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DZIAŁALNOŚĆ CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W KRAJACH 

PÓŁWYSPU BAŁKAŃSKIEGO. 

 

1. WPROWADZENIE 

Chińska Republika Ludowa to państwo posiadające silną pozycję na arenie międzynarodowej, 

którego rozwój gospodarczy ostatnich kilkudziesięciu lat dla wielu może być wzorem do 

naśladowania. Wprowadzane od 1978 r. reformy doprowadziły do awansu z 9 miejsca najlepiej 

rozwiniętych gospodarek świata na miejsce 2 (zaraz za Stanami Zjednoczonymi).1 Dodatkowo 

Chiny pozostają liderem światowego exportu2 oraz są wiceliderem w imporcie3. 

 Od 2012 r. rząd chiński rozpoczął działania w ramach inicjatywy 16 + 1, czyli planu kooperacji 

pomiędzy Chinami a szesnastoma krajami leżącymi w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Głównymi obszarami współpracy ekonomicznej są chińskie inwestycje w infrastrukturę, nowe 

technologie i nowoczesne rozwiązania w ochronie środowiska (green technologies)4. Widoczną 

tendencją, która utrzymuje się od początków zawiązania współpracy jest to, że największym 

beneficjentem chińskiego kapitału są kraje nie należące do Unii Europejskiej, leżące na 

 
1 “The World's Top 10 Largest Economies”, Focus Economics,  https://www.focus-economics.com/blog/the-
largest-economies-in-the-world 
2 “The World's 20 Largest Exporting Countries”, worldatlas, https://www.worldatlas.com/articles/exports-by-
country-20-largest-exporting-countries.html 
3 “The World's Leading Import Countries”, worldatlas, https://www.worldatlas.com/articles/where-the-exports-
go-the-world-s-leading-import-countries.html 
4 About 16+1, http://ceec-china-latvia.org/page/about 
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Półwyspie Bałkańskim. Warto jednak zaznaczyć, że  

wyjątkiem są Węgry, które przynależąc do UE, prowadzą równocześnie przyjazną Chinom 

politykę, umożliwiając im prowadzenie inwestycji na terenie swojego kraju. 

Drugą ważną inicjatywą podjętą przez chiński Rząd jest ogłoszona w 2013 r. przez Xi JinPinga 

Inicjatywa Pasa i Szlaku (inaczej zwana Nowym Jedwabnym Szlakiem), której założeniem jest 

zbudowanie połączeń pomiędzy Chinami a Europą, Azją i Afryką. Wiąże się to w głównej 

mierze z podjęciem inwestycji o charakterze infrastrukturalnym (budowanie dróg, połączeń 

kolejowych), które według komentatorów stanowią równocześnie sposób na rozszerzenie 

swoich wpływów nie tylko w Azji, ale i na całym świecie. Nowy Jedwabny Szlak wydaje się 

być obecnie jednym z najważniejszych projektów polityczno-ekonomicznych prowadzonych 

przez Chiny, będącym zarazem projektem o charakterze narodowym, którego realizacja 

przewidziana jest na kilka dekad.  

Współpraca w ramach zarówno inicjatywy 16+1 jak i Pasa i Szlaku dla wielu państw Unii 

Europejskiej nie jest najważniejszym priorytetem prowadzonej polityki, dlatego ilość 

inwestycji w Zachodniej i Centralnej Europie może dla wielu być uznawana za 

niewystarczająca. Czynnikiem, który wpływa na ograniczenie inwestycji Chin w tym rejonie 

są również kwestie prawne, szczególnie niedopasowanie chińskich metod działania do reguł 

obowiązujących w Unii Europejskiej. Doktor Robert Rajczyk w raporcie przygotowanym dla 

Warsaw Insitute zwraca uwagę na ich niezgodność „z unijnymi zasadami transparentnego 

działania oraz otwartych przetargów” 5 . Jednakże te ograniczenia prawne nie dotyczą 

pozostałych państw regionu nie będących członkami Unii Europejskiej, które korzystają 

z chińskiego kapitału wspierającego ich rozwój gospodarczy.  

Jak wspomniano powyżej, głównymi beneficjentami chińskich inicjatyw w Europie są kraje 

bałkańskie takie jak Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północne czy 

Albania, które mają jednak ograniczone możliwości pozyskiwania funduszy z innych źródeł 

(np. ze środków europejskich). Wiele inwestycji nie mogłoby być zrealizowanych bazując 

na finasowaniu wyłącznie z budżetu państw. Dzięki napływowi kapitału z Chin mogły one 

doczekać się realizacji np. wybudowany w Serbii „Chińsko-Serbski Most Przyjaźni” (ang. 

China-Serbia Friendship Bridge6 ). Oczywiście wsparcie finansowe udzielane przez Chiny 

nie jest bezinteresowne i bezzwrotne. Ma ono formę kredytowania, które długoterminowo łączy 

 
5  Robert Rajczyk, „Chińskie odziaływanie w Europie Środkowo- Wschodniej i na Bałkanach” Warsaw Institute  
6Bojana Barlovac „Serbia, China Build ‘Friendship Bridge’”, Balkan Insight 
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obie strony. Niekiedy jednak zdarzają się sytuacje, kiedy te zobowiązania finansowe stają się 

jednak niemożliwe do spłacenia (np. kredyty zaciągnięte przez władzę Sri Lanki). Należy 

nadmienić, że pomimo wzrastającej liczby kredytów udzielanych przez Chiny na finansowanie 

nowych projektów, to jednak Unia Europejska pozostaje nadal liderem w kwestii przeznaczenia 

funduszy na inwestycje w krajach ubiegających się o członkostwo w unijnej wspólnocie. 

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej za lata 2007-2015, prawie 73% bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych na Bałkanach Zachodnich pochodziło z Unii Europejskiej, a fundusze 

zainwestowane od 2007 do 2017 r. to 8,9 miliarda euro7. 

Głównym celem tej pracy będzie przedstawienie zakresu chińskich inwestycji w krajach 

leżących w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego (nie należących do Unii Europejskiej), 

które zostały wprowadzone w ramach inicjatyw 16+1 oraz Pasa i Szlaku. Dodatkowo 

poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, czy Chińskie inwestycje w tych krajach bałkańskich 

są szansą na ich rozwój, czy zagrożeniem wynikającym z tworzonych relacji i zależności 

finansowych. Ponieważ oba projekty posiadają niejako wspólne cele tj. rozwój współpracy 

pomiędzy ChRL a ww. krajami bałkańskimi oraz poszerzanie połączeń komunikacyjnych 

pomiędzy nimi, postanowiono dokonać analizy obu tych inicjatyw całościowo. W dalszych 

rozważaniach będzie zatem mowa o „chińskich inwestycjach”, które będą obejmować 

przedsięwzięcia podejmowane w ramach inicjatywy 16+1 oraz Inicjatywy Pasa i Szlaku.  

 

  2. WSPÓŁPRACA KRAJÓW PÓŁWYSPU BAŁKAŃSKIEGO Z CHINAMI 

Półwysep Bałkański niewątpliwe jest ważnym punktem na drodze Nowego Jedwabnego Szlaku, 

a inwestycje z tym związane są, jak podaje Rebecca Banovic w swoim artykule „[…] visible in 

almost every corner of the region” 8 (tł. widoczne w każdej części regionu). Obszar ten jednak 

jest miejscem ciągłej rywalizacji o wpływy zarówno Unii Europejskiej, Turcji jak i Rosji. To 

co wyróżnia Chiny, to ich podejście do krajów regionu w sposób holistyczny. Dbają one 

bowiem o to, by utrzymywać przyjazne stosunki ze wszystkimi krajami, dając im równe szanse 

na korzystanie z ich wsparcia. Jest to strategia o tyle skuteczna, że nie ogranicza się do 

posiadania wpływów w konkretnym państwie, jak np. Rosja w Serbii i Czarnogórze. Nie 

 
7 “EU-WESTERN BALKANSECONOMIC RELATIONS - INVESTING IN PEOPLE, INFRASTRUCTURES 
AND REFORMS”, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/economic-
relations_en.pdf 
8Rebecca Banovic “China In The Balkans: Good Or Bad?”, Forbes 
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wymaga również zrywania relacji państw korzystających z funduszy chińskich z Europą 

Zachodnią9. Pod tym względem inwestycje chińskie stanowią alternatywę czy też dopełnienie 

dla hipotetycznych inwestycji zachodnioeuropejskich, a są celowymi działaniami mającymi za 

zadanie osłabienie zachodnich wpływów. Obserwując obecne relacje pomiędzy państwami 

bałkańskimi starającymi się o członkostwo w Unii Europejskiej a samą Unią, można 

zastanawiać się, czy to przypadkiem Europa Zachodnia sama nie oddala od siebie Bałkanów. 

Jak zaznacza Łukasz Kołtuniak, Unia Europejska za priorytetowe zadania dla krajów 

ubiegających się o członkostwo wyznaczyła przestrzeganie norm ekologicznych czy gender 

eguality, które jakkolwiek istotne, nie mogły być uznane przez te kraje za najważniejsze. 

Głębokich reform i pomocy w rozwiązywaniu problemów wymagają bowiem sprawy z innych 

obszarów życia gospodarczego czy politycznego10.   

 Rozważając obecną sytuację na Bałkanach nie należy zapominać, że fundusze chińskie są dla 

wielu państw jedyną opcją pozyskania zewnętrznych środków. Innych ofert inwestowania 

obcego kapitału po prostu nie ma lub te które są mają bardzo niekorzystne, niemożliwe 

do przyjęcia warunki. W takiej sytuacji, kiedy z jednej strony inwestycje w państwach 

bałkańskich są niezbędne dla zapewnienia ich rozwoju gospodarczego, a z drugiej stanowią 

ważny element dla chińskiej strategii rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku, to wydawać by się 

mogło, że zawarcie współpracy jest rzeczą oczywistą i korzystną dla obu stron. Pozostają 

jednak wątpliwości co do długoterminowych skutków tych relacji powiązanych równocześnie 

koniecznością spłacania zaciągniętych kredytów. Istnieją obawy, że biedniejsze państwa, które 

poprzez konieczność udzielania rządowych gwarancji (jest to jeden z nielicznych warunków 

koniecznych do uzyskania kredytu) powiększą nadmiernie swój dług publiczny, co może w 

konsekwencji skutkować brakiem możliwości wywiązywania się z nałożonych zobowiązań11. 

 

3. REALIZACJA CHIŃSKICH INWESTYCJI W KRAJACH PÓŁWYSPU 

BAŁKAŃSKIGO 

Działalność chińskich inwestorów w krajach bałkańskich staje się w przestrzeni publicznej 

tematem licznych dyskusji. Komentatorzy zwracają uwagę, zarówno na pozytywne dla rozwoju 

regionu skutki współpracy na linii Bałkany - Chiny, jak i na wątpliwości kierowane z Unii 

 
9 Łukasz Kołtuniak „Gra o Bałkany Zachodnie”, Klub Jagielloński  
10 Łukasz Kołtuniak, op. cit.  
11 Robert Rajczyk, op. cit…  
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Europejskiej co do bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. Bez względu jednak na samą 

ocenę napływu chińskiego kapitału do Europy, nie można zaprzeczyć faktom, że inwestycje są 

aktualnie prowadzone, a kraje bałkańskie coraz chętniej korzystają z tych funduszy. Analizy 

przeprowadzone na podstawie danych z okresu od 2012 do połowy 2016 r. pozwoliły 

oszacować roczny udział chińskich inwestycji w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych 

(foreign direct investment) w krajach regionu: 12 

• w Bośni i Hercegowinie chińskie inwestycje stanowiły 48% ogółem inwestycji 

zagranicznych,  

• w Czarnogórze - 26%,  

• w Albanii 10%,  

• w Serbii - 8%.  

Wskazuje się również, że z 9,4 mld USD inwestowanych przez Chiny w krajach inicjatywy 

16+1 w latach 2016-2017 ponad połowa trafiła do państw bałkańskich nie będących członkami 

Unii Europejskiej.13 Inne dane pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pokazują, 

że od 2007 do 2017 r., Chiny udzieliły w Europie kredytów na kwotę 12 mld euro, z czego 

jedna trzecia trafiła do Serbii, 20% do Bośni i Hercegowiny a 7% do Czarnogóry14. 

SERBIA 

Przez wielu Serbia przedstawiana jest jako jeden z największych beneficjentów chińskich 

inwestycji, a kooperacja pomiędzy państwami rozwija się zarówno na płaszczyźnie 

gospodarczej jak i politycznej. Zwraca się uwagę, iż oba kraje zostały partnerami 

strategicznymi jeszcze przed wejściem w życie inicjatyw 16+1 i Pasa i Szlaku, poprzez 

podpisanie w 2009 r. umowy o współpracy gospodarczej i technologicznej w zakresie 

projektów infrastrukturalnych w Serbii (ang. an agreement on economic and technological 

cooperation for infrastructure projects in Serbia)15. W kwietniu br. oba kraje podpisały list 

intencyjny (Memorandum of Understanding) w sprawie stworzenie wspólnej grupy roboczej 

zajmującej się współpracą inwestycyjną.16  Chiny były jednym z dwóch stałych członków Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, którzy nie uznali niepodległości Kosowa. Serbia natomiast jasno wyraża 

 
12 Stephan Barisitz i Alice Radzyner Oesterreichische Nationalbank “The New Silk Road: Implications for 
Europe”, SUERF Policy NoteIssue No 25, January 2018 
13 “Hahn: Brussels has underestimated the influence of China in Balkans”, European Western Balkans  
14 "Świat w powiększeniu": UE i Chiny. Gra o Bałkany Zachodnie”, PolskieRadio24.pl 
15 The Government of the Republic of Serbia, “Serbia, China sign framework agreement on economic, 
technological infrastructure cooperation” 
16 Radomir Ralev, “Serbia, China sign MoU to set up joint investment body”, https://seenews.com/news/serbia-
china-sign-mou-to-set-up-joint-investment-body-651890 
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się za wizją „jednych Chin” i popiera chińskie roszczenia terytorialne m.in. w kwestii Morza 

Południowochińskiego, Tybetu czy Xinjiangu.17 W czasie jednej z wizyt w czerwcu 2016 r. Xi 

Jinping wskazał na wiodącą rolę Serbii we współpracy pomiędzy Chinami a krajami Europy 

Środkowej i Wschodniej18, natomiast w ubiegłym roku serbski prezydent Aleksandar Vucic 

określił relację łączącą Chiny i Serbię mianem „przyjaźni ze stali, której nikt nie będzie mógł 

złamać”.19 

Jednym z głównych rodzajów inwestycji prowadzonych na terytorium Serbii, jest budowanie 

sieci połączeń drogowych i kolejowych, które będą umożliwiały sprawny i szybki przepływ 

towarów do Europy Zachodniej. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez serbską minister 

Zoranę Mihajlovic, w ramach wspólnych projektów inwestycyjnych na ten cel ma zostać 

przeznaczona łączna kwota 8,4 mld USD.20 W tym zakresie Chiny inwestują m.in. w rozwój 

połączenia kolejowego Budapeszt – Belgrad, którego pierwszy etap realizowany jest w Serbii 

tj. modernizacja prawie 35 km odcinka na trasie Belgrad – Stara Pazova. Fundusze na realizację 

projektu (ok. 300 mln dolarów) Serbia uzyskała w ramach pożyczki od Exim Banku21. Ten sam 

bank udzielił Serbii kredytu, który w 85% pokrywa koszty budowy 17,6 km odcinka 

drogowego Surcin-Obrenovac  w ramach tzw. Corridor 11 (pełna nazwa: Highway Е 763, 

Belgrade – South Adriatic). Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 230 mln USD a 

jej wykonawcą jest  China Commination Construction Company.22  W ramach budowy tej 

samej autostrady Exim Bank użyczył 301 mln USD pożyczki na wykonywane przez Shandong 

Hi-Speed Group kolejnych dwóch odcinków trasy: Obrenovac – Ub oraz Lajkovac-Ljig o 

łącznej długości 50,2 km. 23  W maju br. China Road and Bridge Corporation (CRBC) 

rozpocznie budowę 30,9 km odcinka autostrady łączącego Preljinę z Pozegą, a wartość 

przedsięwzięcia szacuje się na 450 mln euro.24 Serbski rząd podpisał również umowę z Power 

Construction Corporation (Power China) na budowę nowej sieci metra w  Belgradzie, 

 
17 Stefan Vladisavljev, „Serbia’s position towards China and China’s presence in the Western Balkans”, 
Belgrade Fund for Political Excellence 
18 Jens Bastian, The potential for growth through Chinese infrastructure investments in Central and South-
Eastern Europe along the “Balkan Silk Road”,  European Bank for Reconstruction and Development 
19 “Vucic: Serbia-China friendship made of steel”, B92, 
https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2018&mm=03&dd=12&nav_id=103685 
20 Radomir Ralev, op. cit… 
21 Tomasz Kościelny, „Ruszyła przebudowa linii Budapeszt – Belgrad”, Rynek Kolejowy 
22 Republic of Serbia, Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, “Corridor 11 - Surcin- Obrenovac” 
23 DEPUTY PRIME MINISTERANDMINISTERY OF CONSTRUCTION,TRANSPORT AND 
INFRASTRUCTURE PROJECTS, 
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/The%20book%20of%20projects%20MGSI%202017.pdf 
24 Denitsa Koseva, “China’s CRBC eyes new projects in Serbia”, bne INTELLINEWS 
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rozbudowę dróg wokół stolicy oraz odbudowę i modernizację linii kolejowych przy granicy 

Serbii i Macedonii Północnej.25 

W 2016 r. sprzedano Hebei Iron & Steal Group podupadającą serbską Hutę Zelezara Smederevo 

za 46 mln euro, równocześnie chińska firma zobowiązała się do poczynienia inwestycji o 

wartości co najmniej 300 mln euro. Dzięki tym decyzjom udało się zachować 

 5 tys. miejsc pracy,26 a w 2017 r. dochody firmy osiągnęły 750 mln USD.27 Również w 2016 r. 

Mei Ta Europe (firma specjalizująca się w produkcji samochodów, silników i innych 

komponentów) rozpoczęła budowę swoich zakładów w okolicy Belgradu zatrudniając 800 

serbskich pracowników. Docelowo jednak ma się rozbudować i wg różnych źródeł zatrudniać 

dodatkowych 170028 lub 1100 pracowników.29 Kolejną chińską firmą inwestującą w Serbii jest 

Shandong Linglong, która w kwietniu br. rozpoczęła budowę fabryki opon w Zrenjanin. 

Wartość przedsięwzięcia ma wynieść 800 mln euro, a fabryka w założeniach ma być miejscem 

zatrudnienia 1200 osób. Jej produkcja będzie wynosiła 13 mln opon rocznie.30 Serbski minister 

gospodarki Goran Knezevic podpisał w br. list intencyjny (MoU) z Xingyu Automotive 

Lighting Systems w sprawie budowy fabryki produkującej oświetlenie dla przemysłu 

motorniczego. Inwestycja ta ma wynieść 50 mln euro i dać pracę 1000 osobom, ale oprócz tego 

zwraca się uwagę, iż przedsiębiorstwo ma wprowadzić nowe technologie do przemysłu 

motorniczego oraz zwiększyć eksport towarów z Serbii (docelowymi odbiorcami mają być 

Niemcy, Francja i Słowacja). Za datę rozpoczęcia budowy fabryki przyjmuje się 2020 r.31 

Chiny i Serbia podpisały również umowę na budowę parku przemysłowego na przedmieściach 

Belgradu w Borca. CRBC ma zainwestować 220 mln euro, natomiast wg przewidywań kapitał 

jaki przyniosą ze sobą kolejni inwestorzy (ma być to ok. 1000 chińskich firm) może osiągnąć 

2 mld euro, tworząc równocześnie 10,000 nowych miejsc pracy.32 

Innym sektorem, w którym widoczne są chińskie inwestycje w Serbii jest sektor energetyczny. 

China National Machinery and Equipment Import & Export Corporation zostało wykonawcą 

budowy „3 bloku elektrociepłowni Kostolac B o mocy 350 MW, a także rozbudowy pobliskiej 

 
25  Rebecca Banovic, “China and Serbia Sign Major Infrastructure Deal Under the Belt and Road Initiative”, 
Forbes 
26 Aleksandar Vasovic, “China's Hebei signs agreement to buy Serbian steel plant”, Reuters 
27 MONITOR CHINY-BAŁKANY GRUDZIEŃ 2017, Ośrodek Spraw Azjatyckich, http://osa.uni.lodz.pl/wp-
content/uploads/2018/01/OSA_monitor_balkany_3_2017.pdf 
28 Biagio Carrano, “China’s Mei Ta to open second factory in Obrenovac”, Serbian monitor 
29 Radomir Ralev, “China's Mei Ta starts construction of second car parts factory in Serbia”, Seenews 
30Razvojna agencija Srbije, “Shandong Linglong" started to build tyre factory in Zrenjanin 
31Snezana Bjelotomic, “Goran Knezevic: New Chinese investment in Niš, 1,000 new jobs”, Serbian monitor 
32 Denitsa Koseva, op. cit… 
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kopalni węgla Drmno”,a większość kosztów pokrywa udzielony przez Exim Bank kredyt w 

wysokości 608 mln USD.33 

Kolejnym ważnym elementem zacieśniania współpracy było zniesienie w styczniu 2017 r. 

obowiązku posiadania wizy zarówno dla serbskich obywateli chcących podróżować do Chin, 

jak i chińskich planujących wizytę w Serbii.34 Dane statystyczne pokazują, że ruch turystyczny 

z Państwa Środka w roku 2017 zwiększył się prawie trzy krotnie w porównaniu z rokiem 

poprzedzającym (w 2016 r. było to 18,409 podróżujących) i wyniósł 51,691 osób35. Natomiast 

w ubiegłym roku było to już ponad 102,000 turystów. Komentatorzy zwracają uwagę na 

prowadzoną od kilku lat kampanię mającą na celu zachęcenie chińskich podróżujących do 

spędzenia urlopu w Serbii m.in. poprzez wprowadzaniu oznaczeń w języku chińskim, 

zniesienie obowiązku wizowego oraz zatrudnianiu przewodników posługujących się językiem 

chińskim.36  

CZARNOGÓRA 

Państwo to jest jednym z mniejszych pod względem obszaru i liczby ludności wśród krajów 

Bałkanów Zachodnich. Proklamowana niepodległość w 2006 r., po odłączeniu się od Serbii 

skutkowała koniecznością rozpoczęcia od nowa procesów akcesyjnych do organizacji 

międzynarodowych (sukcesorem zawartych umów po rozpadzie Federacji Serbii i Czarnogóry 

została Serbia). Od grudnia 2010 r. Czarnogóra posiada status kandydata do Unii 

Europejskiej.37  

Nie bez przyczyny wskazano, iż Czarnogóra jest niedużym krajem, gdyż ma to bezpośrednie 

przełożenie na wielkość jej gospodarki. Chiny inwestując w krajach bałkańskich nie ominęły 

również tego państwa. Prowadzone projekty infrastrukturalne wymagają znacznych źródeł 

finansowania. Pożyczki zaciągane przez rząd Czarnogóry w chińskich instytucjach 

finansowych bardzo obciążają poziom zadłużenia całego kraju. Przykładem niech będzie 

budowa autostrady, stanowiącej połączenie portu w Barze z granicą Serbii w miejscowości 

Boljare - kwota 689 mln euro pożyczki z Exim Bank.38 Pierwszy, 41-kilometrowy odcinek, 

 
33 Dominik Mierzejewski, Bartosz Kowalski, Przemysław Ciborek,” Aktywność gospodarcza i polityczna 
Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej”, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego 
34 Embassy of the Republic of Serbia Beijing- People’s Republic of China, http://www.beijing.mfa.gov.rs/ 
35 Statistical Yearbook of the Republic of Serbia 2018, www.stat.gov.rs 
36 Number of Chinese tourists in Serbia doubled in 2018: statistical office, China.org.cn 
37 Damian Witoń, „Czarnogóra oficjalnym kandydatem do Unii Europejskiej”, UniaEuropejska.org 
http://uniaeuropejska.org/czarnogora-oficjalnym-kandydatem-do-unii-europejskiej/ 
38 Marta Szpala, op, cit… 
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z 20 mostami i 16 tunelami w trudnym górzystym terenie, kosztował 20 mln euro za 1 km. Jak 

pokazują analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zadłużenie w ramach tego 

projektu spowodowało, iż obecnie zadłużenie Czarnogóry wynosi prawie 80% PKB. Gdyby go 

nie realizowano, zadłużenie kraju oscylowałoby około poziomu 59%. Oczywiście takie 

zadłużenie przekracza normy przyjęte w Unii Europejskiej, do której Czarnogóra aspiruje39 

Należy również wskazać na pewne okoliczności towarzyszące podejmowaniu decyzji odnośnie 

podjęcia budowy wspomnianej autostrady. Analizy ekonomiczne, jakie wykonano przy 

pierwotnej próbie pozyskania środków europejskich na ten cel, wykazywały, iż szacowany ruch 

na autostradzie będzie zbyt mały i nie uzasadnia ponoszenia tak dużych kosztów budowy. 

Niektórzy podnoszą również nie do końca korzystne dla Czarnogóry warunki finansowe 

pożyczki oraz brak transparentności, co było ceną za szybkie uzyskanie dostępu do kapitału 

chińskiego. Podobnie jak w przypadku wielu innych inwestycji w regionie, realizacja projektu 

przypadła chińskiemu podmiotowi Chinese Road and Bridge Corporation. 

Współpraca Chin i Czarnogóry generalnie dotychczas była nastawiona na projekty 

infrastrukturalne w zakresie infrastruktury transportowej oraz energetyki cieplnej. 

Przedstawiciele obu krajów wskazują jednak potrzebę pobudzenia dwustronnej współpracy 

również w takich obszarach jak porty morskie, handel, parki przemysłowe, logistyka, produkcja 

sprzętu. Takie były m.in. konkluzje spotkania w dniu 26 listopada 2015 r. premiera Chin Li 

Keqiang z premierem Czarnogóry Milo Đukanovićiem podczas IV spotkania uczestników 

inicjatywy 16+140 

 

BOŚNIA I HERCEGOWINA 

Bośnia i Hercegowina jako kraj bałkański, będący efektem rozpadu byłej Jugosławii, jest 

również w centrum zainteresowania inwestycyjnego Chin. Relacje między oboma narodami 

sięgają okresu Jedwabnego Szlaku, który nie tylko umożliwił powiązania handlowe między ich 

narodami, ale torował drogę do powiązań społecznych i kulturowych. Można stwierdzić, iż 

oficjalne stosunki z Chińską Republiką Ludową powstały 1 października 1949 r., kiedy to 

wówczas Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii uznała proklamowaną Chińską 

Republikę Ludową. Republika Bośni i Hercegowiny, jako jedno z sześciu państw następców 

byłej Jugosławii, została uznana przez Chińską Republikę Ludową w dniu 3 kwietnia 1995 r. 

 
39 Financial Times, https://www.ft.com/content/d3d56d20-5a8d-11e9-9dde-7aedca0a081a 
40 Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340 
/xos_664404/gjlb_664408/ Montenegro_664680/mahs1_664684/t1319546.shtml 
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Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej została otwarta w Sarajewie w marcu 1997 r. W latach 

1995–2012 celem dalszego pogłębiania współpracy, zostały zawarte dwustronne porozumienia: 

w sprawie współpracy w gospodarce i handlu; w sprawie promocji i ochrony inwestycji; w 

sprawie współpracy kulturalnej oraz w sprawie współpracy w gospodarce i technologii.41 Jak 

widać, dotyczyły one głównie spraw gospodarczych, technologicznych i inwestycyjnych. 

Potwierdzają to dane Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który podaje, iż w latach 2007–

2017 Pekin udzielił 12 mld EUR pożyczek na projekty budowlane w 16 krajach z czego 21% 

przypadło na Bośnię i Hercegowinę. 42 

Chińskie firmy powoli przejmują kontrolę nad rozwojem potencjału energetycznego kraju. 

Wyraża się to m.in. poprzez udział w budowie i w finansowaniu budowy elektrowni węgla 

brunatnego w Stanari, blok 1 w Banovici i bloku 7 w Tuzla. Wartość tego ostatniego projektu 

wynosi 722 mln euro, z czego pożyczki w wysokości 614 mln euro udzielił chiński Exim Bank. 

W przypadku elektrowni w Banovici, zbudowanej przez chińską firmę Dongfang, przy wartości 

projektu ogółem około 305 mln euro, mniej więcej 85% zaciągniętej na jego finansowanie 

pożyczki pochodziło od konsorcjum chińskich banków. 43 

Wskazane powyżej projekty finansowane i realizowane przez podmioty chińskie dotyczą 

elektrowni opalanych węglem brunatnym, tj. technologii, która jest krytykowana przez UE jako 

wpływająca na środowisko naturalne. Jednakże kapitał chiński widoczny jest również przy 

projektach związanych z „czystą” energetyką - elektrownie wodne Buk Bijela i Dabar. 

Podobnie jak w innych krajach regionu, występuje również chiński udział w rozwój 

infrastruktury drogowej. Projektem, który zalicza się do tej aktywności jest autostrada Banja 

Luka – Mlinište o koszcie realizacji 1.4 mld euro, finansowanym przez Exim Bank.44 

 

 

ALBANIA 

 
41 http://www.bhembassychina.com/chinarelations.php 
42 “As Balkans sit in EU's waiting room, China gets to work”, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/10/asia-pacific/balkan-nations-sit-eus-waiting-room-beijing-gets-
work/ 
43 “Investments in BiH: The Chinese are slowly taking over” Sarajevo Times, 
https://www.sarajevotimes.com/investments-bih-chinese-slowly-taking/ 
44 https://reconnectingasia.csis.org/database/projects/banja-luka-mlini%C5%A1te-highway/48f50442-b898-455f-
b733-97da1bb40e40/ 
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W czasach rewolucji kulturalnej, kiedy Chiny praktycznie zamroziły stosunki z zagranicą, 

Albania była jedynym zagranicznym sojusznikiem Mao Zedonga. Wyrazem wdzięczności za 

to poparcie Albanii, Chiny choć bardzo ubogie w tamtych latach, przekazały dziesiątki tysięcy 

ton żywności i miliardy dolarów pomocy dla swojego europejskiego przyjaciela. Mao określał 

Albanię jako „prawdziwą socjalistyczną latarnię w Europie”. Tak dobre stosunki między 

Pekinem a Tiraną nagle zakończyły się na początku lat 80-tych XX w., kiedy Enver Hoxha, 

były polityczny przywódca Albanii, zdecydowanie skrytykował swojego chińskiego 

odpowiednika Deng Xiaopinga za „obranie ścieżki rewizjonistycznej” 45 . Stan takich 

chłodnych relacji trwał aż do czasu, kiedy Chiny podjęły inicjatywę Nowego Jedwabnego 

Szlaku i zaczęły „odkrywać na nowo” strategiczną i geopolityczną wartość Albanii. Tirana stała 

się strategiczną placówką Chin na Bałkanach, choć nie bez znaczenia dla Pekinu były względy 

czysto ekonomiczne i gospodarcze tj. ropa naftowa i minerały m.in. chromit. Wyrazem tego 

zainteresowania było nabycie w 2016 r. przez Geo-Jade Petroleum Corporation z Chin praw do 

poszukiwania i wydobycia ropy naftowej na terenie Albanii od firmy Bankers Petroleum. Tak 

naprawdę chińskie inwestycje są kluczem dla reanimacji gospodarki albańskiej. Po latach 

izolacji Albania stała się jednym z najbiedniejszych państw europejskich. Przykładem niech 

będzie fakt, że obecnie jedyną autostradą w całej Albanii na przyzwoitym poziomie jest trasa 

łącząca stolicę Tiranę z drugim co do wielkości miastem Durrës. Ponadto ten kraj ma tylko 

jedno międzynarodowe lotnisko. Zacofanie infrastrukturalne stało się zatem celem działalności 

chińskich inwestycji. Również w 2016 r. China Everbright i Friedmann PacificAsset 

Management ogłosiły przejęcie międzynarodowego lotniska w Tiranie w ramach 10-letniej 

umowy koncesyjnej. Chiny mają świadomość, iż Albania leży na trasie budowy gazociągu z 

Azerbejdżanu do Europy, do realizacji której wymagana jest odpowiednia infrastruktura 

drogowa. I dlatego wchodzą mocno w te obszary oraz także w towarzyszący sektor 

telekomunikacyjny. W Albanii kapitał chiński wspiera również rozwój rynków zbytu dla 

produktów pochodzących bezpośrednio z Chin, zwłaszcza z sektora zbrojeniowego czy maszyn 

ciężkich.46 

Kolejnym obszarem, gdzie aktywnie lokowane są inwestycje chińskie to sektor energetyczny. 

Już w 2001 r. podpisano z China Water & Electricity Corporation umowę na budowę elektrowni 

wodnej Bushati. Przy tym Chiny udzieliły Albanii na tę budowę kredytu w wysokości 126 mln 

 
45 Simon Shen „Why China-Albania relationship is warming up again”, http://www.ejinsight.com/20180822-
why-china-albania-relationship-is-warming-up-again/ 
46  Forbs, Kenneth Rapoza „China Courts Albania Investment While U.S. Pushes Politics”, 
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/03/10/albania-china-ilir-meta-washington-reforms-politics  
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dolarów. Udział firm chińskich był również przy pracach m.in. w hydroelektrowniach: Bele 2, 

Dishnice, Egnatia Shushice, Lubonje, Stravaj – firma Cheng Hsiung International; Sasaj – SGE 

Chine, Tervol - Zhejiang Jinlun E&M Co LTD. 47 

 

MACEDONIA PÓŁNOCNA 

Macedonia Północna uzyskała niepodległość po rozpadzie Jugosławii w 1991 r. natomiast 

nazwa państwa została uznana dopiero po trwających kilka lat negocjacjach z Grecją. Wyrażała 

ona sprzeciw dla używania określenia „Macedonia”, która było nazwą krainy geograficznej na 

jej terenie.48 Spór ten przyczynił się do poszukiwania sojuszników, którzy mogliby wesprzeć 

nowe państwo i poprzeć jego roszczenia. Stąd też ówczesna była Jugosłowiańska Republika 

Macedonii na początku popierała odrębność Tajwanu od ChRL, w zamian za co Tajwan miał 

zapewnić jej wsparcie finansowe. Z biegiem lat kolejne rządy w Skopje odrzuciły ten kurs i 

swoją politykę zwróciły w stronę współpracy z Chinami.49 Warto jednak zaznaczyć, że skala 

inwestycji nie jest zbyt duża i tak w latach 2003- 2018 bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

(FDI) w Macedonii wyniosły średnio 30,64 mln euro rocznie.50 

Głównymi inwestycjami prowadzonymi przez Chiny na terenie Macedonii Północnej są te 

skoncentrowane na rozwoju infrastruktury naziemnej. Exim Bank udzielił rządowi pożyczki na 

sfinansowanie budowy dwóch odcinków autostrady M2: Kicevo-Ohrid i Miladinovci-Stip, a 

całość inwestycji ma wynieść ok. 638 mln euro.51 W 2014 r. Macedonia zakupiła od chińskiej 

firmy CSR Corporation Ltd. 6 pociągów. Zakup ten umożliwiła pożyczka na  

50 mln euro zabezpieczona przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.52 Modernizacja kolei 

wpisuje się w inicjatywę tzw. Corridor X.53  

 

 

 

 
47 https://balkanrivers.net/sites/default/files/Hydros_Western_Balkans_dbase_14-12-2015.xlsx 
48 Loring Danforth, „North Macedonia”, ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA 
49 Jens Bastian, op. cit… 
50 Macedonia Foreign Direct Investment, Trading economics, https://tradingeconomics.com/macedonia/foreign-
direct-investment 
51 Radomir Ralev, “Macedonia to invest over 270 mln euro in road infrastructure in 2018”, SeeNews 
52 Sinisa Jakov Marusic, „Macedonia Buys New Trains from China”, BalkanInsight 
53 “China’s Footprint in Southeast Europe: Constructing the "Balkan Silk Road", Macro Polis 
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5. PODSUMOWANIE 

Region Bałkanów Zachodnich od wieków był areną walki o wpływy różnych mocarstw 

i niejednokrotnie był początkiem zdarzeń mających reperkusje nie tylko dla jego mieszkańców, 

ale i dla całego świata. Rosnąca potęga gospodarcza i militarna Chin, pomimo iż to kraj dalekiej 

Azji, posiadających duże zasoby wolnych środków finansowych, musiała w końcu zaznaczyć 

swoje istnienie również i w tym rejonie.  Służą ku temu podejmowane przez Chiny inicjatywy, 

w tym Nowy Jedwabny Szlak. Kraje bałkańskie grają w nim istotną rolę.  

Biorąc po uwagę wyłącznie ocenę strony państw bałkańskich, skali i wartości realizowanych 

inwestycji, finansowanych z wykorzystaniem kapitału chińskiego, można stwierdzić, iż: 

 

• kooperacja Europy z Chinami jest możliwa i przynosi pozytywne skutki w postaci rozwoju 

infrastruktury tj. budowania autostrad, mostów czy sieci kolejowych, 

• kraje bałkańskie posiadają duże zapotrzebowanie na nowe inwestycje, na których podjęcie 

nie zdecydowali się inwestorzy zachodni, 

• realizacja umożliwia stworzenie relacji gospodarczych regionu z Chinami,  

• jest szansą na stworzenie pomostu pomiędzy rynkami azjatyckimi a państwami zachodnimi. 

Uwzględniając wyłącznie te aspekty można dojść do wniosku, że działalność chińska 

na Bałkanach wiąże się wyłącznie z „uzupełnianiem” funduszy, których brak blokował do tej 

pory rozwój regionu i prowadzenie dużych inwestycji. Dzięki udzielanym kredytom 

i pożyczkom Chiny są bardzo aktywnym inwestorem.  

Ale czy taka ocena jest pełna i do końca prawidłowa? Brakuje jej pewnych istotnych elementów, 

które w relacjach pomiędzy państwami o tak dużych dysproporcjach nie można pominąć.  

Po pierwsze, jest to dla Chin doskonały biznes. Jak wielokrotnie wskazano powyżej, Chiny 

udzielając pożyczek zapewniają sobie jednocześnie, iż realizacja danej inwestycji jest 

prowadzona w dużej mierze przez firmy chińskie. Zatem pożyczony kapitał w końcowym 

rozrachunku wraca niejako podwójnie na rynki chińskie, Firmy te bowiem korzystają 

z własnych pracowników oraz korzystają z materiałów sprowadzanych z ojczyzny.  

Rosnąca gospodarka chińska potrzebuje nowych rynków zbytu. Zatem budowa nowych 

szlaków dystrybucji towarów wydaje się być kolejnym mnożnikiem zwrotu z inwestycji 

kapitału. Dobrym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest prosta kalkulacja czasu transportu 

towarów z Szanghaju do portów Europy Północnej i Zachodniej (np. Antwerpia, Rotterdam, 

Hamburg, Londyn) i do portów państw bałkańskich. W tym drugim przypadku jest on o 1,5 
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tygodnia krótszy, co daje możliwość transportu dużo więcej towarów i większego ich 

asortymentu. Nie bez powodu zatem China Ocean Shipping Company przejęła większość 

udziałów greckiego portu w Pireusie i w planach ma kolejne. 

Istotnym jest również fakt, iż zwłaszcza w sektorze energetycznym, inwestycje Chińskie 

realizowane są w technologie węglowe, które w dobie problemów klimatycznych są 

krytykowane przez Unię Europejską. A przecież państwa bałkańskie zgłaszają akces do bycia 

członkami tej wspólnoty. Ale czy czasem to nie sama Europa Zachodnia, nie doceniając jeszcze 

rynków państw Bałkanów Zachodnich i blokując im dostęp do europejskich źródeł finasowania 

inwestycji, wpycha ten region pod dominację ekonomiczną Chin? W dalszej perspektywie 

może się to okazać dużym strategicznym błędem. Obecnie jest brak wizji i umiejętności 

wykorzystania chińskiego potencjału przez Unię Europejską. Kraje członkowskie niekiedy zbyt 

sceptycznie odnoszą się do podejmowanych przez Chiny inwestycji. Podjęcie takiej 

strategicznej współpracy z Chinami wymaga jednak otwarcia dyskusji i rozpoczęcia 

projektowania rozwiązań, tak by realizacja chińskich inwestycji była bezpieczna i zgodna 

z prawami obowiązującymi w Unii Europejskiej.  

Rozważając skutki działalności Chin w krajach bałkańskich, należy mieć na uwadze 

niebezpieczeństwa wiążące się z tak dużym napływem zagranicznego kapitału i zagrożeń 

wynikających z form udzielanych przez ChRL kredytów oraz tworzenia się relacji zależności. 

Nie można także zapominać o aspektach politycznych, bowiem Chiny są istotnym i ciągle 

rosnącym na sile graczem na arenie międzynarodowej. Dzięki znaczącym powiązaniom 

kapitałowym mogą one korzystać z pozycji dominującej w przyszłości i wywierać presję 

na poszczególne kraje, by podejmowały działania, nie tylko w sferze gospodarczej, zgodne 

z interesem chińskim. Myśląc o polityce trudno nie wspomnieć o tym, iż państwa jak Albania 

czy Czarnogóra są członkami NATO. Być może tak duże zaangażowanie kapitałowe Chin 

w tych krajach ma także związek z tym faktem. 

Podsumowując, współpraca państw bałkańskich i korzystanie z chińskich inwestycji przynosi 

pozytywne skutki w postaci tworzonych inwestycji infrastrukturalnych umożliwiających 

rozwój regionu. Kooperacja ta jak widać się rozwija, powinna być jednak prowadzona 

z rozwagą, uwzględniając wszystkie czynniki ryzyka, aby zminimalizować ewentualne 

negatywne skutki w przyszłości (m.in. brak możliwości spłaty zaciągniętych pożyczek,  silne 

uzależnienie we wzajemnych relacjach). Wydaje się jednak, iż wejście chińskich inwestorów 

na europejskie rynki będzie coraz powszechniejszym zjawiskiem w przyszłości, a inicjatywa 

16+1 będzie się rozszerzać o kolejne państwa. Przykładem niech będzie Grecja, o której 
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dołączeniu do inicjatywy poinformowano na ostatnim szczycie z kwietnia bieżącego roku 

w Dubrowniku54. 

 

 

 

STRESZCZENIE  

Chińska Republika Ludowa wykazuje aktywność inwestycyjną w różnych rejonach świata, 

w tym na obszarze Bałkanów Zachodnich, w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej. 

Podejmowane przez nią działania w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku i 

inicjatywy 16+1 mają stworzyć platformę współpracy i rozwoju, zwłaszcza w sferze 

infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. Wszystko to ma na celu zbliżenie Europy 

Zachodniej z Państwem Środka. W artykule przedstawiono efekty tej działalności w wybranych 

krajach bałkańskich, jak również podjęto próbę analizy jej przyczyn oraz dokonania oceny 

ewentualnych zagrożeń w przyszłości. 

SŁOWA KLUCZOWE 

Nowy Jedwabny Szlak, Chińska Republika Ludowa, Półwysep Bałkański, inwestycje, Serbia, 

Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna 

 

SUMMARY 

The People's Republic of China has investment activity in various regions of the world, 

including in the Western Balkans, in countries that are not members of the European Union as 

well. The activities undertaken by PRC as a part of the New Silk Road initiative and the 16 + 1 

initiative are to create a platform for cooperation and development, especially in the transport 

and energy infrastructure. All this is aimed at bringing Western Europe closer to the Middle 
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Kingdom. The article presents the effects of this activity in selected Balkan countries, as well 

as an attempt to analyze its causes and to assess possible threats in the future. 
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