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Reaktywacja formatu 17+1: wideo-szczyt 

w Pekinie z perspektywy Chin i Europy 

Środkowo-Wschodniej 

 

9 lutego 2021 r. odbył się wideo-szczyt formatu 17+1 (siedemnastu państw Europy 

Środkowo-Wschodniej i Chiny). Stronę chińską po raz pierwszy w historii inicjatywy 

reprezentował przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Po stronie 

europejskiej w wydarzeniu udział wzięła rekordowo niska liczba reprezentantów 

najwyższego szczebla – ponad jedna trzecia państw formatu była reprezentowana 

jedynie na poziomie ministerialnym. Szczyt nie przyniósł żadnych przełomowych 

rezultatów, nie opublikowano nawet zwyczajowych wytycznych (guidelines), a jedynie 

tzw. plan działań na najbliższą przyszłość. Strona chińska ogłosiła dwa mierzalne cele 

na najbliższe pięć lat: zakupienie z państw Europy Środkowo-Wschodniej dóbr  

o wartości ponad 170 mld USD oraz zwiększenie o 50% obrotów handlowych w branży 

rolnej. Państwa regionu wydają się coraz bardziej rozczarowane brakiem efektów 

współpracy z Chinami, a w obliczu postępującej chińsko-amerykańskiej rywalizacji 

strategicznej coraz częściej postrzegają zacieśnianie stosunków z Pekinem jako 

element osłabiający ich relacje z Waszyngtonem. W szczególności z perspektywy 

państw bałtyckich oraz Grupy Wyszehradzkiej polityczne znaczenie formatu 17+1 z roku 

na rok maleje. W obliczu zmieniającego się na niekorzyść Chin postrzegania rachunku 

zysków i strat płynących ze współpracy w EŚW można liczyć się z postępującą 

regionalizacją formatu 17+1, tzn. z intensyfikacją relacji Pekinu z bałkańskimi 
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państwami, które w dalszym ciągu są dużo przychylniejsze wobec Chin, przy 

jednoczesnym ograniczaniu kooperacji z pozostałymi partnerami. Należy spodziewać 

się również potencjalnej marginalizacji przez stronę chińską krajów, które coraz 

otwarciej krytykują politykę rządu w Pekinie (np. państwa bałtyckie). Nie należy 

również wykluczać scenariusza, w którym dochodzi do wystąpienia niektórych państw  

z formatu 17+1. Jednocześnie należy pamiętać, że istniejące w ramach tej inicjatywy 

sieci międzyludzkie i międzyrządowe mogłyby zostać wykorzystane do promocji 

przekazu wzmacniającego wspólne europejskie i transatlantyckie interesy w relacjach  

z Chinami. Warunkiem wstępnym takiego scenariusza jest jednak poszerzenie unijnej 

debaty na temat przyszłości stosunków UE-Chiny również o państwa EŚW oraz 

wypracowanie konsensusu biorącego pod uwagę interesy mniejszych państw UE. 

Polska powinna aktywnie angażować się w tego rodzaju działania. 

 

9 lutego 2021 r. reprezentanci 17 państw Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) oraz 

przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Xi Jinping wzięli udział  

w wideokonferencji z okazji szczytu formatu 17+1. Wydarzenie to miało odbyć się  

w tradycyjnym formacie w kwietniu 2020 r. w Pekinie, ale z powodu pandemii COVID-19 

zostało przełożone i do ostatniego momentu nie wiadomo było, kiedy i w jakiej formie się 

odbędzie1. Po raz pierwszy w historii szczytowi przewodniczył Xi Jinping (zwyczajowo ChRL 

reprezentowali premierzy kraju). Po stronie europejskiej znalazło się pięć głów państw 

(Polska, Czechy, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina), sześciu premierów (Słowacja, 

Węgry, Chorwacja, Albania, Macedonia Północna i Grecja) oraz sześciu ministrów (Litwa, 

Łotwa, Estonia, Słowenia, Rumunia i Bułgaria). Liczba reprezentantów najniższej rangi była 

tym razem najwyższa w historii formatu, co szczególnie kontrastuje z podwyższeniem 

stopnia chińskiej reprezentacji do stanowiska przewodniczącego Xi Jinpinga. Obniżenie 

rangi przedstawicieli ponad jednej trzeciej państw formatu świadczy o słabnącym zapale do 

współpracy z Chinami w EŚW. Wskazuje na to również szereg innych czynników, jak np. 

nieopublikowanie tzw. wytycznych (guidelines), które dotychczas rokrocznie 

podsumowywały osiągnięcia formatu i wyznaczały jego cele na nadchodzący rok. Tym 

razem przedstawiono jedynie tzw. plan działań2 na podstawie przemówienia wygłoszonego 
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przez Xi Jinpinga podczas szczytu3. Świadczy to o braku porozumienia odnośnie zarówno 

oceny dokonań, jak i pożądanych celów dalszej współpracy wśród państw formatu.  

Przemówienie Xi odnosiło się do kilku obszarów współpracy, które mają być rozwijane przez 

ChRL i państwa EŚW w najbliższym czasie oraz do kwestii wymagających dalszej dyskusji 

politycznej. Chodziło m.in. o potrzebę pogłębienia konsultacji z państwami EŚW w celu 

poprawy jakości współpracy, skupienie się na innowacjach oraz zielonych technologiach 

jako motorach wzrostu, kooperację na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 czy współpracę 

sportową przed nadchodzącymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Wszystkie te 

obszary współpracy można zakwalifikować jako relatywnie mało drażliwe, co wskazuje na 

ograniczanie ram kooperacji do tematów niewzbudzających kontrowersji  

i niepogłębiających zarysowujących się już osi sporu między Pekinem a niektórymi 

państwami EŚW (np. w odniesieniu do kwestii normatywnych czy technologicznych). Chiny 

zobligowały się do realizacji dwóch mierzalnych celów: zakupu w ciągu najbliższych pięciu 

lat dóbr z państw EŚW o wartości ponad 170 mld USD oraz do zwiększenia o 50% obrotów 

handlowych w branży rolnej. Poza tym przemówienie miało charakter dalece ceremonialny, 

a jego forma podkreśliła jednostronność obecnego kształtu współpracy w ramach formatu 

17+1: to ChRL zabiega o jego reaktywację w obliczu rosnącego sceptycyzmu wielu państw 

EŚW odnośnie kontynuowania kooperacji z rządem w Pekinie na dotychczasowych 

warunkach. Co ciekawe, plan działań nie wskazuje na miejsce ani czas kolejnego szczytu, 

chociaż zwyczajowo informacje tego rodzaju znajdowały się w wytycznych. Może 

wskazywać to, że w przyszłości wydarzenia te będą odbywać się rzadziej. Niektórzy 

spekulują wręcz, iż przyszłość całej inicjatywy stoi pod znakiem zapytania wraz  

z pojawiającymi się doniesieniami o tym, że niektóre państwa rozważają wystąpienie  

z formatu4.  

Obecnie wydaje się natomiast, że mamy do czynienia z postępującą regionalizacją formatu 

17+1, tzn. z intensyfikacją relacji Pekinu państwami z bałkańskimi, które w dalszym ciągu są 

dużo przychylniejsze wobec Chin, przy jednoczesnym ograniczaniu kooperacji  

z pozostałymi partnerami. Spośród wszystkich pojawiających się nazwy w pekińskim planie 

działań krajów formatu 17+1, państwa z Bałkanów Zachodnich stanowią 47% wzmianek (w 

porównaniu do 30% w ostatnich wytycznych z Dubrowniku), natomiast jedynie 13% odnosi 
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się do państw Grupy Wyszehradzkiej (w poprzednich wytycznych odsetek ten wyniósł 

30%)5. W tegorocznym dokumencie brak natomiast jakichkolwiek odniesień do państw 

bałtyckich, co potwierdza tezy o ich malejącym zainteresowaniu współpracą z ChRL.  

 

Szczyt widziany z Pekinu: „17+1 to więcej niż 18” 

 

Strona chińska obwołała szczyt sukcesem, a państwowe media zwyczajowo skupiły się na 

budowaniu narracji o komplementarności relacji między ChRL a EŚW, wskazując m.in. na 

wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Chin Wang Yi o tym, że podczas szczytu 

„osiągnięto nowy konsensus” (bez jednoczesnego definiowania go), a sam format 17+1 jest 

„modelowym przykładem multilateralizmu”6. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Wang Wenbin w oficjalnym komunikacie podkreślał również, że wideo-

szczyt formatu 17+1 był pierwszym wydarzeniem dyplomatycznym zorganizowanym przez 

Pekin w tym roku i że odbyło się ono na najwyższym szczeblu w historii tej inicjatywy7. 

Przytoczył również słowa Xi Jinpinga, że „17+1 to więcej niż 18” – deklarację sugerującą, że 

format ten ma dalej potencjał do wykorzystania8. W celu wzmocnienia legitymizacji tego 

typu narracji w przestrzeni międzynarodowej chińskie anglojęzyczne media powoływały się 

m.in. na opinie zagranicznych ekspertów przychylnych Komunistycznej Partii Chin (KPCh)9. 

Ważnym elementem budowania „siły dyskursu” ChRL (chiń. 话语权, huayu quan) jest 

obecnie promocja chińskiej szczepionki przeciw COVID-19 oraz szeroko pojętych działań 

mających na celu poprawę sytuacji epidemicznej na świecie. Również ten element był 

widoczny w chińskich relacjach z wideo-szczytu: Xi Jinping zwrócił m.in. uwagę, że Serbia  

i Węgry współpracują już z ChRL przy zakupie szczepionek i jednocześnie podkreślił, że rząd 

w Pekinie jest gotowy rozszerzyć kooperację tego rodzaju na inne państwa EŚW, jeśli 

będzie ku temu wola10.  

Elementy budowy „siły dyskursu” widać również na przykładzie dalszego nacisku, jaki 

strona chińska kładzie na współpracę międzyludzką z EŚW – planowane przez stronę 

chińską wydarzenia wyszczególnione w planie działań na 2021 r. w dużej mierze odnoszą się 
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właśnie do tych obszarów kooperacji. Chodzi tu m.in. o współpracę naukową, medialną czy 

wymianę młodzieży. Tym samym widać, że pomimo rosnących kontrowersji odnośnie 

wpływu tego rodzaju współpracy na demokratyczne standardy debaty publicznej, Chiny nie 

ustają w wysiłkach mających na celu promocję własnej wizji ładu międzynarodowego, 

również na poziomie międzyludzkim.  

Nie bez znaczenia był również moment, w którym strona chińska zwołała szczyt. Część 

państw formatu 17+1, w tym Polska, głośno krytykowały pospieszne zakończenie negocjacji 

wszechstronnej umowy inwestycyjnej między Chinami a UE (CAI) pod koniec grudnia 

ubiegłego roku. EŚW, nierzadko nazywana przez reprezentantów państw Europy 

Zachodniej „koniem trojańskim” europejskiej jedności – również ze względu na współpracę 

z Chinami w ramach formatu 17+1 – w dużej mierze odebrała to wydarzenie jako 

strategiczny błąd i wyraz dominacji interesów niemieckich i francuskich przedsiębiorstw  

w UE. Tym samym rzekomy „koń trojański” UE okazał się jednym z najgłośniejszych 

krytyków braku ogólnoeuropejskiej debaty na temat długofalowych skutków współpracy 

gospodarczej z Chinami na dotychczasowych zasadach, działających głównie na korzyść 

ChRL oraz największych europejskich gospodarek. Z tej perspektywy zorganizowanie 

szczytu niedługo po ogłoszeniu końca negocjacji CAI miało na celu przekonanie państw 

EŚW, że współpraca gospodarcza z Chinami może dalej być korzystna również dla nich przy 

założeniu, że wszystko co dobre dla niemieckiej gospodarki, jest również dobre dla 

gospodarek tego regionu, silnie z nią powiązanych.  

Zorganizowanie wideo-szczytu 17+1 w mniej niż trzy tygodnie od przejęcia władzy w USA 

przez J. Bidena było niewątpliwie dodatkowym czynnikiem wpływającym na wydźwięk tego 

wydarzenia. Chiny postrzegają wiele państw EŚW jako podmioty zależne od USA. Po części 

jest to prawda, na przykład w odniesieniu do gwarancji bezpieczeństwa w obliczu 

zagrożenia rosyjskiego. Jednakże postrzeganie każdej decyzji tych państw, która ma 

negatywne implikacje dla ChRL jako efektu amerykańskich nacisków odbiera sprawczość 

całemu regionowi. Niemniej jednak z perspektywy Pekinu zorganizowanie szczytu w tym 

momencie miało również wysłać sygnał do Waszyngtonu, że EŚW jest dalej otwarta na 

współpracę z Chinami. Chińskie media podchwyciły ten temat, wskazując m.in., że „zmiany 
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polityczne w USA nie dotkną relacji między ChRL a EŚW”, a „współpraca z Chinami daje 

państwom regionu dużo więcej materialnych zysków niż slogany Bidena”11. 

 

Szczyt widziany z Europy Środkowo-Wschodniej: „17+1 to tylko 17+1” 

 

EŚW wydaje się coraz bardziej rozczarowana brakiem mierzalnych efektów współpracy  

z Chinami w formacie 17+1. Zapoczątkowana za prezydentury Donalda Trumpa tzw. wojna 

handlowa, która przerodziła się w szerszy konflikt strategiczny, nie pozostała również bez 

wpływu na zmianę postrzegania ChRL w EŚW. Element ten posłużył za katalizator 

rosnącego sceptycyzmu, który początkowo zakorzeniony był głównie w niezadowalających 

realiach współpracy gospodarczej, a obecnie nabiera również na znaczeniu w wymiarze 

politycznym czy nawet ideologicznym, m.in. pod postacią postulatów powrotu do polityki 

budowanej na obronie wartości demokratycznych. Podczas ostatniego szczytu 

uczestnictwo Białorusi jako obserwatora formatu 17+1 wzbudziło kontrowersje w związku  

z represyjną polityką Aleksandra Łukaszenki, a status ten jest coraz trudniejszy do przyjęcia 

dla wielu państw EŚW. W szczególności z perspektywy państw bałtyckich oraz Grupy 

Wyszehradzkiej polityczne znaczenie formatu 17+1 z roku na rok maleje. W tym kontekście 

można spodziewać się, że państwa, które będą coraz częściej krytykować Chiny być może 

będą marginalizowane w formacie 17+1 (np. państwa bałtyckie). Spośród krajów, które są 

zarówno członkami UE, jak i należą do formatu 17+1 tylko Węgry wydają się być 

niezmiennie zainteresowane współpracą z Chinami na dotychczasowych warunkach. Tym 

samym stanowią raczej wyjątek niż regułę w tej grupie. Uczestnictwo Polski w formacie 

17+1 wydaje się obecnie niezagrożone. Jednocześnie warto podkreślić, że chociaż Warszawa 

zdecydowała się na reprezentację na poziomie głowy państwa, nie zwiastuje to raczej 

potencjalnego radykalnego ocieplenia relacji z Pekinem. Oficjalny sygnał głosił jedynie, że 

„żadne istotne wydarzenie dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej nie może odbyć się bez 

obecności Polski”12.  

Obecnie wydaje się, że z perspektywy siedemnastu państw formatu, a w szczególności tych, 

które należą do UE, „17+1 to tylko 17+1”. Innymi słowy inicjatywa ta z samego faktu 
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funkcjonowania już od prawie dekady zbudowała pewien potencjał wypływający ze 

związanych z nią sieci międzyludzkich i międzyrządowych. Dotychczas służyły one głównie 

stronie chińskiej do komunikowania treści ważnych z perspektywy rządu w Pekinie. 

Jednakże te same kanały komunikacyjne mogłyby być wykorzystane do promocji przekazu 

wzmacniającego europejskie i transatlantyckie interesy w relacjach z Chinami13. Warunkiem 

wstępnym takiego scenariusza jest jednak poszerzenie unijnej debaty na temat przyszłości 

stosunków UE-Chiny również o państwa EŚW oraz wypracowanie konsensusu biorącego 

pod uwagę interesy mniejszych państw UE. Polska powinna aktywnie angażować się  

w działania tego rodzaju. 

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji  
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Forced revival of the 17 + 1 format: Beijing video summit seen from 

China as well as Central and Eastern Europe  

 

Alicja Bachulska 

 

On February 9 this year, 2021, seventeen Central and Eastern European (CEE) states and 

China participated in a video call organised by the government in Beijing instead of a usual 

17+1 summit. The event was supposed to take place in April 2020 but it was postponed due 

to the COVID-19 pandemic. For the first time in the history of the initiative, the People’s 

Republic of China (PRC) was represented by the chairman of the Chinese Communist Party 

(CCP), Xi Jinping, thus elevating the event to the highest possible diplomatic level. 

However, on the CEE side, the event was attended by a record low number of top-level 

officials: over one third of the 17+1 European members were represented merely at the 

ministerial level (among those were the Baltic states, Romania, Bulgaria and Slovenia). The 

summit did not bring any breakthrough results and no guidelines were published (previously 

every summit produced those). The Chinese side introduced the so-called Beijing action 

plan for China-CEE cooperation in 2021: a loose document based on Xi Jinping’s keynote 

speech given at the summit. China has committed to buy goods worth over 170 billion USD 

from the CEE states and to increase two-way trade in agricultural products by 50% in the 

next five years.  

CEE countries seem increasingly disappointed with lack of results when it comes to 

cooperation with the PRC. Moreover, in the face of the ongoing Sino-American strategic 

rivalry, their assessment of the 17+1 format turns increasingly negative since it functions as 
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an element deteriorating their own relations with Washington. The Baltic states and the 

Visegrad Group (apart from Hungary) seem particularly disillusioned with the 17+1 initiative 

and the political appeal of the format might be historically low for them. The perception of 

China in the region has deteriorated. The same goes for the assessment of costs and 

benefits associated with continued cooperation with China. In this context, we might expect 

further regionalisation of the 17+1 format: Beijing will most probably intensify its relations 

with the Western Balkan states – which still have a much more favourable attitude towards 

China – while at the same time limiting cooperation with other partners. One could also 

anticipate potential marginalisation of countries that openly criticise Beijing’s policies (e.g., 

the Baltic states). Moreover, withdrawal of certain states from the 17+1 format cannot be 

ruled out completely. Simultaneously, it should be still remembered that the existing 

people-to-people and intergovernmental networks within the 17+1 initiative could be used 

not only to promote China’s goals and narratives but also those shared by the EU, the US 

and the CEE region. However, involving CEE countries in the intra-European debate on the 

future of the EU-China relations should be a prerequisite for such a scenario. Poland should 

be actively involved in activities of this kind.  

 


