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Nowy Jedwabny Szlak - jakie są szanse i zagrożenia dla państw Azji Centralnej?

Wprowadzenie 

W niniejszej pracy chciałabym przedstawić możliwe szanse oraz zagrożenia dla państw Azji 

Centralnej, wynikające z realizowania chińskiego projektu zwanego "Nowym Jedwabnym 

Szlakiem". Powołując się na definicje przedstawione przez słownik języka polskiego, szanse 

rozumiem jako możliwość powodzenia w jakiejś sprawie oraz zaistnienie pożądanych 

okoliczności, natomiast terminu "zagrożenie" używać będę jako sytuacji lub stanu, które komuś 

zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony. 

O czym traktuje idea Nowego Jedwabnego Szlaku?

One Belt One Road to projekt ogłoszony przez prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, Xi 

Jinpinga, podczas pobytu w Azji Centralnej. Koncepcja traktowana jest jako narodowy projekt 

chiński oraz próba osiągnięcia tytułu światowego hegemona przez Chińską Republikę Ludową. 

28 marca 2013 r. ujawiono szczegóły przedsięwzięcia, które dokładnie opisują zasady chińskiej 

inicjatywy. Warto zaznaczyć, że koncepcja opiera się na starożytnym Jedwabnym Szlaku, jednak 

znacznie wychodzi poza jego ramy. Jest to projekt na dużo większą skalę. Podobieństwo 

nomenklatury świadczy natomiast o mechanizmach, które doprowadzą do realizacji 

przedsięwzięcia. Nowy Jedwabny Szlak ma się opierać przede wszystkim na wymianie 

handlowej pomiędzy krajami leżącymi w obrębie trasy. Ponadto, ciąg przesyłowy ma 

doprowadzić do "otwarcia" krajów Europy Zachodniej na współpracę z Państwem Środka. Xi 

Jinping świadomy mechanizmów działania współczesnych gospodarek i  aparatów 

geopolitycznych, nie ograniczył się wyłącznie do lądowej drogi handlowej, znacznie rozszerzając 



pierwotną koncepcję o morski Nowy Jedwabny Szlak. Swoimi słowami podkreślił znaczenie 

gospodarki morskiej oraz jej rolę w budowaniu relacji ekonomicznych. Morski Nowy Jedwabny 

Szlak będzie opierał się na połączeniu Chin z państwami należącymi do ASEAN, o czym 

zasygnalizował w swojej wypowiedzi premier Chin, Li Keqiang. 

W niniejszej pracy chciałabym skupić się na lądowym Nowym Jedwabnym Szlaku, ponieważ 

inicjatywa dotyczy charakteryzowanego przeze mnie regionu Azji Centralnej. W opisywanym 

obszarze, realizacja chińskiego projektu odbywać się będzie szczególnie poprzez budowanie tras 

przesyłowych i infrastruktury prowadzącej w głąb Chińskiej Republiki Ludowej. Należy 

podkreślić także znaczenie tworzenia nowoczesnych baz logistycznych, które pozwolą na 

gromadzenie towarów oraz dysponowanie nimi w obrębie partnerów handlowych. Chiny 

aktualnie realizują założony projekt inwestując kapitał oraz udzielając wysokich kredytów 

krajom partnerskim. Oferowane pieniądze przeznaczane są zarówno na projektowanie i budowę 

dróg, jak i szukanie atrakcyjnych złóż surowców naturalnych. Ma to szczególne znaczenie dla 

biednych państw Azji Centralnej, które uzyskując tożsamość narodową po upadku Związku 

Radzieckiego w 1991 r. przechodziły kryzys gospodarczy i których nie stać, aby samodzielnie 

zapłacić za eksperckie szacunki. Z tego co udało sie dotychczas ustalić, Azja Środkowa to region 

bogaty w gaz ziemny, ropę naftową i rzadkie pierwiastki chemiczne. Wsparcie kapitałem 

Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu będzie wstępem do 

partnerstwa biznesowego pomiędzy tymi krajami. Poprzez liczne inwestycje państwa te uzyskają 

wiele szans na rozwój. Przez byłymi komponentami Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich znajduje się zarówno wiele szans, jak i zagrożeń. O przyszłości inicjatywy 

decydować będą także przywódcy charakteryzowanych państw, którzy swoimi decyzjami mogą 

zarówno wspomóc współpracę z Państwem Środka, jak i zahamować wzrost gospodarczy 

poprzez stosowanie nieumiejętnej polityki zagranicznej. Wejście w XXI wiek odczytywane jest 

jako szansa na dorównanie bogatszym krajom pod względem gospodarki i ekonomii. Znacząco 

ma pomóc w tym chiński projekt utworzenia tras przesyłowych i rozwój infrastruktury, która na 

początku tego tysiąclecia znajdowała się w opłakanym stanie. Zarówno drogi, jak i linie kolejowe 

były spuścizną pozostałą po Rosjanach, którzy jako wysłannicy partii komunistycznych 

podejmowali próby cywilizowania centralno azjatyckich stepów. Poprzez zaniedbanie 



występujące po okresie Pierestrojki, linie tranzytowe zaczęły być bezużyteczne. Dopiero teraz 

pojawił się plan, z którym wiąże się zarówno wiele szans, jak i zagrożeń, przed którymi stoi cały 

region Azji Środkowej, reprezentowany przez pięć państw: Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, 

Tadżykistan oraz Uzbekistan. 

Jak wygląda aktualna sytuacja gospodarcza w każdym z państw Azji Centralnej?

Aby lepiej zrozumieć szanse i zagrożenia płynące z chińskiego projektu Nowego Jedwabnego 

Szlaku, należy poddać krótkiej analizie gospodarkę każdego z krajów zaliczanych do regionu 

Azji Środkowej. 

Kazachstan

Kazachstan to kraj, który wyróżnia się na tle regionu. Kraj ten posiada znaczy obszar, na którym 

występują niebotyczne złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Dzięki zmianom wprowadzonym przez prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, gospodarka 

Kazachstanu ma szansę w niedalekiej przyszłości zdominować cały region. Eksploatacja złóż 

przy współpracy z Chińską Republiką Ludową, Federacja Rosyjską oraz w mniejszym stopniu ze 

Stanami Zjednoczonymi spowodowała silny rozwój i gwałtowne wzbogacenie się całego 

państwa. Zmiany są dostrzegalne nie tylko w szczegółowych statystykach, ale przede wszystkim 

w wyglądzie stolicy. Nursułtan (wcześniejsza Astana) nowoczesne miasto wybudowane na stepie, 

wypełnione pozłacanymi wieżowcami z pewnością budzi zachwyt wśród zagranicznych 

inwestorów, postrzegających dzisiaj Kazachstan nie jako były komponent Związku Radzieckiego, 

ale jako nowoczesne państwo otwarte na dyskusje i handel zagraniczny. 

Kirgistan

Potencjał hydroenergetyczny Kirgistanu jest nadzieją na eksploatację odnawialnych źródeł 

energii w przyszłości. Kraj górzysty, niezagospodarowany ekonomicznie, jeszcze dwadzieścia lat 

temu borykał się z niestabilną sytuacją ekonomiczną wewnątrz kraju i rosnącą inflacją. Wraz ze 

wzrastającym zainteresowaniem ekologią i zastosowaniem energii odnawialnej w gospodarce 



przez wiele nowoczesnych mocarstw, wzrasta także potencjał Republiki Kirgistanu. 

Ponadto, niezaprzeczalną zaletą jest jezioro Issyk - kul i jego turystyczny potencjał. Rozwój 

kurortów zapewniłby miejsca pracy obywatelom Kirgistanu. Ponadto, przychód z turystyki 

stanowiłby ważny procent udziału budżetu narodowego. 

Tadżykistan

Górski region i bogata w występowanie grup przestępczych granica z Afganistanem - to 

największe czynniki hamujące rozwój Republiki Tadżykistanu. Dodatkowo, problematyczny 

Pamir i zamknięta społeczność Ismaelitów dopełniają pesymistycznego obrazu sytuacji 

gospodarczej Tadżykistanu. Wielu jednak docenia potencjał energii odnawialnej, który wiąże się 

z topnieniem lodowców, spływających z wysokich gór. Roztopiona woda zasilana koryta Amu 

Darii i Syr Darii, stanowiąc tym samym o potędze tych rzek. 

Turkmenistan

Turkmenistan to najmniejszy z wymienianych przeze mnie organizmów państwowych. Wyróżnia 

się przede wszystkim ogromnymi złożami gazu ziemnego. Bogactwo naturalne wciąż nie jest 

profesjonalnie oszacowane oraz eksploatowane. Każda kolejna inwestycja przybliża Turkemnów 

do wizji rozwoju gospodarczego, do którego od tylu lat niestrudzenie dążą. 

Uzbekistan

Uzbekistan należy do krajów, które ściśle współpracują z obiema światowymi potęgami: Chinami 

i Rosją. Państwo słynie z produkcji bawełny, której plantacje zakładane i rozwijane były jeszcze 

za czasów Związku Radzieckiego. Eksport i sprzedaż tego dobra przynosi niebagatelny udział w 

dochodach państwa i stanowi bardzo ważną gałąź gospodarki. Należy podkreślić, że na obszarze 

charakteryzowanego państwa występują ogromne złoża złota, pod tym względem Uzbekistan 

zajmuje czwarte miejsce na świecie, wyprzedzając tym samym wiele afrykańskich państw, gdzie 

eksploatuje się ten pierwiastek na ogromną skalę. Oprócz złota, trzeba zaznaczyć znaczące rudy 

miedzi oraz uranu. Górniczy potencjał drzemiący w Republice Uzbekistanu przyciąga wiele 

potencjalnych inwestorów, otwartych na wielomilionowe inwestycje. Największym problemem 



gospodarczym kraju jest brak dróg i autostrad. Słabo rozwinięta infrastruktura skutecznie 

utrudnia eksploatowanie dóbr naturalnych, bardzo uniemożliwiając tym samym możliwy rozwój 

państwa. 

Metodologia pracy

Ze względu na podobieństwo gospodarek charakteryzowanych krajów regionu (oprócz 

wyróżniającego się Kazachstanu), zastosuję ujęcie holistyczne, traktujące o ogólnych szansach na 

rozwój opisywanego obszaru. Będę jednocześnie akcentować, która szansa, bądź które 

zagrożenie będzie miało szczególny wpływ  na gospodarkę danego państwa.

Jakie są szanse dla państw Azji Centralnej wynikające ze współpracy z ChRL w ramach 
inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku?

Największą szansą wynikającą z realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku jest rozwój 

gospodarczy państw Azji Centralnej. Dzięki infrastrukturze i trasom przesyłowym, codziennie 

będzie dochodziło do transportu towarów, co będzie generowało zyski dla rosnących w siłę 

reżimów. Największym problemem biedniejszych krajów Azji Środkowej jest kwestia 

imigrantów wyjeżdżających do Moskwy w celach zarobkowych. Niejednokrotnie cała rodzina 

traci głównego żywiciela, który zmuszony jest opuścić ojczyznę w poszukiwaniu środków na 

życie w stolicy Federacji Rosyjskiej. Tadżycy czy Kirgizi zatrudniani są do najgorszych prac. 

Podejmują oferty pracy odrzucane przez Rosjan, a żyjąc w swoistych slumsach na obrzeżach 

Moskwy znajdują się w skrajnych warunkach, pozbawieni podstawowych mediów, np. wody 

oraz prądu. Rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku spowodowałby utworzenie setek tysięcy 

nowych miejsc pracy. Opuszczone rodziny odzyskałyby ojców. Jest to ważny czynnik nie tylko 

pod względem socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym. Im więcej miejsc pracy 

powstanie i zostanie piastowanych - tym większy zarobek będzie pozyskiwany do budżetu 



państwa. Szansą dla krajów Azji Centralnej jest niespotykany dotąd wzrost pod względem 

gospodarczym.  W krajach, w których brakuje pieniędzy w budżecie na rozwój infrastruktury 

oraz na eksploatację bogatych złóż, zacznie dochodzić do wydobywania dóbr surowcowych. 

Finalnie, nawet biedniejsze organizmy państwowe (np. Turkmenistan) urosną na strategicznego 

gracza geopolitycznego w regionie. Pokłady turkmeńskiego gazu ziemnego, zdaniem ekspertów, 

są niewiele mniejsze niż u największych światowych eksporterów tego surowca. Kapitał 

zainwestowany w nowoczesny sprzęt oraz górników przyczyni się do umocnienia regionalnej 

pozycji kraju oraz możliwości dyktowania światowych cen gazu ziemnego oraz ropy nafotwej. 

Udział w decyzjach odnośnie cen rynkowych jest niebotycznie ważnym narzędziem w grze 

politycznej i nie raz oceniany wyżej niż np. zasoby zbrojeniowe. 

Gazociąg Azja Środkowa - Chiny

Wrzesień 2013 roku to znaczący przełom w relacjach Azja Centralna - Chiny. Podpisano wtedy 

bowiem umowy z Uzbekistanem, Tadżykistanem oraz Kirgistanem na budowę gazociągu na 

trasie Azja Środkowa - Chiny. Eksperci zakładają, że dzięki budowanemu odcinkowi, 

Turkmenistan zwiększy eksport gazu ziemnego do Państwa Środka z 55 mld m3 do 85 mld m3. 

Rurociąg przechodzący przez wymienione kraje ma zapewnić stały dopływ gotówki i umożliwić 

szerszą współpracę gospodarczą. W przypadku Republiki Kirgistanu szacuje się, że rocznie 

wymiana handlowa będzie oscylować wokół 1 mld dolarów. 

Korytarze ekonomiczne

Dodatkową szansą wynikającą z projektu Nowego Jedwabnego Szlaku są szeroko rozumiane 

koncepcje korytarzy ekonomicznych. Obszary stanowiące bezpośrednie połączenie partnerów 

handlowych, mają niebagatelny wpływ na kształtowanie się relacji ekonomiczno - 

gospodarczych. Dzieje się to dzięki wzrostowi wymiany handlowej między krajami połączonymi 

korytarzem. Ważnym aspektem jest także wprowadzanie specyficznej polityki handlowej, która 

ma za zadanie ułatwienie przepływu towarów. Sama inicjatywa korytarzy ekonomicznych nie 

powoduje nagłego wzrostu gospodarczego, ale tworzy potencjał, który bardzo łatwo 



wykorzystać. Tworzy okazje do rozwoju gospodarczego na niespotykaną wcześniej skalę. Plan 

Xi Jinpinga zakłada utworzenie sześciu głównych korytarzy handlowych, stanowiących 

połączenie Chińskiej Republiki Ludowej z państwami regionu. Dla charakteryzowanego przeze 

mnie regionu, najważniejszy jest korytarz przebiegający na trasie: Chiny- Azja Środkowa –Azja 

Zachodnia (CCAWAEC). Utworzenie kanału przepływowego dla produktów chińskich umożliwi 

bezpośrednie wzbogacenie się o szlaki przesyłowe, nieocenione, szczególnie dla 

problematycznego topograficznie regionu Pamiru. Budowanie tras w trudnym górzystym terenie 

pochłania dwa razy więcej kapitału, aniżeli budowa autostrad na nizinie. Większości krajów Azji 

Centralnej nie stać, aby samodzielnie zaprojektować i uregulować należność za budowę istotnych 

tras. Sytuacja zmienia sie, gdy w grę wchodzi kapitał chiński, który pokrywa projekty nowych 

dróg, sponsorując szlaki handlowe. Jak widać, nie tylko korytarz jest szansą dla rozwój krajów 

towarzyszących, ale przede wszystkim dodatkowe inwestycje mają ważne znaczenie dla regionu. 

Ilustracja nr.1 

Kluczowe inwestycje chińskie w zakresie gazociągów na obszarze Azji Centralnej.

źródło: https://www.krzysztofwojczal.pl/analizy/azja-srodkowa-chinski-magazyn-surowcow-
analiza/

Jakie są zagrożenia dla państw Azji Centralnej wynikające ze współpracy z ChRL w ramach 

inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku?

Narodowy projekt chiński niesie za sobą tyle samo szans, co zagrożeń. W przypadku krajów Azji 

Środkowej, wdrożenie konspektu może skutkować uzależnieniem gospodarek azjatyckich od 

https://www.krzysztofwojczal.pl/analizy/azja-srodkowa-chinski-magazyn-surowcow-analiza/
https://www.krzysztofwojczal.pl/analizy/azja-srodkowa-chinski-magazyn-surowcow-analiza/


Pekinu. Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan oraz Turkmenistan to stosunkowo młode 

organizmy państwowe, stanowiące bezpośredni owoc rozpadu Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich po 1991 roku. Od wieków kraje pozostające pod silnym wpływem Rosji, 

nagle zostaną uzależnione tylko i wyłącznie od Państwa Środka. Może to przynieść 

nieodwracalne zmiany na arenie międzynarodowej, ponieważ Federacja Rosyjska w sposób  

znaczący utraci swoje zasadnicze wpływy, przegrywając tym samym wyścig o rolę światowego 

hegemona. 

Czy stracenie Rosji jako ważnego partnera biznesowego jest poważnym zagrożeniem?

Podstawowym zagrożeniem wynikającym ze zdominowania obszaru krajów Azji Centralnej 

poprzez relizację projektu Nowego Jedwabnego Szlaku jest zablokowanie i całkowita eliminacja 

wpływów chińskich rywali geopolitycznych - Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz 

Federacji Rosyjskiej. Tym samym, będziemy obserwować stopniowe uzależnianie się 

charakteryzowanego regionu od Pekinu, co skutecznie ograniczy możliwe rynki zbytu 

wydobywanych surowców. Chiny zaczną dyktować ceny oraz wprowadzać swoje prawo 

transportowe. Idąc jeszcze dalej, Xi JinPing będzie ingerował w wewnętrzne interesy państw, co 

stanie się zaczątkiem geopolitycznego chaosu wewnątrz Azji. Mając do wyboru tylko jednego 

partnera gospodarczego, przywódcy reżimów będą zmuszeni podporządkowywać się żądaniom 

Państwa Środka, co skutkować będzie postrzeganiem Chin jako okupanta. 

Czy wysycenie rynku chińskimi produktami będzie skutkowało brakiem konkurencji?

Sformułowanie korytarzy przesyłowych oraz udział kapitału chińskiego w gospodarkach 

narodowych państw Azji Środkowej może skutkować wysyceniem środkowoazjatyckiego rynku 

produktami chińskimi. Zjawisko to znacznie ograniczy konkurencję i mimowolnie odda monopol 

na kształtowanie regionalnych cen Pekinowi. Jest to o tyle istotne, ze względu na coraz częściej 

pojawiający się problem niedoboru żywności w charakteryzowanych krajach. Spowoduje to brak 

dostępności konkurencyjnych firm spożywczych, a co za tym idzie - Chiny będą mogły, poprzez 

manewry na rynku żywności, wpływać na politykę krajów Azji Środkowej. To będzie 



jednoznaczne z bezwzględną dominacją i dyktowaniem władzy litery prawa. 

Jakie znaczenie ma odseparowanie ludności Azji Centralnej od napływu Ujgurów z XinJiangu?

 Kwestie narodowościowe są w niektórych krajach regionu Azji Środkowej bardzo drażliwe 

(szczególnie mniejszości narodowe w Uzbekistanie i Tadżykistanie). Napływ ludności z chińskiej 

prowincji XinJiang spowodowałaby zaognienie konfliktów na tle rasowym i narodowościowym. 

A co za tym idzie, bezpośrednio wpłynęłoby to negatywnie na postrzeganie omawianych państw 

jako nowego partnera biznesowego. Na przykładzie Kazachstanu, obserwujemy gwałtowanie 

rozwijającą się gospodarkę i coroczny imponujący wzrost PKB o wartości 5%. Konflikty i 

możliwe interwencje zbrojne w Nursułtanie znacznie osłabiłyby państwo w oczach mocarstw 

inwestujących w eksploatowanie złóż surowców naturalnych. W gwałtownie zmieniającym się 

współczesnym świecie, stabilność społeczeństwa jest nieocenionym aspektem, często z sukcesem 

monetyzowanym. 

Podsumowanie

Rejon Azji Centralnej jeszcze kilka lat temu postrzegany był jako zacofany obszar, który po 

rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pogrążył się w kryzysie 

gospodarczym i ekonomicznym. Pomimo uregulowania prawa obowiązującego w każdym kraju, 

mającym na celu rozwój gospodarki i wzrost PKB per capita, szalejąca inflacja i problemy 

społeczne, z jakimi borykały się charakteryzowane państwa, skutecznie odstraszały 

zagranicznych inwestorów. Dopiero Chińska Republika Ludowa i projekt Xi Jinpinga traktujący 

o utworzeniu Nowego Jedwabnego Szlaku mają zmienić rzeczywistość byłych komponentów 

ZSRR. Poprzez wsparcie finansowe, które objawia się poprzez miliardowe inwestycje w rozwój 

infrastruktury oraz poszukiwanie złóż gazu ziemnego, ropy naftowej i rzadkich pierwiastków 

chemicznych, Azja Środkowa uzyskała szansę na podjęcie współpracy z Chińską Republiką 

Ludową, przy jednoczesnym ochłodzeniu się relacji z Federacją Rosyjską. Sytuacja ta niesie za 



sobą wiele szans, ale także liczne zagrożenia. Realizacja projektu Nowego Jedwabnego Szlaku 

może rozwinąć handel i zwiększyć eksploatację złóż surowców naturalnych, ale jednocześnie za 

bardzo uzależnić cały region od chińskiej gospodarki. Mówiąc o współpracy na linii Azja 

Centralna - Chiny nie można zapominać o miliardach dolarów, które już zostały zainwestowane 

w biedniejszych krajach i które są niebotycznie atrakcyjną szansą na polepszenie sytuacji w 

każdym z państw. W kontraście należy pamiętać o zagrożeniach płynących ze zbyt dużego 

uzależnienia się gospodarki krajów Azji Środkowej od Chin. Zbyt bliskie relacje zniechęcą inne 

potęgi (Federację Rosyjską, USA) do inwestycji. Skutki realizacji koncepcji One Belt One Road 

poznamy w przyszłości. Za powodzenie całego projektu, oprócz strony chińskiej, odpowiedzialni 

są przywódcy Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu oraz Uzbekistanu. Tylko 

odpowiedzialna polityka zagraniczna zapewni niezbędny balans w przyszłych relacjach 

handlowych. 
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Streszczenie 

Ogłoszenie realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku w 2013 roku było początkiem wielu 

inwestycji w Azji Centralnej. Chińska Republika Ludowa inwestuje ogromny kapitał w rozwój 

infrastruktury oraz w odkrywanie nowych złóż surowców naturalnych w tym regionie. 

Współpraca gospodarcza Azji Środkowej z Chinami niesie za sobą wiele szans, ale także dużo 

zagrożeń. Dzięki podpisanym umowom, znacznie poprawi się poziom ludzi żyjących w pięciu 

charakteryzowanych krajach. Ponadto, widoczny będzie ogromny wzrost gospodaczy. 

Zagrożeniami są natomiast: zbyt duże uzależnienie się gospodarki krajów Centralnej Azji od 

Chin. Podejmując współpracę, Chiny mogą pełnić rolę okupanta, który ingeruje w politykę 

wewnętrzną słabszych państw oraz dyktuje prawo. Skutki realizacji projektu poznamy jednak 

dopiero w przyszłości. 

http://www.polska-azja.pl/wp-content/uploads/2018/08/raport-chinski-projekt-njs.pdf


Abstract 

The announcement of the implementation of the New Silk Road project in 2013 was the 

beginning of many investments in Central Asia. The People's Republic of China invests 

enormous capital in the development of infrastructure and in discovering new deposits of natural 

resources in this region. The economic cooperation of Central Asia with China carries many 

opportunities, but also a lot of threats. Thanks to the signed agreements, the level of people living 

in the five countries characterized will significantly improve. In addition, there will be a huge 

increase in economies. On the other hand, the threats are: the dependence of Central Asia's 

economies on China too much. By cooperating, China can act as an invader, which interferes in 

the internal policies of weaker countries and dictates the law. However, we will get to know the 

effects of the project only in the future.


