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W poszukiwaniu „marki Europa”. 

Strategia konektywności Unii 

Europejskiej a chińska Inicjatywa Pasa  

i Szlaku 

 

1 grudnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała nową unijną strategię 

konektywności (ang. connectivity), czyli Global Gateway (GG). Inicjatywa opiera się na 

wcześniejszych koncepcjach opracowywanych przez Brukselę w ostatniej dekadzie, ale 

jest bardziej precyzyjna w swoich priorytetach, zakresie i modelu finansowania. GG ma 

w latach 2021-2027 zmobilizować do 300 mld euro na inwestycje poza granicami UE  

w pięciu kluczowych obszarach: transporcie, zaawansowanych technologiach, zdrowiu 

publicznym, ochronie klimatu i bezpieczeństwa energetycznego oraz edukacji  

i badaniach. Założenia projektu są zarówno pragmatyczne, jak i normatywne, 

ponieważ GG łączy wspieranie strategicznych interesów Brukseli (jak np. ochrona 

europejskich łańcuchów dostaw) z promowaniem podstawowych wartości UE (jak 

demokracja, transparentność czy zrównoważony rozwój). Media przedstawiają nową 

strategię UE jako odpowiedź na chińską Inicjatywę Pasa i Szlaku (BRI), czyli 

międzynarodowy projekt Pekinu mający na celu rozbudowę infrastruktury i połączeń 

międzyludzkich na całym świecie, głównie w państwach rozwijających się. Mają ku 
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temu powody: chociaż komunikat o nowej strategii UE nie zawiera bezpośrednich 

odniesień do chińskiej inicjatywy, wskazują na nią obszary zainteresowań 

inwestycyjnych Brukseli, w których Chiny są aktywne i konkurencyjne (np. technologia 

5G, transport czy energia). Pomimo ograniczonego wpływu BRI na stan chińskich 

inwestycji w UE, jednym z osiągnięć inicjatywy jest wzrost postrzegania Chin jako 

państwa decyzyjnego i mającego coraz większy wpływ na sytuację międzynarodową.  

Z tej perspektywy GG wydaje się być również próbą odpowiedzi Brukseli na 

ograniczoną widoczność unijnych inicjatyw w państwach rozwijających się, chociaż to 

właśnie UE jest obecnie podmiotem o największym wkładzie finansowym  

w działania rozwojowe na świecie. Ogłoszenie nowej strategii konektywności UE jest 

krokiem w dobrym kierunku, lecz czas pokaże, czy jej realizacja sprosta oczekiwaniom 

zarówno państw rozwijających się, jak i podmiotów z państw członkowskich 

realizujących projekty poza granicami wspólnoty. 

 

Kiedy w 2013 r. przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Xi Jinping ogłosił 

Inicjatywę Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative – BRI), czyli projekt mający na celu 

rozbudowę infrastruktury i połączeń międzyludzkich na całym świecie, uwaga 

obserwatorów skupiła się na ocenie jego znaczenia dla globalnej pozycji Chin. W kolejnych 

latach nierzadko można było spotkać się z poglądem, że BRI jest szczegółowo 

przemyślanym i skoordynowanym planem Pekinu do osiągnięcia światowej dominacji 

(„nowy model globalizacji”1) przez m.in. podporządkowanie biedniejszych państw za 

pomocą tzw. „dyplomacji pułapki zadłużenia”2 czy trwałą zmianę globalnych łańcuchów 

dostaw na korzyść Chin. Ze względu na niejasno zdefiniowane kryteria finansowania  

i uczestnictwa w inicjatywie, wartość projektów związanych z BRI szacuje się na od biliona 

do nawet ośmiu bilionów USD3. Z perspektywy prawie dekady od jej inauguracji znaczenie 

i kierunek rozwoju tej inicjatywy wydają się jednak niejednoznaczne. Odbiorcami chińskich 

inwestycji (które de facto są zwykle pożyczkami od chińskich państwowych banków na 

realizację projektów przez chińskich wykonawców) są głównie państwa rozwijające się,  

w najbliższym sąsiedztwie UE głównie na Bałkanach Zachodnich. Europa jest jedynie 

punktem końcowym wielu szlaków handlowych związanych z gospodarczą ekspansją 
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Chin, a głównymi beneficjentami tego kierunku rozwoju w UE są miasta portowe (np. 

grecki Pireus czy niemiecki Duisburg) czy miejscowości na trasie połączeń kolejowych  

z Chin do Europy (jak np. Łódź czy Hamburg). Charakter przedsięwzięć związanych z BRI 

(tj. głównie inwestycje infrastrukturalne finansowane przez państwowe banki z ChRL) 

sprawia, że nie są one atrakcyjne dla państw należących do UE i mających dostęp do 

unijnych funduszy.  

Pomimo ograniczonego wpływu BRI na stan chińskich inwestycji w UE, jednym z osiągnięć 

inicjatywy jest wzrost postrzegania Chin jako państwa decyzyjnego i mającego coraz 

większy wpływ na sytuację międzynarodową. Pomimo nierzadko mniejszych niż 

obiecywane w 2013 r. przez ChRL osiągnięć, PR-owy sukces BRI paradoksalnie wydaje się 

częściowo działać na niekorzyść Pekinu jako jeden z elementów szerszego 

przewartościowania w postrzeganiu Chin przez resztę świata. W ostatnich latach rosnące 

chińskie wpływy poza granicami kraju są coraz częściej oceniane jako zagrożenie, a nie 

jedynie szansa, co najdobitniej obrazuje trwała zmiana w polityce Waszyngtonu wobec 

Pekinu i próby równoważenia wzrostu ChRL. Państwa UE również nie pozostały obojętne 

na te zmiany: Bruksela na początku 2019 r. oficjalnie obwołała Chiny jednocześnie 

partnerem, gospodarczym konkurentem i systemowym rywalem4. Pomimo głosów krytyki 

ze strony europejskich instytucji i osób publicznych, BRI przez wiele lat nie doczekało się 

jednak skoordynowanej odpowiedzi ze strony Brukseli.  

 

UE wobec globalnej potrzeby konektywności 

 

Zachowując charakterystyczny dla tej organizacji wysoki poziom formalizacji, UE  

w ostatniej dekadzie skupiła się na stopniowym definiowaniu obszarów, w ramach których 

mogłaby realizować własne inwestycje w obszarze konektywności (ang. connectivity). 

Pojęcie to obejmuje rozbudowę szeroko pojętych połączeń: fizycznych 

(infrastrukturalnych), cyfrowych (m.in. modernizację istniejących sieci i wdrażanie nowych 

technologii) oraz międzyludzkich (rozwijanie dialogu na poziomie pozarządowym). W 2018 

r. Bruksela ukończyła prace nad komunikatem pt. „Connecting Europe and Asia”5,  
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w którym odniosła się do rosnącego zapotrzebowania w inwestycje w obszarze 

konektywności na terenie szeroko pojętej Eurazji. Treść dokumentu była ogólnikowa i nie 

przedstawiała konkretnych planów realizacji postulatów UE, takich jak m.in. chęć 

inwestowania w zrównoważony rozwój czy zwiększanie efektywności współpracy  

z azjatyckimi partnerami. Nie przedstawiono również dokładnego modelu finansowania 

potencjalnych inwestycji. Komunikat stał się jednak punktem wyjścia do dalszych dyskusji 

nad strategią konektywności UE.  

W styczniu 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie konektywności i relacji 

między Europą a Azją6. Ponaglił w niej pozostałe instytucje UE do przyspieszenia prac nad 

globalną europejską strategią konektywności w związku z rosnącą konkurencją ze strony 

państw trzecich. Wskazał również na BRI jako główne narzędzie coraz asertywniejszej 

polityki zagranicznej Pekinu. Rezolucja wyszczególniła szereg obszarów, na których UE 

powinna skupić się w swoich wysiłkach na rzecz łączności, tj. zieloną transformację, 

transport, cyfryzację, kontakty międzyludzkie, handel, standaryzację, zdrowie publiczne  

i bezpieczeństwo międzynarodowe. Jednocześnie Bruksela ogłosiła również relatywnie 

mniejsze inicjatywy w tym samym zakresie, jak np. partnerstwo na rzecz konektywności  

z Indiami (EU-India Connectivity Partnership7) czy z Japonią (EU-Japan Partnership on 

Connectivity and Quality Infrastructure8). W lipcu 2021 r. Rada Unii Europejskiej 

opublikowała konkluzje odnośnie „globalnie połączonej Europy”, w których podkreślono 

„konieczność realizowania przez UE geostrategicznego i globalnego podejścia do 

konektywności”9. Następnie w połowie września 2021 r. przewodnicząca Komisji 

Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że przed końcem roku Bruksela opublikuje 

treść nowej strategii konektywności UE10. Dokument ten faktycznie ujrzał światło dziennie 

1 grudnia 2021 r. pod nazwą Global Gateway (GG)11.  

Według deklaracji GG ma zmobilizować do 300 miliardów euro na inwestycje w latach 

2021-2027 w pięciu kluczowych sektorach, tj. transporcie, zaawansowanych 

technologiach, zdrowiu publicznym, ochronie klimatu i bezpieczeństwa energetycznego 

oraz edukacji i badaniach. Komunikat o GG jednoznacznie stwierdza, że strategia ma 

pragmatyczne cele i normatywne fundamenty. Jej realizacja ma zapewnić Europie 

bezpieczeństwo i podmiotowość w przestrzeni międzynarodowej, m.in. dzięki 
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inwestycjom w zabezpieczenie własnych łańcuchów dostaw, oraz pomóc promować 

wartości kluczowe dla tożsamości UE. Oficjalny komunikat o GG przekonuje, że strategia 

pokaże, jak „demokratyczne wartości gwarantują pewność i sprawiedliwość dla 

inwestorów, zrównoważony rozwój dla partnerów i długoterminowe korzyści dla ludzi na 

całym świecie”12. Obszar zainteresowań GG skupia się wokół sześciu motywów 

przewodnich:  

 

1) promocji wartości demokratycznych i wysokich standardów (m.in. przez nacisk na 

zrównoważone inwestycje odpowiadające lokalnym potrzebom, spełniające wymogi 

prawne i szanujące własność intelektualną i prawa pracownicze wszystkich 

zaangażowanych stron);  

2) dobrym zarządzaniu i przejrzystości (m.in. przez zapewnienie otwartego dostępu do 

przetargów na zamówienia publiczne na podobnych zasadach jak te obowiązujące w UE 

czy organizację konsultacji społecznych);  

3) równorzędnym partnerstwie (realizowane mają być tylko projekty równocześnie 

odpowiadające lokalnemu zapotrzebowaniu i strategicznym interesom UE);  

4) zielonym rozwoju (realizowane inwestycje mają być niskoemisyjne i zgodne  

z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu);  

5) skoncentrowaniu na bezpieczeństwie (tj. inwestycje pośrednio zabezpieczające 

europejskie łańcuchy dostaw w strategicznych sektorach oraz pomoc państwom trzecim  

w przeciwdziałaniu nieuzasadnionemu nadzorowi ze strony podmiotów państwowych  

i prywatnych);  

6) angażowaniu sektora prywatnego na szeroką skalę (m.in. dzięki wprowadzeniu 

instrumentów zabezpieczających prywatne firmy przed zwiększonym ryzykiem 

inwestycyjnym na mniej stabilnych rynkach państw rozwijających się).  
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Choć komunikat o GG nie odnosi się bezpośrednio do BRI, kluczowe obszary 

zainteresowania inwestycyjnego strategii sugerują, że jednym z jej celów jest przynajmniej 

częściowe równoważenie chińskiej oferty w państwach rozwijających się, np. w zakresie 

tworzenia sieci 5G czy budowy konwencjonalnej infrastruktury. Co więcej, komunikat o GG 

zawiera w sobie wiele pośrednich odniesień do działań ChRL postrzeganych przez UE jako 

niekorzystne, m.in. w sposobie przedstawiania własnych planowanych osiągnięć. Tak np. 

GG ma „tworzyć powiązania, a nie zależności”, a UE „będzie oferować finansowanie na 

sprawiedliwych i korzystnych zasadach, aby ograniczyć ryzyko nadmiernego zadłużenia” 

(odniesienie do dyplomacji pułapki zadłużenia, o którą oskarżany jest Pekin)13.  

Jeśli chodzi o finansowanie i realizację projektów, główną innowacją i elementem 

kontrastującym GG z BRI jest zaangażowanie sektora prywatnego w strategię. Zachęty dla 

prywatnych przedsiębiorstw do uczestnictwa w projektach mają pojawić się m.in. pod 

postacią gwarancji finansowych ograniczających ryzyko inwestycyjne czy wsparcia 

technicznego ze strony unijnych instytucji. Główną instytucją odpowiedzialną za tego 

rodzaju pomoc oraz mobilizację projektów ma być European Fund for Sustainable 

Development Plus (EFSD+) we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi 

europejskimi instytucjami finansowymi. Powstać ma również specjalna Biznesowa Grupa 

Doradcza ds. Global Gateway (Business Advisory Group on the Global Gateway), która ma 

zapewnić udział sektora prywatnego na każdym etapie implementacji strategii. Co więcej, 

GG ma być realizowana w duchu „Drużyny Europa”, czyli w ścisłej koordynacji między 

instytucjami unijnymi, państwami członkowskimi oraz europejskimi i narodowymi 

organami wspierającymi finansowanie projektów rozwojowych. Dzięki temu Bruksela chce 

osiągnąć efekt synergii i zoptymalizować współpracę między poszczególnymi 

podmiotami. 

 

W poszukiwaniu „marki Europa”  

 

Chociaż to UE jest podmiotem o największym wkładzie finansowym w działania 

rozwojowe na świecie14, widoczność jej wsparcia i związanych z nią inicjatyw jest 
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ograniczona. Szczególnie w porównaniu do rozpoznawalności chińskiego BRI – które 

błędnie postrzegane jest często jako inicjatywa pomocowa, a nie projekt oparty na 

pożyczkach – działania Brukseli od lat pozostają w cieniu. Prowadzi to do zaniżonej oceny 

zaangażowania UE w wielu regionach, co widoczne było m.in. w Serbii na początku 

pandemii, gdzie opinia publiczna była niesłusznie przekonana o otrzymywaniu większego 

wsparcia ze strony Chin niż UE15. Treść GG sugeruje, że Bruksela dostrzegła problem, ale 

jej podejście do tego wyzwania wydaje się w dużej mierze reaktywne16. Wskazują na to 

m.in. obszary zainteresowań inwestycyjnych Brukseli, w których to Chiny są nierzadko 

światowym liderem (np. technologie 5G czy transport). Co więcej, UE nie przedstawiła 

jasnego i spójnego pomysłu na przedstawienie „marki Europa” porównywalnej do „marki 

BRI”. Pomimo krytyki, w wielu miejscach na świecie, np. w Afryce, chińska inicjatywa 

wydaje się dalej budzić pozytywne konotacje17.  

Jednym z większych wyzwań stojących przed UE w realizacji jej nowej strategii 

konektywności jest wypromowanie jej jako „marki Europa” przy jednoczesnym włączeniu 

się w inne inicjatywy tego rodzaju realizowane przez partnerów z grupy G7. Bruksela 

deklaruje kompatybilność GG z innymi inicjatywami, w szczególności z państw „myślących 

podobnie”, czyli dzielących z UE wizję ładu międzynarodowego opartego na liberalnych 

wartościach i multilateralizmie. W ostatnich latach wiele państw przedstawiło własne 

inicjatywy na rzecz konektywności, jak np. Build Back Better (B3W) World i Blue Dot 

Network (BTD) Stanów Zjednoczonych czy japońsko-indyjskie Japan-India Asia-Africa 

Growth Corridor. Wielość inicjatyw o pokrywających się celach może poskutkować 

fragmentacją i uniemożliwić powiększanie skali realizowanych projektów18. Wydaje się to 

być również kolejnym czynnikiem utrudniającym UE zwiększenie widoczności własnej 

inicjatywy, szczególnie w obliczu braku jasno zdefiniowanej strategii promocyjnej. 

Komunikat o GG zawiera jedynie zapis, że UE zorganizuje kampanię społeczną  

w państwach partnerskich, aby przybliżyć strategię lokalnym interesariuszom. Wydaje się, 

że jest to zdecydowanie za mało w obliczu wyzwań wizerunkowych stojących przed UE  

w wielu regionach świata.  

Chińskie media przedstawiają GG jako dowód na sukces BRI19. Z ich perspektywy strategie 

konektywności państw zachodnich są wprowadzane z obawy przed sukcesami Chin na tym 



8 | Alicja Bachulska 

polu i z potrzeby rywalizacji z chińskimi podmiotami. Pojawiają się również bardziej 

radykalne opinie wieszczące klęskę GG ze względu na jego normatywny charakter i 

imperialne konotacje, w przeciwieństwie do rzekomo apolitycznego i pragmatycznego 

BRI20. Narracja tego rodzaju pada na podatny grunt w wielu krajach, w szczególności tych 

o kolonialnej przeszłości. Dodatkowo wysokie standardy zapowiedziane przez Brukselę w 

kontekście GG (jak np. obowiązkowy i transparentny proces przetargowy) może zniechęcić 

wiele państw, w których słabsze instytucje potęgują korupcję i doprowadzić do dalszego 

wybierania chińskiego finansowania. Dla rządu w Pekinie inicjatywy bezpośrednio 

deklarujące promocję liberalnych wartości i zbudowanego na nich ładu 

międzynarodowego są potencjalnym zagrożeniem, a więc będzie starał się eksploatować 

antyzachodnie nastroje w celu ocieplania własnego wizerunku jako „apolitycznego” 

partnera. GG nie stanowi tutaj wyjątku: z chińskiego punktu widzenia jest to kolejna 

strategia mająca umacniać porządek globalny zdominowany przez szeroko pojęty Zachód, 

z którego Pekin przez wiele dekad korzystał, zanim zaczął go kwestionować. W tym 

kontekście chińskie wysiłki mające na celu osłabienie atrakcyjności GG w państwach 

rozwijających się wydają się prawdopodobne, w szczególności na wypadek wzrostu napięć 

między Pekinem a Brukselą. 

Ogłoszenie nowej strategii konektywności UE jest krokiem w dobrym kierunku, ale czas 

pokaże, czy jej realizacja sprosta oczekiwaniom zarówno państw rozwijających się, jak  

i podmiotów z państw członkowskich realizujących projekty poza granicami wspólnoty. 

Przypadek BRI pokazuje, że nierzadko to postrzeganie wagi danego projektu jest 

ważniejsze od jego rzeczywistych osiągnięć. Również w tym wypadku Bruksela musi 

nadrobić lekcję, czyli nauczyć się opowiadać o własnych planach i wartościach  

w przekonujący sposób. 

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji  
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In search of "brand Europe". European Union’s new connectivity strategy  

and China’s Belt and Road Initiative 

 

Alicja Bachulska 

 

On December 1, 2021, the European Commission published the EU's new connectivity 

strategy, also known as the Global Gateway (GG). The initiative builds on earlier concepts 

developed by Brussels over the past decade (e.g. joint communication Connecting Europe 

and Asia), but it is more precise in articulating its priorities, scope and financing model. It 

defines connectivity as both physical infrastructure and an enabling environment for 

projects to be sustainable. Moreover, it positions itself as a “positive offer” which “aims to 

forge links and not create dependencies”. Between 2021 and 2027, GG aims at mobilising up 

to 300 billion EUR for investments worldwide, especially in developing countries. Its 

priorities focus on several key areas such as transportation, high technologies, public health, 

climate and energy security as well as education and research. The strategy is both 

pragmatic and normative in its assumptions: it wants to simultaneously advance the EU’s 

strategic interests (e.g. to protect European supply chains) while promoting its core values 

(such as democracy, transparency and rule of law). Moreover, among its key principles one 

can find good governance, equal partnerships, security focus as well as private sector 

involvement.   

International media often present Global Gateway as Europe’s response to China’s Belt and 

Road Initiative (BRI) – one of Xi Jinping’s key international initiatives, aimed at developing 

physical and people-to-people connections around the globe, mainly in developing 

countries. They indeed have good reasons for this: although the joint communication on the 

new EU strategy does not contain direct references to the BRI, its content largely focuses on 
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investment areas where China is already well-established and internationally competitive 

(e.g. 5G technology, clean energy or transport).  

Although BRI’s global impact and its assessment have been widely disputed, one of Beijing’s 

undeniable achievements regarding the initiative has been its ability to create a perception 

of China as a decisive actor with the ability to influence the international environment. BRI 

might not be the most efficient project when it comes to its accomplishments, yet it is well-

recognised as a “China brand”. From this perspective, Global Gateway also appears as  

a response to the limited visibility of the European initiatives in developing countries, 

although the EU remains the largest contributor for international aid in the world. The 

announcement of the new EU connectivity strategy is indeed a step in the right direction, 

but time will tell whether its implementation will meet the expectations of both developing 

countries and European member states. 


