MONITOR CHIŃSKI
GRUDZIEŃ 2015
„Monitor Chiński” omawia i komentuje najważniejsze wydarzenia związane z aktualną sytuacją
polityczną, gospodarczą i społeczną w Chinach, ze szczególnym naciskiem na działania Chin w
regionie Europy Środkowej oraz działania zagraniczne chińskich władz lokalnych w prowincji
Syczuan. Materiał opracował dr Bartosz Kowalski – analityk OSA.

MONITOR
CHIŃSKI
GRUDZIEŃ 2015

RMB W SDR
Niewątpliwie informacją
miesiąca jest włączenie
chińskiej waluty RMB
do międzynarodowego

WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO

koszyka walut. Tym

30 listopada: szefowa MFW Christine Lagarde poinformowała,
że od 1.10. 2016 r. chiński yuan (RMB) zostanie włączony do
koszyka walutowego SDR, składającego się dotychczas z
dolara amerykańskiego, euro, jena oraz funta brytyjskiego. RMB
będzie trzecią, po dolarze i euro, najsilniejszą walutą koszyka
globalnych walut rezerwowych, do którego włączenie jest dla
Chin wielkim sukcesem propagandowym.

samym obok

1-5 grudnia: wizyta Xi Jinpinga w Afryce. Podróż rozpoczęła
się od dwudniowego pobytu w Zimbabwe, w czasie którego
przewodniczący Xi określił zimbabweńskiego przywódcę
Roberta Mugabe jako „przyjaciela na każdą pogodę, o którym
Chiny nie zapomną”. W kolejnych dniach Xi Jinping wziął udział
w Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej w Johanesburgu,
RPA. Podczas szczytu przywódca Chin ogłosił plan współpracy
chińsko-afrykańskiej na lata 2016-2018 na którego realizację
Chiny wyasygnują łącznie 60 mld USD. Była to siódma wizyta Xi
Jinpinga na kontynencie afrykańskim, w tym druga od objęcia
funkcji przewodniczącego ChRL w 2013 r.

dalszym ciągu dominuje

11 grudnia: Chiński Bank Ludowy uwalnia handel walutą
chińską w specjalnych strefach wolnego handlu Kantonie,
Tianjinie i Fujian. Warunki brzegowe dla wolnych transakcji
walutowych to: roczny limit transakcji wynosi 10 mln USD oraz
ograniczenie
tylko
do
prywatnych
przedsięwzięć,
niepowiązanych z przemysłami strategicznymi.
14 grudnia: Chiny udziałowcem Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Rada Gubernatorów EBOiR
zaakceptowała wniosek władz chińskich aby Chiny stały się
akcjonariuszem Banku. Gubernatorowie stanowią najwyższą
władzę reprezentującą 66 akcjonariuszy, w których skład

amerykańskiego dolara
i euro, RMB staje się
trzecią walutą globalną
z udziałem 10,9%. W

USD z udziałem 41,7%.

wchodziły dotychczas 64 państwa i dwie organizacje międzynarodowe. Prezes
EBOiR Suma Chakrabatri oświadczył, że członkostwo Chin w EBOiR otworzy dalsze
możliwości zrównoważonych inwestycji grup z Chin w regionach działań EBOiR”.
21 grudnia: RMB stanie się oficjalną walutą Zimbabwe. Decyzję tę ogłoszono po
umorzeniu Zimbabwe przez Chiny 40 mln USD zadłużenia. Wcześniej, w
październiku br., oskarżany o łamanie praw człowieka prezydent Zimbabwe i
przewodniczący Unii Afrykańskiej, Robert Mugabe został uhonorowany „Nagrodą
Konfucjusza”, chińskim odpowiednikiem pokojowej nagrody Nobla.
23 grudnia: w odpowiedzi na zapytania rządu prowincji Liaoning Rada Państwowa
wyraziła zgodę na budowę nowego Chińsko-Niemieckiego Parku Wysokich
Technologii w Shenyangu (stolica prow. Liaoning). W dokumencie władze chińskie
uznają za pożądaną komplementarność współpracy w zakresie chińskiego planu
„Made in China 2025” z niemieckim programem „Przemysł 4.0”.
27 grudnia: Komitet Centralny KPCh oraz Rada Państwowa opublikowały
dokument „Okólnik w sprawie budowy rządów opartych na prawie na lata
2015-2020”. W przedłożonym dokumencie podkreślono wagę rządów opartych na
rozwiązaniach prawnych oraz otwartości i transparentnej polityce. Na uwagę
zasługują takie „nowości” jak budowa systemu zamówień publicznych, który ma być
powszechnie dostępny i możliwy do w miarę szybkiego zweryfikowania. Do 2017 r.
władze na każdym szczeblu administracji partyjno-państwowej mają wprowadzić i
uporządkować status prawny, który ma być zgodny z przedłożonym w dokumencie.
W procesie zmian istotną rolę mają odgrywać think-tanki i eksperci a władze
każdego szczebla powyżej powiatu mają przejść specjalne szkolenia. Do końca
2016 roku ma powstać ogólnochińska platforma internetowa monitująca i
sprawdzająca zakres wprowadzonych zmian.
30 grudnia: Filipiny podpisały akcesję do Azjatyckiego Banku Inicjatyw
Infrastrukturalnych. Mimo trwającego sporu terytorialnego wiceprezydent Filipin
Jejomar Binay uznał, iż z uwagi na konieczność tworzenia nowych miejsc pracy i
inwestycji akcesja do AIIB była koniecznością.

CHINY I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
1 grudnia: delegacja biznesmenów węgierskich pod przewodnictwem
premiera Viktora Orbána odwiedziła Chiny. W efekcie wizyty, chińskie i
węgierskie przedsiębiorstwa podpisały w Pekinie umowy na sumę 2 mld USD.
Wśród zawartych kontraktów, węgierskie EPS zdecydowało się utworzyć jointventure z chińską spółką telekomunikacyjną ZTE (Zhongxing Tongxun) oraz
zbudować w Chinach system mobilnych płatności za parkowanie. Również
węgierskie linie lotnicze Wizz Air podpisały umowę z China Construction Bank,
dzięki której strona węgierska odda w leasing 11 samolotów Airbus za kwotę 1.4 mld
USD. Dodatkowo, chiński koncern Huawei zawarł kontrakt o wartości 300 tys. USD
z Széchenyi István University dzięki któremu unowocześniony zostanie system IT
węgierskiej uczelni. Ponadto, węgierski Export-Import Bank wraz z National
Development Bank of China ustanowiły kooperatywę kredytową w kwocie 500 mln
USD aby wspierać rozwój handlu pomiędzy Chinami i Węgrami. W czasie wizyty w
Pekinie, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó stwierdził że „stosunki gospodarcze i
polityczne pomiędzy Węgrami i Chinami są najlepsze w historii”.
1 grudnia: w Słupsku odbyła się I. Konferencja Stowarzyszenia Współpracy
Polsko-Chińskiej mająca na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy Pomorzem i
Chinami. W spotkaniu wziął m.in. udział były Konsul Generalny RP w Szanghaju
Sylwester Szafarz oraz dr Marceli Burdelski z Uniwersytetu Gdańskiego.
3 grudnia: współpraca farmaceutyczna Czech z Tianjinem. Komisja Nadzoru
Rynku Miejskiego w Tianjinie poinformowała, że jest pierwszą i do tej pory jedyną
instytucją szczebla prowincji w Chinach, która współpracuje z instytucją nadzoru nad
żywnością i produktami farmaceutycznymi (swoim odpowiednikiem) na szczeblu
państwowym w EŚW – państwową inspekcją nadzoru farmaceutycznego w
Czechach. Od momentu podpisania umowy o „przyjaznej współpracy” w grudniu
2014 r., chińscy i czescy partnerzy działają na rzecz promocji współpracy
dwustronnej w przemyśle farmaceutycznym, rozwoju wzajemnego zrozumienia
regulacji prawnych i specyfikacji technicznych, a także ekspansji firm
farmaceutycznych z Tianjinu na obszarze EŚW.
4 grudnia: wizyta przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (KRASP) w Pekinie. Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś oraz rektor Politechniki Opolskiej prof.
Marek Tukiendorf odwiedzili Beijing Foreign Studies University. Podczas spotkania
omawiano możliwości współpracy w dziedzinie oświaty w ramach OBOR, zwłaszcza
w obszarze nauczania on-line języka polskiego i chińskiego.
7 grudnia: wicedyrektor Wydziału Łączności Międzynarodowej Komitetu
Centralnego KPCh Zhou Li spotkał się z delegacją Grupy Przyjaźni Chińskiej

czeskiego parlamentu i jej przewodniczącym Jaroslavem Doubravą. W czasie
spotkania podkreślono wagę pogłębiania bilateralnego zaufania, współpracę w
ramach „one belt, one road” (OBOR) oraz formuły „16+1”. Ponadto oddzielne
spotkanie odbył były dyrektor WŁMKC Wang Jiarui.
7 grudnia:
Grand Dragon International Holdings podpisał umowę o
współpracy strategicznej z czeskim producentem samolotów Evektor. Oprócz
kupna od czeskiego partnera 50 wielozadaniowych samolotów EV-55 oraz 10
lekkich samolotów sportowych 10 SSSL, strona chińska ma zapewnić firmie Evektor
wsparcie potrzebne dla produkcji samolotów w lotniczym parku przemysłowym
należącym do Grand Dragon.
8 grudnia: nowy Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Republice
Słowacji Lin Lin złożył listy uwierzytelniające. Kariera obecnego Ambasadora
związana jest z Afryką: rozpoczynał pracę w dyplomacji jako trzeci sekretarz
Ambasady ChRL w Ugandzie, pracownik Wydziału Afryki MSZ, Ambasador ChRL w
Etiopii, zastępca dyrektora Wydziału Afryki MSZ, dyrektor Biura Generalnego MSZ
oraz Ambasador ChRL w Zimbabwe.
9 grudnia: forum w Hefei (prowincja Anhui). W ramach wspólnej inicjatywy rządu
prowincji Anhui i Bank of China odbyło się forum nt. transgranicznych inwestycji i
handlu małych i średnich przedsiębiorstw. W spotkaniu wzięło udział 700 chińskich
i zagranicznych firm, w tym dwie z Polski. Obecny na forum, wiceprezes polskiego
oddziału Bank of China Xia Bin, stwierdził, że polska placówka zajmuje strategiczną
pozycję w inicjatywie OBOR, działając na rzecz budowy platformy usług w zakresie
inwestycji dwustronnych. Xia Bin podkreślił również, że w związku ze znaczącą
odległością geograficzną i różnicami kulturowymi dzielącymi Polskę i Chiny, w
przyszłości należy pogłębić kontakty międzyrządowe i społeczne obu państw,
działając na rzecz otwartości polskiego rynku. Xia Bin zwrócił dodatkowo uwagę, że
znajomość języka polskiego i polskich realiów należy w Chinach do rzadkości,
dlatego z inicjatywy rządowej powinien powstać portal w języku angielskim lub
chińskim przybliżający chińskim przedsiębiorcom sytuację w Polsce. Powinno
dołożyć się także wszelkich starań na rzecz przybliżania prawa UE i Polski chińskim
przedsiębiorcom dla których rynek europejski jest nowym obszarem aktywności, na
którym nie jest łatwo znaleźć odpowiednich partnerów do współpracy. Xia Bin
odniósł się ponadto do włączenia RMB do koszyka SDR w kontekście współpracy
finansowej z Polską. Oceniając, że odtąd więcej polskich przedsiębiorców i banków
będzie przykładać wagę do chińskiej waluty oraz możliwości korzystania z chińskich
usług stwierdził, że „ [Bank of China] stanowiąc jeden z chińskich banków
„wychodzących na zewnątrz”, operowanie RMB jest naszą zaletą, która pozwoli
nam na świadczenie lepszych usług lokalnym klientom i instytucjom finansowym
zainteresowanym współpracą z Chinami”.

9-10 grudnia: Polsko-Chińskie Forum Logistyczne w Lublinie. W wydarzeniu
wziął udział przewodniczący LPKKCh prowincji Henan Ye Dongsong, marszałek
województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz 120 przedstawicieli polskich i
chińskich władz lokalnych i przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania omawiali
możliwości współpracy handlowej między Henanem i woj. lubelskim oraz rozwoju
towarowego połączenia kolejowego Henan-Lublin w kontekście strategii OBOR.
11 grudnia: wyniki w handlu Polski z Chinami. Ministerstwo Rozwoju RP podało,
że chociaż w okresie styczeń-październik 2015 r. nastąpił wzrost eksportu z Polski
do Chin (o 10.6%), to jednak pogłębiło się ujemne saldo w handlu zagranicznym z
Chinami (o 2,1 mld EUR).
13 grudnia: ambasador Gajewski na forum w Sanya. Ambasador RP w Chinach
Mirosław Gajewski wziął udział w odbywającym się w dniach 11-13 grudnia
Międzynarodowym Forum Caijing w Sanya, w prowincji Hainan. Ambasador
Gajewski stwierdził w czasie spotkania, że „OBOR jest inicjatywą o strategicznym
znaczeniu dla Azji i Europy. Jest to przedsięwzięcie o geostrategicznym znaczeniu,
które przyniesie pokój i stabilność regionowi EŚW”.
14 grudnia: przewodniczący oraz główni członkowie komisji zdrowia czeskiego
parlamentu spotkali się z ambasadorem Chin w Czechach Ma Keqingiem. Obie
strony rozmawiały na tematy współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia.
16 grudnia: wywiad Andrzeja Pieczonki dla prasy chińskiej. Kierownik Wydziału
Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju Andrzej
Pieczonka stwierdził w wywiadzie dla „Dongfang Daily”, że Polska ma nadzieję stać
się miejscem bezpośrednich połączeń logistycznych dla chińskiego biznesu w EŚW,
jak również zintegrowanym centrum logistycznym dla transportu lotniczego,
morskiego i kolejowego z Chin.
17 grudnia: PAIiIZ koordynatorem wymiany informacji „16+1”. W Pekinie
minister Zhao Baige, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych spotkała się z prezesem
PAIiIZ Sławomirem Majmanem. Uznając potrzebę utworzenia jednostki
koordynującej wymianę pomiędzy europejskimi podmiotami inicjatywy „16+1”, rolę
tę powierzono PAIiZ, która dotychczas odpowiadała za prace sekretariatu i
koordynację agencji promocji inwestycji wszystkich państw członkowskich „16+1”.
18 grudnia: premier Chin Li Keqiang i premier Serbii Aleksandar Vučić wzięli
udział w ceremonii ukończenia budowy mostu na Dunaju w Belgradzie. Most
na Dunaju jest pierwszym tego typu projektem zrealizowanym przez firmy chińskie
w Europie. Konstrukcja ma 1,5 km długości, a jej budowa zajęła 3 lata. Jest to
również pierwszy nowo zbudowany most na Dunaju w Serbii od blisko siedmiu
dekad. Podczas ceremonii, Li Keqiang roztoczył wizję szerokiej współpracy
pomiędzy Chinami i EŚW w aspekcie projektów infrastrukturalnych. W czasie wizyty

premiera Chin podpisano umowę na budowę kolei łączącej Serbię z Węgrami.
Rankiem tego samego dnia premier Li Keqiang spotkał się z prezydentem Serbii
Tomislavem Nikolićem. Chiński premier stwierdził, że UE jest największym
partnerem handlowym Chin, a współpraca Chin z UE i Europą, w której skład
wchodzi oprócz EŚW, Europa zachodnia i południowa, nie tylko sprzyja integracji
europejskiej, ale jest również korzystna dla pokoju, stabilności i rozwoju w regionu,
a w szerszej perspektywie całego świata.
18 grudnia: w Warszawie odbyło się spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Krzysztofa Jurgiela z ambasadorem Chin w Polsce Xu Jianem. Minister Jurgiel
podkreślił, że Chiny są jednym z najważniejszych partnerów Polski w dziedzinie
rolnictwa. Polski minister zwrócił się do strony chińskiej o jak najszybsze
zakończenie procedur w zakresie dopuszczenia polskich produktów rolnospożywczych na rynek chiński, deklarując ze strony polskich służb weterynaryjnych
i fitosanitarnych pełną gotowość do współpracy z chińskimi odpowiednikami.
Minister Jurgiel podkreślił dalsze zainteresowanie Polski współpracą w zakresie
nauk rolniczych w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki Technologii Rolnej
oraz przedstawił plany promocji polskiego rolnictwa w Chinach, w tym m.in. o udziale
w targach SIAL w Szanghaju, w których Polska będzie pełniła rolę kraju
partnerskiego. Ambasador Xu zadeklarował ścisłą współpracę zmierzającą do
otwarcia rynku chińskiego na polskie produkty rolno-spożywcze.
19-23 grudnia: przedstawiciel Wydziału Łączności Międzynarodowej Komitetu
Centralnego KPCh z wizytą na Ukrainie. Na zaproszenie Bloku P. Poroszenki
„Solidarność” Zhou Li, zastępca dyrektora WŁMKC odbył spotkania z ukraińskimi
politykami w tym z Leonidem Krawczukiem – prezydentem Ukrainy w latach 19911994.
20 grudnia: zajmująca się tradycyjną medycyną chińską firma Beijing Tongrentang
oficjalnie otworzyła sklepy w Pradze. W ceremonii otwarcia wziął udział były premier
Czech Petr Nečas oraz obecny chiński ambasador Chin w Czechach Ma Keqing.
29 grudnia: chińsko-ukraińskie spotkanie dyplomatyczne w Pekinie. Asystent
chińskiego ministra spraw zagranicznych Li Huilai spotkał się w Pekinie z
wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Sergiyem Kyslytsyą. W czasie
spotkania rozmawiano na temat współpracy Chin i Ukrainy w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ, współpracy bilateralnej w ramach ONZ oraz poruszono
kwestie wspólnych interesów innych państw. Od 1 stycznia 2016 r. oprócz Ukrainy,
wśród pięciu nowych, niestałych członków RB ONZ znajduje się Japonia, która ma
nierozwiązane spory terytorialne zarówno z Rosją, jak i Chinami.

WYDARZENIA SYCZUAŃSKIE
30 listopada – 1 grudnia: rozmowy na temat połączeń lotniczych. Lu Tianyi
zastępca dyrektora Wydziału Zagranicznego Miasta Chengdu spotkała się z
prezesem Chińsko-Czeskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego Peterem
Hylem. W spotkaniach udział brały firmy z Syczuanu w tym m.in. firmy logistyczne i
transportowe, w tym firma zarządzająca lotniskiem w Chengdu oraz Syczuan
Airlines. Spotkania dotyczyły otworzenia połączenia cargo lotniczego między
Chengdu a Pragą.
2 grudnia: pierwszy pociąg z Polski w Kunmingu. 30 listopada do Kunmingu
dojechał pierwszy pociąg towarowy (20 kontenerów) z Polski, co oznacza
rozszerzenie korytarza transportowego łączącego Chiny z Europą Środkową o
kolejny międzynarodowy szlak logistyczny (Kunming – Chengdu – Łódź). Większość
towarów z Polski stanowi żywność, jednak w przyszłości operator pociągu ze strony
Kunmingu planuje rozszerzyć zarówno gamę importowanych produktów (m.in.
artykuły codziennego użytku, części samochodowe, elektronika, meble) jak i
zwiększyć obszar z którego pochodzą towary o inne państwa europejskie (w tym
Holandię, Niemcy i Francję).
4 grudnia: plan rozwoju Chengdu. Rada Państwowa opiniuje plan rozwoju
Chengdu na lata 2011-2020. W opinii szczególną wagę poświęca się rozwojowi
przestrzennemu miasta, w tym działań w zakresie rozwoju obszaru Tianfu, która
staje się modelowym rozwiązaniem budowy nowoczesnych aglomeracji. Nowa
Strefa Tianfu obejmuje Chengdu High-Tech Zone, trzy miasta oraz siedem powiatów.
4-11 grudnia: wizyta Chen Wenhua we Francji i Włoszech. Zastępca gubernatora
prowincji Syczuan Chen Wenhua odwiedził dwa regiony europejskie: SzampanięArdeny (Francja) oraz Trydent-Górną Adynę (Włochy). Wizyta rozpoczęła się od
udziału w Szczycie Klimatycznym w Paryżu, w czasie którego odbyło się spotkanie
9 delegacji, które przedstawiły koncepcje współpracy władz lokalnych w dziedzinie
ochrony środowiska. Modelowym wzorem w zakresie współpracy rolniczej jest
Francusko-Chiński Park Rolniczo-Technologiczny oparty głównie o technologie
ograniczające emisję CO2 w rolnictwie. Władze Syczuanu oraz władze SzampaniiArdenów zapewniły o implementacji takiego pomysłu na szczeblu lokalnym. We
Francji Chen Wenhua odbył spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w tym
również z Wydziałem Współpracy Władz Lokalnych. We Włoszech najistotniejsze
było spotkanie z władzami Mediolanu oraz operatorem mediolańskich lotnisk, firmą
SEA.

8 grudnia: z udziałem władz Chengdu obyło się seminarium poświęcone lokalnej
współpracy z władzami lokalnym Bangladeszu, Indii i Birmy. Delegacji
przewodniczył Zhu Zhihong, aktualnie szef Wydziału Organizacyjnego Miejskiego
KC oraz członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Miasta Chengdu. Forum
zostało zorganizowane przez Ludowe Stowarzyszenie Przyjaźni Międzynarodowej
oraz Chińskie Międzynarodowe Zrzeszenie Przyjaźni Miast. Zdaniem polityka z
Chengdu rozwój prowincji powinien być oparty o współpracę w ramach
„południowego Jedwabnego Szlaku” łączącego prowincję z Birmą, Bangladeszem i
Indiami. W spotkaniu wzięły również udział największe firmy z Syczuanu Ranken
Railway Construction Co. , Chengdu Xingrong Group oraz Sichuan United Water
Technology Co. Ltd
10 grudnia: spotkanie zastępcy gubernatora prowincji Syczuan Lu Jiana z
doradcą prezydenta Czech Janem Kohoutem. W trakcie spotkania omówiono
współpracę w ramach projektów lotniczych między Czechami a prefekturą Zigong
oraz powołanie wspólnej firmy Sichuan Changhong-Europe Electric Co., Ltd.
Ustalono dalsze ramy współpracy na rok 2016 r. obejmujące zintensyfikowanie wizyt
i wymiany oraz zorganizowanie spotkania Syczuańsko-Chińskiej Rady Handlowej.
W spotkaniu udział wzięli: zastępca sekretarza rządu prowincji Li Jianguo oraz Luo
Zhiping, dyrektor Wydziału Zagranicznego i Współpracy z Diasporą Chińską
szczebla prowincji i zastępca dyrektora Syczuańskiej Komisji ds. Rozwoju i Reform
Mu Xinhai. W czasie spotkania, strony wyraziły chęć intensyfikacji współpracy w
zakresie produkcji lekkich samolotów a także zobowiązały się do dołożenia
wszelkich starań aby uruchomić loty czarterowe pomiędzy Pragą i Chengdu do
końca 2015 r.
11 grudnia: China Eastern Airlines planuje uruchomienie od kwietnia 2016 r.
połączenia na linii Szanghaj-Praga. Loty mają się odbywać 3 razy w tygodniu.
12 grudnia: uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego z Paryża do
Chengdu.
15 grudnia: 41 kontenerów wyjechało do Chengdu z Norymbergi „ojczyzny
Siemensa”. Pociąg przewozi głównie piwo, markowe ubrania oraz elektronikę. Jest
to realizacja strategii „Rong-Ou PLUS”. W pierwotnej koncepcji „Rong-Ou” odnosiło
się do połączenia Chengdu-Łódź. Planuje się również wykorzystanie połączenia z
Norymbergą do importu niemieckich samochodów.
15 grudnia: z udziałem Katarzyny Wilkowieckiej – konsula generalnego RP w
Chengdu oraz Mu Xinhai’a dyrektora Wydziału Zagranicznego i Współpracy z
Diasporą Chińską na szczeblu prowincji odbyło się uroczyste świątecznonoworoczne spotkanie. Mu Xinhai zaznaczył, iż prowincja Syczuan objęta jest
trzema wielkimi projektami: otwarcia na Zachód, OBOR oraz „pasa gospodarczego

rzeki Jangcy”. W spotkaniu udział wzięli zastępca dyrektora Zhang Tao oraz
przedstawiciele wydziałów konsularnego i europejskiego.
28 grudnia: odbyła się szósta sesja plenarna 12. Komitetu Miejskiego Chengdu.
Lu Tianyi, wicedyrektorka Wydziału Zagranicznego i Współpracy z Diasporą
Chińską Rządu Chengdu, zapowiedziała, że Chengdu, realizując od lat plan
umiędzynarodowiania miasta, utworzy dzielnicę konsulatów. Pani Lu, oświadczyła
również, że obecnie w Chengdu funkcjonuje 15 placówek konsularnych, najwięcej
spośród wszystkich miast Chin Zachodnich. Sześć nowych placówek konsularnych
powstało w Chengdu w czasie 12. planu pięcioletniego (2011-2015). Utworzenie
dzielnicy konsularnej zostało wpisane w 13. plan pięcioletni, jako element OBOR,
„pasa gospodarczego Jangcy”, oraz strategii „budowy gniazda aby przyciągnąć
Feniksa” (tworzenia warunków do inwestycji).

KOMENTARZ
Oceniając wizytę Xi Jinpinga w Afryce warto zauważyć, że Chiny oficjalnie ogłosiły
podniesienie rangi i zakresu relacji chińsko-afrykańskich z dotychczasowego
„nowego partnerstwa strategicznego” do „kompleksowego partnerstwa
strategicznego”, co przynajmniej na poziomie retorycznym, zrównuje znaczenie
relacji Chin z Afryką i Unią Europejską. Przed wizytą Xi w Afryce, Chiny przedstawiły
w listopadzie plan wybudowania bazy marynarki wojennej w Dżibuti, która stanie się
pierwszym zamorskim przyczółkiem wojskowym Chin. Budowa przez Chiny
zaplecza militarnego w Afryce wschodniej, gdzie swoje bazy mają już Stany
Zjednoczone, oraz postępująca jednocześnie reforma chińskich sił zbrojnych, które
mają stać się zdolne do projekcji siły poza granicami państwa, jest sygnałem, że
Chiny, w polityce bezpieczeństwa, odchodzą od tradycyjnej koncentracji na ochronie
własnych granic.
Nową dynamikę relacji w Azji Wschodniej stwarza przystąpienie Filipin do AIIB.
Z punktu widzenia Chin jest to krok „zmuszający” Japonię do pojęcia decyzji o
dalszym zaangażowaniu się w chińskie inicjatywy, w tym trójstronną strefę wolnego
handlu.
W odniesieniu do działań w Europie Środkowej i Wschodniej na uwagę zasługuje
rozpoczęcie budowy kolei szybkich prędkości między Belgradem a Budapesztem.
Linia kolejowa ma zostać ukończona do 2018 roku. W szerszej perspektywie
serbsko-węgierska linia kolejowa ma połączyć się z portem w greckim Pireusie, co
pozwoli na stworzenie szybkiego lądowo-morskiego przesmyku transportowego
pomiędzy Chinami i Europą. Z punktu widzenia dalszego projektowania współpracy
między EŚW a Chinami interesująca może być propozycja budowy linii kolejowej
przez Warszawę do Tallina. W ten sposób państwa grupy 16+1 zostałyby lepiej
skomunikowane. Warto też podkreślić deklarowane przez władze chińskie poparcie

dla procesu integracji europejskiej, której rozwojowi ma sprzyjać europejsko-chińska
współpraca infrastrukturalna w ramach „Nowego Jedwabnego Szlaku”.
Odnosząc się do działań władz Syczuanu, należy zwrócić szczególną uwagę na
poszukiwanie partnera w cargo lotniczym. O ile połączenia kolejowe są już
„codziennością” to transport lotniczy w przypadku Syczuanu jest jeszcze w fazie
rozwojowej. W tym aspekcie do kluczowych należy zaliczyć spotkania z delegacją
czeską oraz wizytę zastępcy gubernatora we Włoszech.

