem, że zarówno chińskie po-

dejście do typowego modelu ekspansji, jak i do po-

jęcia soft power wywodzi się z całkowicie odmien-

nego modelu widzenia świata i wizji państwa12. 

 

Tradycja i specyfika chińskiego modelu ekspan-

sji 

Tradycyjny chiński model ekspansji ma źró-

dła w okresie dynastii Han. Niezależnie bowiem od 

faktu, że już za czasów dynastii Zhou coraz częściej 

można znaleźć w chińskiej historiografii treści do-

tyczące rosnącego zagrożenia Chin ze strony ple-

mion barbarzyńskich13 (głównie z północy i pół-

nocnego zachodu), to za czasów dynastii Han ma-

my do czynienia ze stałym napływem plemion 

Xiongnu (Hunów).  

Biorąc pod uwagę, że znacząca część miesz-

kańców Chin (z racji agrarnego charakteru cywili-

zacji) nie miała ani doświadczenia, ani wyszkolenia 

 
ton Books 2009, s. 45–61.; Yongnian Zheng, Chi Zhang, ‘Soft 

power’ and Chinese Soft Power, w. Hongyi Lai, Yiyi Lu 

(red.), China’s Soft Power and International Relations, 

Routledge 2012, s. 21–39. 
12 Choć należy podkreślić, że niektórzy autorzy chińscy odno-

szą się do pojęcia soft power w tradycyjny, charakterystyczny 

dla koncepcji Nye’a sposób. 
13 Ying-shih Yu, Trade and Expansion in Han China. A Study 

in the Structure of Sino-Barbarian Economic Relations, Uni-

versity of California Press, Berkeley – Los Angeles 1967, s. 

4–8. 

militarnego, naturalne wydaje się pojawienie róż-

nych strategii radzenia sobie z tym niebezpieczeń-

stwem w sposób pokojowy. Kierunek tym próbom 

nadał tradycyjny dychotomiczny podział świata na 

ludy cywilizowane (Chińczyków) i niecywilizowa-

ne/barbarzyńców – czyli wszystkie inne. Receptą na 

zagrożenie ze strony barbarzyńców miało być za-

tem ich cywilizowanie (w tym przypadku sinizowa-

nie). Podejście to doskonale oddaje idea tzw. pięciu 

przynęt opisana przez Jia Yi – chińskiego literati z 

czasów Zachodniej Dynastii Han: „dać im wyszu-

kane ubrania i wozy w celu skaże-

nia/skorumpowania ich oczu; dać im najlepsze je-

dzenie, aby skazić/skorumpować ich usta; dać im 

muzykę i kobiety, aby skazić/skorumpować ich 

oczy; przekazać im duże, pojemne spichlerze i nie-

wolników, aby skazić/skorumpować ich żołądki; a 

tym, którzy przybędą, aby się poddać, cesarz okaże 

swoją łaskawość, organizując cesarski bankiet, na 

którym sam będzie serwował wino i jedzenie, aby 

skazić/skorumpować ich umysły. To właśnie może 

być nazwane »pięcioma przynętami«”14. 

Powyższy cytat jednoznacznie wskazuje, że 

już w tym okresie Chińczycy przyjmowali za opty-

malny model ekspansji oparty nie na militarnej sile, 

 
14 Tamże, s. 37 – cyt. za Ying-shih Yu. 
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ale raczej na kombinacji potęgi ekonomicznej, roz-

woju cywilizacyjnego i użycia zaawansowanych 

socjotechnik.  

Pierwszą próbą zastosowania tej filozofii był 

system heqin. Był on głównie oparty na systemie 

aranżowanych małżeństw pomiędzy przywódcami 

Xiongnu i chińskimi księżniczkami. Niestety sys-

tem ten nie okazał się zbyt efektywny. Po pierwsze, 

był kosztowny, gdyż wymagał stałego wydatkowa-

nia środków na prezenty, które miały czynić barba-

rzyńców uzależnionych od chińskiego stylu życia. 

Po drugie, relacje nawiązane poprzez małżeństwo 

często okazywały się krótkoterminowe15. 

Wspominane niedoskonałości zostały w du-

żym stopniu wyeliminowane przy wprowadzeniu 

systemu trybutarnego. Powstał on już w okresie 

dynastii Han i przetrwał aż do końca wieku XIX. W 

odróżnieniu od heqin był to bardziej zinstytucjona-

lizowany i długoterminowy mechanizm mający na 

celu ustanowienie silnych więzów między cesar-

stwem a krajami wasalnymi.  

Chiński system trybutarny obejmował trzy 

następujące elementy: hołd, branie zakładników i 

 
15 Tamże, s. 36–39. 

 

trybut. W kontekście tematyki niniejszego tekstu 

istotne wydają się jedynie dwa ostatnie elementy.  

Jednym z najciekawszych aspektów związa-

nych z samym trybutem może się wydać fakt, że 

(zwłaszcza w początkowym okresie po nawiązaniu 

układu trybutarnego) wartość prezentu imperialne-

go, przekazywanego jako oznaka łaskawości cesar-

skiej, była częstokroć wyższa od wartości samego 

trybutu płaconego cesarstwu. Ta na pierwszy rzut 

oka nieracjonalna postawa miała głębszy sens. War-

to bowiem pamiętać, że bezpośrednim celem cesar-

stwa nie był krótkoterminowy zysk, ale raczej ucy-

wilizowanie danego plemienia, zdobycie przychyl-

ności lokalnych elit i uzależnienie ich od luksuso-

wych, imperialnych produktów. I właśnie hojne 

imperialne podarki znakomicie spełniały tę funkcję. 

Lokalni liderzy mogli zyskać na prestiżu, używając 

chińskich produktów, jednocześnie uzależniając się 

od nich i stając się w dłuższej perspektywie czaso-

wej lokalnym „agentami” sinizacji. Co ciekawe, w 

okresie późniejszym, kiedy już lokalna społeczność 

zdawała się „uzależniona” od chińskich produktów, 

wartość podarków imperialnych znacząco spadała, 

wzrastała natomiast liczba kupców chińskich oferu-

jących towary już na ściśle komercyjnych warun-

kach. 
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Niezwykle ciekawa była również instytucja 

brania zakładników. Zwykle tym zakładnikiem był 

członek rodziny panującej w państwie trybutarnym 

(często syn władcy). Oczywiście pierwszą i naj-

ważniejszą funkcją, jaką spełniał ten zwyczaj, było 

wzmocnienie lojalności władcy państwa trybutar-

nego wobec cesarstwa. Ale nie można też zapomi-

nać o drugiej, chyba równie istotnej funkcji. Osoba 

będąca zakładnikiem często przybywała do Chin w 

wieku dziecięcym lub młodzieńczym i przebywała 

tam wiele lat. W tym czasie sinizowała się i po po-

wrocie do kraju pochodzenia stawała się kolejnym 

„agentem” sinizacji (należy tu pamiętać, że najczę-

ściej byli to przyszli władcy). 

Można zatem uznać, że tradycyjny chiński 

model ekspansji opierał się na następujących ele-

mentach: 

1. Ekspansja ekonomiczna ukierunkowana 

na uzależnienie ekonomiczne krajów wasalnych.  

2. Ustanowienie i podtrzymywanie bardzo 

dobrych relacji z lokalnymi elitami. 

3. Brak bezpośredniej ingerencji w we-

wnętrzne sprawy krajów wasalnych. 

 To, co zwraca uwagę w powyższej 

charakterystyce, to wyraźna odmienność zachod-

niego i chińskiego modelu ekspansji. O ile ten 

pierwszy przez wieki często opierał się głównie na 

połączeniu ekspansji militarnej i ideologicznej (re-

ligia chrześcijańska za czasów kolonizacji czy też 

idea krzewienia i obrony wartości demokratycznych 

w czasach bardziej nam współczesnych), to chiński 

model ekspansji był głównie skoncentrowany na 

połączeniu ekspansji ekonomicznej z kulturalną, 

przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych rela-

cji z lokalnymi elitami oraz braku bezpośredniej 

ingerencji (w tym także ideologicznej) w sprawy 

wewnętrzne krajów pozostających pod wpływem 

imperium.  

 

Specyfika chińskiej soft power 

Powyższa charakterystyka ukazuje nie tylko 

odmienne podejście do kwestii ekspansji, ale wyda-

je się konsekwentnie sugerować inne definiowanie 

pojęcia soft power niż w klasycznym ujęciu Nye’a. 

Po pierwsze, w przeciwieństwie do modelu amery-

kańskiego akcentującego propagowanie demokracji 

i wartości demokratycznych (a więc pewnej ideolo-

gii), chiński model zdaje się zakładać neutralność 

ideologiczną16, czego wyrazem może być choćby 

zasada nieingerowania w wewnętrzne sprawy in-

 
16 Oczywiście kuriozum byłoby, gdyby niedemokratyczne 

Chiny opierały swoją soft power na propagowaniu wartości 

demokratycznych. 
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nych państw (jedna z lansowanych przez dyploma-

cję chińską zasad pokojowej koegzystencji) czy też 

idea „no string attached policy”, czyli kooperacji na 

poziomie politycznym i gospodarczym bez stawia-

nia warunków wstępnych. Podobnie, choć nie moż-

na powiedzieć, że Chińczycy nie przywiązują wagi 

do polityki zagranicznej ani do propagowania wła-

snej kultury, niezwykle ważnym elementem ich 

działań propagandowych jest ekonomia, a ściślej 

kreowanie pozytywnego obrazu kraju w kontekście 

rozwoju współpracy gospodarczej, uruchamiania 

programów pomocowych, tanich linii kredytowych 

itd. – czyli kwestie, które Nye zalicza tylko i wy-

łącznie do obszaru hard power.  

Te różnice akcentują również autorzy zaj-

mujący się problematyką chińskiej soft power. War-

to dodać, że pojęcie soft power zyskało ostatnio w 

Chinach olbrzymią popularność, zarówno w kon-

tekście akademickim, jak i politycznym. Jak podaje 

Mingjiang Li, w samym tylko 2007 roku opubliko-

wano w chińskich czasopismach naukowych 518 

artykułów zawierających w tytule określenie soft 

power17. Świadczy to o wyjątkowej nośności tego 

 
17 Por. Mingjian Li, Soft Power in Chinese Discourse: Popu-

larity and Prospect, w: Mingjian Li (red.), Soft Power. Chi-

na’s Emerging Strategy in International Politic, Lexington 

Books, 2009, s. 24. 

pojęcia, co prawdopodobnie jest związane z akcen-

towaną, przynajmniej oficjalnie, niechęcią Chin do 

używania bezpośrednich środków przymusu w sto-

sunkach międzynarodowych (na przykład wspomi-

nane już „pięć zasad pokojowej koegzystencji”). 

Chyba najbardziej znaczącą koncepcją od-

noszącą się do chińskiego podejścia do soft power 

sformułował Mingjiang Li, definiując chińską soft 

power jako „miękkie użycie siły” (soft use of po-

wer)18. Li modyfikuje tu dychotomiczny podział 

rodzajów siły na miękką i twardą i tym samym po-

kazuje, że każdy rodzaj wpływu jednego kraju na 

drugi, który nie jest dokonywany na drodze bezpo-

średniego przymusu, można traktować jako mający 

znamiona soft power. Tym samym typowa dla tra-

dycyjnego chińskiego modelu ekspansji cecha – 

kreowanie uzależniania ekonomicznego –może się 

stać elementem kreowania soft power.  

Takie rozszerzenie definicji tego pojęcia zo-

stało dobitnie zaakcentowane przez Joshua’ę Kur-

lantzick’a19, który sugeruje, że dla Chińczyków soft 

 
 
18 Por. Mingjian Li, Introduction: Soft Power: Nurture Not 

Nature w: Mingjian Li (red.), Soft Power. China’s Emerging 

Strategy in International Politic, Lexington Books, 2009, s. 1–

19. 
19 Por. J. Kurlantzick, Charm Offensive. How China’s Soft 

Power Is Transforming the World, Yale University Press, 

2007. 
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power może należeć do każdej ze sfer, które nie są 

związane z bezpośrednim użyciem siły (a więc tak-

że wpływów politycznych i ekonomicznych). Po-

dobne podejście do definicji soft power można za-

obserwować również u innych chińskich autorów 

zajmujących się tą problematyką, którzy wyraźnie 

podkreślają, że chińskie inwestycje oraz pomoc 

gospodarcza są głównymi elementami chińskiej soft 

power20. 

Inna grupa publikacji odnosi się do propa-

gowania wartości politycznych, jednakże w od-

miennym od Nye’a kontekście. Akcentują oni fakt, 

że uniwersalistyczne podejście twórcy koncepcji 

soft power, jednoznacznie kojarzącego wartości 

polityczne z demokracją niekoniecznie musi być 

prawdziwe. Innymi słowy konsensusowi waszyng-

tońskiemu przeciwstawiają oni konsensus pekiń-

ski21 oparty głównie na tradycyjnych zasadach nie-

ingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw22. 

 
20 Por. np. J. Kurlantzick, China’s Soft Power in Africa, w: 

Mingjian Li (red.), Soft Power. China’s Emerging Strategy in 

International Politic, Lexington Books, 2009, s. 166–183. 
21 Por. J.C. Ramo, The Beijing Consensus, The Foreign Policy 

Centre, London 2004. 
22 Por. np. I. d’Hooghe, The Expansion of China’ S Public 

Diplomacy System, w. Jian Wang (red.), Soft Power in China: 

Public Diplomacy through Communication, Palgrave Macmil-

lan, New York, 2011, s. 19–35; Jianfeng Chen, The Practice 

of the Mean. China’s Soft Power Cultivation, w: Mingjian Li 

Świat, Europa, „soft power” i Nowy Jedwabny 

Szlak 

W 2013 roku Xi Jinping ogłosił projekt tzw. 

„Nowego Jedwabnego Szlaku. Projekt ten wyraźnie 

wskazywał, że Chiny nie chcą był tylko mocar-

stwem regionalnym, ale mają aspiracje do stania się 

mocarstwem światowym23. 

Projekt ten od swojego zarania wzbudził 

wiele komentarzy wątpliwości i kontrowersji. To na 

co często zwracano uwagę to fakt, że projekt ten 

skupia się na rozbudowie infrastruktury państw 

leżących w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. 

Rozbudowa ta mała być dokonywana głównie na 

bazie kredytów udzielanych przez Chińczyków (np. 

China Exim Bank, czy też Asia Infrastructure Deve-

lopment Bank24). Jednocześnie część komentato-

rów, także chińskich25 podkreślało, że projekt ten 

 
(red.), Soft Power. China’s Emerging Strategy in International 

Politic, Lexington Books, 2009,, s. 83–103. 
23 Por np. P. Ferdinand, Westward ho—the China dream and 

‘one belt, one road’: Chinese foreign policy under Xi Jinping, 

“International Affairs”, 4(92), 2016, s. 941–957. 
24 Por np. Yu Hong, Motivation behind China’s ‘One Belt, 

One Road’ Initiatives and Establishment of the Asian Infra-

structure Investment Bank, “Journal of Contemporary China”, 

26:105, 2017, s. 353-368. 
25 Por np. M., D. Swaine, Chinese Views and Commentary on 

the “One Belt, One Road” Initiative, “China Leadership Mon-

itor”, 47, s. 3-27., 2015; Xiaoyu Pu, One Belt, One Road: 

Visions and Challenges of China’s Geoeconomic Strategy, 

“Mainland China Studies”, 3(59), s. 111-132., 2016 . Ponadto 

w trakcie rozmów miałem okazje usłyszeć kilka nieoficjal-
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może być od strony ekonomicznej (z wielu powo-

dów) nierentowny i skazany na porażkę. Zwracali 

oni uwagę na fakt, że część krajów nie będzie w 

stanie spłacić zaciągniętych kredytów i w rezultacie 

tego Chiny i rząd chiński de facto stracą pieniądze, 

które pożyczą26.   

Wydaje się jednak, że traktowanie inicjaty-

wy Pasa i Szlaku albo w kategoriach wyłącznie 

politycznych, albo wyłącznie biznesowo-

ekonomicznych (co być może wynika to z pojmo-

wania pojęcia dyplomacji publicznej i soft power w 

zachodni, a nie chiński sposób) uniemożliwia ziden-

tyfikowanie  podstawowego celu tej inicjatywy. 

Gdyby powiem przyjąć, że władze chińskie realizu-

ją szeroko zakrojony plan związany właśnie z „soft 

use of power”, czy też innymi słowy którego celem 

jest ekspansja oparta o uzależnienie ekonomiczne, 

na pierwszy rzut oka nieopłacalne inwestycje27 od 

 
nych komentarzy od  chińskich znajomych po ostatnim szczy-

cie FOCAC. Obawiam się, że publikowanie takich opinii 

obecnie w Chinach kontynentalnych może być utrudnione. 
26 Takie sytuacje mają już miejsce –  dobrym tego przykładem 

jest (niezwiązany bezpośrednio z inicjatywa Nowego Jedwab-

nego Szlaku) problem z spłatą kredytu udzielonego Zambii, 

którego celem miała być budowa nowego portu lotniczego w 

Lusace. 
27 Inna kwestia to pytanie na ile Chiny nie są zmuszone do 

stymulacji inwestycji infrastrukturalnych w krajach zachod-

nich po to, aby nie doprowadzić do zapaści chińskiej branży 

budowlanej, która nie za bardzo już ma co budować w samych 

Chinach.  

strony ekonomicznej mogą mieć istotny efekt na 

płaszczyźnie politycznej (co dalej zresztą może 

prowadzić też do rosnącej dominacji Chin na arenie 

ekonomicznej). Warto tu podkreślić, że coraz czę-

ściej w dyskursie dotyczącym chińskiej ekspansji 

gospodarczej (w tym związanej z inicjatywą Pasa i 

Szlaku) pojawia się określenie „debt trap”, które 

dotyczy sytuacji w której kredytobiorcy nie są w 

stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Z punktu wi-

dzenia czysto biznesowego jest to potencjalna strata 

dla Chin, ale w kontekście układu geopolitycznego 

taka sytuacja może być dla Chin korzystna, gdyż w 

ten sposób Chiny poniekąd wymuszają przyszłe 

polityczne wsparcie. Gdyby przyjąć zatem, że pod-

stawowym celem Nowego Jedwabnego Szlaku nie 

jest sukces biznesowy/ekonomiczny, a polityczny 

(przy wykorzystaniu chińskiego modelu ekspansji 

ekonomicznej, czy tez „innymi słowy „smart use of 

power”) to zmieniłyby się kompletnie kryteria oce-

ny sukcesu tego projektu. 

Powstaje tu od razu pytanie na ile Europa i 

kraje Unii Europejskiej są narażone na polityczną i 

ekonomiczną dominację ze strony Chin. Na pewno 

ostatnimi laty należy zauważyć rosnąca aktywność 

Chin na naszym kontynencie, zarówno na płasz-
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czyźnie stricte ekonomicznej, jak i politycznej. Nie 

sposób nie wspomnieć tu o chińskich próbach bu-

dowania swojej pozycji na Starym Kontynencie 

poprzez różnego rodzaju działania dyplomatyczne o 

charakterze bilateralnym i/lub multilateralnym. 

Przykładem takich działań jest inicjatywa 16 +1, 

której dodatkowym celem wydaje się być również 

swego rodzaju rozbicie jedności krajów europej-

skich (także w ramach UE). Nie oznacza to jednak, 

że chińskie działania w tym zakresie są skazane na 

sukces. Na chwile obecną wydaje się, że chińskie 

„soft power” jest dalece bardziej skuteczne w rela-

cjach z krajami o nienajlepszej sytuacji ekonomicz-

nej, a także nie będące członkami UE (takich, jak na 

przykład Serbia) niż krajami UE. W przypadku Unii 

Europejskiej działania strony chińskiej są dużo bar-

dziej utrudnione nawet w przypadku kraju ewident-

nie Chinom sprzyjającego, jakimi są na pewno na 

przykład Węgry. 

Argumentem wspierającym powyższe 

twierdzenie może być przypadek projektu budowy 

linii kolejowej z Belgradu do Budapesztu. Podczas, 

gdy wszelkie działania związane z tą inwestycja 

(uzyskiwanie pozwoleń, udzielenie kredytu, etc.) 

było ułatwiane w przypadku części inwestycji prze-

prowadzanej w Serbii, w przypadku Węgier strona 

chińska napotkała na szereg problemów związanych 

chociażby z europejskimi procedurami przetargo-

wymi, przepisami i normami28.  

Jeśli zatem traktować Nowy Jedwabny 

Szlak jako inicjatywę mają na celu głównie 

wzmocnienie pozycji ekonomicznej i politycznej 

Chin i jeśli założyć, że mimo wszystko pozycja 

Chin na arenie międzynarodowej będzie wzrastać 

należy się zastanowić jakie działania powinna pod-

jąć Europa, aby uchronić się od uzależnienia eko-

nomicznego i dominacji politycznej względem 

Chin. Wydaje się, że aby dany kraj europejski 

uchronił się od takiej dominacji powinien znajdo-

wać się w relatywnie stabilnej sytuacji ekonomicz-

nej oraz przede wszystkim być członkiem Unii Eu-

ropejskiej, która zapewnia do pewnego stopnia 

ochronę (czy to przez wzgląd na własne procedury, 

czy też wsparcie swoich członków, czy tez po pro-

stu jako duży partner – efekt skali) przed potencjal-

nym zagrożeniem bycia zdominowanym przez po-

tężnego chińskiego partnera. Innymi słowy wszel-

kie działania destabilizujące wspólnotę europejską 

(typu Brexit) nie tylko naruszają status quo w Euro-

pie, ale także czynią Europę i kraje europejskie po-

 
28Por. D. Mierzejewski, B.  Kowalski, P.  Ciborek, Aktywność 

gospodarcza i polityczna Chińskiej Republiki Ludowej w re-

gionie Europy Środkowej i Wschodniej, WUŁ, Łódź 2018. 
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tencjalnie bardziej wrażliwe na chińskie „soft use of 

power”.  
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