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Wzrastająca role Chin na arenie regionalnej i globalnej nie ulega wątpliwości. Od momentu podjęcia 
reform i otwarcia w 1978 r. chińskie władze lokalne, poprzez wzrastającą interakcję ze światem 
zewnętrznym, uzyskiwały coraz większa autonomię w działania, w tym również zewnętrznych. Jednak 
o momentu przedstawienia przez przewodniczącego Xi Jinpinga koncepcji „Pasa Ekonomicznego 
Nowego Jedwabnego Szklaku” działania władz lokalnych wydają się być ograniczane a 
dotychczasowe posunięcia są centralizowane. Projekt Paradyplomacja z chińską charakterystyką: rola 
władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej omawia zagadnienie roli podmiotów lokalnych w 
planowaniu i działaniach polityki zagranicznej Pekinu. W pierwszej podjęta zostania analiza w 
zakresie analizy dyskursu w zakresie paradyplomacji w świecie zachodnim i Chinach. Istotnym będzie 
tu porównanie aparatu pojęciowego i stworzenie glosariusza terminów w tym zakresie. Podstawowym 
punktem wyjścia będzie analiza teorii ról K. J. Holstiego. Na podstawie takiej analizy stworzony 
zostanie wzór działań i ról chińskich władz lokalnych w polityce centralnej. W trakcie badań 
przedstawione zostaną kierunki chińskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do działań wybranych 
(studiów przypadków) trzech prowincji Syczuan, Guangdong, Heilongjiang oraz regionu 
autonomicznego Xinjiang. Takie podejście pozwoli na stworzenie mapy działań władz lokalnych i ich 
roli w działaniach zewnętrznych Chińskiej Republiki Ludowej. Projekt przyczyni się do lepszego 
zrozumienia motywacji i działań Chin, umożliwi analizę przydatną w procesie decyzyjnym władz 
lokalnych i centralnych w polityce wobec Chińskiej Republiki Ludowej a także będzie istotną 
przesłanką wzmacniającą potencjał polskich naukowców w badaniach nad Chinami. Ważne, iż projekt 
będzie budował możliwość wykorzystania badań przez polskie samorządy oraz władze centralne w 
kreowaniu ich polityki wobec Chin. Co istotne projekt ten realizowany będzie w oparciu o konsultacje 
naukowe w jednym z kluczowych ośrodków naukowych zajmujących się badaniami władz lokalnych 
w Chinach: ZhouEnlai School of Government na Uniwersytecie Nankai w Tianjinie.  
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