RAPORT

POLSKA A NOWY SZLAK
JEDWABNY
SZANSE, ZAGROŻENIA I DALSZE DZIAŁANIA

Opracowanie PSML/PSME
Wrzesień 2020

Opracowanie stworzone przez Zespół Projektowy PSML w składzie: Igor
Charytanowicz, Andrzej Hanusik, Szymon Kulesza, Przemysław Obliński, Karolina
Omelczuk, Szymon Subkowski, Martyna Wilczewska, Anna Woźnica pod nadzorem
Teodora Kula (członek zarządu PSML)
Specjalne podziękowania dla: dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH, Tomacz Sączek,
Christoph Szakowski, Leszek Ślazyk, Grzegorz Zdybel

Wydawca:
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
Polish Supply Management Leaders
Plac Trzech Krzyży 10/14,
00-499 Warszawa
kolejnapolske@psml.pl

© copyright by Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).
Kopiowanie, zmienianie, dalsze rozpowszechnianie zabronione bez zgody autorów.

2

Przedmowa

Szanowni Państwo,
Biorąc do ręki niniejsze opracowanie, możecie się pewnie
zastanawiać, czy czeka Was kolejna długa lektura raportu? Dawki
całkiem sporej wiedzy, konsumowanej z większą lub mniejszą przyjemnością, ale
takiej, po której szybko przejdziecie do porządku dnia codziennego. Sam zaś raport,
za chwil kilka zalegnie w przepaściach dolnej szuflady czy też jakiegoś zapomnianego
folderu.
Rzeczywiście, jest to kolejny dokument…, ale tym razem zależy nam na tym, by
pozostał z nami na dłużej, zapoczątkował dyskusję w naszym krajowym środowisku
logistycznym i by ta dyskusja doprowadziła z czasem do konkretnych działań.
Jaka dyskusja? Jakie działania?
Podejmujemy tu próbę zdefiniowania naszej obecnej sytuacji, oraz roli naszego
kraju w kontekście ogromnego i długoterminowego planu jakim jest chińska inicjatywa
zwana Nowym Szlakiem Jedwabnym, lub też Belt and Road Initiative (BRI). Inicjatywa
ta w istotnej mierze oparta jest na transportach kolejowych pomiędzy Dalekim
Wschodem a Europą, gdzie nasz kraj i nasz rynek mają szansę odegrać znaczącą
rolę. To właśnie będzie obszar naszej dyskusji.
Efektem tej dyskusji powinno być zdefiniowanie potrzeb i celów, szans i zagrożeń
dla naszego krajowego środowiska logistycznego w zakresie BRI. Pozwoli to nam
podjąć wspólne działania, by współpracować jako środowisko i tym samym budować
przewagę konkurencyjną. Innymi słowy: mamy wizję by stworzyć swoisty alians czy
też klaster logistyczny, który będzie istotnym elementem całego szlaku.
Pamiętajmy jednak, że wizja bez działań to tylko marzenia, stąd będziemy pracować,
by takowe działania skonkretyzować, rozpocząć i realizować ku wyznaczonym celom.
Chcemy przełamać fazę jałowych dyskusji i wielu narzekań, a przejść do rzeczowej
współpracy wielu reprezentantów naszego środowiska, w tym i również firm względem
siebie konkurencyjnych.
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Opisane powyżej plany działań, jak i niniejsze opracowanie są częścią projektu
prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
(PSML) zwanego „Kolej na Polskę”.
W lekturze niniejszego dokumentu znajdziemy szeroki opis zagadnienia,
w podziale na cztery rozdziały.
… w rozdziale PIERWSZYM spotkamy się z ogólnym opisem inicjatywy BRI.
Rozdział stanowi swoiste tło dla głównej treści, którą chcemy przedstawić dalej. Tło
opisujące czym jest ta inicjatywa, jak i w jakim celu powstała, jak potężną może mieć
skalę i w którym kierunku może się rozwijać. Rozdział doprawiony jest szczyptą
geostrategii i relacji polityczno-finansowych, które odgrywają w projekcie BRI ogromną
rolę. Pokazuje nam jak wielka jest determinacja „chińskiego smoka” i jak odnoszą się
do tego inni globalni gracze.
… w rozdziale DRUGIM skupiamy się na lądowych łańcuchach dostaw na osi
Chiny – Unia Europejska. Tu głównym aktorem jest transport kolejowy pomiędzy tymi
regionami, którego to rola znacząco rośnie i będzie rosła w kolejnych latach. Jednakże
musimy pamiętać, iż nigdy nie zastąpi on dominujących obecnie połączeń morskich co najwyżej „zabierze” im kilka-kilkanaście punktów procentowych w ogólnych
przepływach. Dlaczego tak się stanie, w jaki sposób jest on organizowany, przy
współudziale jakich krajów, jakich innych graczy? Odpowiedzi na te i inne pytania
znajdą Państwo w niniejszym rozdziale.
… w rozdziale TRZECIM przechodzimy do roli naszego kraju. Tutaj zbliżamy się
do głównej treści naszego raportu. Chcemy pokazać jak obecnie wygląda sytuacja
Polski w kontekście BRI. Z jednej strony na jakie zagrożenia musimy uważać, z drugiej
– jakie szanse powinniśmy dostrzegać i wykorzystywać. Tu też odnosimy się do
aktywności naszej administracji publicznej i spółek skarbu Państwa, których w całym
projekcie nie sposób pominąć.
… rozdział CZWARTY rozpoczynamy próbą zmierzenia się z wpływem
towarzyszącego nam w tym roku wirusa SARS-CoV-2. Jest to tylko próba, ponieważ
jako społeczeństwo znaleźliśmy się w pułapce niewiedzy dotyczącej skutków
i zagrożeń, jakie niesie za sobą ta pandemia. Dalej znajdziemy tu podsumowanie
całego opracowania. Tym samym, szczególnie dla mniej cierpliwych i mających
mniej czasu, sugeruję rozpoczęcie lektury właśnie od tego miejsca. Jednakże
najważniejsze w tym rozdziale i podsumowaniu wydają się postawione przez nas
autorskie konkluzje i propozycje dotyczące zdefiniowania wspólnych celów i kroków
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polskiego środowiska logistycznego. Są one tylko początkiem i zaproszeniem dla
Państwa do napisania w działaniu ciągu dalszego!
Pierwsze trzy rozdziały zostały zbudowane na bazie wielu ogólnodostępnych
krajowych i zagranicznych materiałów, raportów jak i relacji medialnych. Na podstawie
ich lektury i analizy staraliśmy się wyselekcjonować i umieścić tu najistotniejsze
informacje. Oczywiście opieramy się na wiarygodności naszych źródeł, które to mogą
jednak podlegać interpretacji. Dlatego w miarę naszych możliwości opatrzyliśmy te
materiały naszym krytycznym spojrzeniem.
Na koniec zwracam uwagę, iż raport powstał m.in. dzięki ogromnemu
zaangażowaniu młodych adeptów sztuki logistyki współpracujących z PSML-em,
będących uczestnikami naszego programu rozwojowego Top Young 100. Korzystając
z okazji chciałbym im wszystkim serdecznie PODZIĘKOWAĆ.
Jest to droga, którą podejmujemy już od jakiegoś czasu jako Stowarzyszenie,
starając się wspierać i promować młode pokolenia w ramach naszego środowiska.
Tak, by zachęcać ich do dalszego rozwoju, a tym samym rozwoju naszego rynku. Jest
to zgodne z misją PSML, mówiącą o budowie w ramach naszego kraju europejskiego
centrum kompetencji z zakresu łańcucha dostaw. Stawianie na rozwój młodych ludzi,
jak i wyżej postulowana współpraca naszego środowiska wokół Nowego Szlaku
Jedwabnego jak najbardziej tę misję wypełniają.
Zaangażowanie młodych, zainteresowanych tematem ludzi, pokazuje nam, iż
pomimo tak krótkiego stażu i doświadczenia zawodowego, szybko zdobywają
odpowiednią wiedzę z zakresu tego typu projektów. Co więcej (wbrew wielu
obiegowym opiniom o młodych pokoleniach) są oni w stanie poświęcać swój wolny
i cenny czas w imię wspólnego działania i przyszłych korzyści dla naszego kraju
i rynku. Powinno to nam (tym trochę starszym) dać naprawdę wiele do myślenia…
… dać do myślenia, ale przede wszystkim zmotywować nas do WSPÓLNEGO
działania. Tak byśmy WSPÓLNIE SPRAWILI, że przyjdzie ten czas, gdy z pełną
odpowiedzialnością powiemy, że tu i teraz nadeszła właśnie KOLEJ NA POLSKĘ!
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Wstęp
Nazwa inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS) odnosi się do starożytnego
szlaku handlowego łączącego Chiny z Europą i Bliskim Wschodem. Pierwsze
wzmianki o woli odtworzenia NJS (wtedy jako platformy współpracy pomiędzy krajami
Azji) datuje się na 1994 rok. Formalnej inauguracji działań mających na celu
utworzenie nowej wersji tego szlaku dokonano jednak prawie 20 lat później. Prezydent
Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Xi Jinping, jesienią 2013 roku podczas wizyty
w Kazachstanie zaproponował utworzenie Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku
(ang. Silk Road Economic Belt). Niespełna miesiąc później, w Indonezji, uzupełnił on tę
koncepcję o równoległą inicjatywę Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku (ang.
21st

Century

Maritime

Silk

Road).

Początkowo

za

zbiorczą

nazwę

tego

przedsięwzięcia przyjęto One Belt, One Road (dosł. Jeden Pas i Jedna Droga).
Z czasem nazwa ta uległa zmianie. Uznano, że podkreślenie słowa „one” bywa
mylące dla partnerów i inwestorów, którzy rzeczywiście mogli wyobrażać sobie
pojedynczą drogę lądową oraz szlak morski. Natomiast Inicjatywa Nowego
Jedwabnego Szlaku (ang. New Silk Road Initiative) została uprzednio zarezerwowana
przez stronę amerykańską, kiedy to Hillary Clinton w 2011 roku przedstawiła podczas
wizyty w Indiach wizję integracji krajów Azji Środkowej i Południowej. W oficjalnych
dokumentach i komunikatach strony chińskiej zrezygnowano z określenia One Belt,
One Road na rzecz nazwy Belt and Road Initiative (Inicjatywa Pasa i Szlaku).
Niniejsze opracowanie będzie odnosiło się właśnie do tej nazwy lub jej skrótu – BRI.
Jednym z aspektów koncepcji BRI jest rozwój sieci korytarzy transportowych
łączących Chiny z krajami Unii Europejskiej – największego rynku zbytu dla chińskich
produktów. Jednak znaczenie, zasięg i cel powstania inicjatywy są znacznie szersze.
Z założenia ma to być sieć połączeń (handlowych, gospodarczych, politycznych,
kulturalnych), swoista platforma współpracy pomiędzy zaangażowanymi państwami.
BRI jest więc swego rodzaju korytarzem ekonomicznym, nie przywiązanym do
konkretnego szlaku transportowego. Zarówno zakres tej inicjatywy, jak i jej zasięg
geograficzny ciągle się zmieniają, w miarę jak Chiny nawiązują stosunki gospodarcze
z kolejnymi państwami.
Inicjatywę BRI należy postrzegać jako istotny czynnik wpływający na światowy
ład gospodarczy. Dla Chin stanowi ona możliwość dalszego rozwoju, rozszerzania
strefy wpływów, umacniania swojej pozycji i prowadzenia wielostronnej polityki
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zagranicznej. Dla zrzeszonych krajów stanowi natomiast ogromną szansę na rozwój
– poprzez wzrost wymiany handlowej, nowe inwestycje, budowę infrastruktury
i zacieśnianie współpracy gospodarczej.

1. Inicjatywa BRI
„Droga do sukcesu to podjęcie zmasowanych, zdeterminowanych
działań”
Anthony Robbins

1.1 Czym jest koncepcja BRI
1.1.1 Ogólny zarys BRI
Belt and Road Initiative (BRI) to współczesna inicjatywa władz chińskich
polegająca na rozwoju szeregu projektów infrastrukturalnych i wzmocnieniu połączeń
handlowych wzdłuż historycznego Szlaku Jedwabnego. BRI ma połączyć Chiny, Azję
Południowo-Wschodnią, Indie z Europą i Afryką.
Nie istnieje ścisła, odgórnie zatwierdzona definicja BRI. Jeśli chodzi o zakres
inicjatywy: bierze w niej udział około 70 państw na trzech kontynentach, których PKB
składa się na 60% światowego PKB. Kraje te stanowią też 30% światowej populacji.
Zasięg geograficzny BRI pokrywa się z antycznymi Jedwabnymi Szlakami, jednak nie
jest nimi ograniczony. BRI to otwarta platforma współpracy pomiędzy wszystkimi
zainteresowanymi państwami i organizacjami, której celem jest poprawa koordynacji
polityki zaangażowanym państw, łączności infrastruktury, a także współpraca
w handlu, finansach, nauce i technologii. Jak widać inicjatywa BRI jest bardzo
szerokim przedsięwzięciem, niemniej dla potrzeb niniejszego raportu będziemy się
koncentrować głównie na połączeniach lądowych pomiędzy ChRL a UE –
w szczególności na połączeniach kolejowych.
Z tego też punktu widzenia poniżej przedstawiono grupy wybranych uczestników
inicjatywy BRI:
•

Chińska Republika Ludowa
o Chiny to Inicjator BRI, a także czołowy światowy eksporter i producent,
który w koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku widzi szansę na swój
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dalszy

rozwój.

Według

danych

OECD

gospodarka

Chin

do

2030 r. będzie stanowić 28% światowego PKB1.
•

Euroazjatycka Unia Gospodarcza
o Terytorium państw EUG (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan)
to źródło pochodzenia surowców naturalnych. Szczególnie istotny jest
tutaj Kazachstan i wschodnie wybrzeże Morza Kaspijskiego. Oprócz
krajów należących do EUG bogate w surowce są również inne państwa
sąsiadujące z Kazachstanem, takie jak Uzbekistan czy Turkmenistan.
Coraz śmielej po złoża naturalne z tych terenów sięgają Chiny, kosztem
osłabienia pozycji Rosji w tym regionie. Azji Centralna to rejon słabo
zaludniony, zacofany ekonomicznie, jednak kluczowy dla powodzenia
projektów BRI. Realizacja inwestycji BRI może trwale zmienić krajobraz
gospodarczy i polityczny Azji Centralnej, konsolidując chińskie wpływy
w

większości

państw

regionu

oraz

wytyczając

nowe

szlaki

transportowe.
o Państwa EUG to także terytorium tranzytowe dla lądowych połączeń na
linii Chiny – UE. Będąca najbardziej wysuniętym na zachód krajem
EUG, Białoruś to ważny odbiorca chińskich inwestycji w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej2. Mińsk to stacja kolejowa dla pociągów
kursujących między Chinami a Polską, Niemcami i innymi krajami
Europy Zachodniej. 25 km na wschód od miasta przy autostradzie M1
Berlin – Moskwa powstaje chińsko-białoruski park przemysłowy Wielki
Kamień. Wytwarzane tam przez chińskie firmy produkty mają być
kierowane do Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
•

Kraje Unii Europejskiej
o Kraje UE ulokowane w Europie Środkowo-Wschodniej takie jak Polska,
Węgry czy Słowacja w BRI pełnią rolę potencjalnych hubów,
operatorów logistycznych oraz montowni produktów gotowych przed
wysyłką na Zachód. Zachodnie kraje UE jak np. Niemcy to docelowi
beneficjenci, stanowiący ujście euroazjatyckiego łańcucha wartości.
Należy zauważyć, że Chiny otwierają się na współpracę z każdym
z tych państw indywidualnie, pomijając szczebel unijny.

1
2

Looking to 2060: A Global Vision of Long-term Growth, https://youtu.be/fnIl212tBPk?t=55.
A. Nobis, Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2017, s. 56
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W dniu 14 maja 2017 r. Xi Jinping, prezydent Chin, wyznaczył szereg ogólnych
celów dla BRI. To właśnie wtedy utworzono Belt and Road Forum for International
Cooperation (BRF). Warto podkreślić na samym początku, że otwarcie się Chin na
Europę i propozycja współpracy i inwestycji realizuje w pierwszej kolejności chińskie
cele, mimo wielu przemówień podkreślających bilateralność działań i zapewniających
o “win-win situation”. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie zainteresowane strony
nie mogą zyskać na rozwoju BRI.
Koncepcja BRI może posłużyć jako infrastruktura zapewniająca wymianę
towarów między Eurazją z jednej strony, jednocześnie zapewniając Chinom pozycję
lidera w globalnym łańcuchu dostaw. Niewykluczone, że BRI stanie się czynnikiem
wpływającym na pozycję Chin, które pozbawią USA pozycji lidera gospodarczego,
a XXI wiek stanie się stuleciem Azji. Należy też pamiętać, że BRI jest bardziej
szeroką, polityczną inicjatywą Chin i platformą komunikacyjno-promocyjną pod
tą inicjatywę, aniżeli jednym skoordynowanym i spójnym programem
konkretnych inwestycji.
1.1.2 Cele BRI
Chiny jako inicjator BRI aktywnie działa w celu realizacji celów BRI. W pierwszej
kolejności są to cele realizujące strategię rozwoju Państwa Środka. Władze Chin
starają się działać długofalowo i rozumieją potrzebę inwestowania dużych nakładów
w realizację swoich planów strategicznych. Zaangażowanie finansowe Chin we
wspieranie BRI odbywa się głównie poprzez pożyczki oraz krajowe instytucje
finansowe i inwestycje w zagraniczne przedsiębiorstwa. Chiny są zaangażowane
w ponad 80 projektów związanych z transportem lotniczym, drogowym, kolejowym
i morskim.
Cele Chin związane z BRI to m.in.:
•

zwiększenie roli chińskich firm w całości handlu UE – Chiny, na całej długości
łańcucha wartości (spedycja, transport, infrastruktura);

•

uruchomienie połączeń kolejowych z Europą i Azją Centralną, głównie w celu
eksportu produktów gotowych i półproduktów, a także maszyn i urządzeń
produkcyjnych do Europy;

•

stworzenie nowych, alternatywnych, lądowych połączeń umożliwiających
czerpanie surowców naturalnych z Azji Środkowej (Kazachstan, Turkmenistan)
i Azji Południowej (Pakistan);
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•

kontrolowanie łańcuchów logistycznych w celu wspierania chińskiego handlu
z Europą;

•

wykorzystywanie BRI jako instrumentu dyplomatycznego i politycznego,
pokazującego “otwartość i transparentność chińskiej polityki”;

•

zwiększenie roli prowincji zachodnich w działaniach BRI w celu zmniejszenia
różnic rozwojowych między Chinami Wschodnimi a regionami nadmorskimi;

•

spopularyzowanie chińskiego juana jako międzynarodowego środka wymiany
płatniczej.

W zakresie różnych gałęzi transportu oraz odpraw celnych i wymiany informacji
Chiny realizują równolegle do siebie konkretną ilość działań. Klasyfikacja celów BRI z
podziałem na ich kategorie została przedstawiona w tabeli 1.1.
Tabela 1.1 Klasyfikacja celów BRI
Kategoria

Cele
•

Transport lądowy

•

•

•
Transport morski

Transport lotniczy

Transport
i infrastruktura

•

budowa Nowego Mostu Eurazjatyckiego oraz rozwój
korytarzy ekonomicznych Chiny-Mongolia-Rosja, ChinyAzja Środkowa-Azja Zachodnia, Chiny-Półwysep
Indochiński;
wykorzystanie międzynarodowych szlaków
transportowych, opartych na głównych miastach wzdłuż
Nowego Jedwabnego Szlaku;
wykorzystanie kluczowych ekonomicznych parków
przemysłowych jako platform współpracy między
państwami.
rozwój infrastruktury portowej, budowa kanałów
transportu lądowo-wodnego oraz zacieśnienie
współpracy portowej;
zwiększenie liczby tras morskich i rejsów oraz
współpraca w kontekście technologii i informacji w
logistyce morskiej.

•

kompleksowa współpraca w lotnictwie cywilnym
i przyspieszenie tempa poprawy infrastruktury lotniczej.

•

koncentracja na strategicznych przejściach
i skrzyżowaniach korytarzy transportowych;
nadanie priorytetu spajaniu niepołączonych odcinków
dróg, usuwaniu wąskich gardeł
w transporcie; postęp w zakresie bezpieczeństwa
transportu.

•
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•
Odprawy celne

budowa jednolitego systemu celnego oraz
standaryzacja i ujednolicanie przepisów dotyczących
odpraw celnych.

Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Research for TRAN Committee:
The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport study, European Union 2018, s.

Korytarze ekonomiczne BRI

Koncepcja BRI wykorzystuje siedem globalnych kierunków ekonomicznych
w realizacji transportu i wymiany handlowej pomiędzy państwami uczestniczącymi
w projekcie. Pośród kierunków ekonomicznych znajduje się 6 połączeń lądowych
oraz jedno morskie. Zostały one przedstawione na poniższej mapie (rys. 1.1).
Należy zauważyć, że termin “kierunek ekonomiczny” wskazuje tylko kierunek
przepływu wartości między państwami i nie jest tożsamy z pojęciem korytarza
transportowego, choć w pewnym zakresie kierunki ekonomiczne i korytarze
transportowe mogą się pokrywać. Korytarze transportowe są właściwie składową
kierunków ekonomicznych. Temat korytarzy transportowych zostanie omówiony
w dalszej części raportu.

Rysunek 1.1 Korytarze ekonomiczne BRI
Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Research for TRAN Committee:
The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport study, European Union 2018,
s. 22.
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Korytarze ekonomiczne:
1) Nowy Eurazjatycki Most Lądowy – oparty na linii kolejowej, łączący
zachodnie Chiny (prowincje Jiangsu i Xinjiang) z Rotterdamem w Holandii
przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę.
2) Korytarz ekonomiczny Chiny – Mongolia – Rosja – opiera się na integracji
istniejących chińskich, mongolskich i rosyjskich strategii rozwoju regionalnego.
3) Korytarz ekonomiczny Chiny – Azja Środkowa – Azja Zachodnia – jest to
korytarz lądowy, łączący prowincję Xinjiang w Chinach z siecią kolejową Azji
Środkowej, docierając na Półwysep Arabski i wybrzeże Morza Śródziemnego.
Korytarz

przechodzi

przez

Azję

Środkową

(Kazachstan,

Kirgistan,

Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan), Bliski Wschód (Iran) i Europę
(Turcja).
4) Korytarz ekonomiczny Chiny – Półwysep Indochiński – jest to korytarz
lądowy łączący południowe Chiny z Singapurem, mający na celu utrzymanie
rozwoju krajów wzdłuż rzeki Mekong poprzez ponadnarodowe projekty
drogowe, kolejowe i lotniska.
5) Korytarz ekonomiczny Bangladesz – Chiny – Indie – Birma – jest to
korytarz lądowy, łączący południowe Chiny z Indiami.
6) Korytarz ekonomiczny Chiny – Pakistan – korytarz lądowy łączy chińskie
Xinjiang, Region Autonomiczny Ujgur z pakistańskim portem głębinowym
w Gwadarze. Korytarz obejmuje kilka projektów rozwoju infrastruktury
drogowej i kolejowej oraz projekty rurociągów transportujących ropę naftową
i gaz ziemny, a także projekty sieci telekomunikacyjnych.
7) Korytarz

morski

–

korytarz

ten

łączy

główne

porty

na

Morzu

Południowochińskim oraz Morze Śródziemne, przez Zatokę Bengalską, port
morski w pakistańskim Gwadarze, wybrzeże Afryki Wschodniej oraz Kanał
Sueski. Korytarz obejmuje obecnie prawie 30 portów.
Geograficzny zasięg BRI obejmuje terytorium aż trzech kontynentów. Kraje
partycypujące w koncepcji BRI przedstawione zostały w tabeli 1.2.
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Tabela 1.2 Państwa biorące udział w BRI
Państwa

Region
Azja Wschodnia
Azja Południowo-Wschodnia
Azja Południowa
Azja Środkowa

Bliski Wschód i Afryka Północna

Europa Środkowo Wschodnia oraz
Południowo-Wschodnia

Europa Zachodnia

Chiny, Mongolia
Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos,
Malezja, Birma, Filipiny, Singapur,
Tajlandia, Timor Wschodni, Wietnam
Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Indie,
Malediwy, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan,
Turkmenistan, Uzbekistan
Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael,
Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar,
Arabia Saudyjska, Palestyna, Syria,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen
Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy,
Estonia, Grecja, Gruzja, Litwa, Łotwa,
Macedonia Północna, Mołdawia, Polska,
Rumunia Rosja, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry
Austria, Niemcy, Włochy, Francja,
Luxemburg, Holandia, Wielka Brytania

Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Research for TRAN
Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport study, European
Union 2018, s. 27

Spośród przedstawionych wyżej korytarzy ekonomicznych, warto zwrócić uwagę
na korytarz Chiny – Pakistan, ponieważ chińskie inwestycje w tym kraju są obecnie
jednym z najjaskrawszych przykładów ekspansywnej polityki Państwa Środka.
Pokazują też w pewien sposób przykład uzależniania kraju od kapitału chińskiego.
Chiny dysponują ogromnym know-how w realizacji wielkich przedsięwzięć
infrastrukturalnych, a z pomocą państw będących na Jedwabnym Szlaku, takich jak
Pakistan, modernizacja infrastruktury transportowej wydaje się być tylko kwestią
czasu. W roku 2015 Prezydent Chin Xi Jinping w czasie swojej wizyty
w Pakistanie zakomunikował, że jego kraj uruchomi warte 46 mld dolarów
projekty infrastrukturalne i energetyczne. Mają one doprowadzić do budowy
wspólnego kierunku ekonomicznego (sieć dróg, linii kolejowych i rurociągów)
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pomiędzy portem Gwadar na południu Pakistanu a zachodnim regionem
Xinjiang w Chinach. Plan ten stanowi integralną część BRI. Gwadar poprzez swoje
położenie geograficzne ułatwia komunikację morską z Morzem Arabskim i Cieśniną
Ormuz. To najważniejsze w regionie miejsca wydobycia i dystrybucji ropy naftowej.
Tę z portu w Gwadar można transportować do Chin Autostradą Karakoram. Gwadar
może okazać się wkrótce jednym z większych punktów przeładunku ropy naftowej.

1.2 Relacje ogólnopolityczne w kontekście BRI
1.2.1 CHRL - USA - Rosja
Od początku XXI wieku można zauważyć tendencję przechodzenia Chin ze
strategii hard power na strategię soft power. Dzieje się tak w szczególności
w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Państwo Środka zdecydowało, że polityka
„dobrotliwego mocarstwa” ze sloganem głoszącym mniej agresji, a więcej szacunku
w stosunkach międzynarodowych będzie dla niej lepsza. Dlaczego? Dzieje się tak,
ponieważ władze Chin zrozumiały, że w obecnym czasie nie prześcigną światowych
mocarstw, natomiast mogą je doganiać poprzez bardzo dynamiczny wzrost
ekonomiczny, który miał faktycznie miejsce w pierwszej oraz drugiej dekadzie
XXI wieku. Aktualnie chińskie PKB spada, osiągając 6%, w porywach do 6,5%. Warto
zauważyć fakt, że koncepcja BRI idealnie wpasowała się w strategię non-military
international politics.
Inicjatywa BRI zaproponowana przez Xi Jinpinga jest krytykowana przez Stany
Zjednoczone Ameryki. Nasi geopolityczni partnerzy z Ameryki Północnej traktują tę
inicjatywę jako element rywalizacji o dominację globalną. Agresywne pożyczki,
których Chiny udzielają innym państwom są ogromną szansą zwiększania w nich
wpływów przez Państwo Środka. Specjalnie newralgicznym miejscem jest między
innymi Polska, która prowadzi politykę proamerykańską. Z drugiej strony aktualna
sytuacja w inicjatywie BRI osłabia inne konkurencyjne mocarstwo dla USA, którym
jest Rosja, dlatego projekt BRI jest wciąż dyskutowany w Stanach Zjednoczonych.
Inicjatywa BRI to również możliwość stworzenia nowych łańcuchów dostaw na
szlakach lądowych poza kontrolą Stanów Zjednoczonych. Należy jednak zaznaczyć,
że stworzenie nowych łańcuchów dostaw da efekt wymierny wielu firmom, także tym
spoza obszaru inicjatywy BRI, w tym firmom amerykańskim.
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Warto wspomnieć również o innym mocarstwie, które jest interesariuszem
w projekcie BRI, czyli Rosji. Wbrew oczekiwaniom Chin, Rosja nie odpowiedziała
entuzjastycznie na tę ideę, ponieważ zdaje sobie sprawę z faktu, że nie przyznano im
szczególnej roli w tej inicjatywie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że ten plan
nieoficjalnie zakładałby wyrwanie krajów Azji Centralnej z rosyjskiej strefy wpływów.
Jednak Rosja jest coraz bardziej słabnącym mocarstwem, które jest oparte na
wojsku i złożach naturalnych, natomiast za koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku
idą duże pieniądze, którymi Państwo Środka jest w stanie przekonać autorytarne
kraje w Azji Centralnej.
1.2.2 Relacje Chin z Unią Europejską
Bezspornie Chiny coraz bardziej angażują się w międzynarodową współpracę
z Unią Europejską, jednakże współpraca ta nie zawsze przebiega tak, jak
oczekiwałaby tego Europa. Standardy istniejące i narzucane przez UE w zakresie
odpowiedzialności

za

globalne

problemy

oraz

odmienna

wizja

współpracy

międzynarodowej niejednokrotnie uniemożliwiają Chinom pełne zaangażowanie
w społeczność międzynarodową. Liczebność dialogów prowadzonych między UE
i Chinami w odniesieniu do różnych sektorów gospodarki ukazuje szeroki zakres
współpracy, ale także duże pole rywalizacji.
Cechą charakterystyczną relacji pomiędzy UE a Chinami jest ich aideologiczny
charakter, który przejawia się odejściem od kwestii politycznych i wysunięciem na
pierwszy plan interesów gospodarczych. Niemniej, ogromne różnice występujące
pomiędzy podmiotami w odniesieniu do przyjmowanych

międzynarodowych

standardów jakościowych sprawiają, że Chińczycy coraz częściej niechętnie
podchodzą do współpracy z UE z uwagi na konieczność dostosowania ich produktów
do wysokich wymogów europejskich. Słabe strony Unii Europejskiej w połączeniu
z dynamiką

rozwoju gospodarczego

Chin

w dłuższej perspektywie mogą

doprowadzić do odwrócenia charakteru stosunków i odejścia od współpracy, a tym
samym wzmocnienia rywalizacji między tymi podmiotami.
Współcześnie strategia prowadzenia polityki zagranicznej Chin z Europą opiera
się na prowadzeniu indywidualnych dyskusji z poszczególnymi państwami UE. Brak
integracji wewnątrzunijnej w zakresie współpracy z Chinami powoduje, iż każde
z

państw

przeprowadza

analizę

ryzyka

oraz

potencjalnych

korzyści

z uwzględnieniem jedynie indywidualnej perspektywy danego państwa, a nie Europy
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jako całości. Dysproporcje gospodarcze pomiędzy poszczególnymi państwami
kontynentu europejskiego sprawiają, że kraje rozwinięte oraz kraje rozwijające się
podchodzą zupełnie inaczej do zagadnienia współpracy z Chinami, w szczególności
mając

na

uwadze

portfel

inwestycyjny

i

perspektywy

dalszego

rozwoju

gospodarczego.
Od powstania inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku kraje europejskie
podpisały wiele bilateralnych umów dotyczących współpracy z ChRL. Poniższa mapa
prezentuje, które kraje europejskie (w tym kraje spoza UE) nawiązały porozumienia
z Chinami w latach 2014-2017, dotyczące inicjatywy BRI, współpracy transportowej
oraz innych aspektów gospodarczo-politycznych (rys. 1.2).

Rysunek 1.2 Porozumienia pomiędzy Chinami a UE podpisane w latach 2014-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Parliament Directorate-General for Internal
Policies, Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport study, European Union 2018, s. 32-33.

Najbardziej aktywnymi w zakresie współpracy z Chinami są kraje Europy
Środkowo-Wschodniej – w tym kraje unijne i spoza UE. Umowy z zakresu
współpracy transportowej, infrastrukturalnej oraz celnej dominują w Europie
Centralnej i krajach wysokorozwiniętych. Polska podpisała ponad 40 umów
handlowych i porozumień dotyczących współpracy z ChRL, które dotyczą m.in.
eksportu polskich jabłek czy miedzi do Państwa Środka. Jak wynika z danych
zaprezentowanych na mapie wiele państw decyduje się na podpisanie porozumień
o różnym zakresie tematycznym. Niemniej dane potwierdzają także wspomniany
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indywidualizm w prowadzeniu polityki zagranicznej poszczególnych państw wobec
Chin.
Mimo dużej niezależności w prowadzeniu przez kraje europejskie polityki
zagranicznej z ChRL, unijne instytucje dążą do ujednolicenia zasad współpracy oraz
wspólnej mobilizacji w zakresie stosowania wydawanych zaleceń. Świadczyć o tym
mogą postanowienia szczytu Chiny – UE z 2016 roku, podczas którego zdefiniowano
szanse, główne cele współpracy oraz wymogi, jakie stawia UE wobec Państwa
Środka. Informacje te zostały zaprezentowane w tabeli 1.3.
Tabela 1.3 Cele współpracy i wymogi UE wobec ChRL zdefiniowane na szczycie
z 2016 r.
Cele współpracy w obliczu
problemów XXI wieku
•
•
•

•

współpraca oparta na partnerstwie
w systemie międzynarodowym,
wspólny plan zaradczy dla problemu
migracyjnego,
wspólna polityka wobec
rozwiązywania międzynarodowych
kryzysów,
zmiany klimaty oraz środowisko
naturalne jako priorytet obu
gospodarek.

Wymogi UE wobec Chin
•
•

•

•

•

przyjęcie systemu gospodarki
rynkowej,
poszanowanie praw człowieka
i ogólnych zasad prawa
obowiązujących w kraju,
przestrzeganie międzynarodowych
norm i zasad przyjętych przez inne
państwa,
równe szanse dla firm krajowych
i zagranicznych w warunkach
rynkowych,
ograniczenie nadwyżki przemysłowej,
by zapewnić uczciwą konkurencję.

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Union External Action Service, EU China
Relations Factsheet

Dodatkowo, przejawem działań UE w zakresie prowadzenia spójnej polityki
zagranicznej wobec ChRL są zdefiniowane przez Parlament Europejski szanse
i wyzwania dla europejskiego transportu oraz rekomendacje, które odnoszą się do
prowadzenia dalszej polityki względem Chin.
1. Jasność w definiowaniu planów związanych z inicjatywą BRI, szczególnie
w zakresie łączenia infrastruktury TEN-T z korytarzami BRI (więcej informacji
w rozdziale 2.1.1. Fakty i przewidywania) w ramach „platformy łączności”
(szczególnie z uwzględnieniem Korytarza Północ-Południe z Korytarzem
Centralno-Euroazjatyckim).
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2. Praca nad dostosowaniem korytarzy TEN-T i udoskonalenie ich pod kątem
wspomnianej „platformy łączności”.
3. Instytucje

europejskie

powinny

wspierać

utworzenie

nowoczesnych

systemów standaryzacji głównie w odniesieniu do systemu łączności ERTMS.
4. Należy podtrzymywać współpracę z rządem chińskim w celu zdefiniowania
szczegółów dotyczących umowy z zakresu wspólnych inwestycji.
5. Zdefiniowanie przez Parlament i Radę Europejską zasad dotyczących
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, mających na celu otwarcie Europy
na chińskie inwestycje a jednocześnie ochronę własności intelektualnej
konkurencji.
6. Rozwój instrumentu legislacyjnego w celu zagwarantowania wzajemności
w zakresie dostępu do rynku chińskiego i europejskiego dla podmiotów
zagranicznych.
7. Rząd chiński powinien zachęcać partnerów z UE do partycypacji w konwencji
OECD w zakresie kredytów eksportowych.
Unia Europejska wciąż wykazuje zainteresowanie współpracą z Chinami oraz
zobowiązuje się do wsparcia Państwa Środka w dążeniu do zbudowania
społeczeństwa otwartego, w którym polityka rządu opiera się o społeczną ocenę oraz
odpowiednią reakcję na zaobserwowane zachowania i zjawiska. Europa musi mieć
także na uwadze potęgę Chin oraz na bieżąco obserwować ich odnowioną siłę.
Wciąż znaczną barierą w rozwoju bilateralnych stosunków gospodarczych pomiędzy
krajami Europy a Chinami jest fakt, iż ekspansja przedsiębiorstw na rynek chiński jest
utrudniona, co oznacza, że otwartość rynków na nowe inwestycje oraz produkty
występuje w większości wyłącznie po europejskiej stronie łańcucha logistycznego.
Współpraca sinoeuropejska może się jednak przyczynić do osiągnięcia lepszych
efektów zarządzania takimi obszarami jak zatrudnienie, zmiany klimatyczne czy
bezpieczeństwo.
1.2.3 CHRL - CEE (17+1)
Z inicjatywy Chińskiej Republiki Ludowej i państw Europy Środkowo-Wschodniej,
w 2012 roku, powstał format 16+1. Do grupy tej początkowo należały Bułgaria,
Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Serbia.
W 2019 roku, podczas szczytu w Dubrowniku, dołączyła do niej Grecja, stąd format
21

17+1. W ramach formatu podejmowane są działania w kierunku:
•

zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności połączeń między Chinami a Europą
na wszystkich trzech płaszczyznach komunikacyjno-transportowych oraz
budowa Nowego Euroazjatyckiego Mostu Gospodarczego (ang. New Eurasian
Land Bridge Economic Corridor),

•

stworzenia stowarzyszenia na rzecz budowania współpracy w obszarach
transportu i jego infrastruktury,

•

intensyfikacji współpracy w zakresie produkcji środków transportu,

•

budowy autostrady morsko-lądowej (ang. China-Europe Land-Sea Express
Line),

•

otwarcia rynku chińskiego na produkcję podmiotów europejskich.

Większość inwestycji infrastrukturalnych w grupie 17+1 realizowana jest z dużym
udziałem kapitału chińskiego.
Polska jest obecnie największą gospodarką platformy 17+1 i jednocześnie
szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Jako, że leży na granicy Unii z państwami
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz Ukrainą, stanowi swojego rodzaju bramę do
Unii Europejskiej, co predysponuje ją do tego, aby pełnić rolę łącznika między
Chinami a innymi krajami Unii Europejskiej.
Z punktu widzenia BRI najważniejszymi inwestycjami w ramach formatu 17+1 są
projekty związane z rozwojem portu w Pireusie czy budowa szybkiej kolei z Serbii na
Węgry będącej częścią korytarza X (więcej informacji w rozdziale 2.3.5 Sea & Land –
Korytarz X).
W 2013 roku w ramach współpracy państw platformy 17+1 ogłoszono budowę
kolei dużych prędkości finansowaną przez kapitał chiński. Krótkie informacje
dotyczące tej inwestycji:
•

połączy dwa państwa: Serbię i Węgry;

•

w inwestycję zaangażowany jest China Exim Bank;

•

przybliżona wartość projektu to 1,711 mln €;

•

na serbskim odcinku prowadzone są już prace;

•

cała linia ma być zmodernizowana do końca 2025 roku.

Projekt ten został zakwestionowany przez Komisję Europejską jako budzący
obawy dotyczące jego zgodności z prawem przetargowym UE. Chińczykom
zarzucano przede wszystkim nieuczciwą konkurencję oraz zaniżanie cen. W 2017
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roku ogłoszono ponownie przetarg na realizację tego projektu.
Pozostałe zadania realizowane w ramach grupy dotyczą infrastruktury drogowej
i morskiej. Ich wartość to około 6,3 mld €. Wobec braku danych dotyczących
przedsięwzięć realizowanych w Albanii można mieć pewność, że kwota ta jest
jeszcze wyższa. Od czasu powiększenia platformy, Chiny są obecne również
w Grecji, gdzie kontynuują inwestycję COSCO Shipping w port w Pireusie. Obie
strony chcą wykorzystać lokalizację portu i stworzyć największy port handlowy
w Europie. 67% udziałów greckiego portu do 2022 roku będzie w rękach chińskich.
Wydaje się, że działania podejmowane przez grupę 17+1 mają dla Chin większe
znaczenie niż wspólne inicjatywy UE – ChRL. Świadczy o tym choćby przeniesienie
szczytu Chiny – UE i zwołanie go tuż przed corocznym szczytem platformy 17+1, co
wywołało szereg obaw Unii. Jednak wśród chińskich ekspertów panuje zgodne
przekonanie, że współpraca w ramach grupy 17+1 w zbyt małym stopniu spełnia
oczekiwania Pekinu. Utrudniają to liczne przeszkody wynikające głównie z:
•

ogromnego zróżnicowania gospodarczego poszczególnych regionów,

•

barier prawnych Unii Europejskiej,

•

błędnych ekspertyz dotyczących wielu aspektów inwestowania w UE,

•

asymetrii potrzeb obu stron.

Chińskie inwestycje w Europie i na świecie stanowią olbrzymią konkurencję
głównie dla krajów wiodących w Unii Europejskiej. Kontrowersje budują także
odmienne standardy czy odmienne wizje jakiejkolwiek współpracy. Zastrzeżenia
budzi także fakt, że Chiny bardziej skupiają się na współpracy z poszczególnymi
krajami niż z całą UE (m.in. w ramach formatu 17+1). Stąd inicjatywa ta jest często
nazywana przez niektóre kraje Unii Europejskiej „Koniem Trojańskim”. Dodatkowo
sytuację pogłębiają wewnętrzne konflikty UE. Z punktu widzenia BRI najistotniejsze
konflikty to konflikt na linii UE – Węgry i UE – Chorwacja.
Istotą konfliktu unijno-węgierskiego są zastrzeżenia UE wobec sposobu realizacji
budowy szybkiej kolei z Serbii na Węgry będącej częścią korytarza X, choć ma też
on skomplikowane podłoże polityczne. Ten konflikt polityczny poskutkował szerszym
niż u innych państw grupy, otwarciem Węgier na współpracę z Chinami. W efekcie
można zauważyć znaczący wzrost udziału kapitału chińskiego w szeroko pojętej
gospodarce Węgier.
Konflikt na linii Chorwacja – UE dotyczy głównie Pelješkiego mostu, który ma
połączyć

półwysep

Pelješac

z

pozostałą

częścią

Chorwacji.

Chorwacja
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zaangażowała w ten projekt China Road and Bridge Corporation, które w przetargu
pokonało austriacki Strabag. Inwestycja umożliwi ominięcie wybrzeża Bośni
i Hercegowiny. Unia zarzuca nieuczciwą konkurencję i zaniżanie cen podczas
przetargów. Projekt budzi także kontrowersje u Bośniaków3.

1.3 Relacje finansowe w kontekście BRI
1.3.1 Chińskie Inwestycje4
W ramach Nowego Jedwabnego Szlaku Chińczycy wsparli finansowo ponad 80
projektów związanych z transportem. Rysunek 1.3 przedstawia chińskie inwestycje.

Rysunek 1.3 Chińskie inwestycje na świecie
Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Research for TRAN Committee:
The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport, European Union 2018, s. 36.

Większość spośród zidentyfikowanych projektów jest w toku inwestycji lub
zakończyło się. Należy zauważyć, że:
•

11 dużych projektów inwestycyjnych w państwach członkowskich UE
otrzymało wsparcie finansowe z Chin w formie finansowania kapitałem

TVP Info, Sąsiedzki spór o most. Serb chce wetować działania Bośniaka i Chorwata [22.09.2020],
https://www.tvp.info/43541459/sasiedzki-spor-o-most-serb-chce-wetowac-dzialania-bosniaka-i-chorwata
4 Cały rozdział na podstawie: Research for TRAN Committee, The New Silk Route - opportunities and challenges
for EU transport, European Parliament, s. 34-46.
3
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własnym lub nabywania udziałów w portach morskich, organizacjach
kolejowych i portach lotniczych. Niewiele jest projektów infrastrukturalnych
typu greenfield – informacja ta dotyczy przede wszystkich krajów tak zwanej
„Starej Unii” (głównie UE 15).
•

15 projektów inwestycyjnych realizowanych jest w krajach bałkańskich oraz
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Większość to projekty drogowe lub
kolejowe.

•

Szereg inwestycji portowych zlokalizowanych jest wzdłuż całego morskiego
szlaku handlowego łączącego Azję i Europę (Malezja, Sri Lanka, Pakistan,
Oman, Izrael, Turcja, Grecja, Włochy, Francja, Hiszpania).

Najważniejsze programy pilotażowe rozpatrywane w ramach platformy łączności
UE – Chiny przedstawiono w tabeli 1.4. Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa
zobowiązały się do utrzymywania i rozwijania silnych stosunków w dziedzinie
transportu. W celu poprawy łączności transportowej Komisja Europejska i chińska
krajowa komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) utworzyły platformę łączności w 2015
r5. Podkreślić jednak należy, że Chiny praktycznie nie są zainteresowane współpracą
z Unią Europejską – jak to zostało już podkreślone w poprzednich podrozdziałach,
chińska strategia rozwoju BRI dotyczy przede wszystkim bezpośrednich, bilateralnych
kontaktów z poszczególnymi państwami. Warto również zaznaczyć, że nie wszystkie
wymienione w tabeli 1.4 inwestycje są bezpośrednio związane z BRI – dokonano więc
subiektywnej oceny wymienionych projektów:
− kolorem zielonym zaznaczono projekty kluczowe dla BRI,
− kolorem żółtym zaznaczono projekty, które mogą okazać się ważne dla BRI.
Tabela 1.4 Projekty pilotażowe rozpatrywane w ramach platformy łączności
UE-Chiny

Kraj

Podpisany
Memorandum of
Understanding z
Chinami?

Projekt

Bośnia
i Hercegowina

Budowa korytarza 5c

Nie

Bułgaria

Autostrada Hemus

Tak

Bułgaria

Autostrada Morze Czarne

Tak

5

European Commission, The EU-China Connectivity Platform [29.06.2020],
https://ec.europa.eu/transport/themes/international/eu-china-connectivity-platform_en.
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Bułgaria

Przywrócenie parametrów projektowych
linii kolejowej Ruse-Warna

Tak

Chorwacja

Połączenie Rijeka-Zagrzeb-Budapeszt

Tak

Węgry

Linia kolejowa V0 (obwodnica
Budapesztu)

Tak

Węgry

Połączenie kolejowe Węgry-Serbia

Tak

Włochy

Falochron w Genui

Nie

Włochy

Zintegrowany hub kolejowy w Trieście

Nie

Łotwa

Korytarz Morze Północne-Bałtyk

Tak

Polska

Dostosowanie Odrzańskiej Drogi
Wodnej (E30) do międzynarodowych
standardów dotyczących dróg wodnych

Tak

Polska

Kanał Gliwicki

Tak

Polska

Kaskada środkowej i dolnej Wisły (drogi
wodne E40 i E70)

Tak

Polska

Połączenie Warszawa-Brześć (droga
wodna E40)

Tak

Serbia

Korytarz Orient / East-Med w regionie
Bałkanów Zachodnich

Tak

Słowacja

Terminal Intermodalny Koszyce

Nie

Słowacja

Terminal Intermodalny Leopoldov

Nie

Słowacja

Terminal Trimodalny Bratysława

Nie

Słowenia

Linia kolejowa z Koper do Divača

Nie

Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Research for TRAN Committee:
The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport, European Union 2018, s. 45.

Warto zaznaczyć, że pilotażowe inwestycje na terenie Polski dotyczą tylko
kanałów żeglugi śródlądowej, nie dotyczą jednak kluczowych dla BRI inwestycji
kolejowych. Problematyczny okazać się może również stan innych dróg wodnych,
który w znacznym stopniu ogranicza możliwości żeglugowe oraz wykorzystanie tej
gałęzi transportu do przewozów towarów.
Większość inwestycji w ramach BRI realizowana jest przez:
•

China Development Bank – odpowiada przede wszystkim za fundusze na
duże projekty infrastrukturalne. Celem operacji międzynarodowych banku jest
wspieranie BRI. Planowana suma inwestycji przekracza 500 mld $.

•

China Exim Bank – odgrywa kluczową rolę w promowaniu wzrostu
gospodarczego
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i dostosowań strukturalnych, a także we wdrażaniu chińskiej strategii „going
global”. Planowana suma inwestycji przekracza 84 mld $.
•

Silk Road Fund – jest to państwowy fundusz inwestycyjny rządu chińskiego.
Został stworzony w celu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w krajach
objętych BRI. Planowana suma inwestycji wynosi 25 mld $.

•

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych – obecnie wspierany przez
93 państwa, kapitał początkowy na poziomie 100 mld $.

•

China’s New Development Bank – koncentruje się przede wszystkim na
finansowaniu projektów infrastrukturalnych i jest upoważniony do udzielania
pożyczek do kwoty 34 mld $ rocznie. Kapitał początkowy na poziomie 100 mld $.

1.3.2 Przewidywane korzyści z BRI dla poszczególnych krajów
Brytyjskie Centrum Ekonomii i Badań Biznesowych (Centre for Economics and
Business Research – CEBR) w maju 2019 opublikowało raport dotyczący wpływu
BRI na globalną gospodarkę. W raporcie mówi się o oddziaływaniu tego
przedsięwzięcia na 10 regionów świata i na ponad 20 wiodących gospodarek świata.
Według raportu projekt do 2040 może zwiększyć światowe PKB o 7,1 bln dolarów
rocznie. To wzrost o 8,3% w stosunku do PKB z 2019 roku i o 4,2 % PKB
szacowanego na 2040 rok. Jednym z dziesięciu czołowych beneficjentów projektu
ma być Wielka Brytania, która znalazła się na 7 miejscu, po samych Chinach i USA,
Rosji, Japonii, Indonezji i Korei Południowej.
Szczególne godne uwagi jest to, że największym pojedynczym beneficjentem
BRI, po Chinach, mają być Stany Zjednoczone. Chociaż USA bezpośrednio nie będą
uczestniczyć w tym projekcie, sama wielkość ich gospodarki przywoła zyski na
pośrednich skutkach wzrostu światowego PKB. Co prawda raport symuluje jedynie
wzrost 1,4 % PKB USA – mało w porównaniu do gospodarek innych dużych państw,
ale bezwzględny wzrost będzie większy niż w przypadku jakiejkolwiek innej
gospodarki poza Chinami.
W przypadku Europy Zachodniej, szacowany przez brytyjskich ekspertów wzrost
PKB ma wynieść około 5 %. Twierdzą też oni, że rozwój BRI prawdopodobnie
przyciągał będzie inne kraje, także z Europy Zachodniej, która dotąd raczej
sceptycznie podchodziła do tej inicjatywy. W dokumencie podkreślono, że zgodnie
z

zamierzeniami,

BRI

ma

dotrzeć

do

największego

europejskiego

portu
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w Rotterdamie i wzmocnić połączenia między północno-zachodnią częścią Europy –
Skandynawią i Wielką Brytanią.
Tabela 1.5 Przyszłe korzyści z Jedwabnego Szlaku dla poszczególnych krajów
europejskich
Państwo

Korzyści wynikające z uczestnictwa w BRI
i zbudowanej infrastruktury w mld dolarów 2020-2040

Dania

67

Francja

54

Grecja

69

Hiszpania

68

Niemcy

80

Norwegia

13

Polska

48

Rumunia

22

Szwecja

62

Ukraina

28

Wielka Brytania

178

Źródło: Centre for Economics and Business Research

Poniżej ujęto korzyści dla wybranych krajów z pominięciem takich kwestii jak
utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost PKB czy zwiększenie wymiany handlowej.
Węgry:
•

budowa zakładów przemysłowych i modernizacja obecnych,

•

utworzenie europejskiej centrali Huawei,

•

zwiększenie nakładów na inwestycje – w latach 2016 -2020 2 mld € (najwięcej w UE),

•

inwestycje w sektor energetyczny,

•

rozwój infrastruktury kolejowej.

Białoruś:
•

wzrost eksportu nawozów oraz artykułów spożywczych do Chin;

•

zwiększenie eksportu do państw EUG np. Rosji, która z racji konfliktu
z Ukrainą zmniejszyła import z Ukrainy i krajów UE;

•

inwestycje w infrastrukturę logistyczną;
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•

zabezpieczanie wymiany handlowej przez swapy walutowe;

•

możliwe inwestycje chińskich inwestorów w rolnictwo;

•

budowa nowych zakładów przemysłowych np. branża motoryzacyjna, przemysł
ciężki;

•

przejmowanie zakładów produkcyjnych przez chińskich inwestorów i ich
modernizacje.

Czechy:
•

inwestycje w różne sektory gospodarki: lotniczy – przejęcie udziałów w Travel
Service Airlines, finansowy, maszynowy, spożywczy, medialny, branży
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej;

•

wzrost wymiany handlowej między obu stronami.

Słowacja:
•

rozwój sektora energetycznego i infrastruktury logistycznej.

Finlandia:
•

budowa tunelu łączącego Finlandię i Estonię (elementu linii kolejowej Rail
Baltica),

•

export fińskiej myśli technologicznej.

Ukraina:
•

wzrost eksportu pszenicy do Chin,

•

chińskie inwestycje w rafinerie,

•

strefa wolnego handlu między Ukrainą a Chinami,

•

dalsze chińskie inwestycje w ziemię (obecnie ok. 5% Ukrainy należy do Chin),

•

nowe inwestycje w infrastrukturę logistyczną.

Polska:
•

wzrost zaangażowania w projekty infrastrukturalne i ich rozwój przez chińską
stronę,

•

chińskie inwestycje w specjalne strefy ekonomiczne,

•

wzrost eksportu z Polski i poszerzenie wachlarza produktów oferowanych
Chinom.

Dania:
•

wzrost nakładów na technologie środowiskowe, które wpisują się w strategię
„Green Belt and Road” - to jedyny kraj skandynawski posiadający partnerstwo
strategiczne z Chinami.
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2. Połączenia lądowe CHRL-UE w ramach inicjatywy BRI
„Jeśli nie znasz planów swoich rywali, nie stworzysz dobrych
przymierzy”
Sun Zi

2.1 Rozwój transportu kolejowego CHRL-UE
2.1.1 Fakty i przewidywania
Na kierunku ChRL – UE przewiduje się, że transport kolejowy będzie odgrywał
znacząca rolę ze względu na zapewnienie szybszej alternatywy (ok. 14 – 16 dni) od
transportu morskiego (ok. 30 – 40 dni). W 2017 roku przewóz koleją stanowił około
1% wszystkich transportów ładunków z Chin do Europy. Aż za 93,9% odpowiedzialny
był transport morski, pozostała część przewozów była realizowana głównie
transportem lotniczym.
W roku 2017 przewóz kontenerów koleją w relacji UE – Chiny - UE wyniósł
262 000 TEU, zaś w roku 2018 r. przekroczył on liczbę 300 000 TEU (rys. 2.1).

Rysunek 2.1 Kontenerowy transport kolejowy UE – Chiny – UE
Źródło: European Commission, Analysis of the potential of the development of rail container transport
market in Poland Final Report Contract No 2018CE16BAT079, s. 60
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/report_pl_rail_container_transport_
en.pdf [10.06.2020]

Według prognoz instytucji UE (przygotowanych na rok 2018) do 2040 r.
transport kolejowy będzie mógł obsłużyć 3 mln TEU pomiędzy krajami UE
a Dalekim Wschodem. Kolej może zyskać 2,5 mln TEU kosztem transportu
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morskiego oraz 0,5 mln TEU z transportu samolotowego. W chwili obecnej
w zdecydowanej większości transport kolejowy jest realizowany Korytarzem
Centralno-Euroazjatyckim (Kazachstan – Rosja – Białoruś), który opisany będzie
w dalszej części raportu.
Bilans handlowy UE – Chiny

Rysunek 2.2 Wymiana handlowa między UE a ChRL (w mld EUR)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_en.pdf [09.07.2020]

Główną determinantą stojącą za transportem kolejowym jest zwiększający się
eksport z krajów UE do Chin. Średnie tempo zmian w eksporcie z UE do Chin
wynosi 4,7 % – od 77 mld euro w 2009 r. eksport wzrósł do wartości 198 mld euro
w 2019 r. Pomimo dużej rozbieżności w bilansie handlowym na zdecydowaną
korzyść Chin, na powyższym wykresie można zauważyć stały trend wzrostowy w obu
relacjach. Czym większa będzie wymiana handlowa między Chinami a UE,
w szczególności eksport europejski do Państwa Środka, tym mocniejsze przesłanki
rozwoju frachtu kolejowego na tej relacji.
Połączenia kolejowe mogą również umożliwić Chinom osiągnięcie przewagi
konkurencyjnej w logistyce zaawansowanych technicznie produktów w stosunku do
konkurentów z Azji. Jest to też szansa dla Europy na uzyskanie silniejszej pozycji
w Chinach, szczególnie w logistyce i transporcie dóbr luksusowych i żywności.
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Prognozy wielkości wolumenów i stawek frachtowych do 2030 r.
W kontekście ceny za fracht kolejowy z Chin do Europy na wyżej wymienionych
trasach należy rozważyć 2 możliwe scenariusze rozwoju transportu kolejowego
kontenerów.
1. Spadek stawki frachtu przy wzroście przewozów kontenerów koleją:
•

Obecna stawka frachtu kolejowego na relacji UE – ChRL lub ChRL –
UE wynosi średnio 5500 $ / FEU. Scenariusz 1 zakłada dużą
elastyczność cenową kontenerowych frachtów kolejowych, tym samym
estymuje wzrost przewozów kontenerów nawet do 500 000 FEU w roku
2030 r. przy ciągłym spadku stawki frachtowej aż do poziomu
4000 $ / FEU.

•

Spełnione tutaj musza zostać warunki ciągłych dopłat do frachtu ze
strony chińskiej i utrzymanie jednolitej polityki cenowej przewoźników
kolejowych. Istnieje pewien próg dotyczący stawki frachtu kolejowego,
który umożliwia uruchomienie ekonomicznie opłacalnej kolejowej usługi
przewozu kontenerów między Chinami a Europą (około 0,60 $ na km
lub średnio 6000-7000 $ / FEU na całą trasę). Czym niżej progu będzie
schodzić cena frachtu, tym większe zainteresowanie będzie budzić
transport kolejowy między Chinami a Europą. Głównym problemem
tego scenariusza jest jednak fakt, iż nie wiadomo także jak długo
przewóz ładunków koleją będzie subsydiowany przez władze
chińskie, co generuje pewne ryzyko polityczne i może zniechęcać
wielu potencjalnych inwestorów do przeznaczenia większych
środków na modernizację infrastruktury kolejowej.

2. Dalszy wzrost liczby przewożonych kontenerów przez utrzymaniu stawki
za fracht na obecnym poziomie (ok 5500 $ / FEU):
•

Według tego modelu utrzymanie stałej przeciętnej ceny za fracht
kolejowy

nie

spowoduje

spadku

zainteresowania

koleją.

Scenariusz 2 bazuje na braku elastyczności cenowej popytu na
transport kolejowy, który może pozostać atrakcyjny ze względu na
krótszy czas operacji, nawet jeśli stawka za fracht pozostanie ta sama.
•

Argumentem za takim spojrzeniem na sprawę jest fakt, że w danych
historycznych przewozów kontenerów z Chin do Europy nie zachodzi
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korelacja między zmianami stawki frachtowej, a zapotrzebowaniem na
fracht kolejowy. Jednakże należy pamiętać przewóz kontenerów
między Chinami a Europą koleją to projekt, który cieszy się
zainteresowaniem dopiero od kilku lat i nie można z całą pewnością
wykluczyć zmian w trendach.

Rysunek 2.3 Scenariusz I: obniżanie stawki frachtu przy wzroście przewozów
kontenerów
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Silk Road transport corridors:
Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49, Saint Petersburg 2018, s. 39.

Rysunek 2.4 Scenariusz II: wzrost przewozów wolumenów przy utrzymaniu stawki
na obecnym poziomie (ok 5500 $ / FEU)
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Silk Road transport corridors:
Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49, Saint Petersburg 2018, s. 40.
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Sieć TEN-T
Istotny jest także wpływ BRI na sieć paneuropejskich korytarzy europejskich
TEN-T. Z obecnej polityki UE w zakresie infrastruktury transportu można wyciągnąć
wnioski o braku korelacji rozwoju sieci TEN-T z rozwojem koncepcji BRI oraz o braku
współpracy politycznej na linii UE – Chiny. Można to wytłumaczyć poprzez fakt, iż
Chiny nawiązują współpracę z każdym z krajów osobno, pomijając szczebel unijny.
Jednak w dalszym ciągu sieć TEN-T zapewnia szereg korytarzy transportowych,
które w dużej części będą wykorzystywane przez Chiny w szerszej perspektywie.

Rysunek 2.5 Sieć TEN-T
Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Research for TRAN Committee:
The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport, European Union 2018, s. 57.

2.2 Kolej jako alternatywa dla transportu morskiego i lotniczego
2.2.1 Dlaczego kolej?
Największą zaletą transportu kolejowego jest to, że stanowi on formę pośrednią
między powolnym i tanim transportem morskim, a szybkim i drogim frachtem
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lotniczym. Pociąg nie jest adekwatnym środkiem transportu dla surowców czy
nieprzetworzonych metali (co innego wyroby metalowe). Koleją opłaca się przewozić
przede wszystkim dobra o wysokiej wartości i kapitałochłonności, w efekcie czego
odsetek wartości przewożonych koleją towarów w całości handlu UE – Chiny będzie
wyższy niż udział w wolumenie przewożonych towarów. Tabela 2.1 przedstawia
szacunkową zależność czasu i kosztów od wyboru gałęzi transportu na linii Daleki
Wschód – UE.
Tabela 2.1 Szacunkowe koszty i czas przewozu w zależności od wybranej gałęzi
transportu.
Gałąź
transportu
T. lotniczy

Całkowity
Transit Time
5 dni

Ładunek

Koszt

1 kg

€2

10 t lub 1 FEU (2
TEU)

€ 20 000

T. kolejowy

16 dni

1 FEU (2 TEU)

€ 5 550

T. morski

35 dni (port to port)

1 FEU (2 TEU)

€ 2 000

Źródło: European Parliament Directorate-General for Internal Policies, Research for TRAN Committee:
The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport, European Union 2018, s. 57.

Według

statystyk

Eurostat

dotyczących

struktury

przewozów

kontenerowych koleją, między Chinami a UE dominują towary, których średnia
wartość jest większa niż 100$ / kg.
Wśród transportów cargo na linii Chiny – UE granica efektowności kosztowej
przy wyborze transportu średnio osadza się na granicy 100 € / kg (t. morski / t.
kolejowy) oraz 550 € / kg (t. kolejowy / t. morski) (rys. 2.6). Stawki frachtowe w
przypadku kolejowego oraz morskiego są często w miarę zbliżone (inaczej transport
lotniczy). Średnio przez europejskie porty lotnicze cargo przechodzą towary
o wartości 200 € / kg.
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Rysunek 2.6 Efektywność kosztowa gałęzi transport
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Parliament Directorate-General for Internal
Policies, Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport, European Union 2018, s. 56.

Przy porównywaniu frachtu morskiego i kolejowego istotną różnicą jest fakt, iż
stawki frachtów morskich charakteryzują się bardzo dużą zmiennością, często nawet
kwartał do kwartału, gdzie cena za przewożony TEU lub FEU koleją jest dużo
bardziej stabilna. Przy ustalaniu stawki frachtowej w transporcie morskim uwzględnia
się również zakres wykorzystania ładowności statku (niewykorzystana ładowność
może wiązać się z poniesieniem dodatkowej opłaty). W praktyce oznacza to, że
transport do i z punktów zbornych odbywa się według takiej samej stawki frachtowej
dla wszystkich nadawców.
Dany podrozdział wskazuje szanse wykorzystania kolei jako bardziej opłacalnej
alternatywy dla wielu towarów ze zbyt małą podatności ekonomiczną na transport
morski, aczkolwiek nie na tyle wartościowych, aby opłacało się je wozić lotniczo,
ponieważ fracht lotniczy jest średnio pięciokrotnie droższy od kolejowego.
Wybór gałęzi transportu uzależniony jest nie tylko od kosztu, czasu przewozu
i ładowności środka transportu, ale przede wszystkim od cech przewożonego
ładunku. Tak jak zostało to już wspomniane na początku niniejszego podrozdziału, ze
względu na przytoczone cechy dla każdej grupy towarów można przypisać
preferowany środek transportu.
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Tabela 2.2 Gałęzie transportu a przewożone produkty
Gałąź transportu

Przewożone produkty

T. morski

surowce, półsurowce, materiały przemysłowe, drobnica
o niskiej wartości i priorytecie transportowym, produkty
żywnościowe

T. kolejowy

maszyny, urządzenia, produkty przemysłowe, wyroby
metalowe, leki i farmacja, elektronika o średniej wartości

T. lotniczy

droga elektronika, dobra luksusowe

Źródło: opracowanie własne.

Co wozi się koleją?
Na linii ChRL – UE – ChRL koleją wozi się głównie maszynerie i urządzenia
do produkcji, które cechują się relatywnie wysoką wartością, dużymi
gabarytami i tonażem, jak również nieregularnymi kształtami, co mogłoby
powodować problem z ulokowaniem na pokładzie statku poprzez ciężki do wyliczenia
środek ciężkości. Jak można zauważyć na rys. 2.7 i rys. 2.8, maszyny i urządzenia
produkcyjne stanowią przedmiot transportu w nie mniej niż połowie przewozów
zarówno w eksporcie z UE do Chin (50%) jak również w imporcie do UE z Chin
(56%). Na kolejnych pozycjach są wyroby metalowe (18% w eksporcie i 13 %
w imporcie), wyroby chemiczne i farmacja (10% w eksporcie i 7 % w imporcie).
Minerały i surowce to typowe artykuły masowe, które wozi się głównie frachtem
morskim, stąd dane wskazują na ich zaledwie 6 – 8 % udział w strukturze przewozów
koleją w relacji chińsko – europejskiej.
Do zauważalnych różnic można zaliczyć 4-krotnie większy eksport artykułów
papierniczych, papieru i celulozy od wolumenów importowanych do UE. Warto
też zauważyć, że w eksporcie do Chin tekstylia i odzież a także skóry i włókna nie
miały udziału większego niż 1 %, jednakże te same kategorie towarów stanowią
kolejno 5% i 2 % w przypadku importu do UE.
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Artykuły i surowce
spożywcze
3%
Minerały i surowce
6%

Drewno
3%

Pozostałe
2%

Celuloza, papier
8%

Wyroby chemiczne
i leki
10%

Maszyny,
urządzenia,
produkty
przemysłowe
50%

Wyroby metalowe
18%

Rysunek 2.7 Struktura towarów przewożonych koleją z UE do Chin
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurasian Development Bank Centre for Integration
Studies, Silk Road transport corridors: Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential,
Report 49, Saint Petersburg 2018, s. 23.
Skóra i włókna Pozostałe
2%
3%
Tekstylia i odzież
Drewno 5%
2%
Artykuły i surowce
spożywcze
2%

Minerały i surowce
8%
Celuloza, papier
2%

Wyroby chemiczne
i leki
7%

Maszyny,
urządzenia,
produkty
przemysłowe
56%

Wyroby metalowe
13%

Rysunek 2.8 Struktura towarów przewożonych koleją z Chin do UE
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurasian Development Bank Centre for Integration
Studies, Silk Road transport corridors: Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential,
Report 49, Saint Petersburg 2018, s. 24.
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Długość składów pociągów – Projekt MARATHON
Oprócz przesłanek ekonomicznych kolej ma również tę zaletę, że pociąg
kontenerowy o długości 750 m ma ładowność aż 90 – 100 TEU. Operacja tylko
jednym pociągiem dziennie w każdą stronę relacji, przy efektywnym czasie pracy 300
dni w roku, mogłaby zrealizować dwukierunkową wielkość aż 54 000 TEU rocznie.
Obecnie w krajach UE występują różne maksymalne długości pociągów
towarowych. W Polsce standardem są pociągi 600 m. Od 2011 do 2014 trwał projekt
sfinansowany ze środków UE pod nazwą Make Rail The Hope for Protecting Nature
(w skrócie MARATHON). Projekt dotyczył możliwości eksploatowania pociągów
o długości 1,5 km (w Rosji czy USA taki rozmiar pociągów stanowi normę). Projekt
uwzględnia połączenie dwóch pociągów towarowych w jeden większy z lokomotywą
w środku składu, niezależnie, czy będzie to elektrowóz czy spalinowóz. W toku
projektu ustalono:
•

połączony skład ważył ok. 4 000 ton, przy czym udało się zredukować koszty
tonokilometra o 40%, całego transportu o 33%, a zużycie energii o 5%;

•

lokomotywa podrzędna sterowana jest radiowo z lokomotywy głównej;

•

opracowana została metoda hamowania redukująca możliwość wykolejenia;

•

rozwój tego projektu jest uzależniony od wprowadzenia jednolitej skrajni,
infrastruktury wytrzymującej nacisk na oś wynoszący 25 kN oraz infrastruktury
umożliwiającej mijanie pociągów o takiej długości;

•

odpowiednio

wzmocnione

wagony

wytrzymują

ogromne

naciski

oraz

stosowanie sprzęgów automatycznych.
Został sporządzony podręcznik opisujący cały przebieg projektu i konkluzje jakie
z niego wynikły6.
Innowacyjny Tabor - jedna lokomotywa
Zastosowanie jednej wielosystemowej lokomotywy znacząco ułatwi i przyspieszy
transport

po

kolejowym

BRI.

Pojazd

byłby

napędzany

zarówno

silnikiem

elektrycznym jak i spalinowym. Dodatkowo, dzięki wyposażeniu w system
automatycznej zmiany rozstawu kół, istniałaby możliwość, żeby w czasie jazdy
pociągu zmienić rozstaw z systemu normalno- lub szerokotorowego na przeciwny.
6

European Commission, Seventh Framework Programme, The MARATHON 1500m Train Opening up new
horizons in Rail Freight Transport in Europe,
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002601_002700/Publikation_002627/2
763-MARATHON-HANDBOOK-FINAL.pdf
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Udoskonalenie to dotyczy również wagonów taborowych. PKP w zeszłym roku kupiło
patent oraz całą dokumentację systemu Polsuw, czyli następcy SUW 2000. Różnica
polega na tym, że rozstaw zmienia się samoczynnie podczas jazdy. Firma ponadto
będzie starać się rozpowszechnić system poza granicami kraju, m.in. na granicy
kazachsko-chińskiej7.
Pojazd ponadto mógłby posiadać część mieszkalną. Ułatwienie to umożliwi
kolejne skrócenie czasu przejazdu poprzez eliminację postojów celem wymiany
załogi i stanie się efektywniejsze względem innych środków transportu.
2.2.2 Wymiana handlowa między CHRL a UE – analiza produktowa
Wymiana handlowa Europy z Chinami rozwija się dynamicznie, a wszystko
wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywała w najbliższych latach. Chiny
są atrakcyjnym rynkiem nie tylko w odniesieniu do importu towarów wysoko
przetworzonych, ale także coraz częściej stają się chłonnym rynkiem zbytu dla
europejskich towarów, uchodzących na Dalekim Wschodzie za towary lepszej
jakości, a czasem wręcz towary luksusowe. Tabela 2.3 przedstawia główne
wskaźniki dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Europą i Chinami.
Tabela 2.3 Wskaźniki wymiany towarowej UE z ChRL
Okres

Import

Eksport

Całkowity
obrót

Saldo

2019

362,015

198,269

560,284

-163,746

2019

1

3

2

2019

18,7

9,3

13,8

Wskaźnik rocznego
przyrostu [%]

2018-2019

5,9

5,5

Śr. wskaźnik rocznego
przyrostu

2018-2019

5,2

8,0

Wskaźnik
Wymiana handlowa
[mld EUR]
Miejsce jako partner UE
Udział w handlu UE [%]

Źródło:
European
Commission,
European
Union,
Trade
in
goods
https://webgate.ec.europa .eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_en.pdf

with

China,

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli, tempo rocznego wzrostu
importu i eksportu w ostatnim roku utrzymało się na podobnym poziomie, niemniej
Rynek Kolejowy, Co nam da Polsuw, następca SUW 2000? [15.07.2020] https://www.rynekkolejowy.pl/mobile/co-nam-da-polsuw-nastepca-suw-2000--93623.html.
7
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niewielka różnica we wskaźniku przyrostu świadczy o pogłębianiu ujemnego salda
handlowego Europy z Chinami. Niegdyś towary chińskie uważane były za słabej
jakości, wysoko przetworzone i produkowane na masową skalę. Dziś Chiny
specjalizują się w nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w procesach
inżynieryjnych, projektowych i produkcyjnych. Europejczycy importują nie tylko tanie,
a co za tym idzie słabsze jakościowo zamienniki przedmiotów codziennego użytku,
ale coraz częściej sięgają po elektronikę czy części dla branży motoryzacyjnej, które
jakościowo nie odbiegają od tych importowanych ze Stanów Zjednoczonych czy
innych wysokorozwiniętych państw świata. Chiny stają się potęgą produkcyjną,
a oferowana przez nie gama produktów poszerza grono swoich zwolenników
przyciągając konsumentów zaawansowanymi i nowoczesnymi technologicznie
wyrobami.
Struktura

towarowa

importu

chińskich

produktów

do

Europy

została

zaprezentowana na rysunku 2.9. Grupy towarowe zostały określone na bazie
klasyfikacji SITC – standardowej klasyfikacji handlu międzynarodowego opracowanej
przez ONZ.

Chemikalia
6%

Żywność i
zwierzęta żywe
1%

Inne
1%

Produkty
przetworzone
klasyfikowane wg
surowców
12%

Różne artykuły
przetwórstwa
25%

Maszyny i
środki
transportu
55%

Rysunek 2.9 Struktura towarowa importowanych towarów z Chin do UE w 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission, European Union, Trade in goods
with China, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_ en.pdf

Wśród maszyn i urządzeń transportowych, które zajmują najwyższe miejsce
w rankingu importowanych towarów chińskich największy popyt kształtuje się
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w branży telekomunikacyjnej i dźwiękowej. Na drugim miejscu znajdują się maszyny
biurowe oraz urządzenia do przetwarzania danych. Nieznacznie mniejszym popytem
wśród europejskich odbiorców cieszy się sektor urządzeń i aparatury elektrycznej.
Jak wynika z zaprezentowanej struktury towarowej to urządzenia elektroniczne, do
produkcji których wykorzystywane są technologie informatyczne i inżynieryjne,
cechują się dużym zapotrzebowaniem, co potwierdza tezę, iż chińska technologia
zyskuje coraz większe grono zwolenników i nie zawsze oznacza niską jakość
produkcji.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w grupie różnych artykułów przetwórstwa.
W tej sekcji największe zapotrzebowanie odnotowuje się w grupie artykułów
przemysłowych, z czego połowę stanowią artykuły klasyfikowane jako wózki
dziecięce, zabawki, gry oraz artykuły sportowe, natomiast 1/4 stanowią artykuły
plastikowe. Na drugim miejscu w sekcji artykułów przetwórstwa stanowią towary
przemysłu odzieżowego. W ramach tej sekcji najczęściej niska cena idzie w parze
z niską jakością wyrobu. Towary klasyfikowane według tej grupy importowane są
masowo

i bardzo często sprzedawane po wyższych cenach europejskim

konsumentom pod parasolem znanych marek.
W ostatniej dekadzie udział poszczególnych grup towarowych w ogólnej wartości
importu towarów z Chin do UE praktycznie nie ulegał zmianom. Rozbieżności są
zauważalne w samej wartości importu danych produktów. Warto zwrócić uwagę na
dynamiczny wzrost wartości importu towarów klasyfikowanych jako maszyny i środki
transportu. Od 2013 do 2019 roku wartość importu tych produktów z ChRL do UE
wzrosła o ponad 80,2 mld €. Wynik ten bez wątpienia obrazuje potęgę
technologiczną i inżynieryjną chińskich producentów reprezentujących sektor
maszynowy.
Import chińskich towarów drogą kolejową dotyczy przede wszystkim wszelkiego
rodzaju komponentów oraz wyrobów gotowych o niewielkich rozmiarach. Do Europy
koleją trafiają przede wszystkim części i podzespoły do produkcji wszelkiego rodzaju
maszyn, urządzeń RTV i AGD oraz komponenty dla branży automotive. Wśród
wyrobów gotowych przeważają te, których rozmiary są niewielkie, co pozwala na
efektywniejsze rozłożenie kosztów jednostkowych frachtu kolejowego, a przestrzeń
ładunkowa jest optymalnie wykorzystana. Popularnym rozwiązaniem jest także
konsolidacja ładunków kilku eksporterów w ramach jednego kontenera. W przypadku
takiego rozwiązania transport kolejowy staje się konkurencyjny nawet pod względem
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ekonomicznym dla grup towarowych o relatywnie niskich cenach sprzedaży
i nieskomplikowanych procesach produkcyjnych jak np. zabawki, tekstylia czy
akcesoria domowe.
Rysunek 2.10 przedstawia wartość importu, eksportu oraz bilansu handlowego
pomiędzy Europą a Chinami w latach 2009 – 2019.

Rysunek 2.10 Obroty i bilans handlowy towarów Europy i Chin w latach 2009-2019
Źródło:
European
Commission,
European
Union,
Trade
in
goods
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_ en.pdf

with

China,

Jak wynika z powyższego wykresu, w ostatniej dekadzie saldo obrotów
handlowych Europy z Chinami kształtuje się na ujemnym poziomie, a w ostatnich
latach różnica ta się pogłębia. Obecnie ujemna wartość salda pokrywa niemalże
wartość europejskiego eksportu. Kraje UE wprowadzają wiele programów i projektów
promujących swoje marki rodzime na Dalekim Wschodzie, jednakże wysoki koszt
produkcji, spowodowany głównie wysokimi kosztami zasobów ludzkich, powoduje, że
towary europejskie są postrzegane jako towary luksusowe, na które popyt jest
ograniczony z uwagi na ceny produktów.
Rysunek

2.11

przedstawia

strukturę

towarową

eksportowanych

dóbr

klasyfikowanych wg SITC w odniesieniu do transakcji handlowych pomiędzy krajami
Unii Europejskiej a Chińską Republiką Ludową, odnotowanych w 2019 r.
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Rysunek 2.11 Struktura towarowa eksportowanych towarów z UE do Chin w 2019
roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission, European Union, Trade in goods
with China, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_ en.pdf

Podobnie jak w przypadku struktury importu, w eksporcie dominującą grupą
towarową są maszyny i sprzęt transportowy, które generują prawie połowę wartości
europejskiego eksportu. 1/3 tej grupy stanowią pojazdy drogowe (samochody i ich
części), a 18% generowane jest przez eksport maszyn i urządzeń elektrycznych.
Znacznie mniejszy udział w tworzeniu wielkości eksportu, ale pozycjonowany na
drugim miejscu, ma sektor chemikaliów, przy czym prawie 40% stanowią tutaj
produkty medyczne i farmaceutyczne, natomiast na drugim miejscu w strukturze
eksportu towarów tej grupy znajdują się produkty chemii organicznej.
Jak wynika z powyższych danych, towary wysyłane na Daleki Wschód należą do
grupy towarów wysoko przetworzonych, o dużej wartości, ale także charakteryzuje je
skomplikowany i zaawansowany proces produkcyjny, a także wysokie standardy
jakości każdego z tych produktów. Wysoka wartość produktu jest jednym
z czynników, które wpływają na dobór środka transportu do przewozu. Długi okres
zamrożenia kapitału niekorzystnie wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstw,
zatem transport kolejowy jest jednym z najlepszych rozwiązań dla tego problemu.
W Europie największymi eksporterami samochodów osobowych są Niemcy, Wielka
Brytania i Rosja. W Polsce ulokowano zakłady produkcyjne Opla oraz Fiata.
W odniesieniu do branży farmaceutycznej, polski eksport leków do Chin w 2016 roku
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farmaceutycznego Polska jest jednym z wiodących europejskich eksporterów
medykamentów na rynek chiński.
Branżą z dużym potencjałem eksportowym jest także sektor spożywczy. Wyroby
mięsne, warzywa oraz owoce, a więc towary o krótkim terminie przydatności do
spożycia, wymagają sprawnego łańcucha dostaw oraz jak najkrótszego czasu
tranzytu. Dzięki połączeniom kolejowym eksportowane produkty mogą być
pozbawione wielu konserwantów, które utrzymują produkty w dobrej kondycji
podczas długiego procesu transportowego

w przypadku podróży morskiej.

Utrudnieniem w rozwoju eksportu żywności z Europy do Chin może być embargo
rosyjskie nałożone na wiele produktów żywnościowych pochodzących z krajów
unijnych, które obejmuje także tranzyt zakazanych towarów. Embargo zostało jednak
czasowo zawieszone do końca 2020 roku8.

2.3 Korytarze transportowe z CHRL do UE
W ramach inicjatywy BRI mówi się o kilku połączeniach Chin z Unią Europejską.
Niniejszy podrozdział ma na celu opisanie tych połączeń wraz z ich krótką
charakterystyką – przebiegiem, wadami, zaletami i wykorzystaniem poszczególnych
korytarzy.
2.3.1 Ogólne informacje
W ramach BRI mówi się o czterech głównych korytarzach. Mają one być nowymi
drogami łączącymi Chiny i Europę, które staną się alternatywą dla istniejących już
połączeń morskich:
•

Transsyberyjski wraz z Centralno-Euroazjatyckim,

•

Transkaspijski via Morze Czarne,

•

Transkaspijski via Turcja,

•

Sea&Land – Korytarz X.

Pierwsze trzy z wymienionych wyżej korytarzy opierają się głównie na
połączeniach lądowo-kolejowych, gdzie to kolej jest dominującym środkiem
transportu. Ostatni wymieniony jest połączeniem transportu morskiego z kolejowym.
W ramach tego korytarza, transport morski ma się odbywać na krótszym odcinku
Transport Manager, Rosja zezwoli na tranzyt towarów objętych embargiem [22.09.2020], http://www.transportmanager.pl/2019/05/28/rosja-zezwoli-na-tranzyt-towarow-objetych-embargiem/
8
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(Chiny – Grecja) niż do tej pory (Chiny – Holandia/Niemcy), a następnie po
przeładunku transportem kolejowym towary mają być przewożone do punktów
docelowych w Europie.
W ramach samych tych korytarzy istnieje wiele odnóg i tras alternatywnych, które
mogą być uznawane za uzupełnienie szlaku. Wiele odnóg lądowego Nowego
Jedwabnego Szlaku biegnie przez państwa należące do Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej. Korytarze te różnią się stopniem rozwoju infrastruktury kolejowej,
statusem użytkowym oraz ilością przewiezionych towarów. Można zauważyć
również, że korytarze Transkaspijskie są bardziej korytarzami koncepcyjnymi,
dopiero rozwijającymi się, podczas gdy przez Transsyberyjski oraz CentralnoEuroazjatycki przebiegają regularnie połączenia kolejowe.
2.3.2 Transsyberyjski oraz Centralno-Euroazjatycki
Korytarz ten rozwija się najbardziej dynamicznie i jest w największym stopniu
eksploatowany spośród wszystkich kolejowych połączeń między Chinami i Europą9.
W przypadku tego połączenia można mówić o dwóch korytarzach pełniących główną
rolę oraz o wariancie alternatywnym, przebiegającym przez Ukrainę (zamiast przez
Białoruś) i tam rozgałęziającym się na trzy również alternatywne drogi (rys. 2.14):
− warianty użytkowane (rys. 2.12):

Chiny -

Kazachstan - Rosja
- Białoruś - Polska
- Niemcy

Rosja - Białoruś Polska - Niemcy

Rysunek 2.12 Warianty użytkowe korytarzy Transsyberyjskiego oraz CentralnoEuroazjatyckiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies,
Belt and Road transport corridors: Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 3839.

− warianty alternatywne (rys. 2.13):

9

K. Czerewacz-Filipowicz, The Eurasian Economic Union as an Element of the Belt and Road Initiative,
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 22 (2), 2019, s. 23.
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Chiny Kazachstan Rosja - Ukraina -

Polska - Niemcy

Słowacja - Czechy
- Niemcy

Węgry - Słowacja
- Czechy Niemcy

Rysunek 2.13 Warianty alternatywne korytarzy Transsyberyjskiego oraz CentralnoEuroazjatyckiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies,
Belt and Road transport corridors: Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018,
s. 38-39.

Rysunek 2.14 Przebieg korytarza Transsyberyjskiego
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors:
Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 38-39.

Korytarze Transsyberyjski oraz Centralno-Euroazjatycki łączą się w górach Ural
niedaleko Jekaterynburga i biegną do Moskwy. Niewielka część ładunków
przeznaczona jest dla krajów nadbałtyckich (odnoga Moskwa – Ryga; kontenery te
po przeładunku mogą dalej płynąć do Skandynawii). Towary wjeżdżają do Unii
Europejskiej przez granicę polsko-białoruską w Małaszewiczach i jadą do Niemiec do
portu w Duisburgu. Obecnie najwięcej kontenerów przewozi się z wykorzystaniem
korytarza biegnącego przez Kazachstan, zaczynającego się na przejściu granicznym
Alashankou/Dostyk. Również ta opcja jest wspomniana jako kluczowa dla Chin
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i można przypuszczać, że będzie najbardziej rozwijana z uwagi na jej obecność
w wielu strategiach ekspansji10. Z wykorzystania tego korytarza największe korzyści
będą czerpać kraje położone na północ od Alp oraz w Europie Wschodniej.
Charakterystyka:
•

najlepsza infrastruktura wśród wszystkich wykorzystywanych – poza krótkimi
odcinkami (w sumie 1106 km) są zelektryfikowane i dwutorowe;

•

współpraca

Rosji,

Białorusi

i

Kazachstanu

w

ramach

EUG

ułatwia

wykorzystanie korytarza do transportu towarów;
•

najtańsza, najszybsza i najbezpieczniejsza opcja;

•

najkorzystniejszy stosunek kosztów do pożądanych efektów;

•

są najbardziej wspierane przez rząd Chin oraz są elementem strategii
chińskich;

•

napięte stosunki z Rosji z Ukrainą oraz niechęć Chin do Ukrainy spowodowały
wzmocnienie pozycji Polski i Białorusi w korytarzu transsyberyjskim11, chociaż
w 2017 r. kilka pociągów przejechało przez Ukrainę, a potem na Słowację
i Węgry.

Przebieg korytarzy przez Rosję może spowodować wzrost wpływu politycznego
Rosji na kraje sąsiadujące i jednocześnie jeszcze bardziej wzmocnić jej rolę w tym
regionie, przez co będzie mogła blokować niektóre inicjatywy Chin związane z BRI.
Wykorzystanie / status:
•

tylko na tym korytarzu występują regularne połączenia Chiny – UE z uwagi na
przewagę konkurencyjną w aspektach:
o największa przepustowość,
o najlepsza infrastruktura,
o najbardziej dogodne warunki prawne12;

•

w maju 2017 r. Chiny, Rosja, Mongolia, Kazachstan, Białoruś, Polska i Niemcy
podpisały porozumienie dotyczące poprawy wydajności przewozów;

•

przepustowość korytarza:
o w wariancie Transsyberyjskim szacowana jest na 100 mln ton/rok

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 14, 44-45.
11 J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 14, 41.
12 J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 35.
10
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o w wariancie Centralno-Euroazjatyckim szacowana jest na 25 mln
ton/rok;
Warunki rozwoju:
•

zmniejszenie opłat za przepustowość o 1500 $ / FEU (z 5500-6000 $ do 40004500 $) przez wszystkie kraje biorące udział w transporcie umożliwi wzrost
przepływu towarów do 1-1,3 mln TEU;

•

inwestycje w infrastrukturę pomocniczą;

•

budowa dodatkowych linii kolejowych;

•

elektryfikacja linii;

•

rozwój i modernizacja lokomotyw i kupno taboru;

•

poprawa infrastruktury na przejściach granicznych13.

Osiągnięcie przepływów wynoszących 500 000 TEU w 2020 r. uznawane jest za
wartość, od której dalszy wzrost przepływu ładunków będzie znacznie wolniejszy niż
do tej pory14.
Punkty krytyczne:
1. Duisburg
•

Niemcy są największym partnerem handlowym Chin;

•

Duisport ma w planie współpracować z parkiem przemysłowym Wielki
Kamień na Białorusi15;

•

Do 2023 r. liczba przemieszczeń kolejowych między Chinami
a Duisportem ma wzrosnąć do 10 000;

•

około 35-40 pociągów tygodniowo kursuje pomiędzy Duisburgiem,
przez Polskę, a miastami chińskimi. Odpowiada to 1/3 wielkości handlu
między Chinami a Europą i 130 000 TEU w 2018 r.;

•

stosunek importu do eksportu w 2018 r. wyniósł 2:116.

United Transportation and Logistics Company (UTLC):
•

holding utworzony przez przewoźników kolejowych z Rosji, Białorusi
i Kazachstanu w 2014 r., a w 2018 r. powstało JSC „ULTC ERA”;

13

E.Vinokurov, Trans-Eurasian Container Traffic: a Belt and Road Success Story, Eurasian Development Bank
2020, s. 3.
14 E. Vinokurov, Trans-Eurasian Container Traffic: a Belt and Road Success Story, Eurasian Development Bank
2020, s. 3.
15 J. Pieriegud, Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland, Final
Report, European Commission, DG Regio, 2019, s. 58, 84.
16 UN Presentation – Analysis of 6 Projects along the BRI, Maj 2019
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•

zajmuje

się

ujednoliceniem

cenników,

stworzeniem

systemu

obiegu

kontenerów, przygotowaniem harmonogramów przewozu, unifikacją procedur
w celu redukcji kosztów i czasu transportu, zwiększenia liczby kontenerów
przemieszczających się przez Rosję, Kazachstan i Białoruś17.
2.3.3 Transkaspijski via Morze Czarne
Korytarz Transkaspijski w wariancie przez Morze Czarne jest jedną
z alternatyw dla korytarzy biegnących przez Rosję. Również w głównej części
opiera się na przewozach kolejowych, jednakże przekraczając Morze Kaspijskie
i Czarne konieczna jest przeprawa promowa (rys. 2.16). W ramach tego korytarza
po odcinku Chiny – Morze Czarne rozdziela się na różne odnogi, w zależności
czy towary dotrą do Rumunii czy Ukrainy (rys. 2.15):
Chiny – Kazachstan –
Morze Kaspijskie –
Azerbejdżan – Gruzja
– Morze Czarne

Rumunia – Węgry –
Czechy – Niemcy

Ukraina

Ukraina – Polska –
Niemcy

Ukraina – Słowacja –
Czechy – Niemcy

Rysunek 2.15 Przebieg korytarza Transkaspijskiego via Morze Czarne
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors:
Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 48-49.

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 42.
17
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Rysunek 2.16 Przebieg korytarza Transkaspijskiego via Morze Czarne
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors:
Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 48-49.

W 2018 największymi udziałowcami dążącymi do rozwoju szlaku są Kazachstan
i Azerbejdżan. Pozwoli to tym krajom na wyciągnięcie ekonomicznych korzyści
z transportu kontenerów do Chin a także rozbudowę własnych szlaków handlowych
z Europą i Chinami. Kraje te również rozpoczęły współpracę z Polską, Rumunią
i Ukrainą18.
Charakterystyka:
•

transport jest bardziej skomplikowany, wymaga kompleksowych rozwiązań
intermodalnych (jest to związane z koniecznością przekroczenia dwóch mórz,
gdzie wymagana jest przeprawa promowa, co wiąże się z ryzykiem przestojów
i opóźnień);

•

do 2018 r. wykorzystanie tego korytarza w kolejowym transporcie kontenerów
z Chin było nieznaczne i ograniczone do krajów nienależących do Unii
Europejskiej zlokalizowanych na trasie szlaku;

•

konieczne jest dostosowanie składów do szerokości torów w danych krajach,
co może być szczególnie problematyczne, gdy po przekroczeniu Morza
Czarnego towary dotrą na Ukrainę. Jednakże taka opcja może sprawić, że
rola Sławkowa w koncepcji BRI znacznie wzrośnie z uwagi na docierający tam

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 15.
18
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szeroki tor. W przypadku transportu z Ukrainy na Słowację konieczny będzie
przeładunek na granicy. Problem ten nie występuje w przypadku transportu
przez Rumunię, gdzie występuje tor normalnej szerokości.
Wykorzystanie / status:
•

w 2015 r. uruchomiono testowy pociąg „Nomad Express” łączący Baku
z Xinjiang;

•

w styczniu 2016 wyjechał demonstracyjny pociąg z Czarnomorska na Ukrainie
i dojechał do granicy Kazachsko-Chińskiej w 16 dni;

•

korytarz ten uznawany jest za zbyt ryzykowny i nieprzewidywalny z uwagi na
transport przez Ukrainę, aby przekonać klientów do użytkowania go;

•

większe zainteresowanie było wykazane przez prywatne przedsiębiorstwo
z Hong Kongu niż przez władze chińskie;

•

szans w rozwoju tego korytarza upatruje się w możliwości zakłóceń
transportów

przez

Rosję

oraz

w

przypadku

destabilizacji

sytuacji

w Kazachstanie i Białorusi.
Ograniczenia w rozwoju potencjału:
•

słabo rozwinięta infrastruktura – tylko połowa trasy posiada dwa tory,
a większość jest niezelektryfikowana;

•

niska przepustowość z uwagi na stary system sygnalizacji oraz ograniczenia
dotyczące wagi pociągu na wybranych odcinkach;

•

średnia prędkość pociągów wynosi 40 km/h;

•

niewystarczająca liczba promów do transportu kontenerów przez Morze
Kaspijskie;

•

przebieg korytarza przez dwa morza zwiększa ryzyko związane ze złą pogodą
i opóźnieniami;

•

brak jednolitych reguł i standardów technicznych;

•

zróżnicowane koszty transportu19.

Chiny nie mają sprecyzowanych planów co do tego korytarza. Nie otrzymał on
większej pomocy od rządu chińskiego, co spowalnia jego rozwój w transportach na
dużą skalę. Współpraca Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji pod szyldem Trans-

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 15, 50-51.
19
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Caspian International Transit Route (TITR) zainicjowana w 2015 r. sprawiła, że opłaty
transportowe zmalały o 50%; podatki i opłaty tranzytowe również zmalały. Działania
te mają na celu obniżenie kosztów transportu na trasie Chiny – UE i sprawienie, że
korytarz ten stanie się alternatywą dla korytarzy Transsyberyjskich20.
2.3.4 Transkaspijski via Turcja
Korytarz ten stanowi alternatywę dla korytarzy biegnących przez Rosję i rozwija
się przy dużym wsparciu Turcji. Szlak ten od Chin do Gruzji pokrywa się
z korytarzem Transkaspijskim via Morze Czarne. Korytarz ten w Kazachstanie
rozgałęzia się na dwie odnogi. Ta przez Morze Kaspijskie jest obecnie użytkowana
(rys. 2.17, kolor zielony). Z kolei ta w pełni lądowa jest to koncepcja jak w przyszłości
mógłby wyglądać ten korytarz (rys. 2.17, kolor żółty):

Chiny – Kazachstan –

Morze Kaspijskie –
Azerbejdżan – Gruzja –
Turcja – Bułgaria – Rumunia
– Węgry – Słowacja –
Czechy – Niemcy

Uzbekistan – Turkmenistan –
Iran – Turcja – Bułgaria –
Rumunia – Węgry –
Słowacja – Czechy – Niemcy

Rysunek 2.17 Przebieg korytarza Transkaspijskiego via Turcja
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors:
Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 54-55.

W Gruzji wykorzystywane jest kolejowe połączenie Baku – Tbilisi – Kars, aby
dotrzeć do Europejskiej części Turcji. W długofalowej koncepcji, planowane są tylko
lądowe połączenia przez Azję Centralną i Iran (rys. 2.18).

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 15, 51.
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Rysunek 2.18 Przebieg korytarza Transkaspijskiego via Turcja
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors:
Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 54-55.

Charakterystyka:
Turcja i kraje kaukaskie są zainteresowane rozwojem tego korytarza.
Podejmowanych jest wiele działań mających na celu wzmocnienie roli tego korytarza
(np. Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia – TRACECA). Turcja wdrożyła także
program Caravan Project, do którego wliczono kraje Azji Centralnej i Kaukazu.
Program ma na celu harmonizację handlu i przepisów w tym regionie21.
W przypadku koncepcji transportów przez Iran, zostało to wspomniane
w strategii CR Express w 2015 r. Zostało uruchomionych kilka testowych pociągów
między Chinami a Iranem, jednakże na tym etapie Chiny nie są zainteresowane
transportem towarów do UE przez Iran. Również Turcja nie zainteresowała się
lądowym połączeniem z Iranem. Iran z kolei planuje uruchomić alternatywny korytarz
do Europy przez Morze Czarne, co w pewnym stopniu jest spójne z polityką Chin.
Jednakże z uwagi na słabo rozwiniętą infrastrukturę i niestabilność polityczną
w mijanych regionach nie jest to pożądana opcja. Wymagałoby to również
poprawienia infrastruktury w Kirgistanie i Uzbekistanie.

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 15-16, 57.
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Wraz z włączeniem Gruzji i Azerbejdżanu w plany sieci TEN-T znaczenie tego
korytarza rośnie, jako alternatywna droga z Chin do Europy omijająca Rosję22.
Wykorzystanie / status:
•

przepływ towarów tą drogą w 2017 r. szacowany jest na 5 000 TEU;

•

do 2020 r. przewiduje się, że kolejowy przepływ towarów między Chinami
a Turcją (wliczając tranzyt) wyniesie 300 000 TEU;

•

w listopadzie 2019 uruchomiono pociąg, który z Xian do Pragi dojechał
w 18 dni (podróż przez Marmaray).

Ograniczenia:
•

infrastruktura kolejowa w Turcji – wiele odcinków jednotorowych, odległość
dzienna pokonywana przez pociągi to 400 km (przez Rosję to 1000 km);

•

niewystarczająca dostępność promów przez Morze Kaspijskie;

•

cieśnina Bosfor wąskim gardłem kanału – dotychczas wszelkie przeprawy
przez Bosfor były promowe dla kolei. Jakiś czas temu uruchomiono tunel
kolejowy (Marmaray) pod cieśniną głównie dla ruchu pasażerskiego. Cargo
jest realizowane w nocy. Jesienią tamtego roku odbył się pierwszy przejazd
pociągu z Chin tym tunelem;

•

trasa jest o wiele dłuższa niż w przypadku korytarzy przebiegających przez
Rosję;

•

w przypadku tego korytarza, w wariancie przez Morze Kaspijskie istnieje
konieczność dostosowania składów do rozstawu szyn w danych krajach.
Jedna taka zmiana dokonuje się na granicy Chiny – Kazachstan, a kolejna na
granicy Gruzja – Turcja;

•

w przypadku wariantu w pełni lądowego konieczność takiego dostosowania
składów do rozstawu szyn pojawia się na granicy Chiny – Kazachstan oraz
Turkmenistan – Iran, jednakże w tym przypadku nie ma konieczności
przepraw promowych.

W przyszłości na tym korytarzu mogłyby istnieć regularne połączenia. Jest on
wspomniany w strategii CR Express jako alternatywna droga do Unii Europejskiej
w przyszłości. Obecnie ani Pekin, ani UE nie uważa, aby regularne połączenia tym
korytarzem były korzystne.
22

Rail Freight, Volumes on Middle Corridor to increase fourfold in 2019, [01.07.2020],
https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/01/22/volumes-on-middle-corridor-to-increase-fourfold-in-2019/.
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2.3.5 Sea&Land – Korytarz X
Korytarz ten różni się od poprzednich tym, że jest połączeniem transportu morskiego
i kolejowego. Utrzymuje morskie połączenie Chin z portem w Pireusie. Z tego miejsca
dobra są transportowane koleją do Europy Centralnej i Zachodniej. Trasa tego szlaku
zbiega się z paneuropejskim Korytarzem X biegnącym przez Macedonię, Serbię i Węgry
(rys. 2.20). W ramach tego korytarza mówi się o dwóch alternatywnych drogach w obrębie
Europy, które istnieją pod nazwą korytarz X oraz korytarz TEN-T IV (rys. 2.19).

Chiny – Grecja (Pireus)

Macedonia Północna –
Serbia – Węgry –
Słowacja – Czechy –
Niemcy, tzw. korytarz X

Bułgaria – Rumunia Węgry – Słowacja –
Czechy – Niemcy;
wariant alternatywny,
tzw. TEN-T IV

Rysunek 2.19 Przebieg korytarza Sea&Land
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors:
Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 60-61.

Rysunek 2.20 Przebieg korytarza Sea & Land
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors:
Barriers and investments, Report 50, Saint Petersburg 2018, s. 60-61.
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Charakterystyka:
•

korytarz ten pokrywa się z europejskim korytarzem transportowym TEN-T,
dzięki czemu jego rozwój (finansowanie i modernizacja) może być wspierany
ze środków unijnych;

•

prowadzone modernizacje w Bułgarii i Rumunii mają skrócić czas podróży do
14 godzin.

Szlak ten ma na celu skrócenie czasu trwania transportu morskiego (o ok. 8-12
dni krócej niż do tej pory) oraz drogi do Europy (o 4500 km) transportu morskiego
z Chin do UE. Rozwój korytarza Sea&Land może zagrozić krajom i portom bałtyckim
oraz Morza Północnego poprzez oferowanie realizacji usług w krajach Europy
Centralnej.
Wykorzystanie / status:
•

w 2015 r. przewieziono 30 000 TEU;

•

w 2018 r. kursowało 8 pociągów między Pireusem a Centralną i Wschodnią
Europą tygodniowo – ok. 35 000 TEU / rok23;

•

Węgry blisko współpracują z Chinami nad modernizacją linii kolejowej do
Belgradu, jednakże z powodu koronawirusa inwestycja opóźni się do 2022 r.;
UE jest przeciwna tej inwestycji24;

•

w marcu 2020 r. zamknięto na 33 miesiące linię Novi Sad – Subotica –
Kelebia w związku z jej modernizacją przeprowadzaną przez China Railway
International Group and China Communications Construction Co25.

Ograniczenia:
•

z uwagi na infrastrukturę w krajach bałkańskich, szlak ten nie osiągnął
pełnego potencjału:
o w przypadku transportu przez Rumunię i Bułgarię jest wiele odcinków
jednotorowych, maksymalna prędkość pociągu wynosi 60-70 km/h,
a czas przejazdu z Tesalonik do Budapesztu to 26 godzin;
o droga biegnąca przez Serbię i Macedonię (korytarz X) jest krótsza
o 300 km, jednak ma słabo rozwiniętą infrastrukturę; średnia prędkość

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 62.
24 Balkanian Insight, Budapest To Belgrade: All Aboard the Secret Express, [on-line], 10.06.2020,
https://balkaninsight.com/2020/04/22/budapest-to-belgrade-all-aboard-the-secret-express/.
25 Rail freight, Serbia invests billions in railway lines to rest of Europe, [on-line],
https://www.railfreight.com/railfreight/2020/01/28/serbia-invests-billions-in-railway-lines-to-rest-ofeurope/?gdpr=accept.
23
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pociągów to 35 km/h, a podróż z Tesalonik do Budapesztu trwa 49
godzin;
•

różne formaty listów przewozowych;

•

brak

bliskiej

współpracy

przewoźników

kolejowych

i

przedsiębiorstw

logistycznych w krajach przez które przebiega korytarz:
o korytarz TEN-T na trasie Tesaloniki – Budapeszt: odprawa celna trwa
8 godzin, czyli 1/3 całego czasu przewozu;
o korytarz X: odprawa celna na tej trasie trwa 25 godzin, czyli więcej niż
połowę całego czasu przewozu;
•

nieprzewidywalność dostaw – plany a rzeczywiste dojazdy różnią się o kilka
godzin;

•

potrzeba uproszczenia odprawy celnej;

•

ryzyko związane z ruchem migracyjnym26.

Ograniczenia te są ważne w kontekście rywalizacji portów bałkańskich z portami
na północy Europy.
Głównym udziałowcem na szlaku jest COSCO – właściciel portu w Pireusie,
który angażuje się w rozwój przepływu towarów tą trasą. Pojawienie się Chin,
zainteresowanych rozwojem przewozów kolejowych w tym regionie, wzmocniło rolę
korytarza X biegnącego przez Macedonie, Serbię i Węgry.
Zainteresowanie Chin rozwojem korytarza Sea&Land może być postrzegane
jako próba zwiększenia udziału w rynku w przewozach kontenerowych między
Chinami a Europą. Również rozwój tego korytarza budzi duże kontrowersje w UE.
Z kolei Serbia postrzega to jako szansę na rozwój kolei w swoim kraju oraz
zbudowanie mocnej pozycji jako kraju tranzytowego w tym regionie. Rozwój
korytarza X jest dla Węgier i Serbii kluczowym elementem wzmacniania relacji
z Chinami27.

J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 15-16, 63-66.
27 J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 15-16.
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2.3.6 Podsumowanie
Tabela 2.4 Porównanie korytarzy transportowych
Transsyberyjski
oraz CentralnoEuroazjatycki

Transkaspijski via
Morze Czarne

Transkaspijski
via Turcja

Sea&Land –
Korytarz X

Status
aktywny,
rozwijający się,
obsługujący
najwięcej
ładunków

koncepcyjny,
niewielkie
zainteresowanie
Chin

koncepcyjny, z
uruchomionymi
pociągami
testowymi

aktywny,
rozwijający się,
modernizacja
infrastruktury

Zalety
najkrótsza trasa,
najszybszy czas
przewozu,
najmniej operacji
przeładunkowych i
celnych

alternatywna droga
omijająca Rosję

postrzegany przez
Chiny jako
faktyczna
alternatywa dla
korytarzy
biegnących przez
Rosję - poparcie
ze strony
tureckiej, rozwój
Marmaray

skrócenie czasu
transportu
morskiego, duże
zainteresowanie
Chin rozwojem
połączeń
kolejowych przez
kraje bałkańskie

Ograniczenia
Rosja jako główny
kraj tranzytowy;
potencjalne
ryzyko, że
Moskwa będzie
ograniczać rolę
BRI w regionie

słabo rozwinięta
infrastruktura
kolejowa w krajach
tranzytowych,
konieczność
dwukrotnie
zastosowania RORO (przez M.
Kaspijskie i M.
Czarne), niewielkie
poparcie ze strony
Chin, odprawy i
różnorodne strefy
celne

słabo rozwinięta
infrastruktura
kolejowa w
krajach
tranzytowych i
wschodniej Turcji,
konieczność
zastosowania RORO, cieśnina
Bosfor jako
wąskie gardło,
odprawy i
różnorodne strefy
celne

słabo rozwinięta
infrastruktura
kolejowa w krajach
bałkańskich,
problemy z
inwestycjami w
krajach
tranzytowych,
wiele stref i granic
celnych w Europie

W kontekście Polski

59

położenie
geograficzne
Polski wpisuje
nasz kraj jako
bardzo istotne
ogniwo tego
korytarza (więcej
informacji w
rozdziale 3)

konkurencyjny do
naszego kraju,
jednakże w
przypadku
uruchomienia drogi
przez Ukrainę
możliwość obsługi
pociągów szerokim
torem do Sławkowa

całkowicie omija
Polskę

całkowicie omija
Polskę

Źródło: opracowanie własne.

Przypuszcza się, że w ciągu 10 lat BRI osiągnie przepustowość 640 000 TEU
rocznie28. Z kolei w przypadku korytarzy biegnących przez Rosję, można zauważyć
znaczny wzrost liczby przewożonych ładunków w okresie styczeń-maj 2020
w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. W ciągu pierwszych pięciu
miesięcy tego roku przewieziono ok. 167 000 TEU (w 2019 r. było to 47 700 TEU)29.
Gdyby taka sytuacja utrzymała się do końca roku, to korytarz ten osiągnąłby
przepustowość 397 800 TEU.
Tabela 2.5 Korytarze transportowe w liczbach
Korytarz

Transsyberyjski Transkaspijski
Transkaspijski
oraz Centralnovia Morze
via Turcja
Euroazjatycki
Czarne
Chiny – Rumunia/Białoruś
~ 7 000

Sea&Land –
Korytarz X
Porty
Chińskie Pireus
~ 20 000

długość [km]

Pekin - Hamburg
~ 10 000

liczba
przeładunków

2

5

4

1

liczba odpraw
celnych

Chiny - Niemcy
2

Chiny - Niemcy
4 (wariant
przez
Rumunię)
5 (wariant
przez Ukrainę)

Chiny - Niemcy
4 (wariant
przez M.
Kaspijskie)
5 (wariant
lądowy)

Chiny Niemcy
4 (korytarz
X)
1 (korytarz
TEN-T)

osiągnięta
przepustowość
[TEU w 2018r.]

245 000

15 000

b.d.

28

Inboundlogistics, Can the New Silk Road Compete with the Maritime Silk Road? [05.07.2020],
https://www.inboundlogistics.com/cms/article/can-the-new-silk-road-compete-with-the-maritime-silk-road/.
29 Rail Freight, New Silk Road via Russia grows by 35% this year [05.07.2020],
https://www.railfreight.com/beltandroad/2020/06/11/new-silk-road-via-russia-grows-by-35-this-year/.
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zakładana
przepustowość
[tys. TEU/rok]
czas podróży
[dni]

60 000 w 2019 r.
15 – 20

10 – 15

b.d.

10 – 15

~ 45

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Trans-Caspian Corridor: the shortest path or a difficult
bridge between East and West? [05.07.2020], https://bakuresearchinstitute.org/the-trans-caspiancorridor-the-shortest-path-or-a-difficult-bridge-between-east-and-west/; Wikipedia, Rozstaw szyn
[05.07.2020], https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozstaw_szyn;
Wikipedia, Unia celna [05.07.2020],
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_celna; Rail Freight, Volumes on Middle Corridor to increase fourfold
in 2019 [05.07.2020], https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/01/22/volumes-on-middle-corridorto-increase-fourfold-in-2019/; Rail Freight, Eurasian rail traffic in 2018: heading to a million TEUs
[05.07.2020], https://www.railfreight.com/specials/2018/12/24/eurasian-rail-traffic-in-2018-heading-toa-million-teus/.

2.4 Pierwsza (ostatnia) Mila - rola ChRL
2.4.1 Działania bilateralne
Chiny

podzielone

są

administracyjnie

na

22

prowincje,

5

regionów

autonomicznych, 4 miasta wydzielone oraz 2 specjalne regiony administracyjne.
Między

poszczególnymi

prowincjami

istnieje

od

zawsze

duża

rywalizacja

gospodarcza na wielu polach. Inicjatywa BRI stała się kolejnym jej obszarem.
Istotne w rozwoju połączeń kolejowych między Chinami i UE jest to, że prócz
działań centralnych, rządowych, niebagatelną rolę mają tu inicjatywy władz chińskich
prowincji i miast. Prowincje angażują się w tworzenie połączeń kolejowych nie tylko
z przyczyn ekonomicznych, ale także z przyczyn politycznych. Budowa połączeń
kolejowych z Europą to kluczowy element lokalnych strategii rozwoju gospodarczego.
Z drugiej strony, zaangażowanie władz lokalnych w realizację wizji centrum daje im
szansę na uzyskanie wymiernych profitów politycznych. Wsparcie w postaci
subsydiów dla poszczególnych połączeń kolejowych z UE intensywnie stymuluje
rozwój tej sieci, chociaż ma niewiele wspólnego z zasadami wolnorynkowymi.
Jak powiedziano wyżej, istotna dla tego rozwoju jest konkurencja między
poszczególnymi prowincjami, pozwalająca przede wszystkim na przyciągnięcie
przepływów handlowych z innych części Chin. Pozwala ona również na niwelowanie
dysproporcji między rozwiniętym wschodem a prowincjami na zachodzie i centrum
kraju. Jednym ze środków jest tu budowa korytarzy transportowych łączących te
regiony. Działania władz niektórych mniej rozwiniętych prowincji skutkują istotnym
zwiększeniem inwestycji zagranicznych (w 2015 około 5% handlu całego BRI).

61

Jednak CR Express, powołany głównie dla optymalizacji tej sieci połączeń
kolejowych, mocno restrukturyzuje funkcjonowanie prowincji w ramach BRI.
Niektórym prowincjom, a właściwie ich miastom, przydziela się rolę hubów, inne
natomiast zostają wykluczone z tego przedsięwzięcia. Ponadto centralizuje się dla
poprawy efektywności wszelkie działania, kosztem prowincji, którym przydziela się
coraz mniej samodzielności (aż do jej całkowitej utraty) a także wprowadza się
wspólną, regulowaną politykę cenową i strategię zrównoważonego rozwoju. Drogą
do osiągnięcia tych celów są m.in. intensywne działania zmierzające do likwidacji
subsydiów i jednolitej polityki cenowej. Wydaje się, że to najlepsza recepta na to, aby
transport towarów w obie strony, tj. z Chin do Unii i z Unii do Chin, był tak samo
zrównoważony strukturalnie i tak samo ekonomiczny. A poza tym zamknie usta wielu
sceptykom, którzy mimo doniosłości tego projektu, często bezzasadnie go krytykują.
Handicapu subsydiowanych chińskich spółek nie da się zbagatelizować
w opracowywaniu strategii dla podmiotów europejskich. Tak więc mimo ogólnego
entuzjazmu dla tego ogromnego przedsięwzięcia spodziewać się należy wielu
działań, które zmierzać będą nie tylko do ochrony jedności państw członkowskich
UE, ale też do ochrony ich gospodarek. 27 z 28 europejskich ambasadorów
w Pekinie podpisało dokument, w którym krytyczne wyrażono się o BRI jako
projekcie stojącym w opozycji do dążeń UE do liberalizacji handlu i promującym
inwestorów chińskich a także, poprzez chiński bilateralizm, dzielącym UE. Smaczku
dodaje fakt, że nawet w tym przypadku ten bilateralizm odnosi sukcesy –
uprzywilejowane stosunki bilateralne dużych państw UE z Chinami ułatwiają
dzielenie Unii, gdyż tak naprawdę każde z tych państw kieruje się głównie własnym
interesem. Jedne z państw Unii więc liczą na dobry biznes, inne na dofinansowanie
własnej infrastruktury na korzystnych warunkach.
Przeprowadzono rozpoznanie, które wykazało niezbędne warunki powodzenia
idei BRI:
−

wspólne inwestycje infrastrukturalne wzdłuż osi Chiny-EUG-UE oraz likwidacja
barier pozataryfowych;

−

koordynacja korytarzy transportowych, polityk inwestycyjnych oraz innych
powiązanych z tym projektów;

−

zapewnienie stabilności stawek taryfowych;

−

większe wykorzystywanie kolei zachód-wschód;

−

działania marketingowe zwiększające świadomość zalet i perspektyw transkonty62

nentalnego tranzytu lądowego wzdłuż osi Chiny-EUG-UE.
2.4.2 Finansowanie inicjatyw
Subsydia pełnią ważną rolę w BRI. Dopłaty obejmują operatorów kolejowych
prowincji, które realizują przewozy ChRL – UE. Ich wysokość nie jest równa, lecz
uzależniona jest od wagi regionu dla współpracy chińsko-europejskiej. Różny poziom
subwencji i wysoka konkurencja między poszczególnymi prowincjami, a także niski
wskaźnik wypełnienia pociągów (zwłaszcza relacji „do Chin”) prowadzi do wahań
stawek taryfowych. Jako że transport w tę stronę jest niewspółmiernie droższy niż
„z powrotem”, pociągi uruchamiane z Europy stanowią jedynie 1/3 wszystkich
pociągów BRI. W efekcie koszty związane z niedostatecznym wypełnieniem
i niezrównoważonym transportem ponoszą chińskie prowincje. Poza dopłatami
bezpośrednimi chińskie prowincje konkurują między sobą, oferując darmowy
transport do terminali z innych części Chin lub bezpośrednie dopłaty dla
producentów.
Tabela 2.6 przedstawia wysokość subsydiów do przewozu 1 FEU oraz ich wpływ
na ilość wyprawionych FEU.
Tabela 2.6 Wpływ stawek na ruch towarowy
Okres

Zmiana stawki frachtu
kontenerowego w FEU

Zmiana w ruchu towarowym w
tysiącach FEU

20112017

Spadek o 40% z 9 000$ do 5 500$

wzrost z 7 do 131

20182020

Brak zmian wskaźnika (5 500$)

wzrost 1,5-2 krotnie do poziomu
200-250

20212030

4 000$ spadek o 30%

wzrost 2-2,5 krotnie do poziomu
500

Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Silk Road transport corridors:
Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49, Saint Petersburg 2018, s. 8.

Szacuje się, że rocznie prowincje dopłacają do przewozów 300 milionów
dolarów. Jednostkowa dopłata może wynosić od 1 500 $ do nawet 7 000$.
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Tabela 2.7 Dotacje do 1 kontenera zapewniane przez chińskie prowincje z podziałem
na trasę, datę uruchomienia połączenia i czas przewozu
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Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Silk Road transport corridors:
Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49, Saint Petersburg 2018, s. 35.

Jak napisano wyżej, subsydia są obecnie ważnym narzędziem funkcjonowania
kolejowego BRI. Ilustruje to przykład trasy łączącej prowincję Zhejiang (a dokładniej
miasto Yiwu) z Madrytem. Odległość dzieląca te dwa miasta to 13 052 km – to jedno
z najdłuższych połączeń kolejowych na szlaku. Opłata bez dopłat za tranzyt
1 FEU na tej trasie wynosi 10 000$ i jest najwyższą stawką transportową. Dzięki
subsydiom wartość ta maleje (o 55%) do 4 500$, czyniąc ją najniższą.
W latach 2020-2022 zakłada się likwidację wszelkich subsydiów. Ma to związek
z coraz powszechniejszym przekonaniem, że ekonomia przewozów powinna opierać
się o zdrowe i jasne mechanizmy rynkowe.
2.4.3 Prowincje a CR Express
W 2017 roku ogólnopaństwowe China Railway i siedmiu największych chińskich
operatorów

połączeń

działających

w

prowincjach

utworzyli

porozumienie

funkcjonujące na zasadach kartelu, pod nazwą CR Express. Głównym jego celem
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była optymalizacja sieci połączeń kolejowych. Na poniższej mapie (rysunek 2.21)
przedstawiono miasta wraz z prowincjami, które jako jedyne zostały wytypowane do
współpracy w ramach BRI i którym przypisano rolę hubów. Ograniczyło to znacznie
liczbę

miast

objętych

BRI

i

jednocześnie

podwyższyło

ekonomiczność

poszczególnych połączeń. CR Express ponadto centralizuje wszelkie działania,
kosztem prowincji, którym przydziela się coraz mniej samodzielności (aż do jej
całkowitej utraty). Porozumienie CR Express ponadto umożliwia stosowanie wspólnej
regulowanej polityki cenowej.

Rysunek 2.21 Prowincje i miasta w strategii CR Express wybrane do udziału w
projekcie
Źródło: J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections:
background, actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 24.

Cele, do których dąży się poprzez projekt, to:
•

zrównoważony rozwój rynku przewozów i ich koordynacji,

•

przywrócenie rozwagi w inwestycjach infrastrukturalnych,

•

zaangażowanie władzy centralnej w relacje z partnerami na BRI,

•

optymalizacja sieci połączeń kolejowych,

•

jednolita polityka cenowa,
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•

likwidacja subsydiów,

•

brak konkurencji między chińskimi operatorami logistycznymi,

•

wypracowanie usprawnień technicznych wzdłuż szlaku,

•

stworzenie alternatywnego szlaku do UE przez Turcję,

•

rozwój usług dodatkowych (np. ubezpieczeniowych),

•

zbieranie i analizowanie danych dotyczących przewozów,

•

tworzenie strategii rozwoju BRI.

Chociaż kartele w Unii Europejskiej są nielegalne na mocy artykułu 101. Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w Polsce zabrania ich art. 6 ustawy z 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), wymiar BRI i doniosłość wielu
przedsięwzięć, które implikuje, powoduje, że zagrożenia dla europejskiego wolnego
rynku wynikające z tak określonego porozumienia nie brane są obecnie pod uwagę.

2.5 Kraje Tranzytowe (Korytarz Transsyberyjski)
2.5.1 Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG)
Z perspektywy Polski i jej roli w inicjatywie BRI priorytetową rolę zdaje się
odgrywać korytarz biegnący z Chin do Europy przez Kazachstan, Rosję i Białoruś –
Korytarz Centralno-Euroazjatycki. Szerzej został on opisany w podrozdziale 2.3.2.
Istotnym jest jednak podkreślenie szczególnego znaczenia dla inicjatywy BRI
obszaru, przez który ten korytarz przebiega.
Jednym z efektów dążenia do integracji na obszarze postradzieckim było
powołanie w 2010 roku Euroazjatyckiej Unii Celnej. Jest to umowa zakładająca
utrzymywanie wspólnej przestrzeni celnej dla pięciu krajów: Rosji, Białorusi,
Kazachstanu, Armenii i Kirgistanu. W 2014 roku zakres współpracy został
rozszerzony o swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Powołano
do życia Euroazjatycką Unię Gospodarczą (EUG, ang. Eurasian Economic Union EAEU), określaną na początku swojej działalności jako „alternatywa dla Unii
Europejskiej”. Dzięki funkcjonowaniu Unii Celnej towary transportowane z Chin do
Europy

przez

Korytarz

Centralno-Euroazjatycki

tylko

dwukrotnie

podlegają

formalnościom celnym – na granicy Chin i Kazachstanu oraz na granicy Białorusi
i Polski.
Współpraca w ramach EUG, a w szczególności pomiędzy Rosją, Białorusią oraz
Kazachstanem, jest rzeczywiście widoczna w kontekście inicjatywy BRI. Już na
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początku działalności EUG, w 2011 roku, Władimir Putin określił ją jako „organizację,
która może stać się na tyle wpływowa, żeby pełnić rolę łącznika pomiędzy Europą
i dynamicznie rozwijającym się regionem Azji i Pacyfiku”30. Powstają platformy
ułatwiające dialog i współpracę, takie jak UTLC ERA (United Transportation and
Logistics Company, Eurasian Rail Alliance). Jest to organizacja (spółka akcyjna)
z siedzibą w Moskwie, zrzeszająca przewoźników kolejowych trzech państw
tranzytowych. W strukturze UTLC każdy z trzech krajów członkowskich jest
reprezentowany przez narodowe linie kolejowe – wszystkie z równym udziałem
33,33% (Russian Railways, Belarussian Railways oraz Kazakhstan Temir Zholy). Do
zadań UTLC należy między innymi ujednolicenie cenników, dokończenie systemu
obiegu kontenerów, wspólne opracowanie rozkładu jazdy, ujednolicenie procedur.
Z integracji w ramach EUG wynikają więc realne skutki dla inicjatywy BRI.
Jednak należy też uwzględnić pewne niedostatki integracji i współpracy na
obszarze

euroazjatyckim.

Podejmowane

były

próby

rozszerzenia

obszaru

międzynarodowej kooperacji. Przykładem tego była inicjatywa Europe from Lisbon to
Vladivostok, obecnie uznawana za niemożliwą do zrealizowania. Na niekorzyść
procesów integracyjnych działają uwarunkowania geopolityczne – między innymi
wynikające z konfliktu na Ukrainie sankcje nałożone przez UE na Rosję oraz
nałożone w odpowiedzi sankcje odwetowe Rosji. Jednak w tym aspekcie widać
„światełko w tunelu” – Rosja wyraziła zgodę na tranzyt przez swoje terytorium
polskich towarów pod warunkiem ich zaplombowania. Dzięki wykorzystaniu
technologii satelitarnej, tamtejsze organy nadzoru sanitarnego będą mogły
kontrolować tranzyt31.
Poza pełnieniem funkcji krajów tranzytowych, państwa EUG mają również
ambicje bycia partnerami handlowymi Chin, jednak jest to partnerstwo pod wieloma
względami nierówne. Chiny to najważniejszy partner handlowy EUG, zarówno pod
względem importu, jak i eksportu:
•

są odbiorcą 8,4% towarów eksportowanych z EUG do państw trzecich,

•

są nadawcą 24,1% towarów importowanych do EUG z państw trzecich.

Władimir Putin: A new integration project for Eurasia. The future in the making, Izvestia [04.06.2020],
https://russiaeu.ru/en/news/article-prime-minister-vladimir-putin-new-integration-project-eurasia-future-makingizvestia-331 PKP Cargo, Eksport tranzytem mimo embarga [03.07.2020], https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/eksporttranzytem-mimo-embarga/.
30
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Już w tym aspekcie widać istotną dysproporcję: Chiny mają prawie 3-krotnie
większy udział w imporcie do EUG niż w eksporcie z EUG. Ponad 70% towarów
eksportowanych przez kraje członkowskie EUG to towary, które nie są importowane
przez Chiny. W drugą stronę sytuacja wygląda lepiej: 55% towarów eksportowanych
przez Chiny stanowią towary, które jednocześnie importują kraje należące do EUG32.
Tabela 2.8 przedstawia zestawienie towarów podlegających wymianie handlowej na
linii EUG – Chiny.
Tabela 2.8 Najważniejsze towary importowane/eksportowane na linii EUG – Chiny
Co Chiny importują z EUG?

Co EUG importuje z Chin?
Maszyny i części do maszyn

Ropa i inne produkty naftowe

Komputery i sprzęt komunikacyjny

Tarcica, surowe drewno, celuloza drewniana

Tekstylia i artykuły gumowe

Węgiel

Urządzenia i mechanizmy

Rudy, stopy i koncentraty miedzi

Metale (np. stal platerowana)

Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe

Urządzenia transportowe

Rudy, stopy i koncentraty żelaza

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk EUG, Kraj – towary: import, eksport,
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/2019/12.aspx

Nie bez przyczyny Chiny zwane są „warsztatem świata” i wśród towarów, które
dostarczają na rynek światowy, dominują przetworzone, gotowe produkty. Natomiast
EUG eksportuje do Chin przede wszystkim stałe i płynne ładunki masowe. Z tego
wynikają znaczne różnice w możliwości skonteneryzowania towarów podlegających
wymianie handlowej między EUG i Chinami (rys. 2.22). Zaledwie 4% wolumenu
eksportu z EUG do uznaje się za odpowiednie do skonteneryzowania –
w odróżnieniu od 55% towarów skonteneryzowanych przybywających do EUG
z Chin.

Więcej statystyk można znaleźć w raporcie Eurasian Development Bank: Eurasian Economic Integration 2019,
https://eabr.org/upload/iblock/211/EDB_Centre_Report_52_Eurasian_Economic_Integration_2019_eng.pdf
32
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Rysunek 2.22 Wielkość wzajemnego eksportu pomiędzy EUG i Chinami możliwa do
skonteneryzowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies,
Silk Road transport corridors: Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49,
Saint Petersburg 2018.

Większość przewozów kontenerowych z państw członkowskich EUG do Chin
stanowią przewozy multimodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego – ładunki
dostarczane są kontenerami kolejowymi do portów Morza Bałtyckiego, Czarnego,
Azowskiego, Barentsa lub Białego i przekazywane na statki. Problemem dotyczącym
eksportu z EUG do Chin jest tu niedostatek towarów odpowiednich i typowych
do skonteneryzowania. Wzrost w eksporcie kontenerowym do Chin można
osiągnąć między innymi poprzez: rozwój nowych nisz produktowych w eksporcie czy
wzmocnienie kontenerowej struktury towarowej takimi ładunkami, jak drewno, wyroby
metalowe i produkty żywnościowe.
Dążenie do zacieśniania współpracy gospodarczej i integracji pomiędzy EUG
a Chinami pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie inicjatywy BRI. Wzrost wymiany
handlowej zwiększy skalę transportu (również kolejowego), co z kolei:
•

zapewni rozbudowę i unowocześnianie infrastruktury,

•

zapewni dążenie do niwelowania istniejących i tworzących się wąskich gardeł,

•

rozwiąże problem powracających pustych kontenerów,

•

wpłynie na zwiększenie udziału kolei w międzynarodowej wymianie handlowej.

Wszystkie te potencjalne skutki dla inicjatywy BRI zwiększą przepustowość
infrastruktury, na czym – w ogólnym rozrachunku – skorzysta również Europa
i Polska.
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2.5.2 Euroazjatycka Unia Gospodarcza: Kazachstan
Pierwszym krajem tranzytowym na trasie Korytarza Centralno-Euroazjatyckiego
jest Kazachstan. Stanowi on dla Chin swoistą bramę zarówno do EUG (poprzez oba
rozwidlenia Korytarza Centralno-Euroazjatyckiego), jak i do krajów Azji PołudniowoZachodniej (poprzez Korytarz Transkaspijski). Na granicy z Kazachstanem następuje
pierwsza kontrola celna oraz przeładunek, konieczny przez zmianę szerokości torów.
Głównym portem przeładunkowym jest Dostyk/Alashankou, ale z uwagi na
konieczność poprawy efektywności głównych korytarzy BRI, podjęto ogromną
inwestycję w port Khorgos/Altynkol. Na rysunku 2.23 przedstawiono trasy przebiegu
Korytarzy BRI oraz jej punkty krytyczne w Kazachstanie.

Rysunek 2.23 Inicjatywa BRI w Kazachstanie.
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Silk Road transport corridors:
Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49, Saint Petersburg 2018.

Jednym z atutów suchego portu w Khorgos (ang. Khorgos Gateway) jest jego
lokalizacja. Pomimo położenia w pobliżu euroazjatyckiego bieguna niedostępności,
znajduje się on w optymalnym dla inicjatywy BRI miejscu granicy kazachsko-chińskiej
– około 6 kilometrów od przejścia granicznego Altynkol. Port funkcjonuje w ramach
Wolnej Strefy Ekonomicznej Khorgos (ang. Khorgos Free Economic Zone) i jest
określany jako „jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć infrastrukturalnych
inicjatywy BRI”. Port został częściowo oddany do użytku w 2015 roku i w pierwszym
roku funkcjonowania obsłużono tam ponad 70 000 TEU. Ówcześnie prognozowano,
że w 2020 roku liczba obsługiwanych kontenerów osiągnie nawet 500 000 TEU.
W

miarę

rozwoju

portu

w

Khorgos coraz

więcej

ładunków

będzie

tam
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przekierowywane z Dostyk, co pozwoli zaoszczędzić około 20 godzin z każdego
transportu.
Jednak inwestycja w Khorgos nie jest jedynym przykładem proaktywnej strategii
Kazachstanu i starań o zwiększenie swojej konkurencyjności na globalnym rynku
przepływów ekonomicznych. W 2015 roku zainicjowano rządowy program Nurly Zhol,
mający na celu usprawnienie infrastruktury transportowej w całym kraju. Podczas
pierwszego etapu programu (lata 2015-2019) osiągnięte rezultaty były imponujące:
przy realizacji programu powstało ponad 400 tys. miejsc pracy, udział transportu
w PKB Kazachstanu wzrósł do 8,3%, oddano do użytku 1,4 tys. km nowych linii
kolejowych, a pojemność terminali przeładunkowych na granicy Kazachstanu
z Chinami wzrosła do 40 mln ton rocznie33.
Do 2025 roku program Nurly Zhol ma kosztować, według szacunków władz
Kazachstanu, ponad 16 miliardów $. Polityka rozwoju Kazachstanu zdaje się być
ewenementem na obszarze Azji Centralnej. Pozycję regionalnego lidera przemian
kraj ten zawdzięcza między innymi konsekwentnej polityce reform, stosunkowo
stabilnej sytuacji wewnętrznej oraz strukturze eksportu. Ten ostatni czynnik
szczególnie wpływa na współpracę tego kraju z Chinami: Kazachstan oferuje
Chinom surowce, w stosunku do których chiński rynek jest niezmiennie chłonny.
Tabela 2.9 przedstawia zestawienie towarów podlegających wymianie handlowej na
linii Kazachstan – Chiny.
Tabela 2.9 Najważniejsze towary importowane/eksportowane na linii Kazachstan –
Chiny
Co Kazachstan importuje z Chin?

Co Chiny importują z Kazachstanu?

Tkaniny, tekstylia i obuwie

Rudy, stopy i koncentraty miedzi

Komputery i sprzęt komunikacyjny

Ropa naftowa

Maszyny i urządzenia, części do
pojazdów

Inne surowce: stopy żelaza, cynk, tytan

Maszyny drogowe i budowlane

Ziarna słonecznika, pszenica

Elementy i wyroby metalowe

Oleje: rzepakowy, słonecznikowy,
kokosowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk EUG, Kraj – towary: import, eksport,
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/2019/12.aspx
33

Official Information Source of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, Government summed up
implementation results of Nurly Zhol State Program for five years and sets goals for 2020-2025 [04.06.2020],
http://www.government.kz/en/news/pravitelstvo-podvelo-itogi-pyati-let-realizacii-gosprogrammy-nu-rly-zhol-ipostavilo-celi-na-2020-2025-gody.
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W 2019 roku Kazachstan osiągnął wartość eksportu do Chin na poziomie
niespełna 8 mld $, głównie dzięki sprzedaży surowców mineralnych i surowców
rolnych. Według statystyk EUG, Kazachstan osiągnął ówcześnie nadwyżkę handlową
nad Chinami o wartości ponad 1,2 mld $. Przewiduje się stabilny wzrost
kazachskiego eksportu do Chin, jednak w przypadku ładunków odpowiednich do
transportu w kontenerach ograniczone możliwości eksportowe rodzimego przemysłu
przetwórczego raczej wykluczają znaczący wzrost ruchu kontenerowego. Jeżeli
natomiast chodzi o import towarów do Kazachstanu z Chin, w strukturze ruchu
towarowego dominują produkty gotowe – odpowiednie dla ruchu kontenerowego.
Pomimo rosnącego zaangażowania w inicjatywę BRI oraz znacznych inwestycji
w infrastrukturę, przed Kazachstanem stoją wyzwania na najbliższe lata:
•

zwiększenie rezerw zdolności przepustowej (tak, aby obsługiwać rosnący
z każdym rokiem tranzyt kontenerowy na trasach BRI);

•

modernizacja systemów sygnalizacji i sterowania ruchem;

•

elektryfikacja odcinków torów prowadzących do granicy z Chinami.

Podczas warsztatów zorganizowanych dla pracowników portu w Khorgos pod
koniec 2019 roku, za jeden z głównych celów postawiono zredukowanie czasu
potrzebnego na przeładunek związany z szerokością torów na granicy. Według
informacji dostępnych w źródłach Międzynarodowego Związku Kolei, ustalono wtedy
nowe normy dotyczące czasu przeładunku. Obecny czas potrzebny na zawrócenie
lokomotywy (5,5 godziny) ma być skrócony do 2 godzin (lub 3 godzin – z wagonami).
Podczas warsztatów poruszono również istotną kwestię opracowania wspólnego
formularza do wypełniania dla maszynistów w obu językach. Wszystkie te cele zdają
się jednak całkowicie możliwe do osiągnięcia dla Kazachstanu, a ich pomyślna
realizacja to kolejne kroki na drodze rozwoju inicjatywy BRI.
2.5.3 Euroazjatycka Unia Gospodarcza: Rosja
Rosja jako kraj tranzytowy pełni szczególnie istotną rolę w inicjatywie BRI. Przez
jej terytorium przebiegają aż 3 korytarze BRI: znaczna większość Korytarza
Transsyberyjskiego (na rys. 2.24 oznaczony kolorem niebieskim), zachodnia część
Korytarza Centralno-Euroazjatyckiego (czerwony) oraz część Międzynarodowego
Korytarza Północno-Południowego (żółty).
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Rysunek 2.24 Inicjatywa BRI w Rosji
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Silk Road transport corridors:
Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49, Saint Petersburg 2018.

Fragmenty korytarzy BRI przebiegające przez terytorium Rosji charakteryzują się
stosunkowo wysoką jakością infrastruktury. Linie są w pełni zelektryfikowane,
dwutorowe, wyposażone w nowoczesne systemy. Jeżeli chodzi o przejścia graniczne
należące do BRI, z perspektywy Rosji największą rolę odgrywają dwa z nich:
przejście

Karymskaja/Zabajkalsk

na

granicy

z

Chinami

oraz

przejście

Zaudinskij/Nauszki na granicy z Mongolią (rys. 2.25, oznaczone strzałką).

Rysunek 2.25 Istotne dla inicjatywy BRI rosyjskie przejścia graniczne
Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Silk Road transport corridors:
Assessment of trans-EAEU freight traffic growth potential, Report 49, Saint Petersburg 2018.

Dla wymiany handlowej pomiędzy Rosją i Chinami istotną rolę odgrywa przejście
graniczne w Zabajkalsku. Ciągle obsługuje ono większość ruchu kontenerowego
pomiędzy Rosją a Chinami (pomimo zauważalnego w ostatnich latach wzrostu
udziału suchych portów w Kazachstanie). Jeżeli jednak chodzi o wymianę handlową
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pomiędzy Chinami a Europą, to w ostatnich latach wzrost udziału Kazachstanu
i portów przeładunkowych w Khorgos i Dostyk jest już znacznie większy. Ogromne
programy rozwojowe Kazachstanu, modernizacja infrastruktury i inwestycja w suchy
port w Khorgos sprawiły, że Korytarz Centralno-Euroazjatycki stał się dla Chin
kluczowy w wymianie handlowej z Europą. Nie należy jednak zapominać, że część
tego korytarza przebiega także przez terytorium Rosji – a więc ciągle bierze ona
udział w tranzycie na linii Europa – Chiny.
Z perspektywy Polski udział Rosji w inicjatywie BRI jest o tyle istotny, że kiedy
infrastruktura przeładunkowa na granicy Polski i Białorusi (Małaszewicze, przejście
graniczne Terespol/Brześć) okaże się niewystarczająca, żeby sprostać rosnącej
wymianie handlowej pomiędzy Europą i Chinami, część tranzytu może zostać
przekierowana na północny zachód Rosji. W takim wypadku znacząco wzrosłoby
znaczenie

portu

przeładunkowego

w

Sankt-Petersburgu

i/lub

Obwodu

Kaliningradzkiego. Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku został zrealizowany
testowy transport 49-kontenerowego pociągu z Xi’an w Chinach do portu
w Kaliningradzie i dalej, drogą morską, do niemieckiego portu Rostock. Natomiast w
sierpniu 2020 przez Kaliningrad kursowały już regularne połączenia z i do Chin (na
przykład Chengdu - Rotterdam)34. Minusem jest tu konieczność przeładunku
kontenerów pomiędzy transportem kolejowym a morskim. Rosja i inne kraje EUG są
jednak zdeterminowane, żeby zachować swój udział i wpływy w inicjatywie BRI,
a jako że nie mają możliwości przyspieszenia inwestycji modernizacyjnych w Polsce
– mogą oddziaływać na przebieg i wykorzystanie korytarzy właśnie w taki sposób.
W 2019 roku EUG jako organizacja osiągnęła poziom wymiany handlowej
z Chinami na poziomie prawie 67 mld $ (wartość importu z Chin) i około 65,5 mld $
(wartość eksportu do Chin). Rosja była odpowiedzialna za około 80% tej wymiany
handlowej. Rosja eksportuje do Chin głównie paliwa (ropa naftowa), surowce (miedź,
metale szlachetne, żelazo), drewno, silniki turboodrzutowe, produkty spożywcze
(mrożone ryby, skorupiaki) oraz nawozy. W 2016 roku tylko 10-20% eksportu z Rosji
do Chin stanowiły ładunki skonteneryzowane, przesyłane drogą kolejową. Pozostałe
towary transportowane są drogą morską, z wykorzystaniem kolei tylko w celu
dowiezienia ładunków do portu. Jeżeli natomiast chodzi o import towarów z Chin,

34

Rail Freight, Kaliningrad grand winner as alternative route on New Silk Road [22.09.2020],
https://www.railfreight.com/specials/2020/08/11/kaliningrad-grand-winner-as-alternative-route-on-new-silk-road/
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struktura towarowa odpowiada tej przedstawionej dla całej EUG (patrz: podrozdział
2.5.1 Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG)).
Jednak pozycja Rosji w inicjatywie BRI nie jest istotna tylko ze względu na
wysoką wartość wymiany handlowej pomiędzy Rosją a Chinami. Rosja:
•

jest krajem dominującym w EUG, a więc ma decydujący głos w każdej
podejmowanej decyzji dot. współpracy czy rozwoju infrastruktury na terenie krajów
członkowskich EUG;

•

jest regionalnym mocarstwem, istotnym dla Chin zarówno jako „sojusznik”
w regionie Eurazji, jak i jako potencjalny partner w stosunkach ze Stanami
Zjednoczonymi;

•

jako strona konfliktu na Krymie ma możliwość nakładania i zdejmowania
sankcji na produkty europejskie oraz zablokowania ich tranzytu przez swoje
terytorium;

•

jest ważnym eksporterem surowców, istotnych dla napędzania chińskiego
przemysłu;

•

jest najważniejszym eksporterem metali szlachetnych (pallad, platyna),
niezbędnych do produkcji w branży motoryzacyjnej i elektronicznej;

•

jest sojusznikiem Chin w walce z przewagą dolara amerykańskiego na
globalnym rynku walut.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że Rosja, pomimo bycia 8-krotnie mniejszą
gospodarką od Chin, ma duże znaczenie w inicjatywie BRI. W najbliższej
perspektywie można więc spodziewać się zacieśniania współpracy pomiędzy Rosją
a Chinami.
2.5.4 Euroazjatycka Unia Gospodarcza: Białoruś
Położenie geograficzne i geopolityczne Białorusi jest jednym z jej głównych
atutów dla inicjatywy BRI. Przez obszar Białorusi przebiegają dwa Korytarze BRI:
Transsyberyjski i Centralno-Euroazjatycki. Oba prowadzą do przejścia granicznego
Brześć/Małaszewicze, istotnego z punktu widzenia roli Polski w BRI. Przez Białoruś
przebiega również szlak transportowy z południa na północ Europy Wschodniej –
z wybrzeża Ukrainy do Obwodu Kaliningradzkiego lub portu w Kłajpedzie na Litwie
(zob. podrozdział 3.2.2

Pominięcie Polski). Sprawia to, że w przypadku

zainteresowania strony chińskiej alternatywnymi trasami z pominięciem Polski,
Białoruś ma szansę na pozostanie stroną w inicjatywie i państwem tranzytowym.
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W przeciwieństwie do pozostałych opisanych krajów EUG, Białoruś nie stanowi
dla Chin ważnego partnera handlowego. W 2019 roku odpowiadała zaledwie za 1%
eksportu z EUG do Chin i za około 5% importu z Chin do krajów EUG. Podstawą
białoruskiego eksportu do Chin były w 2019 roku nawozy potasowe, celuloza
drzewna,

poliamidy

oraz

artykuły

spożywcze

(mrożona

wołowina,

mleko

skondensowane, mięso, podroby drobiowe). Natomiast import z Chin to głównie
produkty gotowe, zarówno w grupie dóbr przemysłowych, jak i konsumenckich –
elektronika, części do maszyn i urządzeń, tekstylia, maszyny, zabawki. Eksport
z Białorusi do Chin mógłby w krótkiej perspektywie wzrosnąć głównie za sprawą
artykułów spożywczych – mają one stosunkowo niewielkie wymagania co do bazy
przemysłowej, co stanowiłoby mniejszą przeszkodę dla niedoinwestowanego
białoruskiego przemysłu.
Białoruś może stanowić dla chińskich inwestorów interesujące miejsce do
lokowania zakładów przemysłowych. Na korzyść tej tezy przemawia mała
konkurencja ze strony rynku wewnętrznego. Niekorzystne czynniki dla inwestowania
na Białorusi mogą natomiast stanowić: słaba pozycja kraju w EUG, zależność od
Rosji, konieczność głębokiej modernizacji istniejących zakładów lub tworzenia ich od
podstaw. Białorusi zależy jednak na pozyskaniu silnego sojusznika i aktywnie działa
w tym kierunku, odkąd sytuacja gospodarcza Rosji straciła na stabilności w 2014
roku. Chiny natomiast mogą wyrażać zainteresowanie przenoszeniem części swojej
nadprodukcji poza granice kraju, bliżej rynku unijnego.
Głównym punktem chińskich inwestycji na Białorusi jest na razie budowa parku
technologicznego „Wielki Kamień” 25 km na wschód od stolicy kraju, Mińska.
Głównym założeniem projektu jest stworzenie dogodnych warunków i przyciągniecie
inwestycji poprzez ulgi podatkowe i inne udogodnienia dla chińskich przedsiębiorstw.
Całe przedsięwzięcie ma na celu ożywienie i zmodernizowanie krajowej gospodarki.
Latem 2019 roku podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego dyrekcja parku
ogłosiła, że w Wielkim Kamieniu zrealizowano już inwestycje za 0,5 mld $, drugie tyle
ma jeszcze zostać zainwestowane, a w parku działa ponad 500 firm. Jednak po
zweryfikowaniu tych informacji okazało się, że na terenie parku działało zaledwie
12

podmiotów,

a

większość

zrealizowanych

inwestycji

stanowiły

nakłady
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białoruskiego rządu35. Jedną z większych inwestycji zagranicznych poczyniło
w Wielkim Kamieniu chińskie przedsiębiorstwo logistyczne China Merchants.
Białoruś ciągli liczy jednak na napływ chińskich przedsiębiorstw, a wraz z nimi –
napływ kapitału, technologii i wiedzy. Duże znaczenie w tej współpracy mają również
otwarte linie kredytowe, pożyczki rządowe i kredyty na warunkach komercyjnych.
Mimo, że za tym napływem gotówki często idą również kontrakty dla chińskich firm na
realizację inwestycji czy zakup potrzebnego sprzętu w Chinach, dla Białorusi ciągle są
to atrakcyjne oferty. Natomiast Chiny dzięki tym działaniom nabywają lojalnego
sojusznika i potencjalne tereny inwestycyjne w pobliży europejskiego rynku zbytu.
2.5.5 Kraje tranzytowe: Ukraina
Ukraina i jej rola w tranzycie towarów pomiędzy Europą i Chinami jest niepewnym
i do pewnego stopnia niewiadomym punktem na mapie Europy i Azji. Trwający od
2016 roku konflikt pomiędzy Ukrainą i Rosją jest jednym z czynników wpływających na
ostateczny kształt połączeń kolejowych funkcjonujących w inicjatywie BRI. Od stycznia
2016 roku, decyzją rosyjskiego rządu, zablokowane zostały połączenia kolejowe
pomiędzy Ukrainą a Azją. Miało to na celu zakłócenie ukraińskiego eksportu na
wschód, jednak w efekcie wpłynęło też na całkowite zatrzymanie tranzytu pomiędzy
Europą i Azją przez Ukrainę. Wpłynęły na to zarówno względy infrastrukturalne
(blokada kolei), jak i praktyczne (zwiększone ryzyko, niestabilność regionu). Strona
chińska natomiast nie protestowała, ponieważ istotne jest dla nich utrzymanie Rosji
(a co za tym idzie, całej EUG) jako strony zaangażowanej w inicjatywę BRI – ponieważ
alternatywą jest Rosja jako przeciwnik BRI.
Począwszy od czerwca 2017 r., przez Ukrainę ponownie zaczęły przejeżdżać
pociągi tranzytowe do UE w kierunku Słowacji i Węgier. Z perspektywy Słowacji
i Węgier uczestnictwo Ukrainy w BRI jest kluczowe. Możliwość stabilnego tranzytu
przez ten kraj zwiększyłaby szanse na wykorzystywanie drogi południowej,
a pociągi jadące z Chin kończyłyby wtedy swoją drogę w Koszycach na Słowacji.
Możliwość swobodnego transportu przez Ukrainę byłaby korzystna również
z

perspektywy

wykorzystania

Litwy
drogi

i

Rosji

(Obwodu

wschodniej36.

Oba

Kaliningradzkiego)
te

scenariusze

i

potencjalnego

zakładają

jednak

umniejszenie lub całkowite zniwelowanie roli Polski jako miejsca międzynarodowego
Belsat TV, Czy Białoruś zyskuje na chińskich inwestycjach? [08.06.2020], https://belsat.eu/pl/news/czybialorus-zyskuje-na-chinskich-inwestycjach/
36 Więcej informacji o potencjalnych drogach pomijających Polskę w podrozdziale 3.2.2 Pominięcie Polski.
35
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hubu przeładunkowego. Można więc powiedzieć, że od sytuacji na Ukrainie
i ewentualnego wykorzystania tych alternatywnych tras w sporym stopniu zależy
pozycja Polski w inicjatywie BRI.
Jednak Polska i Ukraina mogą również współistnieć i kooperować w BRI.
W styczniu 2020 roku do terminalu w Sławkowie dotarł pierwszy pociąg kontenerowy
z Chin, pokonując po drodze Kazachstan, Rosję i Ukrainę właśnie37. Takie
połączenie stanowi dla Polski ogromną szansę na wykorzystanie atutu w postaci
prowadzącego aż do Sławkowa szerokiego toru, dzięki któremu nie jest wymagany
przeładunek kontenerów na granicy kraju. Na korzyść tego rozwiązania przemawiają
inwestycje w modernizację obiektów infrastruktury – zarówno Euroterminala
Sławków, jak i torów, przejść granicznych i punktów kontroli celnej po stronie
Ukraińskiej. Jednak znaczącą wadą jest tu ciągle nieustabilizowana sytuacja
polityczna Ukrainy, a obawy dotyczące stabilności połączenia oraz bezpieczeństwa
przewożonych towarów na terenie kraju mogą zniechęcać do rozwijania tego
połączenia.
Z tego powodu, pomimo starań strony ukraińskiej, większość towarów
przybywających do UE przez jej wschodnią granicę, ciągle pokonuje ją w Polsce,
przez granicę z Białorusią. Sporo zależy więc od przepustowości przejścia
granicznego w Małaszewiczach, ponieważ jeżeli przepływ towarów będzie odbywał
się tam w sposób niezakłócony, może nie być potrzeby poszukiwania alternatywnych
tras – lub komplementarne trasy zostaną wytyczone z uwzględnieniem Polski.

2.6 Ostatnia (pierwsza) Mila - kraje UE
2.6.1 Hub Gate pod UE
Unia Europejska jest obszarem, w którym się zaczyna, jak i kończy transport
cargo z Chińskiej Republiki Ludowej. Analizując wymianę handlową między
regionami, w łatwy sposób można zauważyć asymetrię na korzyść Państwa Środka.
W tym podrozdziale Unia Europejska zostanie opisana głównie jako odbiorca
transportów z Chińskiej Republiki Ludowej wraz z uwzględnieniem punktów
krytycznych na szlaku BRI, które dzielimy na:

TVP Info, Nowy Jedwabny Szlak: Pierwszy pociąg kontenerowy z Chin dotarł do terminala w Sławkowie
[09.06.2020], https://www.tvp.info/46072651/nowy-jedwabny-szlak-pierwszy-pociag-kontenerowy-z-chin-dotarldo-terminala-w-slawkowie
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•

punkty wejścia do strefy celnej Unii Europejskiej – w tym przypadku
najczęściej mowa o przeładunkach z szerokiego toru na wąski,

•

końcowe destynacje transportów kolejowych z Chin,

•

docelowe rynki dostaw.

2.6.2 Punkty wejścia
Rysunek 2.26 przedstawia mapę paneuropejskich korytarzy transportowych,
czyli takich, na przebieg których składają się co najmniej dwie różne drogi
transportowe o stosownych parametrach technicznych, z rozmieszczonymi na nich
węzłami transportowymi, na przykład węzłami transportowymi. Rysunek ten
wykorzystano, aby dokonać analizy wejść do Unii Europejskich, które zostały
zaznaczone na mapie w punktach A-D. Należy dostrzec, że liczba tych przejść jest
niewielka, co zwiększa ryzyko wystąpienia wąskich gardeł w procesie transportowym
(jak np. w Małaszewiczach), dlatego ich funkcjonowanie jest niezwykle ważne dla
całego projektu BRI. Wąskie gardła powodują zatrzymanie pociągów w celu
wykonania szeregu procedur prawnych, których skrócenie może w znacznym stopniu
zmniejszyć czas przejazdu, ale także technicznych, jak na przykład proces
dekompozycji pociągów z Dalekiego Wschodu na inne pociągi lub ciężarówki.

Rysunek 2.26 Paneuropejskie korytarze transportowe
Źródło: Wikipedia, Paneuropejski korytarz transportowy [12.06.2020]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paneuropejski_korytarz_transportowy
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Z rysunku 2.26 widać, że granica z Unią Europejską jest przekroczona
w następujących miejscach:
A. w drugim korytarzu paneuropejskim (Berlin – Poznań – Warszawa – Brześć –
Mińsk – Smoleńsk – Moskwa – Niżny Nowogród) na granicy polskobiałoruskiej w Małaszewiczach (zobacz podrozdział 3.3.2 PKP Cargo, PKP
Cargo a Małaszewicze);
B. w trzecim korytarzu paneuropejskim (Bruksela – Akwizgran – Kolonie –
Drezno – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – Kijów), gdzie występuje
kolej szerokotorowa PKP LHS prowadząca do Sławkowa (zobacz podrozdział
3.3.3. PKP LHS a Sławków);
C. w piątym korytarzu paneuropejskim (Wenecja – Kijów wraz z trzema
wersjami),

gdzie

występuje

konkurencyjna

alternatywa

dla

portów

przeładunkowych w Polsce;
D. w dziewiątym korytarzu paneuropejskim, który prowadzi przez Sankt
Petersburg po Helsinki.
2.6.3 Punkty docelowe
Poniżej

zostały

przedstawione

miejsca,

w

których

znajdują

się

huby

transportowe, dokąd kierowana jest większość połączeń ChRL – UE, a także UE –
ChRL. W tych miejscach następuje kompozycja oraz dekompozycja składów
kolejowych cargo.
Duisburg: ten hub logistyczny położony w Nadrenii Północnej-Westfalii
obsługuje obszar Niemiec, Beneluksu, północnej Francji. Połączenie Chiny – UE (do
Duiportu) generuje dla portu 5,4% przeładunków kolejowych. Tabela 2.10
przedstawia port w Duisburgu w danych liczbowych.
Tabela 2.10 Port w Duisburgu
Liczba obsłużonych TEU w 2019 roku 4 mln
Liczba obsłużonych TEU do Chin

108 tys. (ok. 2,7% przewiezionych
kontenerów)

Liczba obsłużonych ton ładunków

61,1 mln ton

Procent obsługiwanych pociągów

25%

Liczba procesowanych pociągów

25 tys.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Duisportu https://www.duisport.de/
[12.06.2020].

Tygodniowo z Duisburga wyjeżdża ponad 40 pociągów do kilkunastu lokalizacji
w Chinach. W raporcie Parlamentu Europejskiego można znaleźć informacje, że aby
zwiększyć liczbę połączeń należy: przyzwyczaić się do nowych systemów, poprawić
planowanie godzin, w tym "real time information", liczyć się z opłatami oraz cłami,
a także z dokumentami, które będą tworzone w różnych językach obcych. Rysunek
2.27 przedstawia połączenia, które odbywają się między portem w Duisburgu
a Chinami.

Rysunek 2.27 Połączenia z Duisburga do Chin
Źródło: Duisport.de

W Permie szlak rozdziela się na Szlak Centralno-Euroazjatycki oraz na Szlak
Transsyberyjski. Z Centralno-Euroazjatyckiego można dojechać do: Lanzhou, Xian,
Chengdu, Chongqing, Changsha, Wuhan oraz Yiwu, natomiast z Transsyberyjskiego
do: Shenyang, Yingkou, Pekinu, Tianjin, Qingdao, Suzhou, Shengzhou, Szanghaju
oraz Yiwu. Z tego szlaku istnieje również możliwość przeprawy do Korei Południowej
oraz Japonii.
Hamburg: Ze względu na fakt, że w tym mieście znajduje się największy port
morski, w tym dużej mierze opiera się na transporcie intermodalnym, należy do
ważnego punktu na mapie BRI. Do portu morskiego w Hamburgu docierają towary
w 48,2% transportem kolejowym. Ponadto pociągi jeżdżące z/do Portu Hamburg
generują 12% wszystkich kolejowych przewozów w Niemczech. Codziennie na
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portowych torach odstawczych zatrzymuje się ponad 200 pociągów towarowych.
Liczba wagonów obsługiwanych w porcie to 500 około dziennie, a łączna długość linii
kolejowych w porcie wynosi ok. 300 kilometrów. W hamburskim porcie w 2019 roku
import TEU wyniósł 4,7 mln, natomiast eksport TEU 4,5 mln. Hamburg jest połączony
koleją z ponad 2000 destynacjami w Europie oraz Azji, w tym z 177 w Chinach.
Lipsk: Ten port kolejowy cargo jest znany przede wszystkim z wdrożenia
innowacyjnego oraz zaawansowanego technologicznie systemu CargoBeamer. Jest
to także największy port w Niemczech, o powierzchni 340 hektarów. Kolejną zaletą
jest jego położenie. Znajduje się zaledwie 7 kilometrów od lotniska Lipsk-Halle, który
w przeważającej większości obsługuje samoloty cargo. Kolejnym atutem położenia
tego portu jest przecięcie się szlaków łączących Skandynawię z Europą Południową
oraz kraje Beneluksu z Europą Wschodnią38.
Porty, które czeka dalsza modernizacja:
Łódź: obsługuje 25% pociągów w relacji Chiny – UE. Odpowiadają one za 7%
wartości towarów w relacjach z Chengdu i Xiamen. Nie jest wykluczone, że
w niedalekiej przyszłości powstanie w regionie łódzkim kolejny niezależny terminal do
obsługi handlu z Chinami. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że można umożliwić
chińskim partnerom zbudowanie własnego terminala, który zapewni im najniższe
koszty. Władzom miasta zależy na współpracy, ponieważ jest to jeden z elementów
promocji miasta oraz wzrostu liczby miejsc pracy, od tysiąca do nawet 3 tysięcy.
Wiedeń: w planach jest stworzenie terminalu w Wiedniu, a w celu jego realizacji
powstanie szeroki tor z Koszyc do Wiednia. Jego budowę argumentuje się
zwiększeniem liczbą punktów styku między Azją a Europą. Faza projektowa potrwa do
2025 roku, a ukończenie budowy szacuje się między 2030 a 2033 rokiem. Koszt
budowy jednotorowej linii, która da możliwość przewiezienia 22 milionów ton produktów
w ciągu roku, pochłonie 6,5 mld €. W związku z tą inwestycją, 30% kontenerów
pozostanie na torach, ponieważ mieszkańcy Bratysławy oraz Wiednia będą również
odbiorcami końcowymi. Projekt cieszy się dużym poparciem ze strony Kolei Rosyjskich.
Pozostałe porty niemieckie, które łączą kraj z Chinami:
Niemcy to kraj z największą infrastrukturą kolejową w Europie. To właśnie
u naszego zachodniego sąsiada było testowane połączenie pilotażowe z Xiangtang
S. Bartosiewicz, T. Waśniewski, Analiza sieci centrów logistycznych w Niemczech, Systemy Logistyczne Wojsk
nr 42, 2015.
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do Hamburga. Tabela 2.11 przedstawia połączenia niemiecko-chińskie, które
wpłynęły w dużym stopniu na rozwój inicjatywy BRI.
Tabela 2.11 Przegląd połączeń kolejowych cargo między Niemcami a Chinami
w ramach inicjatywy BRI
Miasto
(DE)

Jak połączenie
wpłynęło na
inicjatywę BRI?

Miasto
(CHN)

Od kiedy?

Firma
realizująca
połączenie

Duisburg

Chongqing

01.2012 r.

YuXinOu
Logistics
Company, Trans
Eurasia Logistics

Najczęstsze
połączenie,
realizowane z DE do
CHN 3 razy w
tygodniu

Lipsk

Shenyang

09.2011 r.

DB Schenker

Przykład połączenia w
ramach inicjatywy
Nowego Jedwabnego
Szlaku

Hamburg

Zhengzhou

07.2013 r.

Trans Eurasia
Logistics (do lipca
2016 r.), DHL
Freight Operation

Połączenie aktywnie
promowane w ramach
inicjatywy BRI przez
DHL Freight Operation

Hamburg

Harbin

06.2015 r.

Trans Eurasia
Logistics

Połączenie
promowane jako
przykład w ramach
BRI

Nurnberg

Chengdu

10.2015 r.

Hellmann Rail
Eurasia

Połączenie
promowane jako
przykład Nowego
Żelaznego
Jedwabnego Szlaku

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Think-tank Network on China (ETNC), Europe
and China’s New Silk Roads, http://www.iai.it/sites/default/files/2016_etnc_report.pdf

2.6.4 Docelowe rynki dostaw
Dzięki zalecie transportu door-to-door, odbiorcy końcowi korzystają w większości
z transportu samochodowego. Jednak transport kolejowy bądź intermodalny
z wykorzystaniem kolei może być atrakcyjny w krajach o gęstej sieci kolei, których
rynki są chłonne oraz duże, a także w takich, które kooperują z odległymi państwami
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między innymi przy pomocy kolei. Najbardziej zainteresowanymi krajami w koncepcji
kolejowego BRI są39:
•

Niemcy, ponieważ kontenery docierają do ich największych portów, gdzie dalej
są przeładowywane na kontenerowce lub transport samochodowy, a ponadto
są największą europejską gospodarką oraz najbliższym partnerem handlowym
ChRL w UE.

•

Włochy – od strony kulturowej oraz relacji politycznych w zakresie
zainteresowań należy uznać włoski rynek, który w znacznej mierze jest
otwarty na chińskich klientów, jak i chińskie inwestycje, które są największe
w całej Europie.

•

Hiszpania, czyli największy przyjaciel Chin w Europie do momentu wybuchu
kryzysu ekonomicznego. Po tym czasie Państwo Środka zaczynało się stawać
bardziej asertywne w kontaktach handlowych z Hiszpanią, a w późniejszych
latach na forum ONZ Hiszpania potępiała Państwo Środka za działania
w Tybecie. Mimo tych negatywnych zjawisk wciąż jest nadzieja, jak i kolejowy
potencjał na rozszerzenie współpracy w ramach BRI.

2.6.5 Polityka UE
W sprawie Nowego Jedwabnego Szlaku Unia Europejska nie wykazuje
praktycznych działań, które mogłyby prowadzić do polepszenia współpracy na linii
Chiny – Unia Europejska (zobacz podrozdział 1.2.2 Relacje Chin z Unią Europejską).
Argumentuje to fakt, że koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku dotyczy państw
członkowskich w różnym stopniu. Ponadto, każde z nich zmaga się z dużym
deficytem handlowym przez agresywną politykę fuzji i przejęć prowadzoną przez
Chiny. Najskuteczniej z deficytem handlowym walczą w Unii Europejskiej Niemcy.
Niemcy, jak również Francja, w sposób najpełniejszy spośród państw europejskich
wykorzystują potencjał współpracy gospodarczej z Chinami, traktując ją obecnie jako
istotną

alternatywę

w

obliczu

coraz

większej

nieprzewidywalności

Stanów

Zjednoczonych w relacjach politycznych i gospodarczych.
Przez część państw-członków Unii Europejskiej, Chiny postrzegane są jako
konkurent na rynkach globalnych. Zarzuca się Chinom działania handlowe niezgodne
z przepisami unijnymi, a jednocześnie wskazuje na ograniczanie przez Pekin
39

European Council for Foreign Relations, China at The Gates: A New Power Audit Of EU-China Relations,
https://www.ecfr.eu/page/-/China_Power_Audit%281%29.pdf
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dostępu do chińskiego rynku. W latach 2016-2017 doszło do pogorszenia relacji na
linii Chiny-Niemcy, ponieważ Chiny nie wywiązały się z umowy, w której otworzą
w większym stopniu swój rynek na niemieckie produkty, w zamian za możliwość
przejmowania niemieckich przedsiębiorstw w większym stopniu.
W raporcie Eurasian Development Bank (EDB)40 na podstawie ankiet
i wywiadów wysnuto konkluzję, że potencjalna chęć europejskich inwestorów do
partycypowania w projekcie BRI zależy nie tylko od potencjalnych korzyści, ale także
od stabilności ekonomicznej państw oraz transparentnych procesów decyzyjnych. Na
podstawie badań IIASA, Chiny oraz państwa Unii Europejskiej przejawiają większą
chęć do inwestycji do 2025 roku w ramach BRI (Unia Europejska w ponad 70%,
Chiny w ponad 60%) niż państwa tranzytowe, które są temu w ponad 60% niechętne.
Tendencja odwraca się w inwestycjach w ramach BRI do 2040 roku. Niechętne
inwestycjom są Chiny, w blisko 60% oraz kraje tranzytowe, które są niechętne aż
w 75%. Kraje Unii Europejskiej są nastawione pozytywnie na długoterminowe
inwestycje związane z koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku.
Analiza raportu EDB pozwoliła wyszczególnić czynniki, które wpływają na chęć
państw do inwestycji infrastrukturalnych pod koncepcję BRI. Zaliczyła do nich:
•

jakość transportu oraz infrastrukturę logistyczną w kraju odbiorcy,

•

wydajność instytucji rządowych w kraju odbiorcy,

•

koszty transportowe oraz logistyczne.

W

tych

okolicznościach,

kiedy

wypracowanie

wspólnego,

spójnego,

konstruktywnego stanowiska w sprawie relacji UE – Chiny jest kwestią trudnej do
określenia perspektywy, Pekin toczy rozmowy z poszczególnymi członkami Unii
(Węgry, Niemcy, Francja, Włochy, Czechy), konsekwentnie realizując swoje
zamierzenia dotyczące rozwoju BRI.
2.6.6 Inni interesariusze
Jednym z celów naszego projektu jest odnalezienie jak największej liczby
interesariuszy, w celu współpracy. Wśród organizacji, które zajmują się stricte
stosunkami z Chinami, należy wyróżnić Ośrodek Studiów Wschodnich, która jest
organizacją wiodącą w temacie BRI oraz The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities (CEJSH), który wydaje wiele interesujących opracowań
40

Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies, Belt and Road transport corridors: Barriers and
investments, Report 50, Saint Petersburg 2018.
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w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku. W 2017 roku na terenie Węgier powstał
pierwszy zarejestrowany chiński think-tank o nazwie China-CEE Institute, który jest
częścią Research Centre on One-Belt-One-Road. Na podstawie artykułów, pomocy
bądź współpracy można szukać wśród takich formatów jak 17+1, który jest bardzo
blisko powiązany z Chinami, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, a także
formatu ASEM, którego członkowie są interesariuszami BRI. Z finansowych
organizacji należy wyszczególnić EBRD (European Bank for Reconstruction and
Development) oraz EIB (European Investment Bank).

2.7 Gracze / Stakeholderzy
2.7.1 Opłaty
W 2016 r. wartość dodana dla państw Unii Europejskiej wygenerowana przez
połączenie kolejowe Chiny – UE wyniosła około 0,28 mld $. Zdecydowana większość
tej sumy została wygenerowana przez rozliczenia taryfowe (cła, podatki, itd.),
a pozostała część przez usługi logistyczne związane z dystrybucją towarów na rynku
europejskim oraz udostępnianie infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego
podwykonawcom. Na rysunku 2.28 przedstawiono proporcje opisanego podziału.
Ówcześnie prognozowano, że do 2020 roku wartość dodana może wzrosnąć nawet
do 1 miliarda $ z uwagi na dynamiczny wzrost obrotów handlowych. Również
proporcje aktualne dla 2016 roku mogły ulec niewielkiej zmianie, ale ciągle
największe dochody przynoszą opłaty celne.

Rysunek 2.28 Wartość dodana dla UE wygenerowana w 2016 roku przez transport
kolejowy z Chin w podziale na składowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk
Railroad The EU-China rail connections: background, actors, interests, OSW Studies, Warszawa
2018.
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Jeżeli chodzi o import do UE, na wysokość dochodów z tytułu rozliczeń celnych
ogromny wpływ ma sprawność przeprowadzania procedur celnych. Główną przyczyną
takiego stanu rzeczy jest możliwość dokonania odprawy celnej i fiskalnej towaru w miejscu
przekroczenia granicy celnej UE lub w miejscu przeznaczenia towaru. Dlatego część
klientów może być zainteresowana odprawą celną towarów w urzędach celnych innych
niż polskie – np. w Niemczech. Powody takiej decyzji to m.in.:
•

możliwość

odroczenia

płatności

VAT

przy

dokonaniu

odprawy

w Niemczech;
•

większy stopień cyfryzacji niemieckich urzędów;

•

ograniczone możliwości przeładunkowe Małaszewicz, które przekładają się
negatywnie na efektywność procedur celnych;

•

skomplikowany proces skorzystania z uproszczonej odprawy celnej w Polsce.

Polsce powinno jednak zależeć na tym, żeby jak najwięcej transportów ze
wschodu przekraczało granicę celną Unii właśnie tutaj, wraz z uiszczaniem tutaj opłat
celnych. Dochody z opłat celnych stanowią co prawda jedno ze źródeł finansowania
budżetu unijnego, ale 20% zatrzymywane jest w kraju pobrania opłaty41. Warto więc
prowadzić działania w celu zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca poddania
towarów procedurze dopuszczenia do obrotu na terenie UE.
Podział korzyści, które generuje transport kolejowy w ramach inicjatywy BRI
zależy od tego, jaką rolę pełni dane państwo w procesie transportu. Kraje tranzytowe
zyskują na działalności transportowej swoich przewoźników i udostępnianiu
infrastruktury, jednak gra o największą stawkę toczy się wokół opłat celnych.
Pomijając kryterium geograficzne (korzystne np. dla Polski) czy kryterium ułatwień
podatkowych (korzystne np. dla Niemiec), istotnym czynnikiem jest tu lokalizacja
centrów logistycznych – punktów przeładunku towarów. Takie centra generują
dla

kraju

większe

zaangażowanie

lokalnych

przewoźników,

spedytorów

i dystrybutorów, większe wykorzystanie infrastruktury, ale również mogą zajmować
się organizacją odprawy celnej przybywających towarów – a więc zagwarantować
odprawę na terenie swojego kraju.
Państwa UE leżące na trasie korytarzy BRI rywalizują ze sobą o to, żeby stać się
miejscem powstania takiego centrum logistycznego. Decyzja o budowie może być
poparta:
41

European Commission, Traditional own resources [09.06.2020], https://ec.europa.eu/info/strategy/eubudget/revenue/own-resources/duties-and-levies_en
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•

istnieniem silnej bazy przemysłowej, która generowałaby zapotrzebowanie na
przepływy kolejowe towarów;

•

istnieniem silnej bazy logistycznej, która poradziłaby sobie z przyjmowaniem
i obsługą przybywających ładunków.

Atutem Polski jest tutaj ten drugi czynnik – rozbudowana baza logistyczna. Ze
względu na optymalną pozycję geograficzną (środek Europy), stosunkowo niskie
koszty pracy, rozbudowaną sieć przedsiębiorstw przewozowych i spedycyjnych oraz
rozwinięty transport drogowy, mamy realną szansę na stworzenie odpowiednich
warunków

do

powstania

na

terenie

naszego

kraju

centrum

o

zasięgu

międzynarodowym. Należy również podkreślić, że przy rosnących przepływach
towarowych między Europą i Azją, pojawi się zapotrzebowanie na działalność więcej
niż jednego centrum logistycznego.
2.7.2 Who is who?
Aby uruchomić nowe połączenie w ramach kolejowego BRI, potrzebne jest
szerokie porozumienie państw leżących na mapie trasy, ale także instytucji
i przedsiębiorstw leżących w obrębie tych państw. Dlatego też niemożliwym jest, aby
wyłonił się jeden autor, który mógłby samodzielnie realizować ten złożony projekt.
Z drugiej strony, lokalne rządy mogą mieć realny wpływ na przebieg i dynamikę
przewozów Chiny – Unia Europejska, ponieważ obecny model organizacji przewozu
wymaga:
•

wielopoziomowej współpracy wszystkich państw wzdłuż danego korytarza
transportowego;

•

zaangażowania dużej liczby graczy rynkowych, z powodu dostosowania
standardów, technicznych w poszczególnych państwach, np. rozstawu szyn
na Korytarzu Centralno-Euroazjatyckim (kluczowa jest współpraca wszystkich
państw, tj. Chin, Kazachstanu, Rosji, Białorusi i Polski), regulacji prawnych,
a także doświadczenia na lokalnych rynkach;

•

zaangażowania właścicieli wagonów kolejowych, które są często afiliowane
przy narodowych przewoźnikach.

Poniżej przedstawiono „aktorów” – państwa/organizacje, którzy znajdują się
w grupie interesariuszy BRI wraz z opisem:
Chiny – w ich największym interesie jest przejęcie roli koordynatora
w rozbudowie eurazjatyckich korytarzy transportowych, między innymi w zakresie
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wypracowywania usprawnień technicznych, co kłóci się z interesami Rosji oraz Unii
Europejskiej. Na korzyść Państwa Środka przemawia przeważająca ilość chińskich
operatorów

intermodalnych,

jednak

ich

decentralizacja

utrudnia

Pekinowi

koordynację wewnętrzną. Wymiana handlowa z UE jest impulsem do znaczących
inwestycji w rozbudowę infrastruktury transportowej, tj. portów rzecznych, lotnisk,
sieci autostrad i kolei, itd., poprzez tworzenie hubów intermodalnych. Chiny dokonują
także wielu inwestycji typu brownfield na obszarze UE. Pomiędzy chińskimi
prowincjami dochodzi do ostrej rywalizacji o rynek europejski, ponieważ inwestorzy
zaczynają już szukać zwrotu z poczynionych inwestycji.
Unia Europejska – to stakeholder, który liczy na zyski z napływu połączeń
kolejowych z Chin. Finansowo przedstawia się to następująco:
•

Wartość dodana dla państw UE wygenerowana przez połączenia kolejowe
wyniosła w 2016 r. ok. 0,28 mld $, gdzie 72% przypadło na rozliczenie cła,
17% na usługi logistyczne związane z dystrybucją towarów na rynku Unii
Europejskiej, a 5% na dochody związane z udostępnianiem infrastruktury
kolejowej i taboru. Przewiduje się, że do 2020 roku całkowita wartość
generowana może wzrosnąć do poziomu 1 mld $.

•

Najbardziej korzystają na tym państwa, w których pociągi zaczynają lub
kończą swój bieg. Do tego grona zaliczamy: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię,
Włochy, również Polskę (jednakże pełni funkcję kluczowego wąskiego gardła
oraz kraju tranzytowego).

•

To organizacja, która ma wpływ na wypłacanie subsydiów, które są
podstawowym instrumentem wspierania połączeń kolejowych.

•

Korzysta na rywalizacji chińskich regionów w postaci subsydiów, obniżania
cen transportu lub innych dodatkowych udogodnień.

Do pozostałych „aktorów” zaliczamy:
Kraje tranzytowe – udostępniają infrastrukturę, oferują usługi logistyczne,
czerpią dochody celne z importu towarów z Chin do Europy.
Kraje lokalne – rozwój infrastruktury kolejowej w celu połączenia się
z pozostałymi chińskimi prowincjami, a także innymi państwami azjatyckimi. Ich
głównym zadaniem jest skierowanie strumieni transportu tak, aby docierały do
lokalnych hubów lądowych, a następnie koleją podróżowały do Europy.
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Operatorzy intermodalni – koordynują przewóz towarów przez poszczególne
państwa, mają chęć generowania efektu skali i oszczędności na logistyce
przewożenia towarów, a także partycypowania w kontroli infrastruktury terminalowej
w

Europie.

Występuje

tutaj

znacząca

przewaga

chińskich

operatorów

intermodalnych.
Lokalni spedytorzy, firmy transportowe – organizują transport towarów.
Organizacja transportu pozwala firmom zwiększać dochody oraz rozwijać się
w większym stopniu. Tutaj także trafią korzyści ze zwiększania przepływów handlowych.
Na skutek korzystnych propozycji cenowych, firma może skierować towar nie do
destynacji, która jest najbliższa odbiorcy końcowemu, ale tam, gdzie cena transportu
była najniższa. Ich największy zysk nie jest z tytułu transportu (ok. 250 $), lecz z obsługi
kontenera, gdzie dochód może wzrosnąć aż dziesięciokrotnie. Poniżej przedstawiono
łańcuch czynności związany z realizacją połączenia kolejowego.
Tabela 2.12 Łańcuch czynności związany z realizacją połączenia kolejowego
Organizacja
przewozu

Przygotowanie
ładunku

Transport

Rozładunek i dalszy
transport

Rezerwacja
infrastruktury
kolejowej

Organizacja
transportu do
terminalu

Opłaty za tranzyt

Rozładunek

Wynajęcie usług
przewoźników

Konsolidacja
ładunku

Opłaty za
lokomotywy

Magazynowanie
towarów

Kompletowanie
zamówienia

Załadunek
kontenerów na
pociąg

Usługa
monitorowania
pociągu

Obsługa celna

Wynajem
kontenera

Przygotowanie
dokumentów

Obsługa celna w
państwach
tranzytowych

Organizacja ew.
dalszego przewozu
towarów

Opłata ceł
eksportowych

Składowanie pustych
kontenerów

Ubezpieczenie
towaru

Przepakowywanie
towaru dla klienta
detalicznego
Montowanie
podzespołów w celu
obchodzenia cła

Źródło: J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections:
background, actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018.
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Agenci celni – aby koszt transportu był jak najniższy oraz jak najszybszy,
kluczowe są czynniki o charakterze miękkim oraz rozwiązania wypracowane
w porozumieniach. To dzięki nim składy nie muszą stać długo na granicach. Od tego,
a także od stanu infrastruktury zależy też, w jakiej skali korytarz transportowy
zostanie wykorzystany. Na ich korzyść działa wartość towaru, ponieważ od tego
uzależniona jest wysokość cła. To jeden ze stakeholderów, który odczuje korzyści ze
zwiększania przepływów handlowych. Eksperci twierdzą, że z punktu widzenia
bezpośrednich wpływów do budżetu dochody z ceł mogą być najbardziej lukratywną
częścią połączenia kolejowego.
Właściciele taboru kolejowego – od ich decyzji uzależniony jest ostateczny
harmonogram przewozów i priorytet przejazdu pociągów (priorytet przejazdu). Do
największych graczy zalicza się KZD (koleje ChRL), RZD (koleje rosyjskie), BZD
(koleje białoruskie), PKP (koleje polskie) oraz DB (koleje niemieckie). Odgrywają
kluczową rolę w realizacji przewozów, ze względu na różne standardy infrastruktury;
są często stroną w negocjacjach z zagranicznymi partnerami wzdłuż korytarzy (koleje
niemieckie).
Właściciele infrastruktury logistycznej – rozwój centrów logistycznych jest
kluczowy dla koncepcji BRI. To jeden ze stakeholderów, który odczuje korzyści ze
zwiększania

przepływów

handlowych.

Największa

infrastruktura

występuje

w Niemczech oraz w Chinach.

2.8 Wyzwania dla rozwoju transportu kolejowego w ramach
inicjatywy BRI
Inicjatywa BRI jest bez wątpienia ogromnym projektem geopolitycznym, ale także
transportowym.

Dostosowanie

otoczenia

do

realizacji założeń

BRI

wymaga

wprowadzenia szeregu działań pomocniczych z zakresu prawnego, administracyjnego,
operacyjnego czy politycznego. Wyzwania oraz bariery rozwoju inicjatywy zostały
zaprezentowane w tabeli 2.13.
Tabela 2.13 Wyzwania oraz bariery rozwoju inicjatywy BRI i transportu kolejowego
Wyzwanie / Bariera
Odmienna
szerokość toru
kolejowego w

Typ
Bariera
infrastrukturalna

Wybrany przykład
Wąskie gardło na granicy Polski z
Białorusią, które przyczynia się do
wydłużenia czasu tranzytu nawet o dwa
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krajach
tranzytowych

dni.

Odmienne restrykcje Bariera techniczna
i możliwości
techniczne
dotyczące długości
składu kolejowego

Maksymalne długości składów
kolejowych w wybranych krajach
tranzytowych:
• Rosja: 994 m,
• Białoruś: 910 m,
• Polska: 600 m.
Powyższe oznacza, że do granicy
z Polską może przyjechać ok. 65
kontenerów, ale z Małaszewicz wyjadą
już tylko 43 kontenery, natomiast
pozostałe muszą oczekiwać na kolejny
skład.

Niska prędkość
handlowa w
transporcie
kolejowym w
Europie

Bariera
infrastrukturalna

Średnia prędkość handlowa pociągu
towarowego w azjatyckiej części szlaku
wynosi 41 km/h, a po przekroczeniu
granicy z UE prędkość drastycznie
maleje do poziomu 18,2 km/h. Wpływa
to bardzo niekorzystnie na czas
tranzytu, który jest jedną z
najważniejszych zalet rozwiązania
kolejowego.

Odmienne systemy
zasilania trakcji

Bariera
infrastrukturalna

Napięcie w trakcji kolejowej w
poszczególnych krajach tranzytowych
wynosi:
• Niemcy: 15kV,
• Polska: 3kV,
• Białoruś: 25kV,
• Rosja: głównie 25kV,
• Kazachstan: 25kV,
• Chiny: różne, głównie 1,5kV.
Zachodzi zatem konieczność
dostosowania taboru kolejowego do
zmiennego napięcia sieci trakcyjnej lub
wymiany lokomotywy.

Niedostateczna
standaryzacja
dokumentów
przewozowych oraz
regulacji
technicznych

Bariera
administracyjna

Ruch kolejowy w większości krajów
europejskich regulowany jest
przepisami konwencji COTIF. Kraje
CIS, państwa nadbałtyckie, Albania,
Iran, Chiny Wietnam, Mongolia, Węgry
oraz Słowacja stosują przepisy SMGS.
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Standaryzacją powinny być objęte
przepisy dotyczące transportu różnych
grup towarowych, parametry taboru
oraz standardy środowiskowe.
Konieczność
implementacji
dalekosiężnych
działań
inwestycyjnych

Wyzwanie
ekonomiczne

Eliminacja wąskich gardeł poprzez
dodatkowe inwestycje infrastrukturalne,
elektryfikacje linii kolejowych,
modernizacja i inwestycja w nowe
lokomotywy oraz specjalny tabor
kolejowy, ulepszenie infrastruktury
przeładunkowej.

Utworzenie hubów
przeładunkowych i
centrów
logistycznych na
trasie przewozu

Wyzwanie
infrastrukturalne

Centra przeładunkowe powinny
powstać przede wszystkim w celu
usprawnienia procesu przekraczania
granic państwowych oraz zwiększenia
możliwości składowania kontenerów na
terminalach.

Poszerzenie
możliwości
transportowych o
nowe rozwiązania

Wyzwanie
organizacyjne

Możliwość przewozu kontenerów w
temperaturze kontrolowanej oraz
kontenerów specjalnych (np. Open
Top).

Zminimalizowanie
czasu formalności
celnych na
granicach

Wyzwanie
organizacyjne

Współpraca oparta na EDI,
automatyzacja systemu celnego,
ograniczenie dokumentacji niezbędnej
do wysłania zgłoszeń celnych, awizacja
celna przed przyjazdem pociągu na
daną stację, elektroniczna wymiana
dokumentacji podczas inspekcji
celnych.

Ujemny bilans
handlowy między
UE a Chinami

Wyzwanie
gospodarcze

Brak dostatecznego wolumenu w
drodze powrotnej z Europy do Chin
przyczynia się do wyższych kosztów
przewozu w transporcie kolejowym
w imporcie.

Brak ogólnie
dostępnego
systemu śledzenia
kontenerów

Wyzwanie
organizacyjne

Mało zaawansowane zaplecze
informatyczne wspomagające procesy
informacji o lokalizacji towarów w
transporcie kolejowym.

Współpraca
polityczna w
zakresie inwestycji
infrastrukturalnych

Wyzwanie
polityczne

Wspólne dążenie do rozwoju
infrastruktury kolejowej we wszystkich
krajach tranzytowych.
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Wzrost konkurencji
Wyzwanie
na rynku przewozów organizacyjne
kolejowych

Rynek przewozów kolejowych
charakteryzuje się dużym
monopolizmem wśród dostępnych
operatorów. Wzrost konkurencji
wpłynąłby korzystnie na kształtowanie
cen frachtów.

Uniezależnienie od
chińskiego kapitału i
subsydiów

Bezpośrednie inwestycje chińskie
w infrastrukturę kolejową krajów
tranzytowych i zaangażowanych w BRI
przyczyniają się zmniejszania szans na
rozwój przedsiębiorstw rodzimych,
a także wzmacniają siłę Chińczyków
poza granicami ChRL. Ponadto
opłacalność transportu kolejowego w
duże mierze uzależniona jest od
subsydiów otrzymywanych od rządu
chińskiego.

Wyzwanie
ekonomiczne

Źródło: opracowanie własne.

Mimo iż inicjatywa BRI rozwija się w bardzo szybkim tempie wciąż potrzebne jest
doskonalenie procesów, infrastruktury i zaplecza technicznego na rynku kolejowym.
Największym wyzwaniem dla rozwoju jest niewątpliwie polityczny charakter
przedsięwzięcia, który sprawia, że proces decyzyjny w zakresie inwestycji czy
standaryzacji jest znacząco wydłużony. Dodatkowo inicjatywa wymaga także
utworzenia spójnego systemu transportowego, który umożliwiłby realizację usług
w sposób ciągły, a także efektywny ekonomicznie oraz czasowo.

94

3. Polska i jej rola na mapie połączeń lądowych BRI
„Fakty to najbardziej uparta rzecz pod słońcem”
Michaił Bułhakow

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”
Eleanor Roosevelt

3.1 Otoczenie Polski
3.1.1 Konkurencja między korytarzami i na korytarzu
W niniejszym rozdziale dokonano syntezy głównych cech poszczególnych
korytarzy

transportowych

(konkurencja

pomiędzy

korytarzami)

oraz

scharakteryzowano konkurencję w ramach poszczególnych korytarzy. Otrzymane
wyniki przedstawiono w tabeli 3.1.
Na wiosnę 2020 najbardziej ekonomicznie uzasadniony wydaje się korytarz
Transsyberyjski oraz Centralno-Euroazjatycki. Jest to o tyle ważna informacja, że
Polska może okazać się jednym z głównych punktów na mapie tego połączenia.
Dokładna charakterystyka możliwych wariantów przebiegu BRI przez Polskę znajduje
się w rozdziale 3.2 Polska i cele do osiągnięcia, a charakterystyka poszczególnych
korytarzy w rozdziale 2.4 Korytarze transportowe z CHRL do UE.
Tabela 3.1 Konkurencja pomiędzy korytarzami i w ramach poszczególnych korytarzy
Główne cechy

Konkurencja na korytarzu

Transsyberyjski oraz Centralno-Euroazjatycki
•
•
•
•
•

najbardziej eksploatowany korytarz;
mała liczba punktów celnych (chiński,
kazachsko/rosyjski, UE);
najbardziej rozwinięta infrastruktura;
główny korytarz w chińskiej strategii;
występują regularne połączenia Chiny
– UE.

•

•

•

konkurencja pomiędzy punktami
krytycznymi (Małaszewicze,
Duisburg, bałtyckie porty ro-ro);
główne trasy to Ukraina – Polska
(Małaszewicze) – Duisburg oraz
Białoruś – Słowacja – Austria;
niestabilna sytuacja na Ukrainie
może ograniczyć rolę tego kraju.

Transkaspijski via M. Czarne
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•
•
•
•
•
•

transport wymaga kompleksowych
rozwiązań intermodalnych;
słabo rozwinięta infrastruktura, niska
przepustowość;
6 systemów celnych wzdłuż korytarza;
niewielkie zainteresowanie Chin tym
korytarzem;
niestabilna sytuacja w krajach
leżących na tej trasie;
korytarz może okazać się dobrą
alternatywą w przypadku konfliktu
ChRL – Rosja.

•

•
•

współpraca krajów leżących
w korytarzu w ramach Trans-Caspian
International Transit Route (TITR);
niestabilna sytuacja na Ukrainie
może ograniczyć rolę tego kraju;
zainteresowanie prywatnych
inwestorów z Hong Kongu tym
korytarzem.

Transkaspijski via Turcja
•

•
•
•

•

od Chin do Gruzji pokrywa się
z korytarzem Transkaspijskim via M.
Czarne;
konieczność przeprawy przez
Cieśninę Bosfor;
słabo rozwinięta infrastruktura
kolejowa w Turcji;
o wiele dłuższy od korytarza
Transsyberyjskiego oraz CentralnoEuroazjatyckiego;
korytarz wspomniany
w strategii CR Express jako
alternatywna droga do UE

•

•

działania mające na celu
wzmocnienie roli tego korytarza –
Transport Corridor EuropeCaucasus-Asia (TRACECA) czy
Caravan Project (kraje Azji
Centralnej i Kaukazu);
Iran z kolei planuje uruchomić
alternatywny korytarz do Europy
przez Morze Czarne.

Sea&Land – Korytarz X
•

•

•
•

morskie połączenie Chin
z portem w Pireusie oraz kolejowe do
Europy Centralnej i Zachodniej;
pokrywa się z europejskim korytarzem
transportowym TEN-T (możliwość
rozwoju ze środków UE);
głównym udziałowcem na szlaku jest
COSCO – właściciel portu w Pireusie;
możliwa konkurencja z korytarzami
Transsyberyjskimi

•
•
•

planowana trasa Serbia – Węgry;
prowadzone prace modernizacyjne w
Bułgarii i Rumunii;
brak bliskiej współpracy
przewoźników kolejowych
i przedsiębiorstw logistycznych w
krajach przez które przebiega
korytarz.

Źródło: opracowanie własne.
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3.1.2 Działania krajów ościennych
W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze działania w ramach BRI
w poszczególnych krajach oraz dokonano ich charakterystyki. Zdecydowano się na
dokonanie syntetycznej analizy poszczególnych inicjatyw, biorąc pod uwagę przede
wszystkim ich znaczenie względem Polski. W tabeli 3.2. przedstawiono uzyskane
wyniki, zgodnie z następująca gradacją kolorystyczną:
•

kolor zielony – kraje komplementarne,

•

kolorem czerwonym – kraje mocno konkurencyjne, które mogą w znaczącym
stopniu zmniejszać znaczenie Polski,

•

kolorem żółtym – kraje potencjalnie konkurencyjne, które bezpośrednio lub
pośrednio mogą wpływać na znaczenie Polski,

•

kolorem białym – kraje neutralne.

Tabela 3.2 Charakterystyka najważniejszych działań w ramach BRI w poszczególnych
krajach
Działania / charakterystyka

Kraj
•
Austria

Białoruś

Czechy
(V4)

•

•

Jest to kraj tranzytowy i stanowi główne wejście BRI do Polski
(Małaszewicze).

•

Chińskie inwestycje w automotive, browarnictwo, energetykę,
turystykę.
Czechy są głównie związane z korytarzem X.
Rozważano przedłużenie szerokiego Toru do Bohumina42
(konkurencja dla Sławkowa) – inwestycja ta wymagałaby jedna
budowy nowej szerokiej linii o długości 120 km – aktualnie brak
działań w tym zakresie.

•
•

•

Możliwy wzrost znaczenie Tallina jako punktu początkowego Rail
Baltica (w przypadku braku tunelu pod Zatoką Fińską łączącego
Helsinki z Tallinnem).

•

Budowa Arctic Shipping Route (Polarnego Szlaku), Finlandia jako
hub ro-ro – zobacz podrozdział 3.2.2 Pominięcie Polski.

Estonia

Finlandia

Pretendent do osiągniecia statusu głównego europejskie huba BRI
– połączenie Korytarza X, Centralnego oraz Transkaspijskiego.
W przypadku przedłużenia linii szerokotorowej może stać się
bardzo dobrym miejscem dla stworzenia huba logistycznego
(zobacz podrozdział 3.2.2 Pominięcie Polski)

Archiwum RP, Sławków czy Bohumin [08.06.2020], https://archiwum.rp.pl/artykul/445279-Slawkow-czyBohumin.html.
42
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Litwa

Łotwa

•

Możliwy wzrost znaczenia Helsinek jako punktu początkowego Rail
Baltica (w przypadku wybudowania tunelu pod Zatoką Fińską
łączącego Helsinki z Tallinnem).

•

Przeładunek towarów BRI w porcie w Kłajpedzie (ro-ro) – zobacz
podrozdział 3.2.2 Pominięcie Polski.
Rozbudowa Publicznego Centrum Logistycznego Wilno oraz
Publicznego Centrum Logistycznego Kowno - konkurencja dla
Małaszewicz43.

•

•

Możliwość rozszerzenia połączeń w ramach BRI o Rail Baltica –
obsługa ładunków w Rydze.

•

Istotna rola Portu w Duisburgu jako huba logistycznego dla BRI
(zobacz rozdział 3.2.3 Tylko tranzyt).
Ewentualny wzrost znaczenia innych portów niemieckich jako
alternatywa dla tranzytu przez Polskę.
Brak jednoznacznego stanowiska Niemiec w sprawie BRI.
Organizacja bardzo dużej liczby konferencji czy think-tanków
dotyczących BRI.
Kraj konkurencyjny, ale również komplementarny – położenie
na tym samym korytarzu co Polska. Na dzień pisania
raportu tranzyt przez Polskę wydaje się być rozwiązaniem
optymalnym.

•
Niemcy

•
•
•

•
•
Rosja
•

•

Słowacja
(V4)

•

•

Główny kraj tranzytowy BRI.
Przeładunek towarów BRI w porcie w Kaliningradzie lub Sankt
Petersburgu - zobacz podrozdział 3.2.2 Pominięcie Polski.
W przypadku konfliktu interesów na płaszczyźnie Rosja – Chiny
istnieje ryzyko znacznego ograniczenia roli północnego korytarza
BRI.
Konkurencyjne wejście do Unii Europejskiej – planowane
wydłużenie linii szerokotorowej aż do Wiednia, co może
spowodować, że Słowacja zyska miano głównej bramy BRI do
Europy (zobacz rozdział 3.2.2 Pominięcie Polski).
Planowana szeroka współpraca na płaszczyźnie Chiny –
Grupa Wyszehradzka (V4) – wprowadzanie na europejski rynek
chińskich produktów opatrzonych wymachanymi przez UE
certyfikatami.
Rząd Słowacji posiada ustawę o rozwoju stosunków z Chinami inwestycje skupione głównie na infrastrukturze energetycznej.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, R. Demianiuk, Rozwój centrów logistycznych w systemie
logistycznym Litwy, Zeszyt Naukowy 170, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 71-89.
43
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•
•
Ukraina

•
•

•
•

Węgry
(V4)

Połączenia kolejowe z portem w Kaliningradzie czy Kłajpedzie
(zobacz podrozdział 3.2.2 Pominięcie Polski).
Możliwa alternatywna trasa południowa przez Ukrainę do Polski
omijająca Rosję.
Chińska propozycja dotycząca stworzenia strefy wolnego handlu
z Ukrainą44.
Bardzo dobre położenie geograficzne, alternatywa dla Białorusi zagrożenie dla roli Małaszewicz, szansa dla Sławkowa oraz dla
Słowacji, Austrii i Węgier.
Węgry dążą do osiągniecia statusu głównego europejskie huba BRI
– połączenie Korytarza X, Centralnego oraz Transkaspijskiego.
Budowa kolei pomiędzy Budapesztem a Belgradem (połączenie do
portu w Pireusie) – zobacz rozdział 3.2.2 Pominięcie Polski. Węgry
są bardzo otwarte na inwestycje z Chin jako alternatywę dla
kapitału pochodzącego z UE.

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli działania poszczególnych krajów w większości
przypadków nie pozostaną bez wpływu na rolę Polski w BRI. Zaznaczyć warto, że
większość wymienionych w rozdziale inicjatyw ma w większym lub mniejszym
stopniu

konkurencyjny

charakter

w

stosunku

do

pozycji

Polski

w

BRI.

Prawdopodobne scenariusze związane z minimalizacją znaczenia Polski w BRI
przedstawione zostały w następnych rozdziałach.

3.2 Polska i cele do osiągnięcia
3.2.1 Rola Polski w globalnym łańcuchu dostaw
Polska ma okazje stać się hubem logistycznym dla połączeń kolejowych
z Chin. Niesie to ze sobą dużą szansę dla branży TSL, a także zwiększa dochody
generowane przez cła importowe. Firmy z Europy Środkowej mają szansę
rywalizować o fragment rynku usług logistycznych, choć trzeba zdawać sobie
sprawę, iż znaczna ich część może być zagospodarowana przez globalnych
operatorów logistycznych. Polska i inne państwa regionu mogą m.in.:
•

udostępniać infrastrukturę,

•

oferować usługi logistyczne,

•

czerpać dochody celne z importu towarów z Chin do Europy.

Obserwator Finansowy, M. Kozak: Chiny chcą wymusić zbliżenie z Ukrainą [08.06.2020],
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/chiny-ukraina-wspolpracastrefa-wolnego-handlu-inwestycje-eksport/.
44
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Same przychody związane z organizacją połączenia trafiają w większości do
spółek chińskich, które pełnią zazwyczaj funkcję operatora intermodalnego.
Uproszczona

struktura

wygląda

w

następujący

sposób:

w

Chinach

produkowane są komponenty, które są następnie montowane w Europie
Środkowej. Końcowy produkt jest potem sprzedawany na rynku europejskim.
Sytuację tę przedstawia schemat na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1 Rola Polski w globalnym łańcuchu dostaw
Źródło: opracowanie własne.

Na zmianę w strukturze łańcucha dostaw może tez wpłynąć sytuacja związana
z epidemią COVID-19. Najbardziej zauważalnym trendem jest skracanie długości
łańcuchów

dostaw

oraz

przesuniecie

miejsc

produkcji

bliżej

miejsc

konsumpcji. Polska stanowiąca dziś niejako „montownię” dla półproduktów z Chin
może zwiększyć swój udział w produkcji wyrobów gotowych konsumowanych przez
zachodnie kraje UE. Z tego samego powodu bardzo prawdopodobna jest też
zwiększona ilość chińskich inwestycji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
W każdej z tej sytuacji rozwój parków logistycznych i usług transportowospedycyjnych w tym rejonie może być niemalże pewny, co zdaje się rozumieć coraz
więcej przedsiębiorstw branżowych.
Polska - hub logistyczny. Konkurencja z Zachodu i Wschodu
W zakresie BRI Polska powinna aspirować do roli europejskiego hubu dla
produktów kolejowych z Chin. Hub logistyczny pełniłby funkcję konsolidacji dla
przesyłek europejskich przed ich wysłaniem na Daleki Wschód i odwrotnie:
dekonsolidacji przesyłek z Azji przed ich dostarczeniem do lokalnych punktów
odbioru. Odpowiedni rozwój infrastruktury oraz budujące się jedno po drugim centra
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logistyczne mogłyby sprzyjać tej idei. Polska dostała co prawda ok. 10 mld €
funduszy unijnych w ramach Strategii Rozwoju 2014 – 2020, jednak większość z nich
koncentrowała się na infrastrukturze drogowej, nie kolejowej. Istnieje też poważne
zagrożenie, że Polska zostanie jedynie krajem tranzytowym, a rolę hubu na Europę
może pełnić m.in. niemiecki Duisburg w Nadrenii Północnej-Westfalii, dla którego
już obecnie połączenia kolejowe UE – Chiny generują około 5,4% przeładunków
kolejowych.
Konkurencja istnieje również na wschodzie. Należy zauważyć, że Białoruś
w latach 2018-2019 wdrożyła projekt inwestycyjny mający na celu modernizację
stacji Brześć-Północ. Więcej szczegółów dotyczących zarówno Duisburga jak
i Brześcia znajduje się w dalszej części raportu (zobacz podrozdział 3.2.3 Tylko
tranzyt, 3.3.2 PKP Cargo, PKP Cargo a Małaszewicze).
3.2.2 Pominięcie Polski
Istnieje możliwość, że główne korytarze BRI ominą Polskę. Przez większą
aktywność władz krajów ościennych nastąpić może przesuniecie korytarzy kierunku
mniej korzystnym dla Polski. Zidentyfikowano 3 potencjalne scenariusze, które
z znacznym stopniu wyczerpują kwestię pominięcia Polski:
•

„droga południowa” składająca się z dwóch potencjalnie konkurencyjnych
rozwiązań (rysunek 3.2):
o Korytarz „Słowacja – Austria” – Polska nie jest jedynym krajem leżącym
na granicy Unii Europejskiej. Dużym zagrożeniem okazać się może
Słowacja, która podobnie jak Polska posiada linię kolejową o rozstawie
1520mm. Aktualnie linia ta kończy się w Koszycach, natomiast planuje
się jej przedłużenie do Wiednia45. Sytuacja taka może stanowić
poważne zagrożenie dla pozycji Polski w BRI.
o „Korytarz X” – budowa połączenia kolejowego pomiędzy Serbią
a Węgrami46 (aktualnie blokowanego przez UE) w znacznym stopniu
spowodować może przeniesienie środka ciężkości z Polski na korytarz
X. Węgry mogą okazać się bardzo dobrym punktem dystrybucyjnym dla
Europy Środkowo-Wschodniej (również w przypadku bezpośredniego

45

Reconnecting Asia, Kosice-Vienna Railway (Construction) [01.06.2020],
https://reconnectingasia.csis.org/database/projects/kosice-vienna-railway-construction/3b92029a-1f75-402a-adf58d9cf7b3786e/.
46 The Diplomat, A. Brînză, China and the Budapest-Belgrade Railway Saga [01.06.2020],
https://thediplomat.com/2020/04/china-and-the-budapest-belgrade-railway-saga/.
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połączenia z Ukrainą). Za siłą tego rozwiązania przemawia też
połączenie z portem w Pireusie.

Rysunek 3.2 „Droga południowa”
Źródło: opracowanie własne.

•

„droga wschodnia” – związana jest z morskim terminalami ro-ro w obrębie
Morza Bałtyckiego. Zagrożenie to jest o tyle znaczące, że duża część tych
portów posiada połączenie kolejowe o rozstawie szyn 1520mm, co niweluje
koniczność przeładunku. Ważnymi terminalami ro-ro okazać może się
Kaliningrad, Kłajpeda czy Ryga. Rola portów bałtyckich w dużej mierze
zależeć będzie od decyzji Rosji – np. przekierowywanie potoków ładunków
z korytarza Centralno-Euroazjatyckiego do omawianych portów. Co więcej,
ukraińska wizja BRI praktycznie pomija Polskę na rzecz wymienionych
portów47. Zaznaczyć jednak należy, że bardzo niespokojna sytuacja na
Ukrainie związana jest z ograniczeniem chińskiej aktywności w tamtym
rejonie. Ukraiński konflikt okazać się może dużą szansą na zwiększenie roli
Polski w BRI – zwiększenie roli transportu przez Białoruś do terminalu
w Małaszewiczach, ograniczenie roli Słowacji i Austrii. Droga wschodnia
przedstawiona została na rysunku 3.3.

47

J. Pieriegud: Nowy Szlak Jedwabny, Polska a intermodal, Kurier Kolejowy 2016 (marzec-kwiecień), s. 22 – 24.
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Rysunek 3.3 „Droga wschodnia”
Źródło: opracowanie własne.

•

„droga fińska” – znaczenie handlu z krajami północnymi dla chińskiego
handlu i jego powiązań z BRI zostało podkreślone w białej księdze arktycznej
ze stycznia 2018 roku48. W dokumencie potwierdzono, że Chiny dążą do
pogłębienia współpracy z „podmiotami arktycznymi” w ramach inicjatywy BRI.
Powstały

liczne

projekty

infrastrukturalne,

w

tym

port

głębinowy

w Archangielsku i połączenie kolejowe Belkomur łączące Morze Białe
z regionem Uralu, most Hålogaland w Norwegii łączący region Narwik
z Øyjordą (w pobliżu Tromsø i północnej granicy Szwecji), tunel Helsinki –
Tallin czy połączenie kolejowe Kirkenes – Rovaniemi. Zaznaczyć należy, że to
Rosja prawdopodobnie nadal będzie centralnym punktem wielu planów BRI ze
strony Chin, niemniej Finlandia szybko staje się kolejnym ważnym punktem
modalnym49. Droga fińska okazać się może znaczną konkurencją dla Polski
jako bramy do UE. Prawdopodobna okazać się może realizacja modelu hubfeeder, gdzie Finlandia jako główny hub dążyć będzie do przejmowania
ładunków z takich portów jak Kaliningrad, Kłajpeda czy Ryga. Zaznaczyć
The State Council Information Office of the People’s Republic of China, China’s Arctic Policy (2018)
[01.06.2020], http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm.
49 Over the Circle. Arctic Politics and Foreign Policy, China and Finland: The Ice Road Cometh? [01.06.2020],
https://overthecircle.com/2019/03/17/china-and-finland-the-ice-road-cometh/.
48
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również warto, że praktycznie cała fińska siec kolejowa oparta jest na
rozstawie szyn 1524mm.
3.2.3 Tylko tranzyt
Dużym zagrożeniem dla Polski może okazać się sytuacja, w której traktowana
będzie ona jako kraj stricte tranzytowy – pociągi wstępnie obsługiwane będą
w Polsce (dotyczy przede wszystkim zmiany rozstawu szyn z 1520mm na 1435mm –
możliwość przeładunku kontenerów w Małaszewiczach lub wykorzystanie systemów
automatycznej zmiany kół (np. system SUW 200050), natomiast główne operacje
logistyczne oraz ich dalsza dystrybucja wykonywana będzie w innym kraju
(prawdopodobnie niemiecki port w Duisburgu). Omawiana sytuacja przedstawiona
została na rysunku 3.4.

Rysunek 3.4 BRI – tranzyt przez Polskę
Źródło: opracowanie własne.

Sytuacja, w której towary będą tylko przejeżdżały tranzytem przez Polskę,
a wszystkie operacje logistyczne obsługiwane będą w Duisporcie jest bardzo
prawdopodobna. Duisburg to geograficzne bardzo dobra lokalizacja, z której
dystrybucja na inne rynki europejskie jest stosunkowo prosta. Co więcej, Duisport
50

M. Graff, System SUW 2000 w komunikacji przestawczej 1 435 / 1 520 m, Technika Transportu Szynowego
2016 (1-2), s. 34-53.
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posiada bardzo rozwinięte zaplecze logistyczne - jest to największy port rzeczny na
świecie. Zaznaczyć również należy, że około 30% wszystkich przewozów kolejowych
między Chinami a Europą przechodzi właśnie przez port w Duisburg – tygodniowo
przyjeżdża tam od 35 do 40 pociągów, a w przyszłości ich liczba ma wzrosnąć nawet
do 100 tygodniowo. Co więcej, port śródlądowy oraz jego terminal bramowy ma
obsługiwać rocznie około 850 tys. TEU51. Jest więc on bardzo dużym zagrożeniem
dla polskiej pozycji w BRI – dojść może nawet do paradoksalnej sytuacji,
w której towary przeznaczone na rynek Polski obsługiwane będą w Duisburgu
i stamtąd rozsyłane z powrotem na rynek Polski. Rozwiązanie takie jest bardzo
niekorzystne dla polskiej gospodarki.
Zaznaczyć jednak należy, że scenariusz, w której Polska traktowana jest tylko
jako kraj tranzytowy w dalszym ciągu pozwala na osiągnięcie pewnych korzyści.
Potencjalny zysk dla gospodarki związany jest z przekroczeniem europejskiej granicy
celnej – jedna piąta dochodów z taryf zostanie przekazana do budżetu województwa,
w którym zlokalizowane jest centrum obsługujące formalności celne52. Oznacz to, że
inwestycja w centra logistyczne będzie korzystna nawet w przypadku traktowania
Polski jako kraju tranzytowego – niemniej osiągane w ten sposób korzyści będą
wielokrotnie

niższe

niż

w

przypadku

kompleksowej

obsługi

ładunków

w polskich centrach logistycznych.
Omówiona powyżej sytuacja jednoznacznie potwierdza, że konieczne jest
stworzenie w Polsce konkurencyjnego huba logistycznego. Otwartą kwestią zostaje
umiejscowienie omawianej inicjatywy – do roli huba pretendować mogą zarówno
Małaszewicze, Sławków, Port Gdański czy inne lokalizacje. Podstawową kwestią jest
jednak integracja środowiska logistycznego w celu wypracowania wspólnej strategii
partycypacji Polski w BRI.

3.3 Mapa punktów krytycznych w Polsce
3.3.1 Ogólnie
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione punkty krytyczne na mapie Polski
oraz spółki, które w największym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju BRI
w Polsce (rys. 3.5).
Portal TSL, A. Brzozowski, W Duisburgu powstanie największy terminal w Europie [08.06.2020],
https://portaltsl.pl/logistyka/w-duisburgu-powstanie-najwiekszy-terminal-w-europie/.
52 J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 86.
51

105

Zaznaczone punkty mogłyby stać się alternatywą dla Duiportu. Obecnie
największą rolę odgrywa terminal w Małaszewiczach, który prowadzi regularną
obsługę pociągów w ramach BRI. Wraz z ustabilizowaniem się sytuacji politycznej na
Ukrainie, większą rolę może odgrywać Sławków z uwagi na najdalej wysunięty na
zachód w Europie odcinek szerokiego toru. Port w Gdańsku może stać się miejscem,
gdzie będą docierać pociągi z Chin z towarami przeznaczonymi na rynki Skandynawii
i Wielkiej Brytanii. Z uwagi na dogodne położenie w centrum kraju, region pomiędzy
Warszawą a Łodzią, z geograficznego punktu widzenia byłby idealnym miejscem na
hub logistyczny. Miejsce to, również z punktu widzenia istniejącej infrastruktury
przedstawia wiele zalet, a w przeszłości odbywały się tam już przeładunki kolejowe.
Również w powiązaniu z inwestycją w Centralny Port Komunikacyjny miejsce to
łączyłoby w sobie duże potoki pasażerskie i cargo, co wiązałoby się z dużym
potencjałem rozwoju. Z kolei inwestycja w CPK również mogłaby się okazać dużą
szansą dla rozwoju przewozów cargo, jednakże na obecnym etapie prac brak jest
jakichkolwiek planów w tym kierunku.

Rysunek 3.5 Punkty krytyczne w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

3.3.2 PKP Cargo, PKP Cargo a Małaszewicze
Gmina Terespol jest ważnym punktem na mapie Polski w kontekście Nowego
Jedwabnego Szlaku. Obecnie, jest to najchętniej wykorzystywane miejsce do
przeładunku towarów w ramach BRI. Terminale przeładunkowe na terenie gminy,
które mogą obsługiwać ładunki kontenerowe należą do spółek:
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•

Adampol S.A. (możliwości przeładunkowe: 160 000 TEU rocznie)53,

•

Agrostop sp. z o.o. (możliwości przeładunkowe: 60 000 TEU rocznie)54,

•

EUROPORT Sp. z o.o. (możliwości przeładunkowe: 120 000 TEU
rocznie)55,

•

PKP CARGO S.A. / PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp.
z o.o. (możliwości przeładunkowe: 223 380 TEU rocznie) 56.

Najwięcej przeładunków dokonywanych jest przez PKP Cargo. Planowana jest
rozbudowa terminalu, jednakże studium wykonalności dla rozbudowy Rejon
Przeładunkowy Małaszewicze spółki Cargotor z grupy PKP Cargo wykonano
z prawie rocznym opóźnieniem. Do końca listopada 2020 r. ma powstać projekt
budowlany umożliwiający dalszą realizację inwestycji. Modernizacja ma umożliwić
uruchomienie pociągów o długości 740 m o nacisku 221kN/oś co ma zwiększyć
przepustowość terminala, poprawić warunki przewozu towarów koleją a prędkość
pociągów towarowych ma zwiększyć się do 120 km/h.
Obecnie przez Rejon Przeładunkowy Małaszewicze przejeżdża dziennie do 40
par pociągów po torach szerokim i normalnym57. Sama przepustowość szerokiego
toru wynosi średnio 12,5 składów na dobę a docelowo, według założeń studium
wykonalności ma ona wynieść 50. Inwestycja w modernizację terminala wpisuje się
w szerszy plan utworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą.
Główne założenia projektu:
•

modernizacja układów torowych stacji (1435 mm oraz 1520 mm),

•

budowa systemów sterowania ruchem kolejowym,

•

zwiększenie liczby obsługiwanych pociągów,

•

poprawa operacyjności,

•

zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,

53 Adampol, Terminal Małaszewicze [17.08.2020], https://www.adampolsa.com.pl/terminale/.
54 UTK, Terminal Przeładunkowy AGROSTOP [17.08.2020], https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-doinfrastruktur/dostep-do-infrastruktur/mapa-obiektow-infrastru/terminale-intermodalne/16151,TerminalPrzeladunkowy-AGROSTOP.html.
55 Europort [17.08.2020], http://www.cleuroport.pl/infrastruktura.php.
56 UTK, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze [11.06.2020], https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-doinfrastruktur/dostep-do-infrastruktur/mapa-obiektow-infrastru/terminale-intermodalne/13257,PKP-Cargo-CentrumLogistyczne-Malaszewicze.html.
57 Rynek kolejowy, Rozbudowa Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze opóźniona o rok [aktualizacja]
[11.06.2020], https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rozbudowa-rejonu-przeladunkowego-malaszewiczeopozniona-o-rok-96784.html.
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•

zwiększenie udziału Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w odprawach
pociągów z/do UE oraz Białoruś, Rosja, Kazachstan, Chiny – Nowy Jedwabny
Szlak58.

Terminal obsługuje 94% polskich przeładunków z Jedwabnego Szlaku59, co
dzięki zdobytemu już doświadczeniu, udziale w rynku i zdobytym klientom może stać
się bazą pod dalsze działania mające na celu rozwój tego miejsca.

Rysunek 3.6 Rozwój transportu intermodalnego Grupy PKP CARGO w korytarzu
Północ-Południe oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku
Źródło: Strategia grupy PKP Cargo 2019-2023.

PKP Cargo Małaszewicze posiada obecnie 5 w pełni funkcjonalnych terminali,
które umożliwiają przeładunek wszelkich towarów masowych i sztukowych:
•

Terminal "Kontenerowy" – oferuje przeładunek jednostek UTI (Unite de
Transport Intermodal, czyli Intermodalna Jednostka Ładunkowa);

•

Terminal "Uniwersalny" – pozwala na przeładunek przesyłek masowych
i sztukowych na taborze odkrytym z możliwością załadunku lub wyładunku na
samochody. Na terminal składają się dwa fronty przeładunkowe towarów
masowych;

•

Terminal "Kowalewo" – pozwala na przeładunek przesyłek drobnych,
sztukowych i materiałów sypkich w taborze krytym z możliwością załadunku

58

Cargotor [on-line], 11.06.2020, https://rpm.cargotor.com/#aktualnosci.
Money, Polska kluczowa na Jedwabnym Szlaku. Gospodarka zyska aż 48 mld dolarów [11.06.2020],
https://www.money.pl/gospodarka/polska-kluczowa-na-jedwabnym-szlaku-gospodarka-zyska-az-48-mld-dolarow6453833918146689a.html.
59
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lub wyładunku na samochody. Na terminal składaj się fronty przeładunkowe
towarów sypkich (ziarna, nawozów) oraz towarów różnych (rampa wyspowa);
•

Terminal "Podsędków" – służy przede wszystkim do przeładunku towarów
masowych luzem. Przeładunki realizowane są suwnicami bramowymi oraz
urządzeniami mobilnymi (koparkami), znajduje się na nim również rampa
wyspowa, dzięki której istnieje możliwość przeładunku towarów sztukowych
wózkami widłowymi;

•

Terminal "Raniewo" – służy przede wszystkim do przeładunku towarów
masowych luzem. Przeładunki realizowane są urządzeniami mobilnymi
(koparkami), znajduje się na nim również rampa wyspowa, dzięki której
istnieje możliwość przeładunku towarów sztukowych wózkami widłowymi.

Wszystkie terminale mają dojazd transportem samochodowym, co wynika
z położenia w bliskości paneuropejskiej magistrali drogowej E-30. Małaszewicze
mogą okazać się kluczowym punktem modalnym dla koncepcji BRI.
Zagrożeniem w rozwoju i wykorzystaniu tego terminala w przyszłości mogą być
trwające prace na liniach kolejowych powodujące opóźnienia w dostawach.
W trzecim kwartale 2019 r. punktualność w przewozach towarowych wyniosła
zaledwie 42%, a średni czas opóźnień wzrósł we wrześniu do 10 godzin i 22 minut.
Dlatego też powstają alternatywne połączenia omijające Polskę np. przez Czechy,
Bałtyk lub intensyfikacja prac nad budową szerokiego toru do Wiednia60.
PKP Cargo jest drugim w Europie operatorem przewozów towarowych. Warto
wspomnieć, że PKP PLK jest członkiem RailNetEurope dzięki czemu może
uczestniczyć w pracach związanych z zagadnieniami prawnymi, przewodnikami
i harmonizacją procesów międzynarodowych.
Udziałowcami terminalu w Małaszewiczach są PKP Cargo oraz spółka Adampol.
W związku z wyeliminowaniem Ukrainy, terminal ten jest kluczowy w przebiegu
korytarzy transsyberyjskich, dlatego ważna jest jego modernizacja, w przeciwnym
wypadku ładunki będą transportowane innymi korytarzami. Obecna przepustowość:
14 par pociągów/dzień przez co pociągi z Chin muszą czekać kilka dni na

Money, Polska kluczowa na Jedwabnym Szlaku. Gospodarka zyska aż 48 mld dolarów [11.06.2020],
https://www.money.pl/gospodarka/polska-kluczowa-na-jedwabnym-szlaku-gospodarka-zyska-az-48-mld-dolarow6453833918146689a.html.
60
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przeładunek. Z kolei po stronie Białorusi – niewystarczająca infrastruktura, a umowa
SMGS determinuje, gdzie mają odbywać się przeładunki61.
Warto także zaznaczyć, że istnieją prywatne terminale poza Małaszewiczami, ale
przy granicy z Białorusią (np. terminal Chryzanów lub Centrum Logistyczne
w Łosośnej), które także mogą stać się konkurencją dla miejsca. Jednakże,
jednocześnie mogą one przyciągać więcej ładunków z Chin co w kontekście udziału
Polski w BRI jest informacją pozytywną.
3.3.3 PKP LHS a Sławków
Spółka „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. powstała w kwietniu 2010 r. na bazie
funkcjonującego od 2004 r. Oddziału CZH S.A. w Katowicach Euroterminal
w Sławkowie. Udziałowcami „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. są CZH S.A., PKP
Cargo S.A. oraz PKP LHS Sp. z o.o.
Euroterminal Sławków Sp. z o.o. jest terminalem przeładunkowym usytuowanym
na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim
rozstawie toru (1520 mm) i linii normalnotorowej (1435 mm) dzięki czemu doskonale
wpisuje się w rozwój transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja –
Europa Zachodnia. Jednocześnie Euroterminal znajduje się w pobliżu przecięcia
Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem
(Paneuropejski Korytarz Transportowy III) oraz Północ z Południem (Paneuropejski
Korytarz Transportowy VI) naszego kontynentu62.
Euroterminal Sławków może okazać się drugim ważnym punktem na mapie
Polski związanym z BRI. Aktualna maksymalna roczna możliwość przeładunkowa
wynosi 284 810 TEU, a powierzchnia składowa 3 500 TEU. Łączna długość torów dla
kolei normalnotorowej wynosi 24 256 m, a dla kolei szerokotorowej 17 521 m. Stałe
połączenia realizowane przez terminal to:
•

regularne połączenia ES – DCT Gdańsk i v.v.,

•

regularne połączenia ES Sławków – Maddaloni (Włochy) i v.v.,

•

codzienne wysyłki do krajów WNP63.

Do Sławkowa prowadzi także najdalej wysunięty na zachód Europy szeroki tor
kolejowy. Spółka LHS podpisała umowę na rozbudowę infrastruktury na stacji
J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, The Silk Railroad The EU-China rail connections: background,
actors, interests, OSW Studies, Warszawa 2018, s. 42.
62 Euroterminal Sławków [11.06.2020], https://euterminal.pl/o-firmie/.
63 UTK, Euroterminal Sławków [11.06.2020], https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-doinfrastruktur/mapa-obiektow-infrastru/terminale-intermodalne/15647,EUROTERMINAL-SLAWKOW.html
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granicznej Hrubieszów: budowę toru wyciągowego 1520 mm, przebudowę siedmiu
torów 1435 mm oraz modernizację hali wagonowej, która zostanie przystosowana do
obsługi

sprzętu

przeładunkowego

oraz

dla

potrzeb

kontroli

granicznej.

Zmodernizowany zostanie automatyczny system sterowania ruchem kolejowym,
wprowadzone zostaną czujniki niezajętości torów i rozjazdów oraz system telewizji
przemysłowej. Inwestycja pozwoli na zwiększenie zdolności eksploatacyjnych stacji
oraz ograniczenie kosztów prowadzenia ruchu pociągów.
Warto zauważyć, że w 2020 r. PKP LHS utrzymała 6% udział w krajowym rynku
pod kątem pracy przewozowej, a ruch przez granicę przez przejście Izov-Hrubieszów
prowadzony jest bez zakłóceń. Planowane jest wprowadzenie regularnego (jednego
na tydzień) pociągu między Chinami a Sławkowem64. 05.01.2020r. do Polski,
szerokim torem, dotarł pierwszy pociąg z Chin. Przejazd trwał 12 dni i w tym czasie
pokonał prawie 9 500 km65. Drugi pociąg kontenerowy z Chin przyjechał
01.02.2020r., wcześniej jadąc przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę. PKP LHS nawiązał
bezpośrednią współpracę z firmą Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.
Do projektu obie spółki zaprosiły jeszcze koleje leżące na szlaku tranzytowym. Droga
przez Sławków jest najkrótszą z Chin i w tym aspekcie PKP LHS upatruje swojej
przewagi nad Małaszewiczami66.
Pociągi zmierzające do Sławkowa mogą być następnie wysyłane do Portu
w Gdańsku skąd mogą dopłynąć do Skandynawii. Taki transport już miał miejsce na
początku 2020 r.67.
Ograniczeniem w rozwoju tego połączenia jest fakt, że musi być ono realizowane
przez terytorium Ukrainy, co w związku z napiętą sytuacją polityczną między Rosją
a Ukrainą może limitować liczbę pociągów. Kolejnym ograniczeniem może być
prędkość osiągana przez pociągi na tej linii. W przypadku pierwszego transportu
z Chin, pociąg pokonał trasę prawie 400 km w niespełna 8 godzin, co daje średnią
prędkość 50 km/h. Taki czas został osiągnięty dzięki nadaniu priorytetu temu

Rzeczpospolita, Sławków przygotowuje się na pociągi z Chin [11.06.2020],
https://logistyka.rp.pl/koronawirus/6185-slawkow-przygotowuje-sie-na-pociagi-z-chin.
65 Rynek kolejowy, Pierwszy pociąg z Chin, który wjechał do Polski szerokim torem LHS bez przeładunku na
granicy [05.07.2020], https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pierwszy-pociag-z-chin-ktory-wjechal-do-polskiszerokim-torem-lhs-bez-przeladunku-na-granicy-94998.html.
66 WNP Logistyka, Najkrótsza trasa z Chin biegnie przez Polskę. Pociągi jeżdżą już przez nowe przejście
[11.06.2020], https://www.wnp.pl/logistyka/najkrotsza-trasa-z-chin-biegnie-przez-polske-pociagi-jezdza-juz-przeznowe-przejscie,372118.html.
67 Rail Freight, New container train from China to Poland [11.06.2020],
https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/12/26/new-container-train-from-china-to-poland/?gdpr=accept
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pociągowi68, z tego względu można przypuszczać, że uruchomienie regularnych
połączeń sprawi, że pociągi będą poruszały się z mniejszą prędkością, jako że nie
będzie im nadawany priorytet przed innymi składami.
Na linii tej trwają prace modernizacyjne, na które do 2025 r. ma zostać wydanych
800 mln zł. Jednym z elementów inwestycji było otwarcie centrum sterowania ruchem
w Zamościu, które ma skrócić czasy odpraw pociągów na stacji oraz przyczyni się do
automatyzacji całej linii kolejowej69. Modernizowana jest także infrastruktura oraz
tabor, dzięki czemu ma zwiększyć się bezpieczeństwo i przepustowość linii70.
3.3.4 Centralny Port Komunikacyjny
Projekt infrastrukturalny Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie składał się
z 3 komponentów. Pierwszym będzie część poświęcona transportowi lotniczemu.
Drugim bardzo ważnym elementem dla powodzenia całego projektu jest stworzenie
komponentu kolejowego, który ma dostarczać zarówno pasażerów jak i towary do
samego centrum CPK. Ostatnim komponentem jest stworzenie tak zwanego airport
city, które przyciągnie przemysł hi-tech. Rozważane jest również stworzenie centrum
Expo.
Inicjatywa Centralnego Portu Komunikacyjnego wydaje się odpowiednim
miejscem do włączenia do niej BRI ze względu na łatwość uzyskania synergii
w nakładach inwestycyjnych oraz dalszym funkcjonowaniu CPK jako kompletnego
centrum logistycznego na miarę globalną, a także położenie w rejonie ŁódźWarszawa. Niemniej w kontekście CPK temat przewozów towarowych a także
koncepcja BRI nie jest poruszana jako element strategii rozwoju.
3.3.5 Port Gdański, Port Centralny, DCT Gdańsk
W ramach portu gdańskiego powstaje inwestycja Port Centralny, w ramach
którego ma powstać dziewięć terminali, 19 km nowych nabrzeży, 8,5 km
falochronów, 9 km dróg i estakad, 6 wiaduktów. Mają tam być dwa terminale

LHS, Pociąg intermodalny z Chin już w Sławkowie, [05.07.2020], http://www.lhs.pl/conowego.lhs.
Inżynieria, Zamość: nowe centrum sterowania ruchem kolejowym, [05.07.2020],
https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/51567,zamosc-nowe-centrum-sterowania-ruchem-kolejowym.
70 Rynek Kolejowy, PKP LHS zainwestuje 50 mln zł w infrastrukturę na Lubelszczyźnie, [05.07.2020],
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/pkp-lhs-zainwestuje-50-mln-zl-w-infrastrukture-na-lubelszczyznie85678.html
68
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kontenerowe, terminal offshore, LNG, przestrzeń dla stoczni i statków pasażerskich.
Pierwszy etap ma się zakończyć do 2029 r71.
Ważnym elementem w kontekście jest także DCT Gdańsk, gdzie 21 listopada
2019 uruchomiono pierwsze stałe połączenie kolejowe Euro China Train. Pociąg
regularnie przyjeżdżać będzie z Xi'an w Chinach poprzez terminal lądowy Adampol
Małaszewicze do morskiego terminalu kontenerowego DCT w Porcie Gdańsk.
Połączenie kolejowe z Chin jest alternatywą dla portów zachodnioeuropejskich.
Pozwoli na skrócenie czasu dostaw kontenerów do Skandynawii i Wielkiej Brytanii.

Rysunek 3.7 Połączenia kolejowe z DCT Gdańsk
Źródło: J. Pieriegud, Analysis of the potential of the development of rail container transport market in
Poland, Final Report, European Commission, DG Regio, 2019.

DCT Gdańsk ma być zmodernizowany. W ciągu 30 miesięcy ma zostać
przebudowany 72-kilometrowy odcinek torów kolejowych. W planach jest też
modernizacja 14 przejazdów drogowych, utworzenie trzech mostów oraz dwóch
wiaduktów. Stwarza to szansę na zwiększenie potencjału polskiego transportu
intermodalnego, a także uniezależnia Polskę od portów Morza Północnego 72.
Biznes, Port Centralny: wybrano ostateczną koncepcję [11.06.2020], https://biznes.trojmiasto.pl/Port-Centralnywybrano-ostateczna-koncepcje-n134605.html.
72 TSL Biznes, Huby przeładunkowe i nowe szlaki handlowe [11.06.2020], https://www.tsl-biznes.pl/newsy/hubyprzeladunkowe-i-nowe-szlaki-handlowe/.
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Rozbudowy Portu Centralnego nie powinno uznawać się za konkurencyjną
względem BRI, ale bardziej jako komplementarną w stosunku do tej inicjatywy. Port
może w tym przypadku pełnić funkcję portu przeładunkowego pod transporty
kolejowe skąd mogą przez Sławków lub Małaszewicze zmierzać do Chin.
3.3.6 Hub Warszawa-Łódź
Potencjalnym miejscem na hub logistyczny w naszym kraju byłby obszar
pomiędzy Warszawą a Łodzią. Dodatkowo, obszar ten posiada już niezbędną
infrastrukturę konieczną do obsługi ładunków w kontenerach – zarówno kolejową jak
i

magazynową.

Obecnie

kilku

inwestorów

realizuje

projekty

kompleksów

logistycznych w tym regionie, jak i samo PKP Cargo wciąż rozważa tu otwarcie
terminala przeładunkowego pod transporty kolejowe realizowane m.in. w ramach
Nowego Jedwabnego Szlaku.
W ostatnich latach istniały już plany rozwoju regionu łódzkiego, między innymi
polsko-chińska spółka Euroasia Rail Terminals chciała wybudować terminal
przeładunkowy dla pociągów BRI, jednakże w wyniku politycznych nieporozumień
przedsięwzięcie to nie doszło do skutku. W zamian miała powstać w pełni polska
inwestycja, ale ona także nie została zrealizowana73. W spółce Euroasia Rail
Terminals partycypuje polski podmiot, obsługujący chiński pociąg kontenerowy
z Chengdu do Łodzi.
Podsumowanie sytuacji w Polsce
W Polsce niestety niewiele dzieje się w sprawie Nowego Jedwabnego Szlaku.
Co prawda wymiana handlowa funkcjonuje (dobrym przykładem jest PKP Cargo czy
Port Gdański – obie spółki są spółkami Skarbu Państwa), niemniej brakuje
jakichkolwiek działań władzy, które skupiałyby się na tej inicjatywie. O Nowym
Jedwabnym Szlaku praktycznie nie mówi się ani w strategiach rozwoju kraju ani
w wypowiedziach polityków. Sytuacja taka spowodowana może być albo brakiem
świadomości

o

tym

projekcie

albo

silnym

naciskiem

ze

strony

Stanów

Zjednoczonych, które przez rządzących uważane są za sojusznika kluczowego.

Dziennik Łódzki, Europejskie Centrum Logistyczne za 1 mld w Łodzi? [06.07.2020],
https://dzienniklodzki.pl/europejskie-centrum-logistyczne-za-1-mld-w-lodzi/ar/c3-11896793
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3.4 Władze Administracyjne - rola i korzyści
3.4.1 Rola Państwa i spółek skarbu Państwa
Stosunek władz polskich do Chin oraz BRI uznać można za ambiwalentny –
często podkreśla się strategiczne znaczenie Chin dla polskiej gospodarki, brakuje
jednak działań kierunkujących polską gospodarkę na tory współpracy z Chinami.
Działania Państwa powinny być zogniskowane na poprawie konkurencyjności Polski
w BRI, przede wszystkim na płaszczyznach takich jak:
•

konflikt interesów w relacji Polska – Chiny – USA (zobacz podrozdział 1.2.1
CHRL – USA – Rosja);

•

rosnący import z Chin przy malejącym eksporcie (asymetria przepływów,
osłabienie

polskiej

pozycji

konkurencyjnej,

spowolnienie

gospodarcze

spowodowane nadwyżką importu nad eksportem);
•

przenoszenie przez Chiny nadprodukcji przemysłowej za granicę (Polska
postrzegana bardziej jako kraj tranzytowy);

•

tworzenie transparentnego, prostego i przyjaznego otoczenia prawnego dla
prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy międzynarodowej.

Aktualnie w Polsce na szczeblu centralnym praktycznie nie realizuje się polityki
współpracy z Chinami. Znaczenie BRI zdają się jednak dostrzegać spółki Skarbu
Państwa (zobacz rozdział 3.3 Mapa punktów krytycznych w Polsce). Działania
podejmowane przez Państwo skupiać powinny się na kooperacji z Państwem Środka
(Polska zaliczana jest do grupy państw 17+1). Zaznaczyć jednak należy, że nawet
w oficjalnych dokumentach strategicznych brakuje nawiązania do roli Polski w BRI –
dobrym przykładem jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.), w której nie wspomniano o BRI, niemniej wiele
poruszanej w niej problemów można bezpośrednio odnieść do tej inicjatywy 74.
Tabela 3.3 przedstawia główne założenia omawianej strategii wraz z ich
powiązaniem z BRI.

74

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 r.).
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Tabela 3.3 Powiązanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.) z BRI
Obszary koncentracji działań opisane w
strategii

Ewentualne powiązanie z BRI

Rozwój innowacyjnych firm – kluczowe
kierunki interwencji to wzmocnienie kapitału
ludzkiego i społecznego.

BRI jako szansa na powstawanie
innowacji oraz transfer technologii.

Małe i średnie przedsiębiorstwa – akcent
postawiony na wspieranie tego sektora
gospodarki.

BRI jako szansa na rozwój sektora
MŚP.

Kapitał dla rozwoju – strategia skupia się na
pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

BRI jako szansa uzyskania
znacznego kapitału inwestycyjnego
spoza środków UE.

Ekspansja zagraniczna –
umiędzynarodowienie polskiej gospodarki
powinno dokonać się poprzez poszerzenie
grona firm uczestniczących w wymianie
handlowej oraz dzięki rozwojowi
zaawansowanych form współpracy z
zagranicą.

BRI jako szansa na współpracę
międzynarodową.

Rozwój zrównoważony terytorialnie –
harmonijny rozwój całego kraju, wrażliwy na
terytorialną różnorodność i jej atuty.

BRI jako szansa na wykorzystanie
atutów poszczególnych regionów
Polski jako „bramy do Europy”.

Efektywność wykorzystania środków UE

BRI jako uzupełnienie dotacji z Unii
Europejskiej.

Transport – ukierunkowanie na tworzenie
spójnego systemu transportowego. W wyniku
niedoinwestowania kolej traci na znaczeniu, a
większą rolę odgrywa transport drogowy,
niekorzystny dla środowiska.

BRI jako szansa na rozwój sieci
transportowej, ze szczególnym
uwzględnieniem roli kolei.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Strategia na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Przedstawiona strategia potwierdza tezę o braku ujmowania BRI w polityce
realizowanej przez Państwo. Może ona zostać jednak wykorzystana jako narzędzie
wsparcia dla BRI, gdyż cele oraz obszary koncentracji działań zdają się w jasny
sposób korespondować z założeniami BRI. Co więcej, bezpośrednio widać jak
potencjalne korzyści pochodzące z tytułu partycypacji w BRI przełożyć się mogą na
realizację celów założonych w strategii. Powiązanie BRI ze strategicznymi
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dokumentami państwowymi może stanowić znaczny atut w przypadku rozmów
z organami administracji publicznej.
Coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności stworzenia strategii rozwoju
logistyki dla Polski75. Strategia ta, w naturalny sposób powinna uwzględniać także
rolę Polski w BRI. Poruszany jest również temat powołania „Narodowego Operatora
Logistycznego”. Jedną z podstawowych kwestii jest prawdopodobny fakt oparcia
strategii tylko na jednym podmiocie, czyli PKP Cargo (zobacz rozdział 3.3.2. PKP
Cargo a Małaszewicze oraz 3.3.3. PKP LHS a Sławków). Rodzi się więc pytanie, czy
kierunek państwowych działań logistycznych oparty na swoistym monopolu jednego
operatora jest rozwiązaniem dobrym, czy raczej obejmować powinien przede
wszystkim interesy prywatnego sektora logistycznego. Inną kluczową kwestią
w omawianej strategii powinny być działanie ukierunkowane na zwiększanie Indeksu
Logistycznego Polski. Do kluczowych wskaźników (KPI) wpływających na Indeks
Logistyczny zalicza się:
•

formalności celne,

•

infrastrukturę,

•

śledzenie przesyłek,

•

obsługa przesyłek międzynarodowych,

•

jakość obsługi logistycznej,

•

terminowość.

Zaznaczyć jednak należy, że pomimo bardzo dobrego położenia geograficznego,
wartość Indeksu Logistycznego dla Polski jest niewspółmiernie niska w stosunku do
możliwości – Polska znajduje się dopiero na 28 miejscu. Dobrym przykładem, który
posłużyć może za swoisty benchmark jest „Wizja 2030” Arabii Saudyjskiej (ang.
"Saudi Vision 2030"), która obejmuje kluczowe obszary działania państwa. Podobnie
jednak jak w przypadku większości dokumentów strategicznych, w przypadku „Wizji
2030” brakuje wytyczonych konkretnych kierunków działań (poza korzystaniem
z powiększonego Funduszu Inwestycji Publicznych)76. Polski projekt budowy strategii
rozwoju logistyki jest jak na razie jednak prawdopodobnie w fazie wczesnokoncepcyjnej, gdyż poza wypowiedzią Prezesa PKP Cargo, nie sposób o nim

75

Na kolei, W. Dudkowski, Strategia rozwoju logistyki [02.06.2020], https://www.nakolei.pl/strategia-rozwojulogistyki/.
76 M, Wąsowski: Chce być niezależna od ropy i słucha millenialsa. W co gra Arabia Saudyjska? Business Insider,
09.06.2020, https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/saudi-vision-2030-strategia-arabii-saudyjskiej/f7d4phq.
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znaleźć szerszych informacji. Istnieje więc duże ryzyko, że Strategia Rozwoju
Logistyki dla Polski nigdy nie powstanie.
3.4.2 Działania na poziomie Władz Samorządowych
W niniejszym podrozdziale dokonano charakterystyki najważniejszych inwestycji
w wybranych województwach, które mają znaczenie w przewozie towarów i mogą
okazać się istotne dla BRI. Syntetyczne podsumowanie przeprowadzonej analizy
przedstawiono w tabeli 3.4.
Tabela 3.4 Jednostki samorządowe (województwa) - inwestycje kolejowe
Województwo

Inwestycje
•

przejmowanie linii kolejowych przez Urząd Marszałkowski – za
ich rewitalizację odpowiadać ma Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei.

•

rewitalizacja linii krajowej nr 281 (Magistrala Portowa BiS
Północ-Południe);
modernizacja linii krajowej nr 131 (część magistrali kolejowej
C-E 65, należącej do VI Europejskiego Korytarza
Transportowego, łączącego państwa nadbałtyckie z krajami
położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach);
elektryfikacja linii nr 201 (połączenie z Portem w Gdyni) oraz
linii nr 38 (eliminacja konieczności wymiany lokomotywy
z elektrycznej na spalinową na trasie z Olsztyna do
Białegostoku).

dolnośląskie

•
kujawsko pomorskie
•

•
•
lubelskie
•
•
•

rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów –
Parczew;
rewitalizacja linii kolejowej 81 (plany uruchomienia kolejowego
przejścia granicznego w Orchówku oraz budowy nowej linii
szerokotorowej z Włodawy do Zamościa – połączenie jej
z LHS);
rozbudowa infrastruktury na stacji Hrubieszów;
budowa Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Sędziszów
LHS oraz plany dla stacji Wola Baranowska.

lubuskie

•

rozwój linii 203 (Berlin – Gorzów Wielkopolski – Piła,
zwiększenie jej możliwości przewozowych);
rozbudowa terminali intermodalnych oraz włączenie linii
kolejowych (272, 283, 289, 358) do sieci korytarzy
międzynarodowych (TEN-T, AGC/AGTC, RFC).

mazowieckie

•

modernizacja odcinka Ostrołęka – Chorzele.
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•

plany dotyczące „Rail Baltica” – brak spójnej koncepcji,
aktualnie tylko modernizacja odcinka trasy kolejowej E75
Czyżew – Białystok.

•

zakończona rewitalizacja linii między Chybiem a Nędzą przez
Żory i Rybnik (fragment południowej obwodnicy Katowickiego
Węzła Kolejowego);
„Program dla Śląska” – rewitalizacja linii nr 139, 93, 131, 182
oraz dodatkowo modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz
Drogi Wodnej rzeki Wisły;
modernizacja Magistrali Węglowej (inwestycja ta jest ściśle
powiązana z terminalem w Małaszewiczach).

podlaskie

śląskie

•

•
•
świętokrzyskie

rozbudowa infrastruktury przy LHS – plany budowy Huba
Logistycznego (finansowana przez Polski Fundusz Rozwoju
oraz PKP LHS).

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych (zob. załącznik 1).

Z przeprowadzonych w raporcie badań wynika, że dla BRI główne znaczenie
będą mieć przede wszystkim trzy województwa:
•

lubelskie – terminal w Małaszewiczach (zobacz podrozdział 3.3.2 PKP Cargo
a Małaszewicze);

•

łódzkie – szeroko zakrojone działania na rzecz współpracy międzynarodowej
(jednak brak planów dotyczących BRI);

•

śląskie – Euroterminal Sławków - tor 1520 mm (zobacz podrozdział 3.3.3 PKP
LHS a Sławków) – brakuje jednak spójnych planów dotyczących roli Sławkowa
w BRI. Dodatkowo rozwój katowickiej Strefy Ekonomicznej, planowane
wydłużenie LHS do Gliwic, bądź nawet Kędzierzyna-Koźla77 – podpisano
również umowę dotyczącą wykonania analizy tego projektu78.

Założyć można, że spektrum działań, które potencjalnie powiązane mogą być
z BRI będzie się rokrocznie poszerzać. Zaznaczyć należy, że rozwój na poziomie
lokalnym jest kluczem do zwiększenia Indeksu Logistycznego Polski, co powinno być
jednym z głównych kierunków rozwoju polskiej logistyki.

Rynek Kolejowy, M. Szymajda, Do końca roku analizy wskażą, czy elektryfikować LHS [01.06.2020],
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/do-konca-roku-analizy-wskaza-czy-elektryfikowac-lhs93407.html?fbclid=IwAR19En51Q304RsJ5ljVm40VXDM0f0iqYT_oB4Nk9Mk8kPBQMADhfX9vy49M.
78 LHS, Spółka PKP LHS wybrała wykonawcę analiz dotyczących elektryfikacji i przedłużenia linii [02.06.2020],
https://lhs.com.pl/pl/wydarzenia/416?fbclid=IwAR0x3M5vElBQH7irAFCmvEgqjl1EtjMjIZXHaYmR2d98DJJREIR_N-hngo.
77
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3.5 Regularne połączenia kolejowe CHRL – PL
W niniejszym podrozdziale przedstawiono regularne połączenia kolejowe
pomiędzy Polską a Chinami (zgodnie ze stanem wiedzy na czerwiec 2020 –
naturalnym jest fakt, że w przyszłości połączenia te będą się zmieniać). Zestawienie
połączeń zebrano w tabeli 3.5.

Tabela 3.5 Regularne połączenia kolejowe Chiny – Polska
Połączenie

Ważne informacje

Xi’an – Sławków

Współpraca PKP LHS z Xi’an Free Trade Port
Construction and Operation oraz partnerami
logistycznymi z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy79.
Część ładunków przeładowywana jest na kolej
normalnotorową i przewożona do Portu w Gdańsku80.

Xi’an – Małaszewicze –
Gdańsk

Ładunek można następnie przesłać dalej do
Skandynawii i Wielkiej Brytanii, z planami połączenia
w przyszłości z Hiszpanią, Francją i Afryką
Zachodnią81.

Chengdu – Łódź

Pierwszy pociąg w 2013r. Regularne połączenie od
2018r. Za wadę uznaje się brak multimodalnego
terminala towarowego w Łodzi. Bezpośrednim
konkurentem jest Kaliningrad. Za transport
odpowiada firma YHF Intermodal Logistics82 oraz
China Railway Express83.

Suzhou Zachód – Warszawa

Dwa warianty trasy: północny (przez Rosję i Białoruś)
oraz południowy (przez Kazachstan, Rosję i
Białoruś). W Suzhou znajduje się najwięcej fabryk
produkujących na eksport. Polska w przyszłości
może przestać pełnić rolę miejsca docelowego dla
tego połączenia (na rzecz np. Włoch czy Holandii).
Operatorem jest Far East Land Bridge84.

Rynek Kolejowy, Pierwszy pociąg z Chin, który wjechał do Polski szerokim torem LHS bez przeładunku na
granicy [06.06.2020], https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/pierwszy-pociag-z-chin-ktory-wjechal-do-polskiszerokim-torem-lhs-bez-przeladunku-na-granicy-94998.html.
80 Rail Freight, M. Zasiadko, New container train from China to Poland [06.06.2020],
https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/12/26/new-container-train-from-china-to-poland/?gdpr=accept.
81 Notes from Poland, M. Prańczuk, First regular cargo train connecting Poland to China launched [06.06.2020],
https://notesfrompoland.com/2019/11/22/first-regular-cargo-train-connecting-poland-to-china-launched/.
82 Shiphub, Połączenie Łódź-Chengdu – nadchodzące zagrożenia [06.06.2020],
https://www.shiphub.pl/polaczenie-lodz-chengdu-zagrozenia/.
83 China Daily, H. Zhiling, China Railway Express opens new freight route to Poland [06.06.2020],
https://global.chinadaily.com.cn/a/201904/09/WS5cabdcada3104842260b50a4.html.
84 Chiński Raport, Towarowe połączenia kolejowe z Chinami [06.06.2020],
https://www.chinskiraport.pl/blog/import-z-chin-transport-kolejowy/.
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Wuhan – Małaszewicze –
Duisburg

Pociąg tranzytowy – w Małaszewiczach dokonywany
jest jedynie przeładunek na wagony normalnotorowe
(zobacz podrozdział 3.3.2 PKP Cargo a
Małaszewicze oraz 3.2.3 Tylko tranzyt). Część
ładunku obsłużonego w Duisburgu wysłana zostaje
ponownie do Polski85.

Shilong – Małaszewicze –
Warszawa – Hamburg –
Duisburg

Skład ten kursuje regularnie (co czwartek wyrusza z
terminala towarowego Shilong). Pociąg liczy średnio
41-50 kontenerów, z czego 17-20 wyładowywanych
jest w Polsce86.

Źródło: opracowanie własne.

Połączenia kolejowe pomiędzy Polską a Chinami stanowią tylko niewielką część
całej siatki połączeń. Przykładem z innych krajów mogą być trasy kolejowe
Chongqing – Duisburg – Antwerpia lub Zhengzhou – Hamburg (obie trasy
przechodzą tranzytem przez Polskę87). Zaznaczyć również należy, że połączenia te
w przyszłości prawdopodobnie będą ulegać pewnym modyfikacjom, dochodzić będą
nowe, a niektóre z już istniejących przestaną być eksploatowane.

Rynek Kolejowy, R. Czubiński, Europa – Chiny: Wznowienie regularnych kursów pociągów kontenerowych
[06.06.2020], https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/europa--chiny-wznowienie-regularnych-kursowpociagow-kontenerowych-96120.html.
86 Business Insider, M. Walków, Pociąg z kontenerami z Chin do Europy jedzie 19 dni. Oto co wyładowuje w
Polsce [06.06.2020], https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/pociag-z-chin-do-polski-z-kontenerami-jedziedwa-tygodnie/jy013r0.
87 Shiphub, Jak długo jedzie pociąg z Chin do Polski? [06.06.2020], https://www.shiphub.pl/pociag-z-chin-dopolski/.
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4. Podsumowania i konkluzje
„Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej
sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na
działanie jest teraz!”
Mark Fisher

„Przychodzimy z rozwiązaniem, a nie problemem”
Mądrość ludowa

4.1 COVID a BRI
Wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę jest wieloaspektowy, gdyż dotyka
ona zarówno stronę popytową, jak i podażową88. Nie pozostaje również bez wpływu
na stabilność systemu finansowego czy na nastroje społeczne (w tej grupie widoczne
są największe różnice pomiędzy kryzysem epidemiologiczno-gospodarczym a czysto
gospodarczym).

Na

podstawie

przeprowadzonych

badań

zidentyfikowano

następujące kanały wpływu pandemii na gospodarkę89:
•

kanał podażowy – odcięcie chińskich kanałów dystrybucji (w późniejszym
etapie pandemii osłabione lub zerwane zostały również inne łańcuchy
dostaw).

•

kanał popytowy – znaczne ograniczenie realnego popytu. Co więcej, efekty
popytowe mogą być odczuwane zdecydowanie dłużej niż podażowe90.
Przedstawiona sytuacja powoduje, że zaobserwować można zarówno spadek
konsumpcji jak i inwestycji prywatnych, co przełożyć się może na załamanie
niektórych sektorów gospodarki.

•

stabilność systemu finansowego – zaobserwować można spadki cen aktywów
finansowych oraz znaczny wzrost awersji do ryzyka (zarówno po stronie
konsumentów,

jak

i

producentów).

W

sektorze

małych

i

średnich

88

M. Nicola, Z. Alsafi, C. Sohrabi, A. Kerwan, A. Al-Jabir, C. Iosifid, M. Agha, R. Agha, The Socio-Economic
Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review, International Journal of Surgery 2020, s. 6-7.
89 J. Grzeszak, F. Leśniewicz, P. Śliwowski, I. Święcicki, Pandenomics, Zestaw narzędzi fiskalnych i monetarnych
w dobie kryzysów, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020, s. 8-10
90 M. Demertzis, A. Sapir, S. Tagliapietra, G. B. Wolff, An effective economic response to the coronavirus in
Europe, Policy Contribution 06/2020, Bruegel
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przedsiębiorstw obserwowane są problemy z płynnością oraz ograniczenie
możliwości pozyskania kredytu.
•

nastroje

społeczne

–

epidemia

w

znaczącym

stopniu

wpływa

na

społeczeństwo, co powoduje ogólny spadek zaufania na płaszczyźnie
konsument-przedsiębiorca

oraz

odpływ

kapitału

(co

widoczne

jest

w szczególności na giełdach – dla przykładu indeks WIG20 (Warsaw Stock
Exchange) w dniu 12.03.2020 spadł łącznie o 13,28%, czyli najwięcej w całej
historii tego indeksu91).
O niezwykle dużym znaczeniu pandemii SARS-COV-2 na światową gospodarkę
zdają się mówić prognozy dla globalnej koniunktury. Dla przykładu – w styczniu 2020
International Monetary Fund prognozowało wzrost na poziomie 0,4 punktu
procentowego w stosunku do roku 2019 (wzrost z 2,9% do 3,3%)92, a już w kwietniu
2020 prognozy IMF mówią, że globalna gospodarka gwałtownie skurczy się o 3%
w 2020 r., czyli znacznie więcej niż podczas kryzysu finansowego w latach 2008–
200993. Zakładać więc można, że zidentyfikowane kanały wpływu pandemii na
gospodarkę nie pozostaną bez wpływu na chińską Inicjatywę BRI (tabela 4.1) – za
czym przemawiać może chociaż sytuacja, w której odnotowano zmniejszenie
wymiany handlowej przy jednoczesnym zwiększeniu wymiany kolejowej.
Tabela 4.1 Potencjalny wpływ pandemii SARS-COV-2 na BRI
Pozytywny wpływ pandemii SARSCOV-2 na Nowy Jedwabny Szlak

Negatywny wpływ pandemii SARS-COV-2
na Nowy Jedwabny Szlak

•

•

•

uświadomienie potencjału
wykorzystania BRI do szybkiego
i taniego transportu niezbędnych
produktów (np. w sytuacjach
awaryjnych, tak jak w przypadku
pandemii, gdzie mówi się już
o Medycznym Jedwabnym
Szlaku);
zwiększenie wpływu Chin
w Europie poprzez pakiety
pomocowe – bardzo dobrym

•

•

Czasowe wstrzymanie dystrybucji z Chin
może podważyć wiarygodność
kontaktów handlowych z tym krajem,
a więc ograniczyć import towarów
chińskich do Europy, a także zmniejszyć
wykorzystanie tras Nowego Jedwabnego
Szlaku;
ucieczka przedsiębiorstw do innych
kanałów dystrybucji (bezpieczniejszych i
mniej wrażliwych na zmiany);
możliwość kładzenia większego nacisku

Stockwatch, Indeks WIG20 - notowania i skład [23.04.2020],
https://www.stockwatch.pl/gpw/indeks/wig20,sklad.aspx
92 International Monetary Fund, World Economic Outlook 2020a, January 2020 [23.04.2020],
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020.
93 International Monetary Fund, World Economic Outlook 2020b, April 2020: Chapter 1 [23.04.2020],
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.
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•

•

przykładem są Bałkany, które
wydają się kolejnym chińskim
europejskim celem (po przejęciu
Portu w Pireusie);
w czasie pandemii SARS-COV-2
większość państw europejskich
samodzielnie podejmuje decyzje
dotyczące zastosowanych
ograniczeń oraz ich skali.
Sytuacja taka może (choć nie
musi) przyczynić się do
zmniejszenia zależności krajów
członkowskich Unii Europejskiej
od decyzji tej instytucji. Większa
autonomia w podejmowaniu
decyzji w niektórych przypadkach
może zwiększyć znaczenie BRI
w Europie (w szczególności w
przypadku krajów, które aktualnie
są przez Unię Europejską
ograniczane w tej kwestii –
dobrym przykładem są Węgry,
które od lat planują zrealizować
szybkie połączenie kolejowe z
Serbią w ramach kooperacji z
Chinami, projekt ten jest jednak
ciągle blokowany przez
Brukselę);
zmiana gałęzi transportu –
przejmowanie części frachtu
lotniczego przez transport
kolejowy.

•

•

•

•

na dywersyfikację kanałów dystrybucji –
mniejszy udział BRI w całościowym
wolumenie przewozów (strategia „Chiny
+ 1”, gdzie poszukiwane są alternatywy
dla handlu z ChRL);
potencjalne realizowanie strategii
„regionalizacja zamiast globalizacji” –
wybór dostawców regionalnych zamiast
globalnych,
powiązanie tempa rozprzestrzeniania się
pandemii z BRI – spadek zaufania do
tego projektu,
pandemia SARS-COV-2 może
w znaczącym stopniu ograniczyć
produkcję europejskich przedsiębiorstw,
przez co mniej towarów będzie
eksportowanych do Chin – sytuacja taka
jeszcze bardziej pogłębi i tak znaczną
asymetrię pomiędzy eksportem a
importem w ramach BRI,
zatory na chińskich granicach
spowodowane gwałtownym wzrostem
przewozów (zwiększenie popytu
i podaży), co dodatkowo spotęgowane
zostało pandemią koronawirusa –
znaczne opóźnienia w transporcie
towarów, ograniczenie liczby wysyłanych
składów (np. przez Chengdu
International Railway Service), a nawet
wstrzymanie części połączeń do Europy
Środkowej (np. przez China Railway).

Wpływ trudny do przewidzenia
•

Ograniczenia wprowadzane przez poszczególne kraje w znaczącym stopniu
wpływają na ich kondycję gospodarczą, co może przyspieszyć oraz pogłębić
najbliższy kryzy gospodarczy. Sytuacja taka może mieć zarówno negatywny
wpływ na koncepcję Pasa i Szlaku (w takiej sytuacji kraje będzie bardziej
skupiona na ratowaniu własnej gospodarki niż na partycypacji
w międzynarodowych projektach). Z drugiej strony, głęboki kryzys
gospodarczy przyczynić się może do zmiany dotychczasowych kanałów
dystrybucji w kierunku rozwiązań tańszych (którymi z pewnością są produkty
chińskie), co jednocześnie zwiększy znaczenie BRI.

Źródło: opracowanie własne
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Przedstawione w tabeli 4.1 możliwości wpływu pandemii SARS-COV-2 na BRI
z dużym prawdopodobieństwem nie wyczerpują całego zagadnienia. Jak już
zaznaczono, sytuacja epidemiologiczna jest praktycznie bezprecedensowa, a jej
skutki odczuwalne (oraz identyfikowane) będą jeszcze przez wiele lat po jej
zakończeniu. Uznać więc można, że przedstawiony w opracowaniu katalog
potencjalnego wpływu pandemii na Nowy Jedwabny Szlak jest zbiorem otwartym,
który ostatecznie zamknąć będzie można w bliżej nieokreślonej przyszłości postpandemicznej.

4.2 Podsumowanie i wnioski
Podsumowanie niniejszego raportu dla większej czytelności zostało podzielone
na trzy główne punkty.
Po pierwsze podjęto się wyszczególnienia najważniejszych tez pochodzących
z całości raportu. Ta część stanowi swoiste podsumowanie tegoż dokumentu,
przedstawione od perspektywy ogólnej przedsięwzięcia BRI, poprzez skupienie się
na roli transportu kolejowego w projekcie, kończąc na roli i pozycji naszego kraju.
Po drugie przedstawiono konkluzje oraz wnioski wynikające z wspomnianych
powyżej tez. Z całą pewnością nacechowane są one subiektywnym spojrzeniem
autorów, lecz zostały postawione w sposób krytyczny i uczciwy.
Ostatnia część podsumowania zawiera propozycje dotyczące podjęcia kolejnych
kroków oraz próby zdefiniowania założeń pod cele, które w naszym mniemaniu
powinno postawić przed sobą szeroko rozumiane środowisko logistyczne w Polsce.
4.2.1 Tezy

A. Ogólne założenia dotyczące projektu BRI
1. Projekt BRI jako szeroka platforma wielu inwestycji rozwojowych, aniżeli
jeden spójny projekt. Projekt ten zakłada wiele przedsięwzięć skierowanych
w

bardzo

zróżnicowane

branże,

dedykowane

przeprowadzane przez różne podmioty chińskie.

pod

wiele

krajów

oraz

Jednakże ze względu na

system ustrojowy Chin jak i fakt mocnego zaangażowania się Państwa
w działania rynkowe, można przyjąć, że zdecydowana większość podmiotów
chińskich

prowadzi

spójną

politykę

koordynowaną

z

samym

rządem.
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Jednocześnie nie odnotowano tu jednego spójnego programu inwestycyjnego
czy jednej jednostki koordynującej całość działań w ramach BRI.
2. Silna determinacja strony chińskiej do realizacji projektu. Możemy zakładać,
iż jeśli nie nastąpią żadne istotne negatywne wydarzenia typu konflikt militarny
czy silne załamanie gospodarcze, to strona chińska będzie konsekwentnie
w kolejnych latach rozwijać wspomniane przedsięwzięcie (posiadające jeden
z najwyższych priorytetów państwowych w Chinach).
3. Projekt BRI jako narzędzie polityczno-gospodarcze Chin. Projekt ten jest
i będzie zdominowany przez stronę chińską. Państwo Środka będzie chciało
poszerzać swoje strefy wpływów w krajach zaangażowanych w projekt i z całą
pewnością wieść tu wiodącą rolę. Dotyczy to również aspektów związanych
z dominacją w ramach tworzonych wokół projektów łańcuchów dostaw, gdzie
Państwo Chińskie zakłada, iż jednym z gwarantów ich trwałości i bezpieczeństwa
jest rosnąca zamożność społeczeństw państw, przez które one przebiegają.
4. Projekt BRI jako jeden z elementów w globalnej konkurencji pomiędzy
Chinami a USA. Zakłada się, iż koncepcja BRI ma umożliwić rozwój
gospodarczy Chin niezależnie od wpływów strony amerykańskiej. Ma mieć to
wyraz m.in. w zwiększaniu wymiany handlowej z potencjalnie największymi
rynkami zbytu poza USA, jak i w budowie nowych przepływów łańcucha dostaw
kompletnie poza kontrolą USA. Obecne łańcuchy dostaw oparte na połączeniach
morskich są narażone na blokowanie przez siły morskie Stanów Zjednoczonych
w razie eskalacji konfliktu pomiędzy tymi krajami. Budowane nowe łańcuchy
w oparciu o połączenia lądowe mają z założenia to ryzyko minimalizować.
5. Skupienie się na bilateralnych stosunkach z poszczególnymi krajami Unii
Europejskiej. Strona chińska praktycznie nie prowadzi żadnych znaczących
rozmów w ramach projektu z Unią Europejską, skupiając się na indywidualnych
kontaktach z poszczególnymi krajami. Równocześnie sama Unia miała
dotychczas trudność z wypracowaniem spójnego stanowiska względem projektu
i samych Chin. Obecnie można zanotować zmianę w zachowaniu samej Unii,
gdzie podnoszonych jest coraz więcej głosów o konieczności wypracowania
jednoznacznej polityki względem Chin. Szczególnie, że kraj ten postrzegany jest
coraz częściej jako bezpośredni konkurent względem Unii na rynkach
globalnych, często prowadzi działania handlowe niezgodne z przepisami
unijnymi, a kraje europejskie wciąż mają spore problemy ze swobodnym
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dostępem do rynku chińskiego. Jednakże tu jak dotąd odnotowano głównie
działania tylko na poziomie deklaracji politycznych czy też ogólnikowych
dokumentów.
6. Format 17+1 jako jedno z nielicznych istniejących regularnych forum
dyskusji pomiędzy Europą a Chinami. Jednakże w ramach tego formatu
można odnotować tylko kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej (czyli
tzw. kraje „nowej Unii” poza Grecją) oraz kraje pozaunijne (głównie kraje
bałkańskie). Co więcej, format 17+1 jest odbierany w miarę negatywnie przez
pozostałych członków Unii, głównie jako narzędzie budowy wpływów strony
chińskiej i wywierania nacisków na państwa będące wciąż rynkami rozwijającymi
się. Można domniemywać, iż w miarę zwiększania się tendencji do budowy
spójnej polityki unijnej względem Państwa Środka (jak to jest wspomniane
w punkcie wcześniej) znaczenie formatu 17+1 może być zmniejszane. Jednakże
z drugiej strony format ten staje się coraz bardziej realnym forum rozmów
o charakterze ekonomicznym (gdzie realizowane są kolejne znaczne projekty
infrastrukturalne),

który

to

coraz

bardziej

zaczyna

przyciągać

uwagę

poszczególnych krajów „starej Unii” w kontekście ich ewentualnego przyłączenia
się do formatu (m.in. Austria, Włochy).
7. Zróżnicowanie charakteru inwestycji chińskich w krajach Unii. Jak
odnotowano, strona chińska skupia się w krajach tzw. starej Unii na inwestycjach
związanych

z

pozyskiwaniem

udziałów

w

istniejących

już

podmiotach

i organizacjach. Tu należy wspomnieć, iż poszczególne kraje unijne coraz
częściej zaczynają się obawiać tak zwanych „wrogich przejęć” przez inwestorów
chińskich. Stąd zaczynają być wprowadzane odpowiednie regulacje prawne
mające przeciwdziałać tego typu ruchom – obecnie na poziomie legislacyjnym
poszczególnych krajów, jednak wspomina się coraz częściej o wprowadzeniu
rozwiązań na poziomie legislacji unijnej. W ramach krajów tzw. „nowej” Unii
widoczne

są

głównie

infrastrukturalnymi,

inwestycje

wymagającymi

związane

poniesienia

z

nowymi

nakładów

projektami

finansowych

na

budowę i tworzenie danych projektów od samego początku (tzw. inwestycje typu
„greenfield”). Część krajów zaczyna postrzegać tego typu inwestycje jako
alternatywne źródło finansowania w stosunku do funduszy unijnych.
8. Inwestycje jako narzędzie nacisku. Inwestycje strony chińskiej, niezależnie od
ich charakteru, mogą dla wielu krajów wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem
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wspierającym w znaczny sposób ich własny rozwój. Ma to szczególnie znaczenie
dla krajów reprezentujących rynki rozwijające się. Trzeba jednak tu pamiętać, iż
bardzo często za inwestycjami chińskimi stoi polityka Chin, co oznacza, iż mogą
one być wykorzystywane w przyszłości jako różnorodny środek nacisku na dane
kraje przez Państwo Środka.

B. Projekt BRI w kontekście transportu lądowego pomiędzy
Chinami a Unią Europejską
1. Skupienie się na przewozach kolejowych pomiędzy UE a CHRL. Jednym
z najistotniejszych aspektów przedsięwzięcia BRI jest utworzenie regularnych
połączeń kolejowych (głównie dla skonteneryzowanych ładunków) pomiędzy
Chinami a krajami Unii pod wymianę handlową pomiędzy tymi regionami. Ma to
być w przyszłości realna alternatywa dla przewozów morskich. Pamiętać jednak
trzeba, iż już z samego założenia ta gałąź transportu nie zastąpi w całości relacji
morskich. Ze względu na swój charakter i masowość transport morski powinien
być cały czas bardziej konkurencyjnym kosztowo rozwiązaniem. Niemniej
ostatnie lata, a zwłaszcza pierwsze półrocze 2020 roku kształtowane przez
rozwój epidemii COVID-19, pokazują cały czas wzrastające zainteresowanie
transportem kolejowym.
2. Istotna charakterystyka przewozów kolejowych względem innych gałęzi
transportu. Najistotniejszą zaletą transportu kolejowego zdecydowanie jest
krótszy czas transportu pomiędzy regionami w stosunku do transportu morskiego
(w założeniu o ponad połowę) oraz większa atrakcyjność kosztowa względem
transportu lotniczego. Transport ten posiada również wiele ograniczeń i ryzyk
w swym rozwoju, które to zostały szczegółowo opisane w niniejszym raporcie.
Jednakże w tym miejscu należy zwrócić uwagę na dużą asymetrię pomiędzy
przepływami eksport – import w relacjach Chiny – Unia Europejska, która może
mieć istotny wpływ na jego dalszy rozwój.
3. Transport kolejowy pod konkretne branże. Ze względu na charakterystykę
transportu kolejowego można zdefiniować branże i rodzaje produktów, które
mogą być najbardziej odpowiednie dla kolei (w porównaniu do transportu
morskiego). Dotyczy to głównie towarów wysokowartościowych (ze względu na
niższy udział kosztu logistycznego w jednostce produktu) oraz produktów
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o krótszym cyklu życiowym (gdzie czas transportu może mieć większe znaczenie
aniżeli sam koszt logistyczny).
4. Najbardziej

istotne

korytarze

transportowe.

W

ramach

niniejszego

opracowania zdefiniowano, iż na obecną chwilę najważniejszym korytarzem
pomiędzy regionami pozostaje korytarz Centralno-Euroazjatycki/Transsyberyjski
przechodzący przez Kazachstan (w jego południowej wersji), Rosję, Białoruś
i Polskę. Jego główne walory względem innych korytarzy to istniejąca już
infrastruktura i regularne połączenia kolejowe, najkorzystniejsza odległość,
najmniejsza liczba koniecznych punktów przeładunkowych, jak i de facto tylko
trzy strefy celne na całej jego długości. Innym istotnym korytarzem (również
funkcjonującym regularnie) jest połączenie morsko-kolejowe przez porty greckie
i następnie kolejowe przez kraje bałkańskie do Europy Zachodniej (Sea&Land
oraz Korytarz X). Na obecną chwilę wydaje się, iż również strona chińska
poświęca najwięcej uwagi rozwojowi wymienionych dwóch korytarzy, a pozostałe
traktuje jaką przyszłą alternatywę – szczególnie o znaczeniu politycznym
w kontekście Rosji (jej pominięcia) oraz zaangażowania innych krajów.
5. Polityka Chin względem połączeń kolejowych – rola prowincji i firmy CR
Express. Od samego początku rozwoju połączeń kolejowych bardzo istotną rolę
miały prowincje chińskie (lokalne władze samorządowe). Wiele z nich
postrzegało w rozwoju transportu kolejowego ogromną szansę dla nich samych –
szczególnie dla prowincji położonych w głębi kraju, niemających szans czerpać
korzyści z rozwoju połączeń morskich. Prowadziły one własną bardzo aktywną
politykę

inwestycyjną

(infrastruktura,

dofinansowania,

itd.)

i

promocyjną

względem transportów kolejowych do i z Europy. Tego typu działania prowadziły
również do nasilenia działań konkurencyjnych pomiędzy samymi prowincjami.
Między innymi z tych powodów od roku 2017 firma CR Express (państwowa
spółka kolejowa z Chin) zaczęła przejmować gestię od prowincji i koordynować
dalsze działania w ramach strony chińskiej (w tym prowadzenie jednolitej polityki
cenowej). Na tej podstawie nominowano tylko kilkanaście prowincji, mających
prawo rozwijać połączenia kolejowe w ramach BRI. Oznacza to również, że
prawdopodobnie CR Express będzie stawał się coraz bardziej ważnym
partnerem i jedynym przedstawicielem strony chińskiej pod wszelkie rozmowy
związane z tematem BRI i przewozów kolejowych (rola, którą wcześniej pełniły
poszczególne prowincje chińskie).
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6. Polityka

Chin

finansowych.

względem
Jednym

z

połączeń

kolejowych

najważniejszych

–

aspektów

rola

subsydiów

rozwoju

połączeń

kolejowych wydaje się polityka dofinansowywania tych połączeń przez dane
prowincje chińskie. Ma to istotne znaczenie szczególnie w kontekście bardziej
atrakcyjnego kosztowo transportu morskiego. Według zebranych informacji
wysokości dofinansowań wahają się najczęściej w przedziale od $1500 do
$3000, a czasami sięgają nawet $7000 do każdego przewożonego koleją
kontenera. Tego typu działania stoją w sprzeczności z polityką równej
konkurencji propagowanej mocno przez samą Unię Europejską, jak i wiele innych
międzynarodowych instytucji. Jednakże na co trzeba zwrócić uwagę to fakt, iż
wiele źródeł wspomina, iż polityka dofinansowań w tej formie powinna się
zakończyć w okresie 2020-2022. Rodzą się dwa zasadnicze pytania, jeśli
rzeczywiście dojdzie do tej zmiany. Po pierwsze, czy zostanie wypracowany
nowy model dofinansowań? Po drugie, jeśli nie, to jaki to będzie miało realny
wpływ na dalszy przyrost połączeń kolejowych – czy nie ma tu zagrożenia, iż ta
forma transportu stanie się jeszcze mniej konkurencyjna i zacznie z czasem
tracić na znaczeniu?
7. Najważniejsze inwestycje chińskie w sektor kolejowy w ramach BRI. Strona
chińska w ramach prowadzonej przez siebie polityki ponosi dużo nakładów
inwestycyjnych w krajach powiązanych z projektem BRI. Dotyczy to również
krajów tranzytowych i docelowych dla połączeń kolejowych. W ramach samej
Europy do najbardziej istotnych inwestycji należą:
•

Port Pireus (Grecja) – większościowy udział strony chińskiej w porcie (firma
COSCO), systematyczne rozbudowywanie portu (w ramach tzw. połączenia
Sea&Land);

•

Port Duisport (Niemcy) – zaangażowanie strony chińskiej w inwestycje
rozwojowe (firma COSCO), budowa nowych terminali kolejowych (w ramach
korytarza Centralno-Euroazjatyckiego / Transsyberyjskiego);

•

Połączenie kolejowe Belgrad – Budapeszt (Serbia/Węgry) – zaangażowanie
strony chińskiej we współfinansowanie inwestycji (przez spółki konsorcjum
CRI), rozbudowa infrastruktury kolejowej w ramach połączenia Ateny/PireusSkopje-Belgrad-Budapeszt (korytarz X i połączenie Sea&Land).

8. Główne punkty krytyczne BRI w Unii Europejskiej. Między innymi ze względu
na wspomniane powyżej inwestycje na pewno do głównych istniejących punktów
130

krytycznych na mapie UE można zaliczyć zarówno port morski Pireus (mający
ambicję stania się największym portem europejskim dla przepływów morskich
z Chin) oraz port lądowy Duisport (promujący się i będący de facto największym
„odbiorcą” wszystkich połączeń kolejowych pomiędzy Unią Europejską a ChRL).
Do tej grupy należy doliczyć również kolejny niemiecki port Hamburg (największy
europejski port morski, również mocno angażujący się w połączenia kolejowe
z Dalekim Wschodem – niejako w konkurencji do Duisportu) oraz terminale
przeładunkowe w Małaszewiczach (pierwszy i największy tak zwany „hub-gate”
do Unii Europejskiej dla transportów kolejowych, terminal intermodalny).

C. Rola Polski w ramach projektu BRI
1. Dogodne położenie geograficzne Polski. Z perspektywy połączeń kolejowych
BRI, Polska leży na obecnie najbardziej istotnym korytarzu CentralnoEurazjatyckim/ Transsyberyjskim. Jest krajem granicznym Unii Europejskiej,
zarządzająca

na

granicy

polsko-białoruskiej

terminalem

przeładunkowym

Małaszewicze (m.in. styk dwóch standardów torów kolejowych). Szacuje się, że
terminal Małaszewicze obsługiwał w ostatnich latach ponad 90% wszystkich
przeładunków na korytarzu Centralno-Euroazjatyckim/Transsyberyjskim.
2. Chińskie inwestycje BRI w Polsce. Według stanu na koniec września 2020 r.
nie odnotowano żadnych znaczących inwestycji strony chińskiej w projekty
powiązane z BRI na terytorium RP.
3. Aktywność Administracji Państwowej względem BRI. Do dziś można tą
aktywność w dużej mierze określić jako bierną. W relacjach z Chinami, poza
działaniami w formacie 17+1 i deklaracjami podnoszonymi w czasie oficjalnych
spotkań bilateralnych (w tym podpisywane tzw. protokoły ustaleń – Memorandum
of Understanding), nie odnotowano innych dedykowanych działań strony
rządowej i jej administracji. Dotyczy to również działań na gruncie krajowym.
Można domniemywać, iż wskazana bierność może być podyktowana dbaniem
o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi – krajem mocno rywalizującym z Chinami
na arenie międzynarodowej.
4. Aktywność Spółek Skarbu Państwa względem BRI. Ze względu na fakt, iż
przez nasz kraj przebiegają główne połączenia kolejowe pomiędzy Chinami
a Unią Europejską, można tu odnotować aktywność spółek Grupy PKP Cargo.
Dotyczy to zarówno infrastruktury przeładunkowej (m.in. funkcjonowanie
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i rozbudowa terminala Małaszewicze), jak i przewozów na odcinku europejskim
realizowanych przez samą spółkę PKP Cargo. Do tego warto wspomnieć
o zaangażowaniu spółki PKP LHS w aktywowanie połączeń kolejowych od
granicy ukraińskiej do terminala we Sławkowie (najdłużej pociągnięty szeroki tor
w Unii Europejskiej) oraz o udziale Poczty Polskiej we współpracy z firmami
chińskimi pod realizację przesyłek pocztowo-kurierskich między naszymi krajami.
5. Aktywność biznesu krajowego względem BRI – potencjalni Klienci.
W kontekście naszego kraju forma transportu kolejowego również wydaje się
coraz bardziej atrakcyjna głównie ze względu na czas realizacji. Dostawy
morskie z Chin do Polski w układzie port-port realizowane poprzez Gdańsk,
Gdynię lub Hamburg można szacować w okolicach 40 dni. Na tym samym
odcinku koleją te przewozy z założenia nie powinny być dłuższe niż 15 dni.
Trzeba też pamiętać, iż w naszym kraju istnieje wciąż rosnąca liczba fabryk
i montowni zaopatrująca główne rynki unijne, jednocześnie często zasilana
komponentami z Dalekiego Wschodu. Dla dużej grupy firm produkujących
w naszym kraju czynnik czasowy i regularność dostaw mogą mieć coraz większe
znaczenie dla ich łańcuchów dostaw. Istotnym dla odbiorców i konsumentów jest
czynnik kosztowy, gdzie nadal pomimo dofinansowań strony chińskiej koszt
transportu kontenera koleją jest kilkukrotnie droższy niż drogą morską. Jednakże
przy dostawach rozdrobnionych (tzw. konsole kolejowe, ładunki mniejsze niż
kontener) te różnice kosztowe pomiędzy typami ładunków są zdecydowanie
niższe dla danej małej jednostki transportowej.
6. Aktywność biznesu krajowego względem BRI – potencjalni operatorzy.
Można jednoznacznie stwierdzić, iż coraz większa liczba firm logistycznych
oferuje w swym portfolio produktów przewozy kolejowe pełnokontenerowe (FCL)
oraz częściowe (LCL – konsole kolejowe). Dotyczy to zarówno dużych
międzynarodowych i krajowych operatorów logistycznych, jak i coraz większej
liczby spedycji specjalizujących się w transportach kolejowych na tymże
kierunku. Warto też tu wspomnieć o rosnącej liczbie firm oferujących usługi
powiązane z odprawami i magazynami celnymi oraz samych firm transportowych
realizujących dostawy drogowe pomiędzy terminalami kolejowymi a odbiorcami.
7. Główne punkty krytyczne BRI w Polsce. Na pewno obecnie najważniejszym
punktem krytycznym jest wspomniany kilkukrotnie we wcześniejszych punktach
terminal przeładunkowy Małaszewicze. Tu pamiętając o fakcie, iż przechodzi
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przez niego zdecydowana większość przesyłek kolejowych – trzeba brać pod
uwagę konieczność sukcesywnej rozbudowy jego potencjału przeładunkowego,
tak by nie doprowadzić do sytuacji, gdzie stanie się on tak zwanym wąskim
gardłem (i tym samym szybciej będą powstawać połączenia, które mogą omijać
nasz kraj). Dodatkowo warto wspomnieć o terminalu Sławków (Górny Śląsk)
połączonym bezpośrednio szerokim torem z granicą ukraińską. Terminal ten jak
i kilka innych pojedynczych położonych w rejonie Warszawa-Łódź mogłyby
w

przyszłości

tworzyć

potencjał

pod

stawanie

się

głównymi

hubami

przeładunkowymi na terenie Unii Europejskiej. W tym miejscu też warto
wspomnieć o coraz większej aktywności DCT Gdańsk (port morski), jako portu
suchego pod transporty kolejowe z Dalekiego Wschodu.
8. Zdefiniowane główne zagrożenia Polski w kontekście BRI. Zagrożenia te
trzeba zacząć postrzegać od szerokiego spektrum otoczenia politycznego –
gdzie przy zbyt bliskiej współpracy ze stroną chińską istnieje ryzyko uzależnienia
się od tego kraju, jak i z drugiej strony przy braku zaangażowania się naszego
kraju i braku wypracowania jakiejkolwiek spójnej strategii względem BRI, nasz
kraj może stracić ogromne szanse rozwoju rynku logistycznego na rzecz krajów
sąsiednich.
4.2.2 Konkluzje
Przechodząc do konkluzji z raportu, stawiamy jeszcze raz pytanie: „Czy Polska
powinna zaangażować się w inicjatywę BRI?”, odpowiadając jednocześnie, że
TAK – nasz kraj zdecydowanie powinien się tu zaangażować. Jednakże trzeba się
dokładnie zastanowić w jaki sposób należy to uczynić?
Wymieniając powody przemawiające za naszym zaangażowaniem w inicjatywę
BRI powinno się przede wszystkim zacząć od jednego z naszych najcenniejszych
aktywów, jakim jest położenie geograficzne naszego kraju (zarówno z perspektywy
szeroko pojętej logistyki, jak i w kontekście najważniejszego obecnie połączenia
kolejowego

między

Chinami

a

Europą

–

korytarza

Centralno-

Euroazjatyckiego/Transsyberyjskiego). Trzeba mieć jednak na uwadze, że pomimo
tego dogodnego położenia kraj nasz wciąż nie wykorzystuje tego potencjału, czego
wyrazem jest stosunkowo niska pozycja Polski w prowadzonym przez Bank
Światowy rankingu LPI (Logistics Performance Index). Przypomnijmy, iż ocena ta
oparta jest na sześciu głównych punktach:
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•

efektywność procesów celnych danego kraju,

•

infrastruktura logistyczna,

•

konkurencyjność, dostępność do rynku logistycznego,

•

kompetencje i jakość usług logistycznych,

•

dostępność tzw. tracking&tracing,

•

terminowość czasu dostaw.

Pomimo

odnotowania

w

ostatnich

latach

licznych

inwestycji

drogowo-

infrastrukturalnych, kraj nasz jest wciąż najniżej oceniany w takich punktach jak
inwestycje logistyczne i zaraz potem w efektywności procesów celnych. Daje nam to
dopiero 28 pozycję w ramach ostatniego rankingu z roku 2018. Należy wspomnieć,
że jest to dopiero 17 miejsce spośród krajów europejskich, zaś pozostałe kraje
naszego regionu niejako konkurujące z nami w ramach BRI są ocenione znacznie
wyżej (Niemcy – pozycja nr 1, Austria - pozycja nr 4, Czechy – pozycja nr 22).
Dlatego też większe otwarcie się naszego kraju na przedsięwzięcie BRI, a tym
samym sprokurowanie większej liczby inwestycji bezpośrednio powiązanych
z logistyką, jak i zakładanie konieczności systematycznej poprawy efektywności
procesów celnych, powinny poprawić naszą pozycję w kolejnych dwuletnich
badaniach LPI – tym samym dalej uatrakcyjniając Polskę na globalnej mapie
logistyki.
Nie można jednak w przypadku przedsięwzięcia BRI uciec od aspektów
powiązanych z szeroko pojętą geopolityką. Mowa tu o dwóch głównych wyzwaniach.
Po pierwsze – ryzyko uzależniania się od Chin. Zbyt duże otwarcie się na
inwestycje i dofinansowania ze strony Państwa Środka może doprowadzić do
poważnych zadłużeń i tym samym wymuszać w przyszłości pewne zachowania
polityczne.
Po drugie – negatywne nastawienie do przedsięwzięcia BRI administracji
USA. Kraju, który jest jednym z najważniejszych sojuszników Polski i jednocześnie
mającego coraz bardziej napięte stosunki z samymi Chinami. Oznacza to, iż musimy
tu liczyć się z różnymi naciskami politycznymi ze strony administracji amerykańskiej.
Jednocześnie trzeba pamiętać, iż same USA jako jeszcze największa gospodarka
świata z całą pewnością może skorzystać z projektu BRI. Każda duża pan-regionalna
inicjatywa powoduje wzrost w obrotach handlowych i wymianie gospodarczej (do
czego ma prowadzić też BRI), powinna więc mieć pozytywny wpływ na samą
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amerykańską gospodarkę. Jest to spowodowane przede wszystkim dużym udziałem
i zaangażowaniem amerykańskich podmiotów w globalnej gospodarce.
Trzeba jednak mieć świadomość co do silnej determinacji strony chińskiej
w kontynuacji realizacji projektu BRI – niezależnie od ostatecznego zaangażowania
poszczególnych krajów, jak i niezależnie od powyżej opisanych wyzwań. Idąc dalej
można stwierdzić, iż obecne zaangażowanie naszego kraju jest zdecydowanie
pasywne albo co najmniej mocno nieskoordynowane względem strony chińskiej.
Może to nieść za sobą dwa główne zagrożenia:
•

Pominięcie terytorium Polski w transportach. Pomimo dogodnego
położenia na najbardziej istotnym korytarzu (będąc jednocześnie krajem
granicznym Unii na szlaku) nasz kraj może być coraz w większym stopniu
pomijany w transportach kolejowych. Jak to zostało opisane w niniejszym
raporcie – sam korytarz Centralno-Euroazjatycki/ Transsyberyjski ma wiele
rozgałęzień u progu wejścia na terytorium UE. Coraz więcej transportów może
być realizowanych na północ lub południe od Polski. Trzeba tu również
podkreślić, iż kraje sąsiednie (Czechy, Słowacja, Rosja, Litwa) wykazują coraz
większe zainteresowanie współpracą ze stroną chińską w rozbudowie własnej
infrastruktury transportowo-logistycznej. To wszystko może prowadzić do
systematycznego umniejszania roli naszego kraju lub wręcz jego wykluczania
z działań BRI.

•

Polska krajem tranzytowym. Jest to istotne zagrożenie, gdzie rola naszego
kraju sprowadzi się wyłącznie do kraju tranzytowego a nie rzeczywistego
kreatora wartości dodanych w usługach logistycznych wokół szlaku BRI. Tym
samym będąc zaangażowanym w tenże projekt, kraj nasz a w szczególności
lokalny biznes będą mieć mocno ograniczone możliwości dalszego rozwoju
wraz z tym przedsięwzięciem.

W kontekście powyższych dwóch punktów można przytoczyć tu najbardziej
charakterystyczny przykład utworzenia głównego hubu na terenie Unii. Hub taki
mógłby pełnić rolę punktu konsolidacyjnego i dekonsolidacyjnego dla składów
kolejowych, gdzie dane składy byłyby rozdzielane na inne destynacje kolejowe
w innych krajach lub też na inne środki transportu. Takie miejsce byłoby
jednocześnie doskonałym zapleczem pod rozwój pozostałej infrastruktury i usług
logistycznych – tworząc tym samym międzynarodowe centra logistyczne. Do takiej
roli na pewno pretenduje już Duisport, który z racji tego, iż leży na terenie Niemiec,
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będących największym partnerem handlowym Chin, wydaje się mieć ku temu
naturalne predyspozycje. Z założenia jednak nie powinien on pokrywać swym
odziaływaniem państw i regionów położonych na wschód lub też na południowy
wschód od niego. Tego typu tereny powinny być obsługiwane przez inny hub
położony właśnie na terenie naszego kraju. Tu możemy zaś spotkać się z mniej lub
bardziej zaawansowanymi działaniami innych naszych sąsiednich krajów, mających
ambicje, by tego typu rozwiązania powstały na terenie ich państw. Mowa tu między
innymi

o

Węgrzech

(naturalny

łącznik

pomiędzy

Korytarzem

Centralno-

Euroazjatyckim/Transsyberyjskim a Korytarzem X) jak i o wspólnym projekcie
Słowacji i Austrii (przedłużenie kolei szerokotorowej w okolicę Bratysławy-Wiednia,
utworzenie tam hubu).
W tym miejscu trzeba stwierdzić, iż dotychczas nie odnotowano jednoznacznych
i czytelnych sygnałów ze strony administracji państwowej naszego kraju o jej planach
i ustosunkowaniu się do przedsięwzięcia BRI. Prawdopodobnie jedyne rozmowy
w tym temacie prowadzone na szczeblach rządowych pomiędzy Polską a Chinami
odbywają się w ramach formatu 17+1 lub też przy okazji oficjalnych spotkań
bilateralnych. Jednakże nie zanotowano tu żadnych innych działań wychodzących
poza same oficjalne deklaracje, mające zwyczajowo miejsce podczas tego typu
spotkań.
Dodatkowo również na gruncie krajowym brakuje odniesień rządu pod kątem
BRI,

szczególnie

przy

okazji

planowanych

innych

ogromnych

inwestycji

infrastrukturalnych typu Centralny Port Komunikacyjny czy też Port Centralny
w Gdańsku. A wydaje się, iż to powinny być miejsca w sposób naturalny powiązane
choćby z przykładowym hubem opisanym powyżej. Jedynie co można odnotować
w kontekście BRI to działania spółek Skarbu Państwa powiązanych z PKP Cargo.
Możemy tu wyróżnić działania w kierunku rozbudowy i zwiększenia roli terminala
przeładunkowego Małaszewicze jak i ambicje samego PKP Cargo stania się
największym przewoźnikiem kolejowym w ramach szlaku na odcinku unijnym
pomiędzy granicą polsko-białoruską a innymi krajami Unii, ze wskazaniem głównie
na Duisburg. Niestety obie powyższe inicjatywy niekoniecznie muszą przyczynić się
do tego, by nasz kraj pełnił większą rolę aniżeli sam tranzyt.
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4.2.3 Propozycje dalszych działań
Biorąc jeszcze raz pod uwagę nasze otoczenie w kontekście BRI, gdzie możemy
odnotować z jednej strony determinację strony chińskiej w rozwój projektu oraz
zdecydowanie większą aktywność naszych krajów sąsiednich, z drugiej zaś strony
brak jednoznacznego stanowiska naszego kraju, to można obawiać się, iż nasze
naturalne aktywa jakie posiadamy w ramach BRI (głównie położenie geograficzne)
będą po prostu z czasem dewaluowane. A co ważniejsze nasz kraj i nasz rynek nie
wykorzystają ogromnych szans biznesowych kreowanych przez to przedsięwzięcie,
gdzie pisząc wprost zrobią to za nas inne kraje.
Dlatego też w tym miejscu postulowane byłoby rozpoczęcie dialogu szeroko
pojętego środowiska logistycznego z naszego kraju obejmującego przedstawicieli
firm mających relacje z Dalekim Wschodem (usługodawcy logistyczny, firmy
produkcyjne, handlowe, developerskie, jednostki konsultingowo-doradcze), uczelnie
wyższe jak i media branżowe.
Celem głównym takiego dialogu powinno być wypracowanie wspólnego
stanowiska naszego środowiska co do potrzeb i szans naszego rynku względem
projektu BRI, tak, by w przyszłości móc tworzyć swoisty klaster logistyczny na
poziomie krajowym, zwiększający naszą przewagę konkurencyjną względem innych
Państw na Nowym Szlaku Jedwabnym.
Takowe stanowisko powinno być budowane wokół dwóch głównych punktów:
•

zwiększania

atrakcyjności

Polski

(utrzymanie

jak

największej

liczby

przepływów kolejowych przez nasz kraj),
•

budowania realnych możliwości biznesowych i wartości dodanej w samym
naszym kraju (Polska nie tylko krajem tranzytowym).

Stanowisko to składać się powinno z listy celów do wypracowania i osiągnięcia
w kolejnych latach. Ze względu na skalę zagadnienia i złożoność tematu, logicznym
wydaje się ich budowanie wokół trzech głównych grup interesariuszy, jakimi powinni
być:
•

krajowa administracja państwowa na szczeblu centralnym i samorządowym,
wraz ze spółkami skarbu Państwa → dalej w skrócie „Państwo”;

•

przedstawiciele i reprezentanci administracji chińskiej, w tym władze prowincji
i wszelkie chińskie organizacje związane z BRI → dalej w skrócie „Chiny”;
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•

przedstawiciele i organizacje reprezentujące inne kraje Unii Europejskiej,
również mocno zaangażowane w BRI (kraje Grupy Wyszehradzkiej, Niemcy,
Austria, itd.) → dalej w skrócie „Europa”.

A. Państwo
Cel główny: zbudowanie silnego głosu i stanowiska środowiska logistycznego
w celu skutecznego postulowania naszych interesów. Uświadomienie, iż liczy się nie
tylko interes geopolityczny, ale również (przede wszystkim) interes lokalnego
biznesu, którego kondycja de facto ma bezpośrednie przełożenie na kondycję
społeczeństwa i państwa. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to co wcześniej
zostało wskazane w niniejszym raporcie, iż sam Skarb Państwa może być jednym
z większych beneficjentów zaangażowania się Polski w projekt BRI poprzez
utworzenie regularnych wpływów podatkowo-celnych.
Propozycje pod dyskusje:
•

Współpraca w zakresie inicjowania inwestycji infrastrukturalnych pod BRI:
o Koncepcja budowy europejskiego hubu przeładunkowego na terenie
RP;
o Synergia i komplementarność z innymi deklarowanymi inwestycjami jak
CPK, Port Centralny;
o Dalsza

modernizacja

infrastruktury

kolejowej,

tak by

nie

była

ograniczeniem przy rozwoju BRI;
o Rozbudowa infrastruktury graniczno-przeładunkowej (Małaszewicze,
alternatywy dla Małaszewicz);
o Wsparcie w pozyskiwaniu i dywersyfikacji źródeł finansowania (unijne,
chińskie, itp.);
o …
•

Odpowiednia polityka zagraniczna w kontekście BRI:
o Interes polskiego biznesu ponad interesy innych krajów w ramach BRI;
o Aktywny udział w dialogu ze stroną chińską;
o Inicjowanie współpracy w ramach UE pod kątem projektu BRI;
o Promowanie Polski jako jednego z najistotniejszych elementów
Nowego Szlaku Jedwabnego;
o …
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•

Atrakcyjna polityka celna i podatkowa. Użycie odpowiednich narzędzi
umożliwiających i zachęcających do wykonywania operacji celno-podatkowych
na terenie Polski (w tym m.in. Wolne Obszary Celne, instytucja reprezentanta
fiskalnego, i inne);

•

Spółki Skarbu Państwa:
o Zaangażowanie PKP Cargo nie tylko w same przewozy kolejowe, ale
budowę centrów przeładunkowych, hubów na terenie kraju (nie tylko
tranzyt);
o …

•

Władze

samorządowe.

Zachęcanie

poszczególnych

jednostek

samorządowych do bezpośredniej aktywności i współpracy z prowincjami
chińskimi;
•

Współtworzenie z Administracją Państwową długoletniej strategii rozwoju
krajowego rynku logistycznego.

•

…

B. Chiny
Cel główny: zbudowanie pozycji partnera dla strony chińskiej. Uświadomienie, iż
nie tylko strona rządowa jest reprezentantem interesu polskiego w ramach projektu
BRI. Promowanie dwustronnych relacji i kontaktów na szczeblach samorządowych
i biznesowych.
Istotnym

jest

tu

fakt

przypomnienia,

iż

strona

chińska

jest

również

reprezentowana w BRI na wielu szczeblach, przez wiele podmiotów. Pomimo to
można zakładać, iż wszystkie te podmioty będą prowadzić spójne i skoordynowane
działania.
Propozycje pod dyskusje:
•

Utworzenie

kolegialnego

ciała,

które

strona

chińska

będzie

mogła

identyfikować jako stałego polskiego partnera do rozmów na temat współpracy
w ramach BRI;
•

Współpraca w zakresie inicjowania spółek celowych pomiędzy partnerami
polskimi i chińskimi w ramach BRI;

•

Konsekwentne budowanie wizerunku rzetelnego partnera poprzez ciągłe
utrzymywanie relacji, organizację i uczestnictwo w konferencjach, seminariach
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i innych wydarzeniach (zaznaczanie swojej obecności, a poprzez to
potwierdzanie woli współpracy);
•

…

C. Europa
Cel główny: Kooperacja nie konkurencja. Zbudowanie wspólnej pozycji
interesów krajów Unii względem strony chińskiej w ramach projektu BRI.
Wiadomym jest, że same Chiny preferują i naciskają bardziej na stosunki
bilateralne z poszczególnymi krajami niż na dialog z całą Unią. Jednakże, zważywszy
na potencjał ekonomiczno-polityczny samych Chin, praktycznie żaden europejski kraj
nie będzie w sposób samodzielny równorzędnym partnerem z Państwem Środka.
Propozycje pod dyskusje:
•

Współpraca w zakresie prowadzenie skoordynowanej polityki względem
strony chińskiej w zakresie projektu BRI;

•

Tworzenie warunków dla wspólnych przedsięwzięć angażujących kapitały
i przynoszących wymierne korzyści w określonej perspektywie;

•

….

Wypracowanie konkretnych stanowisk wokół powyżej opisanych punktów jest już
ambitnym przedsięwzięciem, jednak nie powinno one być celem samym w sobie.
Zdecydowanie istotniejszym powinno być wdrażanie tychże stanowisk w niedalekiej
przyszłości poprzez profesjonalne i szeroko zakrojone działania promocyjnolobbingowe. Co już będzie pierwszym wyrazem możliwości współpracy naszego
środowiska przy budowie wspomnianego wcześniej klastra logistycznego pod
przedsięwzięcie BRI. Damy radę!
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