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WSTĘP
Tematyka chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku to nadal nowość
w światowym dyskursie badawczym. Od zapoczątkowania projektu w 2013 r. w trakcie
środkowoazjatyckiego tournee chińskiego przywódcy Xi Jinpinga nie minęła nawet dekada.
Inicjatywa ekonomiczna o charakterze długofalowym doświadcza ciągłej ewolucji na skutek
aktywizacji jej uczestników na kontynencie eurazjatyckim, a także poza nim. W związku
z tym, warto przyjrzeć się z perspektywy projektu dwóm bliskim w ostatnich latach
mocarstwom, Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Praca badawcza ma
wnieść wgląd we współpracę między mocarstwami podczas narastającej asymetrii w chińskorosyjskich relacjach. W przedstawieniu przyczyny tej asymetrii zostaną ukazane zbliżone
pragnienia o potędze państwa oraz sposób postrzegania sfery gospodarczej w kontekście
uprawianej polityki.
Do głównego celu pracy należy zbadanie korzyści i zagrożeń, wynikających
z uczestnictwa Rosji w inicjatywie Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku. Trudna sytuacja
rosyjskiego systemu gospodarczego i wykluczenie w relacjach ze światem zachodnim zbiegło
się w czasie z zainicjowaniem chińskiego projektu. Nową alternatywą dla rozwoju stosunków
międzynarodowych stało się zbliżenie z Chinami, nastawionymi równie negatywnie
względem prymatu Zachodu w światowym ładzie, co Rosja. W ramach zacieśnienia
współpracy podjęto decyzję o synchronizacji chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku
i rosyjskiej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, integrującej postradzieckie państwa uznające
zwierzchnictwo Rosji w regionie. Praca zwraca uwagę na korzyści, jakie Rosja może
osiągnąć przy zdecydowanie silniejszym gospodarczo partnerze, ale również wskazuje na
zagrożenia spowodowane rozbieżnością w interesach. Autor w pracy postawił dwie
następujące hipotezy. Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku niesie za sobą pozytywne
skutki w postaci rozwoju rosyjskiej gospodarki. Inicjatywa może przynieść także negatywne
konsekwencje związane z przejęciem rosyjskiej strefy wpływów w Azji Centralnej.
Głównym przedmiotem badań stała się idea Nowego Jedwabnego Szlaku. W zakresie
przeprowadzanych analiz znalazła się charakterystyka systemu gospodarczego, koncepcja
polityki zagranicznej oraz percepcja stosunków międzynarodowych Chin i Rosji.
W rozważaniach znalazło się miejsce na kwestie wzajemnego nakładania się sfery politycznej
i ekonomicznej, tak charakterystyczne dla obu państw. Podjęto analizę obszaru
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postradzieckiej Azji Centralnej, przyglądając się w niej poszczególnym gospodarkom,
uwzględniając przy tym ich specyfikę polityczno-społeczną, a także zweryfikowano istotę
międzynarodowej rywalizacji ekonomicznej pomiędzy państwami, która ma miejsce
w regionie. Badania skupiały się na czasach współczesnych, przede wszystkim na latach
2013-2019, kiedy ogłoszono start chińskiej inicjatywy. Ponadto zgłębiono pewne historyczne
doświadczenia, które mają wpływ na współczesną sytuację.
Praca składa się z 5 rozdziałów, a każdym z nich podzielono na trzy kolejne części.
Pierwszy rozdział pracy ma charakter teoretyczny, a jego pierwsza część ujmuje politycznogospodarcze

związki

państw,

które

mają

wpływ

na

stosunki

międzynarodowe.

Zaprezentowano kwestie wzajemnego oddziaływania polityki i ekonomii oraz problemów
wynikających z tych zależności. W części drugiej poruszono znaczenie systemu
gospodarczego na pozycję międzynarodową państwa. Przedstawiono współczesny obraz
mocarstwowej rywalizacji z wykorzystaniem instrumentów i metod ekonomicznych.
W trzeciej części opisano rolę Azji Centralną w historycznej i współczesnej rywalizacji oraz
jej znaczenia dla poszczególnych państw.
W rozdziale drugim skupiono się na sprawach związanych z Chinami. W części
pierwszej zwrócono uwagę na chiński sukces gospodarczy jako klucz do wschodzącej potęgi
na arenie międzynarodowej. Druga część posłużyła w przedstawieniu roli, jaką Chiny
przypisują infrastrukturze i korytarzom międzynarodowym w kontekście Nowego
Jedwabnego Szlaku. Część trzecia wskazuje na znaczenie inicjatywy dla samych Chin oraz
chińską wizję stosunków międzynarodowych w ramach współpracy w projekcie.
W rozdziale trzecim skoncentrowano się na Rosji. W pierwszej części poddano
dokładnej analizie rosyjską sytuację gospodarczą w ostatnich latach. Zwrócono uwagę na jej
wewnętrzne trudności, które stanowią przeszkodę dla bardziej dynamicznego rozwoju
państwa. Część druga objęła perspektywę rosyjskiej polityki zagranicznej, w którym
uwzględniono czynniki wpływające na jej ukształtowanie. Trzecia część skupiła się na
znaczeniu kwestii ekonomicznych w rosyjskich kontaktach z zagranicą. Zaprezentowano,
w jaki sposób Rosja wykorzystuje płaszczyznę gospodarczą dla realizacji polityki
zagranicznej.
W rozdziale czwartym przedstawiono państwa postradzieckie w Azji Centralnej.
Część pierwsza koncentruje się na charakteryzacji pięciu byłych radzieckich republik,
w których szczególną uwagę zwraca się na indywidualne podejście do spraw gospodarczych.
W części drugiej przedstawiono stosunek środkowoazjatyckich republik do Rosji oraz
rosyjski wpływ na realizacje swojej polityki w tym regionie. W trzeciej części skupiono się na
4

ukazaniu potencjalnych państw, mogących wziąć udział w rywalizacji o wpływy w regionie.
W rozdziale piątym zawarto rozważania na temat chińsko-rosyjskich relacji. Zadaniem
pierwszej części jest zobrazowanie stanu stosunków pomiędzy Rosją a Chinami, akcentując
ważniejsze wydarzenia w ich wzajemnych relacjach na przestrzeni lat. W części drugiej
przeprowadzono analizę skutków, jakie niesie inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku dla
rosyjskiego systemu gospodarczego, uwzględniając pozytywne i negatywne konsekwencje. W
części trzeciej podjęto się oceny chińskiego zaangażowania w Azji Centralnej w ramach
inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku wobec utrzymujących się tam wpływów rosyjskich.
W pracy wykorzystano literaturę zwartą, artykuły naukowe, czasopisma, raporty
i źródła internetowe. Zastosowane materiały są w języki polskim, rosyjskim oraz angielskim.
W literaturze zwartej dominują pozycję w języku polskim, są to m.in. monografie o chińskorosyjskich stosunkach Michała Lubiny czy rosyjskiej polityce zagranicznej Joachima Diec.
Skorzystano również z wielu artykułów polskich specjalistów, np. Bogdana Góralczyka czy
Stanisława Bielenia. W pracy pojawia się dużo artykułów autorstwa Ośrodka Studiów
Wschodnich. Ponadto w pracy wykorzystano wiele rosyjskojęzycznych artykułów i źródeł
internetowych, m.in. z rosyjskich, kirgiskich, uzbeckich, tadżyckich czy kazachskich
publikacji naukowych i medialnych. Podczas pracy badawczej korzystano z metody
statystycznej i porównawczej, w celu ustalenia zależności i związków gospodarczych
pomiędzy państwami.
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ROZDZIAŁ 1.

1.1.

Wzajemne oddziaływanie polityki i ekonomii

Istota teorii międzynarodowej ekonomii politycznej
W drugiej połowie XX w. względna stabilność na świecie dała początek nowej

interdyscyplinarnej nauce – międzynarodowej ekonomii politycznej (ang. International
Political Economy), w skrócie MEP. Liberalizacja gospodarek narodowych w kierunku
handlu i inwestycji zagranicznych doprowadziła do pogłębienia współzależności państw na
płaszczyźnie gospodarczej. W rezultacie pozytywnym efektem stał się postęp w sferze
technologicznej, wzrost zamożności państw czy zapobieżenie otwartym konfliktom zbrojnym.
Międzynarodowe relacje przestały skupiać się jedynie na kwestiach polityczno-militarnych.
W gospodarce światowej pojawili się nowi aktorzy, tacy jak korporacje transnarodowe czy
organizacje, np. integracyjne. Powiązania ekonomiczne wymusiły na krajach współpracę
polityczną, aby stać się beneficjentem międzynarodowej wymiany gospodarczej. Nowe
otwarcie

w

stosunkach

międzynarodowych

uwidoczniły

wyzwania

stojące

przed

przedstawicielami państw i badaczami analizującymi zmiany zachodzące na świecie.
Zwiększające się międzynarodowe współzależności ujawniły problemy niekontrolowanych
pozakrajowych czynników politycznych lub ekonomicznych, które wpływały bezpośrednio na
sytuację wewnątrz państwa. Wielostronne podejście do związków polityczno-gospodarczych
międzynarodowych aktorów dało początek teorii MEP.
W 1947 r. zimna wojna, trwająca do upadku Związku Radzieckiego w 1991 r.,
rozpoczęła rywalizację polityczną, technologiczną, militarną i gospodarczą pomiędzy wrogo
nastawionymi do siebie krajami bloku kapitalistycznego oraz socjalistycznego. Wyścig
zbrojeń, który nie eskalował do bezpośredniego konfliktu zbrojnego, powodował stabilizację
w relacjach międzynarodowych i przyczyniał się do rozwoju stosunków politycznogospodarczych. Na przestrzeni kolejnych dekad sytuacja zmieniała się stopniowo. Elity
polityczne dostrzegając korzyści płynące z uczestnictwa w międzynarodowej wymianie
gospodarczej, decydowały się na przemiany krajowych gospodarek na wzór kapitalistyczny i
włączały do globalnego systemu ekonomicznego. Do światowej gospodarki dołączyły
państwa arabskie skoncentrowane na wydobyciu ropy naftowej, formujące się gospodarki
państw postkolonialnych w Afryce i Azji oraz państwa bloku socjalistycznego.
Zdefiniowanie teorii MEP zapoczątkowały wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. XX w.,
dotyczące światowych powiązań polityczno-gospodarczych. Do jednego z nich należy kryzys
systemu walutowego z Bretton Woods. Ustalony w 1944 r. przez państwa alianckie system
6

sztywnego kursu dolara opartego na złocie powodował zbyt wysoką podaż amerykańskiego
dolara w stosunku do ilości złota w Systemie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.
Ostateczny upadek systemu w 1971 r. spowodował upłynnienie się innych walut bądź ich
usztywnienie w stosunku do dolara amerykańskiego. Kraje decydujące się na usztywnienie
kursu stały się podatne na decyzje polityczne i zachowanie gospodarki Stanów
Zjednoczonych1.
Drugim istotnym czynnikiem dla powstania teorii MEP była izraelsko-arabska wojna
(wojna Jom Kipur) w 1973 r. Izrael we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi wyszedł
zwycięsko, zachowując niepodległość. W wyniku przegranej wojny przez kraje arabskie
dominujące w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (ang. Organization of the
Petroleum Exporting Countries, OPEC) zmniejszyły one wydobycie ropy naftowej i narzuciły
embargo na eksport produktów ropopochodnych do Stanów Zjednoczonych. Uzależnienie
Stanów Zjednoczonych od importu arabskiej ropy naftowej wywołało kryzys światowy i
załamanie się gospodarki amerykańskiej, co wewnętrznie doprowadziło do wzrostu cen paliw
i inflacji. Trudności ekonomiczne Stanów Zjednoczonych odbiły się na państwach
związanych z nimi gospodarczo, np. sztywnym kursem walutowym2.
Nieoczekiwany efekt wydarzenia politycznego uruchomił związek przyczynowoskutkowy w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Niekontrolowane czynniki
zewnętrzne w jednej sferze relacji wpłynęły na kolejne sfery. Ponadto czynniki zewnętrzne
destabilizujące wewnętrzną sytuację kraju rozpoczęły efekt domina, który objął negatywnymi
konsekwencjami także inne gospodarki narodowe powiązane ekonomicznie i politycznie.
Wydarzenia ubiegłego wieku, które przyczyniły się do uzewnętrznienia problemów
wzajemnych relacji polityki i ekonomii, rozpoczęły nową dyskusję o przyszłych stosunkach
międzynarodowych. Czynniki polityczne, takie jak decyzje władz, wybory czy wszelakie
konflikty oraz czynniki ekonomiczne, jak kurs walutowy, embargo handlowe i recesja
gospodarcza dzięki silnym międzynarodowym powiązaniom mogą oddziaływać problemami
na inne kraje i ich różne sfery. Prowadzone dyskusje i tworzone prace naukowe przez
specjalistów z dziedzin politologii i ekonomii w Stanach Zjednoczony i Wielkie Brytanii
ukształtowały interdyscyplinarną teorię MEP3.
1

J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki światowej: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 400-405.
2
P. Matera, Uwarunkowania gospodarcze polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 70. XX wieku w
świetle teorii międzynarodowej ekonomii politycznej, „Ekonomia Międzynarodowa”, 2012, nr 3, s. 15-27.
3
H. Milner, International political economy: beyond hegemonic stability, „Foregin Policy”, Spring 1998, no.
110; P. Matera, Związki polityki i ekonomii w badaniu stosunków międzynarodowych, „Przegląd
Strategiczny”, 2012, nr 1, s. 212-220; С. Л. Ткаченко, Международная политэкономия – Российская
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Najbardziej znani badacze mający wkład w teorię MEP to m.in. Susan Strange,
Richard Cooper, Robert Keohane, Todd Sandler czy Robert Gilpin. Susan Strange jako
pierwsza dostrzegła związki polityczno-ekonomiczne w międzynarodowych relacjach. Wraz z
kolejnymi publikacjami swoich badań sformułowała termin MEP. Artykuł, w którym termin
ten pojawił się po raz pierwszy, nosił tytuł International Economics and International
Relations: A Case of Mutual Neglect i został wydany w czasopiśmie naukowym
„International Affairs” w kwietniu w 1970 r. Równie ważne książki wydane przez Strange i
poruszające tę tematykę to Casino Capitalism z 1986 r. i States and Markets z 1988 r. W
publikacjach Strange podkreśliła, iż stosunki gospodarcze pomiędzy państwami rozwijają się
zdecydowanie szybciej niż stosunki polityczne. W kolejnych pracach naukowych zaczęto już
posługiwać się terminem ukutym przez Strange. Todd Sandler w 1981 r. opublikował
monografię The Theory and Structures of International Political Economy. Istotną pozycją
stała się książka opublikowana w 1987 r. przez politologa Roberta Gilpina pod tytułem
Political Economy of International Relations4.
Współczesne ujęcie międzynarodowej ekonomii politycznej to wielodyscyplinarne
podejście do najnowszych problemów na płaszczyźnie międzynarodowej. Należy wziąć pod
uwagę to, że teoria nie wyjaśnia tylko jednostronnej relacji polityki do ekonomii w
stosunkach międzynarodowych. Do przedmiotu badań należą czynniki polityczne i ich wpływ
na procesy ekonomiczne, ale również czynniki ekonomiczne i ich wpływ na procesy
polityczne mające miejsce na arenie międzynarodowej. Do obserwacji wykorzystywane są
metody badawcze z nauk politycznych i ekonomicznych. Głównymi aktorami w obszarze
zainteresowania teoretyków MEP są państwa, korporacje transnarodowe czy międzynarodowe
instytucje i organizacje. Teoria przygląda się interakcjom zachodzącym pomiędzy nimi, np.
kwestiom ich współpracy, konkurencji i konfliktów pomiędzy nimi. Ważne miejsce w
debatach i badaniach MEP zajmują finanse międzynarodowe, handel międzynarodowy,
kryzysy finansowe, rynki światowe, ekonomia rozwoju, ryzyka polityczne czy globalizacja5.
MEP rozwija się wraz z procesem globalizacyjnym, który integruje świat w sposób
dynamiczny z często trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Rywalizacja gospodarcza i
dążenie do postępu technologicznego stały się głównym motorem rozwoju globalizacji. Obraz
współczesnych zależności idealnie oddaje termin „globalna wioska” użyty przez Herberta
Marshalla McLuhana w 1962 r. Wpływ globalizacji stał się na tyle istotny, że przez część

школа, «Вестник Санкт-Петербургского Университета», сер. 6, вып. 9, с.107-109.
H. Milner, op.cit.; P. Matera, Związki polityki i…, op.cit., s. 220-222.
5
H. Milner, op.cit.; J. Baylis, S. Smith, op.cit., s. 400-402; А. Г. Олейнов, Международная политэкономия:
4
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uczonych termin międzynarodowa ekonomia polityczna został zastąpiony terminem globalna
ekonomia polityczna (ang. Global Political Economy). Wedle nowej definicji, teoria zajmuje
się problemami międzynarodowymi w wymiarze globalnym. Na skutek działalności
mechanizmów rynkowych w przeciągu ostatniego półwiecza wydarzenie z jednej strony
globu może wpłynąć na szereg państw po jego drugiej stronie. Niepodległość krajów
postkolonialnych, otwarcie się gospodarek azjatyckich na świat, a następnie upadek bloku
komunistycznego rozszerzyły globalny rynek i przyspieszył proces globalizacji6.
Według specjalistów teoria globalnej ekonomii politycznej daje jeszcze szersze ujęcie
o zgłębianiu oddziaływania polityki na gospodarkę światową oraz w jaki sposób gospodarka
światowa może wpłynąć na politykę. Przykład globalnych powiązań gospodarczych i ich
negatywnych skutków oddaje rezultat kryzysu finansowego z 2008 r. Kryzys rozpoczął się od
sektora bankowego Stanów Zjednoczonych i dotknął całą gospodarkę światową. Terminem
globalna ekonomia polityczna posłużyli się np. Robert Gilpin w książce Global Political
Economy: Understanding the International Economic Order z 2001 r. oraz John Ravenhill w
publikacji z 2011 r. o tytule Globalna ekonomia polityczna7.
Wbrew pozorom teoria międzynarodowej ekonomii politycznej pozostaje wciąż nauką
dosyć młodą, która nie liczy sobie nawet połowy wieku. Dzisiejsze międzynarodowe
zależności w sferze polityki i ekonomii są o wiele bardziej rozbudowane niż te
zaobserwowane w latach 70. XX w. Potwierdzają to coraz nowsze doniesienia na temat teorii
oraz

sama

ewolucja

nauki

w

stronę

problemów

globalnych.

Na

aktywność

międzynarodowego biznesu w danym kraju mogą wpłynąć już nie tylko poczynania władz
państwa,

ale

również

sam

demokratyczny wybór

politycznego

kandydata

przez

społeczeństwo. Wzajemne oddziaływanie polityki i gospodarki jest na takim poziomie, że
turbulencje z jednej strony nierzadko dotkliwie wpływają na drugą stronę.
1.2.

Problem przywództwa ekonomicznego
Historia składa się z dziejów wielkich mocarstw, które rywalizowały o przywództwo i

ustanowienie własnej wizji międzynarodowego porządku. To przywództwo w nauce o
stosunkach międzynarodowych określane jest mianem hegemonii. Pojęcie pojawiło się w
starożytnej Grecji, gdzie posługiwali się nim ówcześni filozofowie. Odnosiło się ono do
relacji politycznych i polityczno-militarnych wśród greckich polis, które w sposób

6

предмет и метод, «Вестник МГИМО Университета», 2017, том 61, № 2.
P. Maśloch, Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, „Przedsiębiorczość - Edukacja”,
2005, nr 1, s. 17-26.
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przymusowy bądź dobrowolny uznawały przywództwo najsilniejszego z nich – hegemona.
Przewaga jednego z państw, które staje się hegemonem, objawia się w sferze politycznej,
militarnej, ekonomicznej, kulturowej, a współcześnie przede wszystkim na płaszczyźnie
technologicznej.
Hegemonia jest zwierzchnictwem nad narodem, konkretnym obszarem, całym
terytorium lądowym bądź morskim. Nie wyklucza się również hegemonii gospodarczej pod
postacią globalnego lub regionalnego lidera gospodarczego. Hegemonia jest przede
wszystkim oparta na potencjale państwa, a nie tylko na dominacji siłowej. Kraje znajdujące
się w strefie wpływów danego hegemona są zwykle świadome swojego podrzędnego miejsca
w relacjach międzynarodowych. Państwa podrzędne mogą być nastawione na dobrowolną
współpracę w zamian za stabilizację ze strony państwa-hegemona. O podobnej umowie
wspomina Thomas Hobbes w traktacie filozoficznym Lewiatan z 1651 r., przenosząc jego
teorię na grunt międzynarodowy, państw zrzekają się części swojej suwerenności, aby
przeciwdziałać

indywidualnym

zapędom

państw

i

utrzymać

bezpieczeństwo

w

międzynarodowych relacjach8. W trakcie realizacji własnych celów hegemon dysponuje
przewagą odpowiednich instrumentów i metod nacisku politycznego, militarnego lub
ekonomicznego. Dla przykładu, w okresie zimnej wojny światowymi hegemonami były Stany
Zjednoczone i Związek Radziecki, przy czym pierwszego uważano za hegemona morskiego,
a drugiego za hegemona lądowego. Po rozpadzie ZSRR w 1991 r., w wyniku wygranej
rywalizacji, zwycięzcą zimnej wojny i globalnym hegemonem stały się Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone w latach 90. XX w. przodując politycznie, militarnie, ekonomicznie,
kulturowo i technologicznie mogły ingerować w wydarzenia na całym świecie9.
Hegemonia jednego z mocarstw daje warunki kreacji międzynarodowego porządku w
obszarze całego globu, kontynentu, subkontynentu bądź regionu. Tworzony ład może łączyć
państwa podobne kulturowo czy systemowo albo o jakimś wspólnym celu, choćby
bezpieczeństwa. Fundamentem ładu są określone zasady wzajemnych stosunków pomiędzy
podrzędnymi aktorami oraz silniejszym mocarstwem. Podstawy te mogą być różne w
zależności

od

wodzowskiego.

uwarunkowań
Pozycja

politycznych,

hegemoniczna

historycznych

pozwala

na

i

kulturalnych

wykreowanie

reguł

państwa
i

norm

międzynarodowego ładu oraz zabezpieczenie ich, by państwa i międzynarodowe instytucje
7

А. Г. Олейнов, op. cit.; P. Matera, Związki polityki i…, op.cit., s. 221-225.
M. Król, Krótka historia myśli politycznej, Krytyka polityczna, Warszawa 2019, s. 31-36.
9
A. Gałganek, Koncepcja hegemonii w nauce o stosunkach międzynarodowych, „Przegląd Polityczny”, 2006,
vol. XI, nr 1; J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010, s.
163-165.
8
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nie zdołały tego podważyć. Historycznym przykładem międzynarodowego porządku był Pax
Sovietica z hegemonią Związku Radzieckiego na obszarze Układu Warszawskiego (sojusz
polityczno-wojskowy państw bloku komunistycznego), ale także dużo dawniej Pax Romana
na terytorium podległym Imperium Rzymskiemu. Łacińskie słowo pax umiejscowione przed
nazwą kraju w tymże języku oznacza pokój, który ustanawia mocarstwo. Zależnie od liczby
ośrodków dominujących na świecie, państwa mogą być skoncentrowane jednobiegunowo
(wokół

jednego

globalnego

hegemona),

dwubiegunowo

(np.

pomiędzy

dwoma

rywalizującymi mocarstwami) bądź wielobiegunowo (np. mocarstwa z różnych kontynentów
skupiające wokół siebie pobliskie kraje). Wielobiegunowość sprzyja procesowi regionalizacji,
charakterystycznie wydzielonych mniejszych obszarów globu z grupami państw10.
W nauce o stosunkach międzynarodowych istnieje teoria, która skupia się na badaniu
rywalizacji pomiędzy państwami czy formowania się mocarstw. Teoria geopolityki i jej
klasyczna definicja autorstwa szwedzkiego polityka Rudolfa Kjellena powstała w 1899 r.
Kjellen twierdził, że kraj znajdujący się na danym obszarze nieustannie rywalizuje z
państwem sąsiedzkim o prymat nad konkurentem. Współcześnie istnieje wiele definicji
geopolityki, jednak ogólnie można stwierdzić, że teoria bada oddziaływanie geografii (granic
politycznych) na procesy polityczne11. Bywa określana pseudonauką, ponieważ w XX w.
służyła jako doktryna polityczna, której celem było umotywowanie ekspansji terytorialnej
państw. Od XIX w. służyła ona kształtowaniu świadomości narodowej i wyznaczaniu
interesów państwa. Nieprzypadkowo najważniejsze postacie mające wkład w geopolitykę to
politycy i żołnierze, np. Halford John Mackinder czy Karl Haushofer. Kolejna powstała
subdyscyplina geopolityki, geostrategia, która zajęła się definiowaniem potencjału danego
kraju (np. zasoby, położenie, gospodarka) i jego celów geograficznych, w szczególności w
trakcie wojny12.
Skupienie się na rozwoju międzynarodowych relacji gospodarczych w trakcie zimnej
wojny ściągnęło akcent z rywalizacji polityczno-militarnej na rywalizację gospodarczą. Pod
koniec lat 80. XX w. Edward Luttwak zasugerował nowe wyodrębnienie w teorii geopolityki,
geoekonomię. Nie miała ona się skupić na rywalizacji zbrojnej, lecz gospodarczej.
Polemizował z innymi badaczami, że geopolityka z czasem ustąpi miejsce geoekonomii. Jego
10

E. Cziomera, Współczesne stosunki międzynarodowe, Krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2014,
s. 110-117.
11
L. Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Wydawnictwo Naukowe Grategia, Częstochowa 2014, s.
11-12; Ibidem, s. 16-22; Ibidem, s. 32-33.
12
J. Potulski, Czym jest geopolityka? Spory wokół statusu badawczego geopolityki, „Prace Geograficzne”, 2013,
nr 242; A. Показий, Теоретические аспекты происхождения и применения в современном обществе
терминов «Геополитика», «Геоэкономика» и «Геостратегия», «Армия и общество», 2012, №3 (31).
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zdaniem będzie to miało miejsce głównie w krajach rozwiniętych cywilizacyjnie z
gospodarką wolnorynkową, ponieważ kraje peryferyjne, zwykle mniej rozwinięte
gospodarczo, większą wagę przywiązują do spraw terytorialnych i interakcji zbrojnych.
Teoria Luttwaka skupia się na poczynaniach w przestrzeni geoekonomicznej, czyli w
globalnym systemie wspólnie powiązanych ze sobą gospodarek i podmiotów z nimi
związanych. Jest to wyjście ponad przestrzeń geograficzną, gdzie przez proces globalizacyjny
granice polityczne zacierają się, do przestrzeni aktywności gospodarczej. Ponadto brane są
pod uwagę przesłanki ideologiczne, historyczne i kulturowe danego kraju13. Nie brakuje
głosów wśród specjalistów w sferze stosunków międzynarodowych, którzy uważają
geoekonomię za część geopolityki dodając, że nigdy nie będzie w stanie jej w pełni zastąpić14.
Wydarzenia poprzedzające sformułowanie teorii geoekonomii są analogiczne do tych,
które wyłoniły międzynarodową ekonomię polityczną. W publikacjach na temat stosunków
międzynarodowych nie brakuje słów krytyki dla geoekonomii. Dotyka to również reszty teorii
z przedrostkiem geo-, które również uważa się za pseudonaukę. Geoekonomii zarzuca się
wejście w kompetencje MEP, a najczęściej przywoływanym argumentem przeciwko niej jest
zbyt wąskie spojrzenie na badane zagadnienia. To samo zarzuca się geopolityce, uważanej
przez część środowiska naukowego za teorię prymitywną dla współczesnego świata. Krytyce
podlegają stare koncepcje, pomijanie sytuacji wewnętrznej państw w opracowaniach czy
uogólnianie czynników wpływających na decyzje władz. Brakuje dowodów, że politycy
kierują się geopolityką podejmując decyzje. Zdaniem krytyków geopolityka nie wyjaśnia w
pełni międzynarodowej rzeczywistości przez zbyt głęboko ideologiczną i upolitycznioną
formę analizy problemów15.
Aspiracje państw do ponadnarodowego przywództwa wiążą się ściśle z potencjałem
gospodarczym kraju. Sprawne uzyskiwanie bogactwa w przestrzeni ekonomicznej jest cechą
państwa dążącego do bycia silnym międzynarodowym graczem. Ważny w tej sytuacji staje
się wysoki poziom postępu technologicznego gospodarki narodowej, jej innowacyjność czy
wystarczający dostęp do czynników produkcji. Strategia państw opiera się o wydajną politykę

13

Н. П. Залывский, Геополитическая конкуренция государств за экономическое лидерство в будущем
мире, «Век глобализации», 2014, №1 с. 55-65; J. Potulski, Geopolityka w świecie…, op. cit., s. 113-118; L.
Sykulski, op.cit., s. 37-38.
14
R. Lisiakiewicz, Geoekonomia w relacjach Polski i Rosji – zarys problematyki, „Nowa Polityka Wschodnia”,
2017, nr 1 (12), s. 141-143.
15
R. Skarzyński, Geoekonomia. Kryzys czy upadek teorii stosunków międzynarodowych?, Instytut Badań nad
Bezpieczeństwem Energetyką i Klimatem, Warszawa 2017; K. Zdybel, Fatalne zauroczenie geopolityką,
„Nowa Konfederacja”, 2018, nr 6(96); P. Musiałek, Geopolityka to za mało, Kraków 2016, klubjagiellonski.pl
(dostęp 03.04.2019); Ł. Fyderek, M. Lubina, Pułapka geopolityki. Jak interpretować świat, nie upraszczając
rzeczywistości?, „Nowa Konfederacja”, 2019, klubjagiellonski.pl (05.04.2020).
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gospodarczą, na którą pośrednio wpływa praworządność, bezpieczeństwo, stabilność
wewnętrzna,

edukacja

społeczeństwa

czy

sprawność

administracji

państwowej.

Konkurencyjność gospodarki, której produkcja rodzimych przedsiębiorstw rywalizuje na
światowych rynkach, buduje międzynarodowy prestiż. Akumulacja i transfer kapitału stają się
domeną poważnego mocarstwa i sprzyjają jego wizerunkowi, na który zdecydowanie
wpływają inwestycje zagraniczne i udział w międzynarodowych projektach. Pozytywny obraz
kraju odbija się na korzyść krajowych przedsiębiorców prowadzących działalność na rynkach
zagranicznych. Efektywna gospodarka to również siła militarna, która na wypadek wojny
powinna być odpowiednio zaopatrywana i rozwinięta technologicznie. W rezultacie potęga
gospodarcza, jaką może zostać państwo, stanowi najistotniejszy czynnik w uzyskaniu statusu
hegemona i kreacji międzynarodowego porządku16.
Polityka
współczesnych

powinna
relacji

sprzyjać

rozwojowi

międzynarodowych

gospodarczemu,

doprowadziły

do

dlatego

ekonomizacji

tendencje
polityki

zagranicznej państw. Dyplomacja gospodarcza zajęła główne miejsce w polityce zagranicznej
i zyskała więcej od dyplomacji tradycyjnej, tudzież czysto politycznej. Dyplomacja
gospodarcza ma wymiar makroekonomiczny, stąd w jej kompetencji znalazło się
wypracowywanie umów w obszarze wymiany handlowej, ochrony interesów własnych i
partnerów gospodarczych oraz wspieranie zagranicznych inwestycji w kraju i krajowych poza
ojczystymi granicami. Działania dyplomacji gospodarczej kształtują kierunek współpracy
gospodarczej z pojedynczymi partnerami zagranicznymi, jak i międzynarodowymi
organizacjami. Drogą polityczną, czyli za pomocą dyplomacji, realizowane są cele
ekonomiczne kraju. Z drugiej strony metodą ekonomiczną, a mianowicie przy wykorzystaniu
instrumentów gospodarczych, urzeczywistnia się plany polityczne17.
Pozycja przywództwa ekonomicznego to nie tylko agresywna gra interesów
polityczno-gospodarczych, ale opanowane podejście do dialogu i współpracy. Ważnym
elementem polityki zagranicznej stało się pojęcie soft power (ang. miękka siła), czyli
wypracowywania celów państwowych za pomocą atrakcyjności kraju. Jest to przeciwieństwo
tak zwanego hard power (ang. ciężka siła), odpowiadającego wykorzystaniu agresywnych
metod i narzędzi (konflikt zbrojny, naciski polityczne, itp.). Autorem pojęcia jest Joseph Nye,
który zwrócił uwagę na to, iż państwa dbają o własny wizerunek, w tym promocję kultury czy
ideałów politycznych, które zapewniają im zrealizowania określonych odgórnie zamiarów.
16
17

J. T. Hryniewicz, Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w
perspektywie 15-20 lat, „Studia regionalne i lokalne”, 2012, nr 4 (50); Н. П. Залывский, op. cit..
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce, red. K. Wach, Uniwersytet
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Inaczej mówiąc, jest to bardzo subtelna metoda wywoływania pożądanych zdarzeń, przy
wykorzystaniu np. dyplomacji18. Mimo, że w koncepcji autorstwa Nye sfera gospodarcza
należy do części hard power to w niektórych przypadkach eksperci nie wykluczają włączenia
jej do działań soft power19.
Ekonomizacja stosunków międzynarodowych nie doprowadziła państw do rezygnacji
z ich ambicji politycznych, dla osiągania których skuteczniejsze zaczyna być naniesienie
ekonomicznego udaru na czuły punkt, jakim jest gospodarka innego państwa, co ponadto
wpływa na inne sfery państwa. Przykładowo destabilizacja gospodarki w efekcie nacisków
ekonomicznych doprowadza do nieprzychylnych nastrojów społecznych wobec władz i
osłabia pozycję państwa. Do dyspozycji państw należą różne kreatywne gospodarcze
instrumenty i metody nacisku, aczkolwiek siła ich oddziaływania jest uwarunkowaniem
zależności danych gospodarek. Głębokie związki charakteryzują się wiążącymi umowy
gospodarczymi pomiędzy państwami, jak i sytuacją handlową, w której jedna strona zajmuje
pozycję głównego importera, eksportera albo jednego i drugiego. Odnosi się to do państw
zaangażowanych w porozumienia handlowe, które tworzą wspólne projekty ekonomiczne czy
integracje gospodarcze. Niełatwo zerwać stosunki z wieloletnim partnerem gospodarczym nie
doprowadzając do licznych problemów rynku wewnętrznego.
Wachlarz niemilitarnych narzędzi dla oddziaływania na zagraniczną gospodarkę jest
szeroki i zawiera w sobie środki administracyjne, dyplomatyczne oraz czysto ekonomiczne.
Środkiem administracyjnym jest zamknięcie granic, ogłoszenie czarnej listy przedsiębiorstw z
zakazem utrzymywania kontaktów biznesowych, wywiad gospodarczy czy blokady
gospodarcze bez wykorzystania sił militarnych. Narzędzia dyplomatyczne dotyczą działania
na arenie międzynarodowej, np. grożenie sankcjami gospodarczymi czy podkopywanie
wiarygodności państwa (w efekcie spadek inwestycji zagranicznych czy nieudzielenie
zagranicznego kredytu docelowemu państwu). W skład narzędzi nacisku ekonomicznego
wchodzą embarga, pożyczki, bariery celne bądź ingerencje w rynek wewnętrzny (presje
walutowo-finansowe

i

wahania

cen).

Dla

zakłócenia

funkcjonowania

gospodarki

wykorzystywane są również narzędzia niekonwencjonalne, których lista poszerza się wciąż o
kolejne nowatorskie metody. Można do niej zaliczyć m.in. posługiwanie się przestępczością

18
19

Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017, s. 449-455.
P. Olszewski, Strategia „soft power” Unii Europejskiej a euroatlantycka współpraca w wielobiegunowym
świecie, Warszawa 2011, http://isppan.waw.pl (dostęp: 10.04.2019), s. 39-48.
J. Trzcińska, Miękka siła jako narzędzie polityki Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei, „Gdańskie
Studia Azji Wschodniej”, 2016, s. 127-130.
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zorganizowaną czy wywoływanie zagrożenia ekologicznego20.
Globalna liberalizacja zasad relacji gospodarczej stawia krajowe podmioty
gospodarcze w nowym świetle. Ekspansja gospodarcza to przede wszystkim intensywny
wzrost działalności podmiotów krajowych na rynkach zagranicznych. Wiąże się z nią
przepływ kapitału, produktów i usług na skutek zapotrzebowania na czynniki produkcji czy
dostęp do nowych rynków zbytu w celu zwiększenia przypływów. Internacjonalizacja
przedsiębiorstw nie tylko podnosi ich wartość, ale także buduje prestiż kraju i napędza wzrost
gospodarczy państwa. Zachęca to przedstawicieli państw do wspierania aktywności
krajowych podmiotów gospodarczych w miarę swoich możliwości. Takie wsparcie
uwzględnia pomoc ze środków publicznych, promocje przedsiębiorstw w trakcie wizyt
państwowych czy wywiad gospodarczy lokalnych ambasad.
Ekspansja niesie za sobą pewne obawy ze strony podmiotów gospodarczych w
większym lub mniejszym stopniu kontrolowanych przez organy państwowe. Coraz częściej
podkreśla się, że mogą one być wykorzystane do uzyskania pozycji monopolistycznej dzięki
przejęciom silnych marek czy ukrytym wsparciem dumpingowym krajowych podmiotów21.
W strategicznych branżach, jak w branży wydobywczej, przedsiębiorstwo państwowe staje
się

silnym

narzędziem

politycznym.

W

wyniku

manipulacji

dostaw

surowców

energetycznych, które warunkują produkcję, mogą umyślnie doprowadzić do skomplikowanej
sytuacji gospodarczej. Prowadzona intensywna ekspansja przedsiębiorstw państwowych, z
perspektywy kraju docelowego, może przyjąć formę imperializmu gospodarczego. Chodzi w
tym przypadku o inwestycje i przejęcia w strategicznych wedle władz państwowych sektorach
gospodarczych. Do sektorów strategicznych należy przede wszystkim infrastruktura (np. linie
kolejowe, gazociągi, elektrownie), przedsiębiorstwa technologiczne (np. telekomunikacja) i
przedsiębiorstwa przetwórcze oraz wydobywcze (np. gaz, ropa naftowa)22.
Nowe wyzwania wymagają współczesnych koncepcji utrzymania bezpieczeństwa w
stabilności i kondycji makroekonomicznej kraju. W zliberalizowanych stosunkach
gospodarczych i zekonomizowanej polityce zagranicznej powstaje konieczność zadbania o
bezpieczeństwo ekonomiczne. Zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego podzielono na
zagrożenie surowcowo-energetyczne, finansowe, żywnościowe oraz dostępu do czystej wody.
20
21
22

A. Bomba, P. Kubisiak, Wojna ekonomiczna i jej skutki społeczne, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 2012, nr
3(165); K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 62-73.
K. Szarzec, Przedsiębiorstwa państwowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 260.
A. Gradziuk, J. Szczudlik-Tatar, Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką
Ludową, Polski Instytut Spraw Narodowych, Warszawa 2012; M. Buge, M. Egeland, P. Kowalski, M.
Sztajerowska, State-owned enterprises in the global economy: Reason for concern?, 2013, https://voxeu.org
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W celu zabezpieczenia przygotowuje się dywersyfikację źródeł dostaw (w tym zawieranie
umów gospodarczych z różnymi partnerami), prowadzi się rozsądną politykę finansową (niski
poziom zadłużenia), a także utrzymuje się przedsiębiorstwa sektora strategicznego w rękach
administracji państwowej lub w rękach prywatnych rodzimych przedsiębiorców za pomocą
ustawodawstwa przed przejęciem przez kapitał obcy (węzły infrastrukturalne i koncerny
eksploatujące złoża).23 W celach ochrony wewnętrznego rynku państwa decydują się na
politykę protekcjonizmu. Protekcjonizm skupia się na regulacjach, które utrudniają lub
zamykają dostęp do rynku krajowego dla podmiotów gospodarczych z zagranicy.
Państwo podważające ustalone normy ładu międzynarodowego może spotkać się z
reakcją międzynarodowej społeczności, która objawia się w sankcjach ekonomicznych. Jest to
środek nacisku ze strony państw i organizacji międzynarodowych, zastępujący rozwiązanie
militarne, które jest traktowane jako ostateczne. Sankcjami określa się wszelkie bariery,
zakazy, bojkoty czy embarga, które uderzają w gospodarkę państwa zakłócającego
międzynarodowy porządek. W odpowiedzi, nieugięty pod sankcjami podmiot, może
zdecydować się na ekonomiczne kontrsankcje w celu obrony swojej pozycji. Poprzednio
sankcje jedynie wspierały działania zbrojne, a aktualnie to sposób na prowadzenie konfliktu
dla walki o własne interesy24.
Nie brakuje opinii, iż coraz częstszym zjawiskiem będą wojny rozgrywane bez
jednego wystrzału z broni palnej. Wiele przesłanek wskazuje na to, że nacisk gospodarczy
staje się bardziej dotkliwszy w skutkach od reakcji militarnej. Dzisiejsze umocnienie siły
militarnej stanowi raczej środek zapobiegawczy, który ma jedynie odstraszać i gwarantować
pokój (np. arsenał nuklearny). Wojna handlowa czy wojna gospodarcza wywołuje kryzys
ekonomiczny, który przekłada się na kolejne sfery państwowe. Niepokoje społeczne mogą
doprowadzić do negatywnej reakcji społeczeństwa względem władz. Ponadto problemy
gospodarcze państwa w wojnie ekonomicznej odbijają się rykoszetem na krajach
powiązanych gospodarczo, a często sojusznikach. Warto podkreślić, że współczesna machina
wojenna jest niezwykle kosztowna, co powoduje, że dla jej utrzymania konieczne jest
sprawne zaplecze gospodarcze.
W ostatnich latach procesy globalizacji, liberalizacji międzynarodowych stosunków
gospodarczych i ekonomizacji polityki zagranicznej państw diametralnie zmieniły świat.
Znacząco zmieniły się ludzkie priorytety, których istotnym celem stało się skoncentrowanie

(dostęp: 05.04.2019); R. Lisiakiewicz, op.cit., s. 143-153.
K. Księżopolski, op.cit., s. 13-94.
24
M. Wiśniewska, Sankcje ekonomiczne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, 2005, nr 2, s. 29-36.
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na dążeniach do dostatniego życia. Dzisiejsza dominacja państw jest głęboko związana z
prymatem interesów gospodarczych, dlatego o nie opierają się decyzje władz na płaszczyźnie
międzynarodowej. Status przywódcy na arenie międzynarodowej to efektywna, innowacyjna i
produktywna gospodarka lidera, zastępująca miejsce ogromnej armii. W taki sposób
współczesne realia dowodzą, że bardziej wyrafinowane instrumenty gospodarcze pozwolą na
uzyskanie pozycji hegemona, a tym samym pozwolą spełnić polityczne ambicje narodowe.
1.3.

Kwestia dominacji w centrum Eurazji
Eurazja jest największym kontynentem na kuli ziemskiej i zajmuje 54,9 mln km²

powierzchni lądu. Kontynent znajduje się we wszystkich strefach klimatycznych, jest
zróżnicowany pod względem ukształtowania oraz jest oblewany przez wszystkie cztery
oceany. Eurazja podzielona jest na dwa subkontynenty – Europę i Azję. Jest najbardziej
ludnym kontynentem zamieszkanym przez ponad połowę ludności świata. Termin Eurazja
został wprowadzony w XIX w. przez Edwarda Suessa, który zauważył, że pomiędzy Europą i
Azją nie istnieje naturalna granica, oprócz umownej, dlatego częstym błędem jest uznawanie
tych dwóch części świata za dwa osobne kontynenty25.
Centralna część kontynentu Eurazji mieści się w klimacie suchym. Jest zróżnicowana
pod względem ukształtowania terenu. W granicach regionu po jej zachodniej stronie znajduje
się Morze Kaspijskie. Łańcuchy górskie Ałtaj, Tien-Szan i Pamir, kotlina Fergańska leżą na
wschodzie oraz południowym wschodzie regionu. Większość północnej części pokrywa
trawiasty Wielki Step. Ponadto sporo powierzchni zajmują pustynie i półpustynie, np. Gobi,
Kara-Kum czy Kyzył-Kum. Do nielicznych i największych rzek w regionie należą AmuDaria, Hari-Rod, Murgab i Syr-Daria. Równie nieliczne są także zbiorniki wodne, w tym
jezioro Bałchasz i zanikające jezioro Aralskie (dawniej przez wielkość nazywane morzem).
Przez klimat dużym problemem w tym obszarze pozostaje dostęp do wody, w związku z
czym rozległy region pozostaje słabo zaludnionym. Region bywa nawiedzany przez trzęsienia
ziemi, które nieraz w historii zniszczyły wielotysięczne miasta, np. Aszchabad w 1948 r. czy
Taszkent w 1966 r.
W obszarze współczesnego centrum Eurazji mieszczą się kraje byłego Związku
Radzieckiego – Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. W latach 90
XX w. propozycję nazewnictwa nowego obszaru wysunął Nursultan Nazarbajew, pierwszy
prezydent Kazachstanu. Chciał on odejść od radzieckiego terminu Azji Środkowej, który w
25

A. Piskozub, Eurazja, czyli trzy części świata na wspólnym kontynencie, „Przegląd Geopolityczny”, 2011, tom
4, s. 9-11.
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swoim znaczeniu nie brał pod uwagę Kazachstanu i budził skojarzenie przynależności ziem
do Federacji Rosyjskiej wśród mieszkańców byłych radzieckich republik. W języku polskim
oba nazewnictwa używa się zamiennie, choć w definicji zasugerowanej przez UNESCO Azja
Centralna obejmuje jeszcze ziemie południowej Syberii, chińskiego Turkiestanu (Ujgurski
Region Autonomiczny Sinciangu), północno-wschodniego Iranu, północnego Pakistanu,
północnych Indii, Tybetu, Afganistanu i Mongolię. W krajach Azji Centralnej zamiennie
wykorzystuje się również nazewnictwo Eurazja Centralna, m.in. w nazwach instytutów czy
uniwersytetów. Według lokalnych przedstawicieli określenie te jest bardziej prestiżowe i
wskazuje na istotne znaczenie terytorium jako serca kontynentu26.
Centrum Eurazji przez wiele wieków było miejscem styku różnych ludów, kultur i
religii. Pierwsze ośrodki ludów irańskich pojawiały się w regionie południowych łańcuchów
górskich Pamiru i Tien-Szan, gdzie funkcjonowały szlaki handlowe. Znana jest również
obecność turkijskich i mongolskich ludów koczowniczych. Skupiska ludzkie koncentrowały
się przy oazach, blisko zbiorników wodnych. Wielki Step ułatwiał komunikację ludów
pomiędzy Europą a Azją. Częste migracje wpłynęły na szeroką mozaikę etniczną, przez co
nie występowała bezwzględna dominacja jednego narodu. Historia rywalizacji w regionie jest
ściśle powiązana z przecinającymi go szlakami handlowymi, na których przez wieki w
położonych na trasach ośrodkach handlowych spotykali się przedstawiciele wielkich
imperiów. Rozległe stepy i pustynie, obejmujące większość środkowoazjatyckiego obszaru,
stanowiły łatwy cel dla podboju27.
Według badań archeologicznych do pierwszych szlaków handlowych w centrum
Eurazji należały „szlak lazurowy” oraz „szlak nefrytowy”, którymi dostarczano kamienie
szlachetne i półszlachetne do starożytnych Chin. Od końca II w. p.n.e. w wyniku rozwoju
systemu komunikacyjnego karawan można mówić o powstaniu Wielkiego Jedwabnego
Szlaku, łączącego Wschód z Zachodem. W trakcie spotkań kupców z krajów Europy,
Bliskiego i Dalekiego Wschodu prócz wymiany towarów dochodziło do wymiany kultur,
światopoglądów i wiedzy. Dlatego nowe idee i wynalazki szybko rozchodziły się po krajach
Eurazji. Najpopularniejszym wyrobem handlowym, jak nazwa szlaku wskazuje, był jedwab,
który chętnie sprowadzano z Chin do Imperium Rzymskiego czy Indii. W późniejszych
stuleciach to także herbata, papier, bawełna i proch strzelniczy. Kupcy z uwagi na odległość i
26

Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne, red. K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad,
Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Polska Akademia Nauk, Warszawa 2018, s. 21-26.
27
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ZSRR, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2015, vol 50, nr 1, s. 127-133; W.
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niebezpieczeństwo tras raczej nie docierali aż do Państwa Środka, a dokonywali wymian
towaru w ośrodkach mieszczących na eurazjatyckich szlakach. Do istotnych skupisk w
systemie komunikacji należały m.in. Buchara, Chorezm, Merw czy Samarkanda. Nazwa
Jedwabny Szlak została wymyślona dopiero w XIX w., a jej autorem był niemiecki geograf
Ferdinand von Richthofen28.
W zależności od sytuacji geopolitycznej w danym okresie system komunikacyjny
Jedwabnego Szlaku ewoluował w różnym stopniu. Przyciągał do siebie duże imperia chcące
przejąć jej nitki komunikacyjne, aby czerpać zyski z handlu. Niełatwo było utrzymać kontrolę
nad rozległymi szlakami przez jedno mocarstwo. Szlak lądowy przez centrum Eurazji zaczął
zamierać dopiero w czasach nowożytnych. Pierwszą przyczyną tej sytuacji stał się rozwój
transportu morskiego, który był szybszy, zdecydowanie pojemniejszy i bezpieczniejszy.
Przyczyną drugą była intensywna kolonizacja atrakcyjniejszej Azji Południowo-Wschodniej
przez kraje europejskie, dokąd prościej i bezpieczniej było dostać się drogą morską. W XVIII
i XIX w. część handlu pomiędzy Europą a Chinami prowadzono przez Mongolię i Imperium
Rosyjskie, pomijając dawne trasy Azji Centralnej. Drogę tę nazwano Wielkim Szlakiem
Herbacianym, na miejscu której w latach 1891-1916 wybudowano Kolej Transsyberyjską.
Kontakty starożytnych Chin z centralną częścią Eurazji polegały na wymianie
handlowej i próbach jednoczenia z dominującym wówczas w Azji Centralnej i Indiach
Królestwem Kuszanów przeciwko plemionom z północy. To wtedy pojawiały się pierwsze
zalążki słynnego chińskiego muru, który ukończono w celach przyszłej izolacji w XV w. W
okresie „złotego wieku” pomiędzy VII a VIII w. Chiny zwiększyły swoją obecność w
regionie Azji Centralnej. Prowadząc wojnę z koczowniczymi chanatami tureckimi, udało im
się zająć większość terytoriów i zawładnąć kluczowymi ośrodkami Jedwabnego Szlaku. W
efekcie doprowadziło to do znacznego rozrostu nitek komunikacyjnych i zintensyfikowania
handlu na szlakach. Ten okres uznaje się za najlepszy czas w historii Jedwabnego Szlaku29.
Chińskie panowanie w regionie zakończyło się wraz z inwazją Kalifatu Arabskiego w
VIII w. Handel na szlakach komunikacyjnych został zmonopolizowany dla własnych kupców,
co zahamowało wymianę towarów pomiędzy Europą i Chinami. Na ten okres przypada
rozprzestrzenienie się islamu i wyparcie innych religii z regionu Azji Centralnej. Po rozpadzie
kalifatu w IX w., wyłoniły się nowe irańskie i turkijskie struktury plemienne i monarchie na
28

29
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19

wzór islamski30.
W XIII w. koczownicze ludy północy pod wodzą Czyngis-Chana utworzyły Imperium
Mongolskie, które rozlało się po kontynencie eurazjatyckim, tworząc największe państwo w
historii. Mongołowie podbili całą Azję Centralną niszcząc i łupiąc środkowoazjatyckie
ośrodki handlowe. Bardziej aktywne stało się północne odgałęzienie Jedwabnego Szlaku
prowadzące przez Wielki Step i w pełni zarządzane przez Mongołów. Po śmierci władcy,
Imperium Mongolskie szybko rozpadło się na mniejsze chanaty prowadzone przez jego
potomków. Jedno z najpotężniejszych powstało w Azji Centralnej, imperium dynastii
Timurydów objął Tamerlan, a na stolicę wyznaczył Samarkandę. Samarkanda zyskała
spełniając ważną rolę religijnego, kulturalnego i edukacyjnego ośrodka islamu. Częste
konflikty chanatów o wpływy i terytoria doprowadziły do zamarcia handlu na trasach
Jedwabnego Szlaku31.
W XV w. Imperium Rosyjskie rozpoczęło stopniową kolonizację w kierunku Syberii
zamieszkiwanej głównie przez plemiona koczownicze. Pomiędzy XVI a XIX w. rosyjska
polityka imperializmu doprowadziła do pełnej aneksji zróżnicowanej pod względem
etnicznym Azji Centralnej znanej we współczesnych granicach postradzieckich państw.
Południowe nitki dawnych ośrodków Jedwabnego Szlaku zamieszkiwały klany i plemiona
osiadłe, a na środkowo-zachodnich pustyniach i północnych stepach dominowali koczownicy.
Lokalne klany bywały często ze sobą skonfliktowane, a granice pomiędzy nimi były płynne.
Wśród plemion dominowały ludy podchodzenia turkijskiego i irański lud Tadżyków, dlatego
Rosjanie środkowoazjatyckie peryferie imperium określali Turkiestanem32. Na podbity przez
Rosjan obszar sprowadzano ludność słowiańską, budowano fortece, które z czasem
zamieniały się w miasta oraz wydobywano niezbędne surowce, jak złoto. Ponadto
opodatkowywano miejscowe klany i plemiona oraz przeprowadzono rusyfikację lokalnych
społeczności33.
W XIX w. podboje Imperium Rosyjskiego w Azji Centralnej doprowadziły do
konfliktu interesów z Wielką Brytanią obecną w pobliskich Indiach. Zbliżanie się Rosji do
Oceanu Indyjskiego miały znaczenie geopolityczne i wpływały na światowy układ sił.
Rywalizacja brytyjskiego i rosyjskiego wywiadu oraz dyplomacji na środkowoazjatyckim
obszarze nazwano terminem „Wielka Gra”, którą wymyślił kapitan stacjonującej w Indiach

30
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Ibidem, s. 11-12; W. Zajączkowski, op.cit., s. 17-18.
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33
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brytyjskiej armii Arthur Conolly34. Działania obu stron polegały na wspieraniu chanatów
przeciwko sobie, jednak bez wchodzenia w bezpośredni konflikt pomiędzy mocarstwami.
Największe klany zorganizowane były przez ludność Turkmenów, Kazachów czy Uzbeków.
Do najsilniejszych struktur należały Chanat Chiwy, Chanat Kokandu i Emirat Buchary. Próba
lawirowania pomiędzy dwoma mocarstwami przez władców chanatów w celu utrzymania
niepodległości spełzła na niczym. Imperium Rosyjskie zwyciężyło w Azji Centralnej przy
pomocy znacznej siły militarnej, jednak zatrzymało się na granicy z Afganistanem, nie
uzyskując dostępu do Morza Indyjskiego. Chanaty zostały rozbite lub trafiły pod rosyjski
protektorat35.
W 1917 r. Azja Centralna nie przystępowała ochoczo do bolszewickiej rewolucji, a
lokalne ludy próbowały się jednoczyć i stawiać opór. Powstał ruch narodowo-religijny
Basmaczy, jednoczący środkowoazjatyckich muzułmanów przeciwko bolszewikom, który z
czasem przegrał pod naporem Armii Czerwonej. W 1924 r. władza radziecka bez
uwzględnienia

wieloetnicznej

ludności

i

wspólnych

więzi

podzieliła

obszar

środkowoazjatycki „od linijki” na osobne republiki radzieckie. Podział miał poróżnić
społeczność i zapobiec ewentualnemu zjednaniu się Turkiestanu przeciwko komunistycznym
władzom. Po kolejnych korektach granic i opracowaniach nowych koncepcji autonomii
ostatecznie utworzono oddzielnie Kazachską, Kirgiską, Tadżycką, Turkmeńską i Uzbecką
Republikę Radziecką, nie biorąc pod uwagę wszystkich grup etnicznych. Podczas
opracowywania podziału ZSRR na obszary gospodarcze, region podzielono na Kazachstan
(jako osobną strefę gospodarczą) i Azję Środkową (reszta republik). Na czele republik i
głównych urzędów zasiedli Rosjanie, a przedstawiciele lokalnych społeczności uzyskiwali
maksymalnie stanowiska zastępcy36.
Władza radziecka zajęła się industrializacją regionu, rozwijaniem infrastruktury oraz
walką z analfabetyzmem i kształceniem słabo wyedukowanych ludów. Polityka partii
komunistycznej przyczyniła się do wyniszczenia rdzennej kultury Azji Centralnej oraz
zeświecczenia regionu, co w szczególnie południowej części, u granic z Afganistanem,
zradykalizowało islamizm. Stalinowskie przesiedlenia ludności słowiańskiej, niemieckiej czy
kaukaskiej i radziecka polityka integracji społeczeństw wprowadziła jeszcze więcej
zamieszania w składzie demograficznym. Nowa ideologia zmusiła ludy koczownicze do
osiedlenia realizując politykę przymusowej kolektywizacji. Kolektywizacja doprowadziła do
34
35
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ucieczek z Azji Centralnej m.in. do Afganistanu, północnego Iranu i Chin zachodnich, a wielu
pozostałych na miejscu do śmierci głodowej. Represje stalinowskie dotknęły elity lokalnych
narodów37.
Na stanowiska pierwszych sekretarzy azjatyckich republik początkowo dopuszczono
tylko Rosjan. Dopiero po okresie stalinowskim na stanowiskach częściej pojawiali się
zrusyfikowani watażkowie lokalnych klanów, pozostawiając zapewnione miejsca zastępców
dla Rosjan38. Działania te rozpoczęły nepotyzm i korupcję w strukturach republik, wynikające
z tendencji trybalistycznych w środkowoazjatyckich społeczeństwach. Na głowy i ważne
stanowiska różnych instytucji zaczęto wyznaczać osoby, które przywódców darzą największą
lojalnością i szacunkiem, czyli członków własnych rodzin i powiązanych z przywódcami
plemion. Po upadku ZSRR klany akceptowane przez Rosjan zamieniły się w elity państwowe
niepodległych państw39.
Nowym planem polityki gospodarczej, ponad wszelkimi kosztami, stało się uczynienie
z Turkmeńskiej, Uzbeckiej i częściowo Kazachskiej SRR światowej fabryki bawełny.
Zadaniem górskich Kirgiskiej i Tadżyckiej SRR było gromadzenie zasobów wody dla
nawadniania. Zmieniono biegi nielicznych regionalnych rzek, a większość ludności
skierowano do pracy w polu. Na przestrzeni kolejnych lat zmniejszenie poziomu wody w
korytach rzek i zanikanie jeziora Aralskiego (przez wielkość nazywane morze Aralskie)
wywołało katastrofę ekologiczną i deficyt wody pitnej. W rezultacie decyzji władz lokalna
gospodarka popadła w zapaść. Ponadto władze Związku Radzieckiego wykorzystały Azję
Środkową, a w szczególności Kazachstan do poligonów dla testów broni atomowej oraz dla
centrum obsługi misji kosmicznych40.
W latach 60. XX w. dochodziło do tarć granicznych pomiędzy Związkiem Radzieckim
a Chinami. Informacja o utrzymywanym przez władze radzieckie w kazachstańskim
Semipalatyńsku przy granicy z Chinami poligonie broni masowego rażenia, gdzie od 1949 r.
do upadku ZSRR zdetonowano łącznie 513 pocisków, budowała negatywne nastawienie
Chińczyków w stosunku do Związku Radzieckiego. Chiny, aspirując o miano światowego
lidera komunistycznego, coraz chętniej wysuwały pretensję terytorialne w kierunku krajów
sąsiadujących. Spór w relacjach radziecko-chiński rozpoczęła duża migracji prześladowanych
36
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Ujgurów i Kazachów z chińskiego wschodniego Turkiestanu na terytoria Kazachskiej i
Kirgiskiej SRR. Turkiestan w chińskim podziale administracyjnym nazwano Ujgurskim
Regionem Autonomicznym Sinciangu, w którym jak nazwa wskazuje dominowała ludność
turkijska Ujgurów. Migrację i prześladowania negatywnie przyjęto przez środkowoazjatyckie
republiki i najwyższe władze ZSRR. Chiny zgłaszały również roszczenia na radzieckim
Dalekim Wschodzie i o tereny Pamiru w Azji Środkowej. Spory terytorialne ciągnęły się aż
do upadku ZSRR, a starcia kończyły się zwykle na pogranicznych incydentach. Nienajlepiej
na relacje z radziecko-chińskie wpłynęła interwencja Związku Radzieckiego w 1979 r. w
sąsiadującym Afganistanie. Operacja wojsk radzieckich budowała niepokój Państwa Środka,
które wychodziło w tym czasie z zapaści ekonomicznej i było w trakcie reform
gospodarczych41.
Narastające problemy ekonomiczne Związku Radzieckiego w latach osiemdziesiątych
XX w. zachwiały komunistyczną hegemonią. Na początku stracono kontrolę nad krajami
Układu Warszawskiego, a w 1991 r. nastąpił oficjalny rozpad ZSRR na niepodległe państwa.
Byłe

środkowoazjatyckie

republiki

radzieckie

uzyskując

niezależność

przyjęły w

nazewnictwie państw perski sufiks –stan, który w tłumaczeniu oznacza „kraj”. Azja
Centralna, funkcjonująca przez wiele lat w zasięgu rosyjskiej hegemonii, stała się obszarem
silnie

zintegrowanym

gospodarczo

z

dawnym

imperium.

Dezintegracja

Związku

Radzieckiego wywołała szok wśród środkowoazjatyckiej społeczności, która nagle okazała
się w granicach zupełnie nowych państw. Rozpad jednego systemu gospodarczego
spowodował utratę głównego odbiorcy produkcji oraz inwestora w region. Podział
administracyjny ustalony przez radzieckich dygnitarzy wyznaczył granice pomiędzy nowymi
krajami. Kwestie terytorialne, w tym nieuwzględnione enklaw etnicznych, stały się jednymi z
zasadniczych animozji dzielących państwa. Rozbudzony nacjonalizm w społeczeństwach stał
się problemem w podzielonej pomiędzy nowe państwa Kotlinie Fergańskiej. Granice republik
rozdarły radziecką infrastrukturę spajającą region na odcinki. Zarzewiem sporów stała się
wymiana barterowa utrzymywana w czasach radzieckich pomiędzy republikami górskimi,
kontrolującymi zasoby wodne, a republikami w dole rzek, dostarczycielami surowców i
artykułów rolnych. Zagrożeniem wynikającym z nieobecności Kremla stało się pobudzenie
regionalnych ambicji państw czy uaktywnienie działalności islamskich radykałów wśród
rozwarstwionego społeczeństwa. Moskwa była gwarantem utrzymania stabilności oraz
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rozwoju gospodarczego, gdyż nawet lokalna produkcja nie potrafiła zaspokoić własnych
potrzeb i nierentowny obszar wymagał ciągłych dotacji z centrum. W administracyjnym
chaosie i zapaści gospodarczej władzę przejęli byli komunistyczni dygnitarze, przedstawiciele
najbardziej wpływowych klanów z danych państw. Niekorzystna sytuacja nakreślająca się w
nowych republikach doprowadziła do masowych migracji wyspecjalizowanych kadr, którą
stanowili zwykle Rosjanie, Żydzi, Ukraińcy42.
Skomplikowana historia regionu sprawia trudność w kształtowaniu ich tożsamości
narodowej w budowie niepodległych państw. Tożsamość jest istotnym czynnikiem w
ukierunkowaniu polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Pomimo sporej migracji po upadku
ZSRR kraje te wciąż pozostają wieloetniczne. W kształtowaniu nowej tożsamości do
ważnych dylematów należy stosunek do Rosji, z którą region dzieli długą historię.
Środkowoazjatyckie społeczeństwa niełatwo przyjęły fakt rozpadu ZSRR i wciąż z nostalgią
nawiązują do dawnego imperium i systemu. Równie ważną kwestią pozostaje pytanie w jakim
stopniu na kraje wpłynie odwołanie się do historii chanatów i emiratów oraz mitologicznych
postaci, które mogą spoić narody, ale także skonfliktować pobudzając w nich nacjonalizm
niszczący relacje z mniejszościami i sąsiednimi krajami? Na jedność poszczególnych
społeczeństw, a nawet regionu może wpłynąć umiarkowany islam, który po latach
komunizmu jest daleki od fundamentalizmu i znacząco różni się od praktykowanego na
Bliskim Wschodzie. Autorytarni przedstawiciele państw Azji Środkowej nie omieszkują
integrować ludności wokół własnego kultu. Zabiegi te polegają na ukształtowaniu w
świadomości społeczeństwa obrazu politycznych elit jako ojców odrodzonych narodów43.
Nowy, a zarazem bardzo słaby militarnie i gospodarczo region usytuował się
pomiędzy bardzo różnymi eurazjatyckimi mocarstwami, reprezentującymi silne cywilizacje
chińską, islamską i prawosławną44. Federacja Rosyjska wciąż pozostaje ważnym graczem w
regionie z uwagi na postradzieckie związki gospodarcze i nie tylko. Pod znakiem zapytania
stoi kwestia ewentualnych roszczeń terytorialnych Rosji, uważającej się za głównego
spadkobiercę komunistycznego imperium. W pobliżu obszaru aktywne są Stany Zjednoczone
i kraje Unii Europejskiej, które prowadzą interwencję antyterrorystyczną w Afganistanie. Na
znaczące światowe i regionalne mocarstwo z wpływową pozycją w Azji Centralnej wyrastają
również Chiny. Ponadto postradziecki region podejmuje coraz aktywniejszą współpracę z
Iranem, Indiami, Pakistanem czy Turcją. Współpraca dotyczy głównie kwestii gospodarczych
42
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i spraw bezpieczeństwa. Najważniejszymi problemami bezpieczeństwa w regionie są
przestępcze syndykaty zajmujące się przemytem narkotyków (opium i heroina) oraz
ekstremizm ugrupowań islamskich w Kotlinie Fergańskiej (terytorium Uzbekistanu,
Kirgistanu i Tadżykistanu) i sąsiadującym z postradzieckimi krajami Afganistanie.
Azja Centralna ponownie staje się obszarem ważnym geopolitycznie i przyciąga
uwagę nie tylko sąsiednich mocarstw. Współczesna aktywność mocarstw w regionie określa
się „Nową Wielką Grą”, nawiązując do wspominanej już rywalizacji Imperium Rosyjskiego i
Wielkiej Brytanii. Rywalizacja dotyczy przede wszystkim bogactw naturalnych w zasięgu
tegoż obszaru postradzieckiego. Największe aglomeracje i rolnictwo skupione jest w
wschodniej i południowej części regionu, wzdłuż dawnego Jedwabnego Szlaku, gdzie łatwo o
dostęp do zasobów wodnych. Mieszczą się tu największe ośrodki miejskie: kazachskie
Ałmaty, kirgiski Biszkek, uzbecki Taszkient i Samarkand, tadżycki Duszanbe, turkmeński
Aszchabad. Granice tych republik, które sięgają zachodniej części środkowoazjatyckiego
obszaru, ku wód Morza Kaspijskiego, należą do najbogatszych pod względem surowcowym,
ze złożami gazu i ropy naftowej. Kraje w pewnym sensie pozostają w izolacji od świata
zewnętrznego. Wynika to z braku dostępu do międzynarodowych wód, ponieważ Morze
Kaspijskie takie połączenie wodne posiada jedynie przez wpływającą rosyjską rzekę Wołgę.
Kontakty gospodarcze z państwami spoza regionu wymagają często tranzytu przez kraje
ościenne. W najtrudniejszym położeniu znajduje się Uzbekistan, który jest krajem potrójnie
śródlądowym, ponieważ żaden z bliższych sąsiadów również nie ma dostępu do
międzynarodowych wód45.
Centrum Eurazji wpisuje się w geostrategiczne cele wielu mocarstw, dlatego pojawia
się w koncepcjach, doktrynach, kodach i ideologiach geopolitycznych. Wykorzystuje się je
dla legitymizacji realizowanych przez państwo interesów, w oczach narodu oraz
społeczeństwa międzynarodowego. Sankcjonują one prawo państwa do realizacji konkretnej
polityki, nierzadko odwołując się do własnej przeszłości, filozofii, kultury, religii,
niejednokrotnie podkreślając istotność ich misji46.
Słynnymi koncepcjami, które dotyczą Azji Centralnej są Heartland Halforda Johna
Mackindera i opozycyjny do niej Rimland Nicholasa Spykmana. Według pierwszej, centrum
Eurazji razem z Europą Wschodnią stanowi miejsce, w którym państwo dominujące zyska
pozycję światowego hegemona. Ma to wynikać z ukształtowania terenu (chroniącego kraj
45
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niczym naturalna forteca) i znacznych zasobów surowców naturalnych. Według drugiej
koncepcji to strefa Rimland, czyli nabrzeżne peryferie wokół serca Eurazji decydują o silnej
pozycji na arenie międzynarodowej. Podkreśla się, że Heartland, czyli centrum kontynentu
eurazjatyckiego, nie daje zdatnych warunków dla życia człowieka. W dodatku występuje
problem w komunikacji na jej rozległych i różnorodnie ukształtowanych terytoriach47.
Amerykańską perspektywę na region Azji Centralnej, w tym amerykańskie cele i
strategie, pod koniec lat 90. XX w. w pracy Wielka szachownica przedstawił znany politolog,
geostrateg i dyplomata Zbigniew Brzeziński. Porównał on kontynent eurazjatycki do
tytułowej wielkiej szachownicy, gdzie toczy się najważniejsza we współczesnym świecie
geopolityczna gra. Wyłoniony po rozpadzie ZSRR środkowoazjatycki obszar uznał za
niestabilny wewnętrznie, co może wpłynąć na światowe bezpieczeństwo. Jednocześnie region
pozostaje istotny geopolitycznie, ponieważ posiada bogate złoża surowców energetycznych.
Brzeziński przychylił się do poprawności koncepcji Rimlandu, utrzymywania wpływów na
obrzeżach Eurazji przez Stany Zjednoczone. W przypadku postradzieckich krajów podkreślił
konieczność utorowania dostępu do izolowanego regionu i stania się alternatywą do
prowadzenia interesów (w szczególności z Uzbekistanem i Kazachstanem), tak aby żadne
inne mocarstwo nie uzyskało pełnej dominacji w obszarze. Od 2001 r. siły zbrojne Stanów
Zjednoczonych biorą udział w operacji wojskowej wymierzonej w islamski terroryzm w
Afganistanie48.
Przywiązanie Moskwy do Azji Centralnej wynika z czasów dominium rosyjskiego, a
później radzieckiego w obszarze. Wiele lat panowania i liczna mniejszość narodowa w
regionie powoduje, że Rosjanie wypracowali własne koncepcje geopolityczne. Jedna z nich to
„russkij mir” (ros. Русский мир) lub Pax Russica, jako koncepcja międzynarodowego ładu.
To historyczne i kulturowe związki z terytorium zamieszkałym przez rosyjskojęzyczną
ludność dawnego rosyjskiego imperium. Obszar ten często określany jest mianem „bliskiej
zagranicy”, na które próba wtargnięcia przez inny kraj uznawana jest za naruszenie rosyjskiej
strefy wpływów49.
Inna rosyjska koncepcja geopolityczna to eurazjatyzm albo tożsamość eurazjatycka.
Zapoczątkowana w XIX w. przez rosyjski filozofów z nurtu słowianofilów, w XX w.
promowana przez historyka i geografa Lwa Gumilewa oraz „białą emigrację”, a współcześnie
47
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przez geopolityka i ideologa bliskiego kremlowskich elit, Aleksandra Dugina. Koncepcja
wskazuje na rolę Rosji jako imperium eurazjatyckiego i akcentuje odrębność cywilizacyjną od
Europy, jak i Azji. Ukazywany jest obraz Rosji jako osobnego subkontynentu. Eurazjatyzm
pochwala reintegrację rosyjskiego imperium, włączając w nie Azję Centralną. Wielkość
terytorialna miałaby dać Rosji miejsce światowego lidera. Powyższe idee są zbieżne w
rosyjskich inicjatywach na terytoriach byłego ZSRR – Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej czy
Wspólnocie Niepodległych Państw50.
W Chinach od wieków silnie kultywowane są myśli przodków, które współcześnie
zajmują miejsce idei geopolitycznych. Idea Wielkich Chin to nie tylko przyłączenie
Hongkongu, Makau i Tajwanu do Chin kontynentalnych. Istotnym elementem tej idei stało
się promowanie odrodzenia Wielkiego Jedwabnego Szlaku w projekcie o nazwie „Jeden pas,
jedna droga” zainicjowanym w 2013 r. Mimo, że jest to projekt ekonomiczny to posiada
wysoką rangę polityczną. Idea szlaku wiąże się ze wspominanym w pracy „złotym wiekiem”
dawnego imperium chińskiego. W ten sposób Azja Centralna bezdyskusyjnie staje się
istotnym regionem w planach Chin, w którym udziela się już od upadku ZSRR będąc jednym
z inicjatorów Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Nowy projekt doprowadzić do
włączenia środkowoazjatyckich państw do zhierarchizowanego w chińskiej koncepcji
międzynarodowego ładu Pax Sinica, opartego na dążeniu do dobrobytu ekonomicznego51.
Azja Centralna znajduje również w miejsce w koncepcjach państw muzułmańskich,
nie tylko z uwagi na wiarę, ale również pokrewieństwo ludu. Sąsiadujący od południa Iran
odwołuje się do koncepcji Wielkiego Iranu i Paniranizmu52. Położona dużo dalej Turcja do
idei Wielkiego Turanu i Panturkizmu53. Lokalnie ideę polityczną przedstawia także
Uzbekistan, wskazujący na ciągłość historyczną z imperium Tamerlana, władcy terytoriów
Azji Środkowej54.
Podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, centrum Eurazji zaczyna ponownie
zyskiwać na znaczeniu geopolitycznym i ponownie odbywa się to na tle ekonomicznym.
Jednak współczesna próba osiągnięcia hegemonia przez jeden kraj na tym rozległym
terytorium wydaje się dziś trudniejsza do zrealizowania niż poprzednio. Nowe suwerenne
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państwa przedstawiają ze sobą różne, często odmienne interesy. Większość z nich ma dostęp
do złóż surowców energetycznych, które są czynnikiem rozwoju dla ich gospodarek, ale nie
są komplementarne z gospodarkami sąsiadów. Brak dostępu do międzynarodowych wód
odcina region od dostępu do reszty świata, dlatego w kwestii sprzedaży zasobów naturalnych
mają ograniczone pole działania zawężone jedynie do krajów ościennych. Mocarstwa
rywalizujące o wpływy i surowce w regionie będą zmuszone zachęcić lub wpłynąć na
postawę środkowoazjatyckich krajów, aby zrealizować własne interesy. Przyszłość regionu
będzie zależała jego stabilności i wykreowanych w kolejnych latach układów politycznogospodarczych.
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ROZDZIAŁ 2.

2.1.

Chińska aktywizacja projektu Nowego Jedwabnego Szlaku

Geneza zagranicznej ekspansji ekonomicznej Chin
Państwo Środka, jak przez geograficzne położenie pomiędzy Europą a Ameryką

określana jest Chińska Republika Ludowa, należy do jednej z najstarszych cywilizacji na
świecie, która według wyliczeń istnieje już 4 tysiące lat. Komunistyczny model ustrojowy
oraz gospodarka centralnie planowana zostały wprowadzone wraz ze zwycięstwem rewolucji
pod przewodnictwem Mao Zedonga w 1949 r. Na przestrzeni kolejnych dekad polityka
gospodarcza nakreślana przez kierownictwo Komunistycznej Partii Chin doprowadziła do
wewnętrznego kryzysu gospodarczego, ubóstwa społeczeństwa, a nawet śmierci wielu
milionów obywateli. Dopiero po śmierci Mao w 1976 r. i przetasowaniach we władzach partii
doszło do przełomu w najnowszej historii Chin55.
W 1978 r. na czele partii stanął Deng Xiaoping, zainicjowało proces reformy
gospodarki, otwierając stopniowo coraz bardziej Chiny na świat. Nowym kursem w chińskiej
polityce gospodarczej było zaadaptowanie wolnorynkowego modelu gospodarczego,
pozostając jednocześnie przy autorytarnym systemie sprawowania władzy. Chiński model
zliberalizowanej gospodarki z silną pozycją władz państwa nazwano socjalizmem o chińskiej
specyfice bądź kapitalizmem państwowym. Ideologia marksizmu i komunizmu przestała mieć
priorytetowy wpływ na kierunek rozwoju kraju, a na znaczeniu zyskała dawna chińska
filozofia, z której skorzystali politycy w ogłaszanych planach polityczno-gospodarczych56.
Reformy doprowadziły do chińskiego cudu gospodarczego, który z każdym rokiem
polepszał kondycję ekonomiczną kraju. Władze liczyły na rozwój przedsiębiorczości wśród
społeczeństwa chińskiego, więc obok sektora państwowego przywrócono w pewnym stopniu
sektor prywatny, który pozostaje zależny od państwa. Postawiono na tak zwane cztery
modernizacje, w których znalazły się przemysł, rolnictwo, oświata i bezpieczeństwo państwa.
Silny nacisk położono na rozwój nowoczesnej infrastruktury wewnątrz kraju. Specjalne strefy
ekonomiczne skupione na wschodnim wybrzeżu, dzięki atrakcyjnym ulgom oraz licznej i
taniej sile roboczej przyciągnęły międzynarodowy biznes, który zainwestował ogromny
kapitał i sprowadził najnowsze technologie57.
Współczesne Chiny to nowocześnie rozwijający się kraj z ludnością liczącą ponad 1,4
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M. Walkowski, Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego i jego potencjalna adaptacja w Europie,
„Przegląd Strategiczny”, 2017, nr 10, s. 335-337.
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E. Oziewicz, Rola Chin we współczesnej globalnej gospodarce, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, 2015, nr
8, 143-144.
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M. Walkowski, op.cit., s. 337-340.

29

mld obywateli i powierzchnią wielkości Europy. W 2019 r. nastąpiła hucznie obchodzona 70.
rocznica proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, a rok wcześniej miała miejsce 40.
rocznica rozpoczęcia reform systemu gospodarczego. Od prorynkowych przemian państwo
chińskie doprowadziło do niebywałego postępu w skali światowej. W latach 1979-2010
wzrost chińskiego PKB utrzymywał się na średnim poziomie około 10% rocznie. Pod
względem wielkości gospodarki liczonym w PKB (PPP) zajmują pierwsze miejsce na świecie
przed Stanami Zjednoczonymi58. Wokół specjalnych stref ekonomicznych wyrosły wysoko
zurbanizowane metropolie, a wschodnia i centralna część kraju została pokryta gęstą
infrastrukturą, w której Chińczycy zdołali się wyspecjalizować. Od 2001 r. znaleźli się w
globalnym systemie handlowym wstępując oficjalnie do Światowej Organizacji Handlu (ang.
World Trade Organization, WTO).
Na przestrzeni ostatnich lat w chińskim PKB notuje się coraz większy udział sektora
usług, charakterystyczny dla gospodarek rozwiniętych. W 2019 r. w strukturze chińskiego
PKB udział sektora usług wyniósł 53,9%, sektora przemysłowego 39%, a sektora rolnego
7,1%59. Wzrost sektora usług, a spadek innych wynika ze zmian w rozwojowym modelu
państwa i zwiększającym się poziomem zamożności chińskiego społeczeństwa. Zmiany
pojawiają się również w sektorze przemysłowym, który zaczyna przekształcać się z
pracochłonnego w kapitałochłonny. Władze chińskie kładą nacisk na rozwój branż wysokiej
technologii i ekologii w miejsce przemysłu ciężkiego. Rosnące koszty zatrudnienia i
produkcji w ostatnich latach powodują, że tworzenie firm dla prostej produkcji w Chinach nie
jest już tak tanie i atrakcyjne jak przed laty60. Spada udział sektora rolniczego wywołany słabą
wydajnością chińskiego rolnictwa, które wymaga modernizacji. Średnie zbiory gospodarstw
są o wiele niższe niż w krajach rozwiniętych. Wynika to m.in. z niskiego zaawansowania
gospodarstw rolnych, rozdrobnienia ich i rosnącej urbanizacji miast, co wpływa na
zmniejszenie odpowiedniej gleby pod tereny uprawne. Władze Chin dopiero wprowadzają
programy mające zmechanizować rolnictwo. Podejmowane są również rozmowy w kwestii
zakupu żyznych ziem dla chińskich upraw poza granicami kraju61.
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Ibidem, s. 339-342.
C. Textor, China: distribution of gross domestic product (GDP) cross economic sectors from 2009 to 2019,
Statista, statista.com (dostęp 06.06.2019)
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Rys. 2.1. Zapotrzebowanie krajów zużywających najwięcej energii pierwotnej w 2018 r.
(w milionach metrycznych ton ropy naftowej)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych N. Sönnichsen, Primary energy consumption - leading
countries 2019, „Statista”, statista.com (dostęp: 20.05.2020).

Chiny są krajem z najwyższym wskaźnikiem zapotrzebowania na surowce w sektorze
energetycznym na świecie, co dobrze ilustruje rys. 2.1. Mimo dużych wkładów finansowych
w ekologię i energię odnawialną, państwo wciąż potrzebuje dostaw ogromnej ilości
surowców. Chiny posiadają na swoim terytorium jedynie 1% światowych złóż ropy naftowej,
które są już w dużej części wyeksploatowane. Podobnie wygląda sytuacja z innymi
surowcami energetycznymi, oprócz węgla. Gospodarka Chin opiera się przede wszystkim na
węglu przez dynamiczny rozwój i duże zapotrzebowanie na energię. Nowa polityka
energetyczna chińskich władz skłania się raczej do odejścia od węgla w kierunku energii
alternatywnej. Jest to spowodowane silnym poziomem zanieczyszczenia środowiska w
Chinach. Może to być jednak niewystarczająco szybkie rozwiązanie, ponieważ rosnące
społeczeństwo konsumpcyjne zwiększa popyt na energię62.
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B. Góralczyk, Geostrategia energetyczna Chin, 2014, www.cse.ibngr.pl (dostęp 27.09.2019); K. Prandecki,
Zmiany polityki energetycznej Chin pod wpływem czynników środowiskowych, „Zeszyty Naukowe Uczelni
Vistula”, 2014, nr 34, s. 52-57.
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Rys. 2.2. Struktura chińskiego eksportu i importu w 2019 r. (w proc.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych China: Total imports and export 2019, „Statista”, statista.com
(dostęp 20.05.2020).

Na rys. 2.2. przedstawiono strukturę chińskiego eksportu i importu z 2019 r. W 2019 r.
wartość eksportowanej chińskiej produkcji na światowe rynki (z dominacją produkcji
przemysłowej) wyniosła 2499,03 mld USD63. Nieprzypadkowo Państwo Środka zostało
okrzyknięte „Fabryką świata”, stając się w 2009 r. największym światowym eksporterem. Na
przełomie kilku dekad Chiny wyeksportowały na światowe rynki różnego rodzaju dobra.
Odbiorcy eksportu otrzymywali produkty przemysłu elektromaszynowego, włókienniczego
czy metalurgicznego. W strukturze importu najwyższy udział mają towary przemysłowe
(62%), następnie paliwa i surowce (24%) oraz produkty rolnicze (10%). Z uwagi na podane
wcześniej przyczyny wzrostu zapotrzebowania na te dobra, takie jak np. rosnące
społeczeństwo konsumpcyjne, w następnych latach udział paliw i surowców oraz produktów
rolniczych w imporcie może ulec zwiększeniu64. Największe chińskie przedsiębiorstwa, które
podejmują się handlu i inwestycji w sektorze energetycznym w kraju, jaki zagranicą to
głównie Sinopec, PetroChina, China National Petroleum Corporation (CNPC).
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A. Blazyte, Export trade in China – statistics & facts, Statista, statista.com (dostęp 30.06.2020).
I. Pawlas, Rozwój międzynarodowych powiązań handlowych i kapitałowych Chin na początku XXI wieku,
„Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, 2014, nr 187, s. 251-257.
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Rys. 2.3. Kraje wiodące w globalnym eksporcie i imporcie w 2018 r. (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych E. Duffin, Top 20 export countries worldwide in 2018,
Statista, statista.com com (dostęp: 20.05.2020); H. Plecher, Leading import countries worldwide in 2018,
Statista, statista.com (dostęp: 20.05.2020).

Na zaprezentowanym rys. 2.3. znajdują się wyniki czterech największych globalnych
importerów oraz eksporterów w gospodarce światowej. Zauważalna jest znaczna przewaga
eksportowa Chin (12% udziału w światowym eksporcie) nad Stanami Zjednoczonymi (8,6%)
i jeszcze niedawnym innym azjatyckim liderem, Japonią (3,8%). Główni odbiorcy chińskiego
eksportu w 2019 r. to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej (19% udziału w eksporcie)
oraz Stany Zjednoczone (16,4% udziału w eksporcie)65. Zupełnie inaczej sytuacja prezentuje
się w globalnym imporcie, ponieważ na pierwszym miejscu mieszczą się Stany Zjednoczone.
Gospodarka Chin, z uwagi na import na poziomie 2077,1 mld USD (2019 r.), może mieć
problem z osiągnięciem równowagi w bilansie handlowego z zagranicą. Import w 2019 r. do
Państwa Środka pochodził przede wszystkim z Unii Europejskiej, z państw należących do
grupy ASEAN (ang. Association of South-East Asian Nations) i Południowej Korei. Średnia
importu w latach 2007-2017 wyniosła 1707,14 mld USD, a eksportu 2056,33 mld USD. Nie
jest to wynik, który pozwoliłby na szybkie wyrównanie bilansu.
Chiny to już nie tylko odbiorca inwestycji zagranicznych, ale poważny
międzynarodowy inwestor. Chińskie przedsiębiorstwa wykraczają z inwestycjami daleko
65
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poza granice własnego państwa. Władze chętnie wspierają krajowe przedsiębiorstwa
promując je w trakcie oficjalnych wizyt na szczeblu państwowym66. Wsparcie państwa dla
chińskich inwestycji zagranicznych zawarto w strategii Go Global przedstawionej w 2001 r.
Wtedy rozpoczął się skromny początek ekspansji chińskiego kapitału na światowe rynki.
Strategia zawiera różnego rodzaju pomoc taką jak subwencje i kredyty dla konkretnych branż,
które państwo akurat wspiera67. Od 2005 r. do 2018 r. najwięcej chińskiego kapitału
zainwestowano w następujących regionach: w Europie (360,9 mld USD), w Afryce
Subsaharyjskiej (297,9 mld USD) oraz w Zachodniej i we Wschodniej Azji (263,9 mld USD i
257,1 mld USD)68.
Od czasów reform gospodarczych chińskie władze silnie skoncentrowały cele
zagranicznej polityki na płaszczyźnie ekonomicznej. W relacjach z międzynarodowymi
aktorami zaczęto korzystać z instrumentów ekonomicznych69. Wynika to choćby z powrotu
do dawnych chińskich idei i filozofii, np. konfucjanizmu i taoizmu, w polityce państwa.
Strategie ogłaszane przez przywódców partii komunistycznej noszą takie hasła jak „pokojowe
wzrastanie”

czy

„harmonijny

świat”,

mówiące

o

kompromisie

w

stosunkach

międzynarodowych. Świadczy to o wpływie kultury oraz historii na współczesne poczynania
Chin na arenie międzynarodowej. Przywódcy Chin prowadząc pokojową politykę, starają się
nie angażować się w bezpośredni konflikt z innymi międzynarodowymi aktorami, ale głównie
propagandowymi zagrywkami i działaniami zakulisowymi. Relacje Chin z zagranicą
prowadzone są na zasadzie czerpania obopólnych korzyści (zasada win-win), dokonując
inwestycji, prowadząc wymianę handlową czy realizując wspólne inicjatywy. Z drugiej strony
chińskie władze potępiają stosowanie agresywnej polityki imperializmu bądź ingerowanie w
sprawy wewnętrzne obcych państw. Chiny są również przeciwnikiem protekcjonizmu w
handlu międzynarodowym (jednak nie do końca w kwestii BIZ), popierając również idee
globalizmu. Na arenie międzynarodowej biorą udział głównie w organizacjach i
stowarzyszeniach rozwijających współpracę gospodarczą bądź układach związanych z
bezpieczeństwem70.
Ostrożny sposób uprawiania polityki zagranicznej przez władze Chin daje pozytywny
20.09.2019).
E. Oziewicz, op.cit., s. 148-149.
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wydźwięk na arenie międzynarodowej. Poczynania Chin w tym zakresie można uznać za
wykorzystywanie „miękkiej siły” (ang. soft power). Przedstawiciele władz budują atrakcyjny
wizerunek kraju przy pomocy promocji chińskiej kultury, prowadząc wyważoną politykę
zagraniczną oraz ukazując sukces skoku gospodarczego. Wykorzystywany przez nich własny
system polityczno-gospodarczy zaczyna stanowić interesującą alternatywę dla społeczeństw,
w których ustrój demokratyczny zawiódł i przyniósł jedynie pogorszenie wewnętrznej
sytuacji. Alternatywna droga i jej sukces zachęca inne państwa do utrzymania relacji z
Chinami i pójścia przetartym przez nie szlakiem specyficznego kapitalizmu71.
Chiny przez specyficzny sposób prowadzenia polityki zagranicznej i ekspansji
gospodarczej zdecydowanie bardziej zwiększyły swoją rolę w państwach rozwijających się
niż Stany Zjednoczone czy inne mocarstwa europejskie. Przy pomocy inwestycji w
infrastrukturę, parki technologiczne oraz centra badawcze w krajach Czarnego Lądu
otrzymały w zamian dostęp do eksploatacji ich surowców, które służą chińskiej gospodarce72.
Nie tylko w Afryce ma miejsce zaangażowanie Państwa Środka. Chiny łatwo wchodzą z
kapitałem inwestycyjnym do wielu państw z różnych kontynentów, które nie są w najlepszej
sytuacji gospodarczej lub ich nastawienie jest antyzachodnie. W ten sposób państwowe i
prywatne chińskie przedsiębiorstwa wydzierżawiają, wykupują lub tworzą projekty
współpracy joint
wydobywczych,

venture
portów

w
oraz

celu
dróg,

otrzymania
a

nawet

dostępu do
znanych

strategicznych miejsc

marek

i

przedsiębiorstw

technologicznych.73 Państwa przeciwne chińskim inwestycjom w sektory o znaczeniu
strategicznym wprowadzają protekcjonizm w postaci formalnych barier, które mają
uniemożliwić przejęcia istotnego, z punktu widzenia danego państwa, strategicznego
podmiotu czy obiektu.74
2.2.

Koncepcja eurazjatyckiej infrastruktury
14 marca 2013 r. nowe pokolenie nomenklatury przejęło przywództwo w

kierownictwie komunistycznej partii Chin. Na stanowisko generalnego sekretarza partii
mianowany

został

Xi

Jinpinga,

przedstawiciel

piątego

pokolenia

przywódców

komunistycznych. Hasłem przewodnim nowych rządów stało się „chińskie marzenie” (ang.
71

J. Trzcińska, op. cit., s. 124-126.
A. Gwiazda, Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce, „Świat idei i polityki”, 2009, tom 9 (16), s. 123-130;
73
R. Pyffel, Chiny w roku olimpiady. Państwo Środka od środka, 3S Media, Warszawa 2008, s. 117-120.
74
B. Góralczyk, Geostrategia Xi Jinpinga – Chiny ruszają w świat, „Rocznik Strategiczny”, 2016/2017, s. 297299; K. Wocheń, Ekspansja firm chińskich jako instrument realizacji polityki zagranicznej Państwo Środka.
Rosnąca rola chińskich korporacji w wybranych regionach świata, [w:] China goes global. Rosnące
znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, M. Pietrasiak, T. Kamiński (red.), Wydawnictwo Naukowe
72

35

Chinese Dream), które interpretuje się jako renesans chińskiej cywilizacji i jej dawnych
wartości. Celem aparatu władzy stało się uzyskaniu silniejszej niż dotychczas pozycji Chin w
obszarze gospodarki, polityki i technologii, wyrównanie różnic społecznych występujących
wewnątrz kraju oraz zadbanie o ekologię otaczającego środowiska75. Jeszcze w tym samym
roku został zainicjowany projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który stał się sztandarową
inicjatywą Chin. Miejsce ogłoszenia startu projektu lądowego miało miejsce trakcie oficjalnej
wizyty Xi Jinpinga w Kazachstanie, a morskiego miesiąc później w Indonezji. Wybór
państwa, w którym ogłoszono inicjatywę nie był przypadkowy, z uwagi na to, że Kazachstan,
jak i sąsiednie środkowoazjatyckie państwa obszaru postradzieckiego mieszczą się na
terytorium historycznego Jedwabnego Szlaku.
Nostalgia za potęgą ma niemałe znaczenie w polityce uprawianej przez Chiny, gdzie
polityczne gesty często odwołują się do przeszłości. Jedwabny Szlak prosperował w czasach
złotego chińskiego wieku, a stara koncepcja eurazjatyckich szlaków odnalazła swoje
zastosowanie we współczesnych realiach. O tym, jakie znaczenie ma Jedwabny Szlak dla
Chin wskazuje przebieg sztafety do organizowanej w Pekinie w 2008 r. olimpiady. Pod
hasłem „Jeden świat, jedno marzenie” (ang. One world, one dream), brzmiącym podobnie do
oficjalnej nazwy Nowego Jedwabnego Szlaku, sztafeta pokonała trasę przez Azję Centralną,
docierając również do Tybetu czy Hongkongu76.
Oficjalnie projekt określono terminem „Jeden pas i jedna droga” (ang. One belt, one
road) i jest on kontynuacją polityki zagranicznej Chin, mającej na celu rozwój gospodarczy
współpracujących ze sobą państw oraz promocję globalizacji i liberalizacji międzynarodowej
wymiany handlowej pomiędzy krajami uczestniczącymi w inicjatywie. Określenie „Jeden
pas” mówi o drodze lądowej, pomiędzy Chinami a Europą, gdzie ważny obszar stanowi
centrum Eurazji. „Jedna droga” odnosi się do drogi morskiej pomiędzy chińskimi i
europejskimi portami. Projekt pozostaje otwartym dla międzynarodowych aktorów, a jego
realizacja jest zależna od interesów rządu chińskiego oraz chęci współpracy państw
kontynentu eurazjatyckiego. Na dany czas inicjatywa obejmuje sześć głównych koncepcji (i
jednej w planach) przebiegu dróg: dwie drogi morskie objęte w ramach podprojektu Morski
Jedwabny Szlak XXI wieku przez Azję Południowo-Wschodnią i Wschodnią aż do Europy
Południowej oraz planowana przez Morze Arktyczne wzdłuż wybrzeży Rosji do Europy
Północnej; pięć dróg lądowych w ramach podprojektu Ekonomicznego Pasa Jedwabnego

Ibidem, Łódź 2012, s. 35-47.
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Szlaku do Pakistanu (Ekonomiczny Korytarz Chiny-Pakistan), do państw Azji Południowej
(Ekonomiczny Korytarz Bangladesz-Chiny-Indie-Mjanmar), przez Azję Centralną, Kaukaz i
Azję Mniejszą do Europy Południowej (Ekonomiczny Korytarz Chiny-Azja Centralna-Azja
Zachodnia), przez Azję Centralną i Rosję do Europy Wschodniej (Ekonomiczny Korytarz
Nowy Eurazjatycki Most Lądowy) oraz przez Mongolię i Rosję (Ekonomiczny Korytarz
Chiny-Mongolia-Rosja).
Transport kolejowy to ważny element koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku.
Transport za pomocą taboru kolejowego zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy transportem
morskim a powietrznym. Koleje pokonują trasę z Chin do państw europejskich w około 14
dni, a rejs statkiem trwa około 40 dni. Transport kolejowy wydaje się być bardziej opłacalny
od morskiego w przypadku znacząco oddalonych od siebie portów. Jest on również
wygodniejszy dla przedsiębiorstw, ponieważ znacznie łatwiej wynająć i załadować własnym
towarem wagony pociągu niż ładownie statku. Transport morski jest jednak zdecydowanie
tańszy i pojemniejszy niż kolejowy, lecz narażony na utratę lub uszkodzenia przewożonego
towaru. Transport lotniczy jest szybszy niż kolejowy i morski, ponieważ jego organizacja
trwa średnio 5 dni i nie pokonuje on granic celnych, więc czas dostawy jest bardziej
przewidywalny. Transport powietrzny jest jednak o wiele kosztowniejszy i uniemożliwia
dostarczenie przesyłek o sporych i nietypowych gabarytach77.
Idea rozwoju eurazjatyckich połączeń kolejowych nie przykuwała szczególnej uwagi
instytucji państwowych przed ogłoszeniem projektu Nowego Jedwabnego Szlaku w 2013 r.
Jednak bez współpracy gospodarczej państw na konkretnych trasach uatrakcyjnienie
transportu kolejowego i rozwijanie wymiany gospodarczej nie będzie możliwe. W gestii
krajów leży uproszczenie barier celnych i handlowych oraz ustalenie zasad koordynacji
przewozów na konkretnych odcinkach. Jedną z dużych organizacji rozpracowujących
ułatwienia w eurazjatyckim transporcie kolejowym od 1956 r., w której w skład wchodzą
państwa byłego Bloku Wschodniego, zajmuje się Organizacja Współpracy Kolei (ros.
Организация сотрудничества железных дорог, OSŻD). Inicjatywa Unii Europejskiej z
1993 r. o nazwie Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA) zajmuje się
formowaniem korytarza transportowego pomiędzy Europą, Azją Mniejszą, Kaukazem i Azją
Centralną. Od 2013 r. Turcja jest inicjatorem programu Caravan Project, który działa na
rzecz rozwoju handlu i transportu pomiędzy Turcją a krajami Kaukazu i Azji Centralnej. W
2018 r. z pomocą finansową Azjatyckiego Banku Rozwoju w inwestycje otwarto
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międzynarodowy korytarz Lapis Lazuli, którego celem jest ułatwienie tranzytu pomiędzy
Turcją, Gruzją, Azerbejdżanem, Turkmenistanem, a przede wszystkim z Afganistanem78.
Innym ważnym elementem rozwoju transportu Europa-Azja jest forum współpracy
Azerbejdżanu, Gruzji i Kazachstanu aktywne od 2015 r. o nazwie Trans-Caspian
International Transit Route (TITR)79.
Do konkurencyjnych tras, wpisujących się w koncepcje eurazjatyckich szlaków,
należy International Norh-South Transport Corridor (INSTC) zainicjowany przez Rosję, Iran
i Indie w 2012 r. O projekcie mówi się jako alternatywnej drodze morskiej przez Kanał
Sueski. Przebiega ona z Azji Południowej przez kraje Kaukazu, a także Azję Centralną,
obejmując transport wodny przez Morze Kaspijskie, i zmierza do Rosji80. Rozwojowi
projektu sprzyja porozumienie Ashgabat agreement zawarte przez kraje Azji Centralnej,
Zatoki Perskiej, Kaukazu i Azji Południowej. Według umowy, która weszła w życie w 2016 r.
kraje porozumienia dążą do poprawy i ułatwień w międzynarodowym transporcie
multimodalny81.
Potencjalne znaczenie dla inicjatywy Chin ma Federacja Rosyjska, ze względu na jej
położenie, wielkość i funkcjonujące pomiędzy nią a sąsiednimi krajami projekty gospodarcze.
Eurazjatycka Unia Gospodarcza (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja), w której
pomiędzy państwami graniczącymi brak granicy celnej, bezsprzecznie ułatwia przewóz
ładunków przez tysiące kilometrów Eurazji. Ponadto od 2014 r. w Rosji rozpracowywana jest
koncepcja trans eurazjatyckiego pasa rozwoju, którą aktywnie wspierają Rosyjskie Koleje
Państwowe (ros. Российские железные дороги, RŻD). We współpracy z Chinami, a także
Japonią i Koreą Południową Rosjanie starają się rozwijać tranzyt pomiędzy Azją Wschodnią a
Europą, wykorzystując przy tym port we Władywostoku82. Według informacji podanych
przez RŻD, transport ładunków koleją transsyberyjską z Europy do Japonii stanowi prawie
1/3 całego ruchu taborów kolejowych na trasie83.
Istotnym problemem oprócz kwestii formalnych pozostaje modernizacja i rozbudowa
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istniejącej infrastruktury kolejowej. Stan tras i taborów kolejowych powoduje, że czas oraz
koszty przewozu rosną, przez co transport staje się nieopłacalny. Rozstaw szyn w Europie i
Chinach (1435 mm) oraz krajach postradzieckich (1520 mm) wymaga obecności suchych
portów, gdzie będzie możliwość przeładunku lub przestawienia szerokości kół pociągów. W
przypadku tras biegnących przez Morze Kaspijskie, Morze Czarne czy cieśninę Bosfor
wymagane będzie przygotowanie dostosowanych pod koleje promów, przepraw oraz portów
morskich, aby towar przemieszczał się bez utrudnień.
Według założeń, trasy wychodzą głównie z zachodnich i centralnych prowincji Chin,
chociaż są również niektóre prowincje wschodniego wybrzeża. Władze partii dały wolną rękę
dla prowincjonalnych zarządców w budowie infrastruktury kolejowej. Według zapowiadanej
konsolidacji tras przez władze centralne najefektywniejsze prowincje uzyskują priorytet
obsługi ładunków jako główne ośrodki handlu kolejowego w inicjatywie Nowego
Jedwabnego Szlaku. Ważne miejsce zajmuje Ujgurski Region Autonomiczny Sinciang ze
stolicą w Urumczi, gdzie przebiega część planowanych szlaków. Jest to jedno z najbardziej
problematycznych terytoriów obok Hongkongu i Tajwanu, które Chiny starają się
podporządkować. Prowincja znajduje się na zachodnich słabo zaludnionych kresach Chin
określanych chińskim Turkiestanem. Większość populacji stanowi turkijski lud Ujgurów.
Rozkwit gospodarczy regionu i współpraca z handlowa z Azją Centralną mogłaby
ustabilizować prowincję nękaną przez separatyzm i radykalny islam, poprawiając sytuację tej
biedniejszej części kraju84.
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Rys. 2.4. Koncepcje przebiegu lądowych i morskich szlaków Chiny-Europa

Źródło: China’s Maritime Silk Road Initiative: Economic Drivers and Challenges, CSIS, csis.org (dostęp
12.10.2019)

Na rys. 2.4., z uwagi na wciąż otwarty charakter projektu, zaprezentowano koncepcje
przebiegu lądowych i morskich tras Nowego Jedwabnego Szlaku. Ekonomiczny Pas
Jedwabnego Szlaku dąży do uruchomienia stałych tras lądowych Chiny-Europa, jednocześnie
nie zamykając inicjatywy na jedną możliwą trasę. Większość dróg biegnących w kierunku
Europy przebiega przez Azję Centralną, a następnie rozchodzi się w pobliżu Morza
Kaspijskiego. Alternatywę stanowi jeszcze trasa przez północ Eurazji. Utrzymanie przyszłych
szlaków będzie zależne od działań podjętych przez aktorów wzdłuż trasy, w tym od ich
zaangażowania w inicjatywę oraz budowę relacji polityczno-ekonomicznych z Państwem
Środka. Do potencjalnych eurazjatyckich szlaków, gdzie infrastruktura jest już aktywnie
wykorzystywana, można zaliczyć: Korytarz Północny, Korytarz Transkazachski, Korytarz
Transkaspijski i Korytarz Południowy.
Korytarz Północny nazywany również Korytarzem Transsyberyjskim należy do
najstarszych eurazjatyckich tras i zawiera najdłuższą na świecie linię kolejową – koleje
transsyberyjską. Trasa ma dwie drogi, jedną prowadzącą z północnych Chin, gdzie wpada od
razu w granice Rosji oraz drugą, która przed wejściem w rosyjskie granice przecina
terytorium Mongolii (Korytarz Chiny-Mongolia-Rosja). Już w latach 70. i 80. XX w., kiedy
istniał Związek Radziecki, radziecka kolej uczestniczyła w tranzycie japońskiej produkcji do
Europy Zachodniej. Infrastruktura kolejowa ciągnie się przez całą Federację Rosyjską aż do
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Białorusi i Ukrainy, gdzie następnie z obu krajów trasa trafia do Unii Europejskiej.
Korytarz Transkazachski jest w pewnej części podobny do Korytarza Północnego, lecz
ze zmianami w początkowym przebiegu trasy. Tory kolejowe z zachodnich Chin wiodą przez
Kazachstan, następnie kierują się do Rosji, a dalej kontynuują drogę tak samo jak w
przypadku Korytarza Północnego.
Korytarz Transkaspijski prowadzi z Chin zachodnich przez kazachskie i turkmeńskie
porty, z których ładunek trafia przez Morze Kaspijskie do portu w Azerbejdżanie, następnie
koleją transportowany jest do portu w Gruzji. W dalszej części towar zostaje transportowany
do portu ukraińskiego, po czym trafia do Europy Wschodniej lub Południowej albo
bezpośrednio do jednego z portów krajów unijnych.
Korytarz Południowy jest obecny w dwóch koncepcjach. W pierwszej koncepcji
prowadzi częściowo przez Korytarz Transkaspijski, a następnie w Gruzji trasa zostaje
nakierowana na granicę z Turcją, a następnie dociera do bałkańskich granic Unii
Europejskiej. W drugiej koncepcji droga z Chin wiedzie przez Kazachstan do Uzbekistanu, w
następnej kolejności do Turkmenistanu, mijając Morze Kaspijskie od południa przez terytoria
Iranu i dalej kontynuuje trasę przez Turcję do Unii Europejskiej.
Korytarz Transsyberyjski oraz Korytarz Transkazachski wydają się mieć najlepsze
perspektywy w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku. Obie trasy schodzą się w Rosji, w
pobliżu największego miasta na Uralu - Jekaterynburga. Korytarze angażują małą liczbę
aktorów stabilnych wewnętrznie połączonych wspólną strefą celną. Zdecydowanym atutem
trasy jest szerokotorowa infrastruktura zintegrowana z państwami byłego Bloku
Wschodniego, w tym z krajami bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia) należącymi do Unii
Europejskiej oraz nadbałtyckim obwodem kaliningradzkim. Perspektywy przedstawia
inwestycja Rail Baltica, której celem jest radzieckiej infrastruktury krajów bałtyckich z
zachodnio-europejską85. Transport wskazanymi korytarzami staje się atrakcyjniejszy,
ponieważ nie jest kosztowny, za to najszybszy i najbezpieczniejszy. Ponadto na trasie przez
Białoruś znajduje się białorusko-chiński park przemysłowy, co powinno zachęcać Chiny do
zaangażowania się w tę koncepcję.
Ograniczenie się do dwóch najskuteczniejszych korytarzy powoduje umocnienie
pozycji politycznej Rosji w Europie. W wyniku toczonego konfliktu od 2014 r. we
wschodniej Ukrainie i nienajlepszych relacji rosyjsko-ukraińskich tranzyt kolejowy przez
terytoria ukraińskie dla Rosji i przez terytoria rosyjskie dla Ukrainy jest utrudniony. Rosja
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dzięki tranzytowemu monopolowi z łatwością może ograniczać transport przez kraje
pograniczne. Nie wpływa to dobrze na wizerunek Rosji w chińskiej inicjatywie86. Sytuacja z
Ukrainą pośrednio powoduje, że w terminalu przeładunkowym w Małaszewiczach na granicy
polsko-białoruskiej dochodzi do wąskiego gardła i opóźnień we wkraczaniu taboru z
chińskimi towarami na obszar Unii Europejskiej. W związku z tym terminal wymaga
powiększenia, aby obsługiwać jeszcze większą liczbę przewozów kolejowych87.
Korytarz Transkaspijski oraz Korytarz Południowy to alternatywa dla tras
prowadzących przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Jest jednak o wiele dłuższy i bardziej
skomplikowany z uwagi na większą liczbę aktorów koniecznych do zaangażowania. Na wady
koncepcji wpływają nieujednolicone regulacje w kwestii tranzytu przez granice państw,
nienajlepszej jakości i zróżnicowana pod względem szerokości infrastruktura kolejowa czy
problemy związane z przeprawą ładunków przez zbiorniki wodne. Podczas intermodalnego
transportu, który znajduje się na tejże trasie, wąskie gardła mogą spowodować opóźnienia
przewozu ładunków. Wówczas przewóz staje się o wiele trudniejszy, co wpływa na czas,
koszt oraz bezpieczeństwo eurazjatyckich przesyłek. W rezultacie przedsiębiorstwa nie będą
chętne do skorzystania z usług alternatywnej drogi transportu bez konkretnej motywacji.
Aktywizacja gospodarcza i polityczna państw leżących na alternatywnej trasie nie
skreśla miejsca tychże koncepcji w budowie inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Aktorzy
szlaku kolejowego stale zabiegają o przychylność Chin i rozwój eurazjatyckiego transportu w
obejściu Federacji Rosyjskiej. Szczególna na tym polu jest Ukraina, która wspiera
alternatywne połączenia z powodu wojny handlowej z Rosją88. Azerbejdżan, Gruzja i Turcja
dbają o rozbudowę kaukaskiego korytarza bez wsparcia chińskiego kapitału. Chcąc ukazać
zainteresowanie inicjatywą zmodernizowana została linia kolejowa Baku-Tbilisi-Kars w 2017
r. i planowany jest jej dalszy rozwój w głąb Turcji89, na zachodnim wybrzeżu Gruzji
budowany jest głębokowodny port90 czy od 2015 r. organizowane jest Tbiliskie Forum
Jedwabnego Szlaku z różnymi delegacjami licznych aktorów obecnych w tworzeniu szlaku91.
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Nie mniej aktywnie od państw Kaukazu i Turcji w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku
podejmują działania kraje Azji Centralnej, współpracując na płaszczyźnie gospodarczej oraz
modernizując lub budując od podstaw infrastrukturę kolejową i uproszczając kwestie
formalne w tranzycie towarów.
Nie

brakuje

argumentów dotyczących kwestii

technicznych

w

przyszłości

eurazjatyckiego połączenia kolejowego. W Stanach Zjednoczonych nad wewnętrznym
transportem morskim pomiędzy zachodnim i wschodnim wybrzeżem dominują koleje92.
Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach w celach ochrony środowiska rządy państw są
bardziej skore do ograniczania spalanych paliw, co może wpłynąć na cenę transportu
morskiego. Problemy wynikające z emisji dwutlenku węgla doprowadzają do nowych
ograniczeń prawnych. W związku z tym zdecydowanie bardziej ekologiczne koleje
wygrywają93. Chiny, będące głównym inwestorem Nowego Jedwabnego Szlaku, poczyniły
niemały progres w technologii kolejowej i osiągnęły doświadczenie w rozbudowie krajowej
infrastruktury. Świadczy o tym pierwsza linia kolejowa do Tybetu otwarta w 2005 r., która
była sukcesem politycznym i ekonomicznym państwa. Chińczycy zdołali połączyć odciętą
górską prowincję z resztą kraju, budując infrastrukturę kolejową na wysokościach powyżej 4
tys. metrów nad poziomem morza oraz na terenach pokrytych wieczną zmarzliną94. Ponadto
w Chinach od lat 90. XX w. prężnie rozwijana jest infrastruktura kolei dużych prędkości dla
taborów pasażerskich, jak i towarowych.
Trudno stwierdzić, czy transport kolejowy na linii Chiny-Unia Europejska zyska na
znaczeniu w następnych dekadach, czy projekt upadnie i stałe połączenia pomiędzy dwoma
krańcami Eurazji przestaną funkcjonować. Problemem dla istnienia i dalszego rozwoju
inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku może stać się zmiana klimatu politycznego, w tym
wojny ekonomiczne czy destabilizacje regionów, przez które przebiegają trasy. Poważnym
problemem mógłby być głęboki kryzys chińskiej gospodarki, głównego inwestora oraz
orędownika ekonomicznego projektu. Jednak spore zainteresowanie aktorów wzdłuż szlaku i
ich zaangażowanie oraz wciąż dobrze rozwijająca się gospodarka Chin nie wskazują, aby
podobne zagrożenia mogły się pojawić w najbliższym czasie. Pewnego rodzaju zagrożeniem
dla rozwoju koncepcji połączeń kolejowych może stać się Północny Szlak Morski, który jest
krótszy i bezpieczniejszy niż szlak przez Kanał Sueski. Wymagany jest jednak większy
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progres w technologii lodołamaczy i gotowa odpowiednia flota, która przebije się przez
Morze Arktyczne95.
Tab. 2.1. Pociągi kursujące pomiędzy Chinami a Europą w latach 2011-2018
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Liczba

17

42

80

308

815

1702

3673

6300

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kolejowy Jedwabny Szlak – wzrost pociągów, „Shiphub”,
2019, shiphub.pl (dostęp 30.06.2020).

W 2007 r. transport kolejowy pomiędzy Chinami a Unią Europejską miał udział
jedynie 0,5% całości dostaw. W 2016 r. był to już wzrost do 2,1% całości dostaw, pokonując
głównie trasę przez terytorium Federacji Rosyjskiej96. Towary w transporcie kolejowymi
stanowiły wówczas produkty o wysokiej wartości, jak np. produkcja przemysłu
farmaceutycznego czy elektromaszynowego. Dostarczono także artykuły o krótkim terminie
ważności jak żywność, czy wysyłano zamówienia na dodatkowe partie produktów będących
aktualnie w trendzie oraz zabierano przesyłki pocztowe i kurierskie97. W załączonej tab. 2.1.
można zauważyć jak znacznie podskoczyła liczba pociągów na eurazjatyckiej trasie po
ogłoszeniu Nowego Jedwabnego Szlaku. Państwowe subsydia, płynące z Chin na rozwój
kolei, uatrakcyjniają ceny przewozu i nadają dynamiki w wymianie handlowej. Ich stawki nie
są jednak podawane do wiadomości publicznej, a wiedzą dysponują tylko wybrane przez
chiński rząd przedsiębiorstwa logistyczne. Problemem pozostają słabo zapełnione lub puste
pociągi, które muszą pokonywać trasę z Europy do Chin. W efekcie nie poprawia to bilansu
handlowego, którego średnia w ostatnich trzech latach wyniosła ok. -181,7 mln EUR. Jednak
można uważać, że dopóki jest to projekt przewodni władzy Xi Jinpinga to subsydia na koleje
powinny zostać utrzymane przez kolejne lata98.
Infrastrukturę w gospodarce światowej można porównać do krwioobiegu w
organizmie, który jest absolutnie niezbędny do jego funkcjonowania. Ekonomiczny Pas
Jedwabnego Szlaku to nie tylko infrastruktura kolejowa. Wraz z rozwojem kolei powstaje
infrastruktura przeznaczona dla transportu powietrznego i morskiego, jak lotniska i porty. Na
długich odcinkach wybudowana zostanie infrastruktura pozwalająca magazynowanie
94
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Rosja zamyka Północny Szlak Morski, „Russia Monitor”, 2019, warsawinstitute.org (dostęp 28.10.2019).
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towarów. Ponad 10 tys. kilometrów ma liczyć planowana autostrada z Chin do Europy przez
terytoria Białorusi, Kazachstanu i Rosji99. Ważna dla Chin jest infrastruktura przesyłowa
(ropociągi i gazociągi), zasilająca jej gospodarkę surowcami energetycznymi z Federacji
Rosyjskiej i krajów Azji Centralnej. Budowa nowych i modernizacja starych rurociągów w
kierunku Chin nabrała większego tempa po ogłoszeniu inicjatywy Ekonomicznego Pasa100.
Warto podkreślić o rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z opracowywaniem
technologii 5G. Państwo Środka będzie proponowało instalację nowej technologii w krajach
pojawiających się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku101.
2.3.

Wymiar ekonomiczno-polityczny projektu
Otwarty charakter Nowego Jedwabnego Szlaku nieprzypadkowo uznawany jest za

symboliczne drugie otwarcie Chin w stosunkach międzynarodowych. Na inicjatywę można
spoglądać jako jedną ze strategii, której celem jest spełnienie politycznych i gospodarczych
ambicji, które przez Chińczyków są usankcjonowane odwołaniami do renesansu chińskiej
cywilizacji102. Zaangażowanie przywództwa Chińskiej Republiki Ludowej świadczy o
przywiązaniu dużej wagi do realizacji planu eurazjatyckich szlaków. Motywy towarzyszące
tworzeniu projektu wykraczają poza ramy ekonomiczne i nakładają się z motywami
politycznymi. Motywy te dotyczą spraw wewnętrznych Chin, aktorów zgłaszających
dobrowolny udział w chińskiej inicjatywie oraz międzynarodowych konkurentów o silną
pozycję na arenie międzynarodowej.
Umotywowania koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku należy doszukiwać się w
renesansie „Wielkich Chin”, które dążą do powrotu na silną pozycję polityczno-gospodarczą
w regionie Azji i na świecie. Do głównych regionalnych i światowych konkurentów Chin
należą Stany Zjednoczone oraz ich państwa sojusznicze, w szczególności Japonia. Oba kraje
zostały pominięte w inicjatywie Ekonomicznego Pasa i Szlaku103. Państwo Środka musi
skupiać politykę bezpieczeństwa na obronności, ponieważ nie ma najmniejszych szans w
starciu na obszarach morskich. Stany Zjednoczone wciąż utrzymują hegemonię na
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światowych wodach i dysponują bazami wojskowymi w wielu krajach Azji. Ponadto
udzielają gwarancji niepodległości dla Tajwanu, do którego terytorium roszczenia wysuwają
Chiny. Pomimo tego, że w regionie utrzymywany jest względny konsensus, dochodzi do
napięć na linii Chiny-Stany Zjednoczone. Dotyczy to choćby kwestii budowy przez Chiny
sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim czy konfliktu Korei Północnej ze Stanami
Zjednoczonymi, gdzie Chiny są bliskim sojusznikiem Korei104. Ostatnim mocnym zgrzytem
w relacjach chińsko-amerykańskich była wojna celna podjęta przez administrację prezydenta
Donalda Trumpa, która w pierwszą fazę wkroczyła już wiosną 2018 r., a pierwsze
porozumienia pomiędzy stronami nastąpiły dopiero na początku 2020 r. Wojna zaczęła się od
wprowadzenia amerykańskich ceł na szeroką gamę chińskich towarów importowanych do
Stanów Zjednoczonych105.
Punkty sporu i niepewności pojawiające się w relacjach pomiędzy światowym
hegemonem, Stanami Zjednoczonymi, a starającymi się osiągnąć hegemonię Chinami,
znajdują rozwiązanie na korzyść Chin w Ekonomicznym Pasie Jedwabnego Szlaku. Chiński
projekt pozwoli na utrzymanie zaplecza surowcowego mając sprawne połączenie z Azją
Centralną i Federacją Rosyjską, a także zabezpiecza handel międzynarodowy i wybór
alternatywnej drogi dystrybucji produkcji w przypadku blokady morskiej. Dopóki Chiny nie
dysponują odpowiednią flotą morską, która będzie mogła podjąć rywalizację z amerykańską,
projekt eurazjatyckich tras dla wydaje się dla Chin konieczny106.
Chiny coraz śmielej stawia kroki w międzynarodowej polityce po globalnym kryzysie
w 2008 r., który fatalnie wpłynął na gospodarkę głównego rywala, a Państwo Środka wyszło
najlepiej z gospodarczej opresji, biorąc pod uwagę innych większych międzynarodowych
aktorów107. Chiny kwestionują międzynarodowy porządek i wspierają redefinicję światowego
ładu zdominowanego po rozpadzie ZSRR przez świat zachodni. Następuje to choćby poprzez
grupę krajów rozwijających się, BRICS (pierwsze litery państw współtworzących ang. Brasil,
Russia, India, China, South Africa), które odchodzi od rozliczeń w handlu międzynarodowym
od dolara amerykańskiego. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w kwestii Nowego
Jedwabnego Szlaku, który tworzy nowe międzynarodowe instytucje powiązane z chińską
inicjatywą. W ramach projektu utworzono Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych
104
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(ang. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), który uważany jest za konkurenta
instytucji międzynarodowych powstałych z udziałem Stanów Zjednoczonych, w tym Banku
Światowego,

Międzynarodowego

Funduszu

Walutowego

czy

Azjatyckiego

Banku

Rozwoju108.
Ogłoszenie koncepcji Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, jako
integralnej części Nowego Jedwabnego Szlaku, nastąpiło w 2013 r. podczas spotkania
Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, gdzie przystąpienie zadeklarowało 20 państw
azjatyckich. Instytucję założono w 2015 r. przy udziale 57 krajów Eurazji i kapitale
założycielskim wynoszącym 100 mld USD. Jest to instytucja kapitałowa funkcjonująca na
zasadach składek członkowskich, gdzie wpływ na decyzje zależne są od wniesionego
kapitału. Zadaniem banku jest finansowanie inwestycji w państwach leżących na trasach
Nowego Jedwabnego Szlaku, np. w branży transportowej, technologicznej czy finansowej.
Ponadto bank w swoich celach wskazuje wspieranie tworzenia dobrobytu, promowanie
międzynarodowej współpracy gospodarczej czy dbanie o zrównoważony rozwój gospodarczy.
Aktualnie liczba udziałowców wzrosła do 102, prowadzonych jest 68 projektów o wartości
ponad 13 mld USD. W sumie w banku, jak i samej inicjatywie uczestniczy 60% światowej
populacji109. Chińskie władze podkreślają, że bank stanowi brakujący element wśród
światowych instytucji, ponieważ skupia się on stricte na inwestycji w infrastrukturę,
szczególnie w regionie Azji. Rozwijające się państwa azjatyckie otrzymali największy udział
w banku i zyskują najwięcej inwestycji niżeli kraje pochodzące spoza regionu110. Tylko w
2017 r. w ramach „Pasa i Szlaku” najwięcej inwestycji, 53% za cały rok, trafiło do Azji
Południowo-Wschodniej, w następnej kolejności 47% do Azji Południowej oraz po 34% na
obszar postradziecki i terytorium Europy Środkowo-Wschodniej111. Zasięg instytucji może w
przyszłości pozwolić na umiędzynarodowienie chińskiej waluty i zastąpienie miejsca dolara
amerykańskiego w międzynarodowym rozliczeniu.
Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych nie jako jedyny gromadzi i inwestuje
kapitał w chińską inicjatywę. Inwestycje ze strony AIIB wspiera Fundusz Nowego
Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road Fund) utworzony w 2014 r., który na start dysponował
40 mld USD. W 2015 r. zainicjowano Fundusz Rozwoju Energetyki z planami
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inwestycyjnymi na 20 mld USD. AIIB nawiązał także współpracę z funkcjonującymi już w
przestrzeni międzynarodowej instytucjami, światowymi, azjatyckimi czy europejskimi, w tym
Bankiem Światowym czy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Utworzony w 2015 r.
bank grupy BRICS, Nowy Bank Rozwoju (ang. New Development Bank), powołany w celach
rozwoju infrastruktury w krajach rozwijających się projekt „Pasa i Szlaku”112. Państwowe
banki chińskie również ogłosiły swój udział w inicjatywie w 2015 r., w której m.in. Chiński
Bank Rozwoju zadeklarował kapitał na inwestycje w wysokości 890 mln USD113. Sumy
przeznaczone na projekt są ogromne, stąd pojawia się określanie „nowy Plan Marshalla”,
który znacznie przewyższa wkład amerykańskiego kapitału w zniszczone gospodarki
europejskie po II wojnie światowej. Całość nakładu inwestycyjnego proponowanego w
ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, według szacunku agencji ratingowej Fitch Ratings,
może wynieść nawet 900 mld USD114.
W proces inwestycyjny w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku włączyły się także
przedsiębiorstwa z sektora państwowego i nadzorowanego przez państwo sektora
prywatnego. Władze Chin przygotowały odpowiednie regulację, aby wyznaczać kierunek
inwestycji, który dotyczy przede wszystkim nakładów na inwestycje technologiczne oraz
infrastrukturalne powiązane z inicjatywą115. W latach 2005-2016 w krajach znajdujących się
na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, Chiny zainwestowały 38,6 mld USD w sektor
naftowo-gazowy, 14,5 mld USD w sektor różnej produkcji przemysłowej, 14,3 mld USD w
sektor finansowy i 12,4 mld USD w sektor technologii telekomunikacyjnej116. W ramach
inwestycji Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku w państwach leżących na trasach
powstają specjalne strefy ekonomiczne, które charakteryzują się często specjalizacją w danej
branży. Rozwinie to mniej zurbanizowane zachodnie i centralne regiony Chin oraz kraje
partnerów zagranicznych projektu. Kształtowane eurazjatyckie sieci komunikacji pozwoli na
połączenie już istniejących stref z chińskim kapitałem, w tym ze znajdującym się w Białorusi
parkiem przemysłowym „Wielki Kamień”117.
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Koncepcja „Pasa i Szlaku” to szansa na ułatwienie i uelastycznienie formy eksportu
chińskiej produkcji, co zwiększa przewagę konkurencyjności Chin, szczególnie ich towarów
wysokowartościowych

(np. zaawansowana elektronika) w rywalizacji z innymi krajami

azjatyckimi. Z innej perspektywy otworzy dostęp do własnego rynku i zwiększy jego
konkurencję. Pozwoli przy tym na większy i zdywersyfikowany import surowców
energetycznych i artykułów żywnościowych do Chin. W dłuższym okresie może wpłynąć to
na zbalansowanie bilansu handlowego z zagranicą. Na dziś kraj wciąż eksportuje
zdecydowanie więcej niż importuje, co zostało przedstawione w pierwszym podrozdziale. W
dłuższej perspektywie, mniej rozwinięte kraje na szlaku mogą stać się potencjalnymi
odbiorcami zagranicznej produkcji. Chiny mogą stać się w wielu kwestiach ich alternatywą
dla m.in. świata zachodniego118.
Głównym celem Nowego Jedwabnego Szlaku jest liberalizacja międzynarodowego
handlu. Chiny postulują podjęcie szerokiej współpracy międzynarodowej, promując wolny
przepływ kapitału pomiędzy krajami. Sam projekt ma charakter ponadregionalny i według
chińskich władz uzupełnia się on z innymi projektami integracyjnymi i instytucjami
międzynarodowymi, które funkcjonują na trasach „Pasa i Szlaku”. Chiny dzięki inicjatywie
wpływają na kształtowanie się globalizacji i otwierają świat, przeciwdziałając, w pewnym
stopniu, regionalizacji, która zamyka handel międzynarodowy w regionach. Priorytetem są
globalne partnerstwa i wielokulturowa, przyjazna rozwojowi gospodarczemu kooperacja, z
której wszyscy czerpią korzyści, czym od dawna kieruje się chiński rząd w stosunkach
międzynarodowych. Wymiana kulturalna ma szansę wpłynąć pozytywnie na przełamywanie
barier, które blokują rozwój międzynarodowego biznesu119.
Nowego Jedwabnego Szlaku działa również jako chińskie narzędzie soft-power. Chiny
kreuje

własny

wizerunek

jako

orędownika

wolnego

od

protekcjonizmu

handlu

międzynarodowego, co służy ociepleniu w odbiorze kraju na arenie międzynarodowej. Jest to
zupełnie odwrotne zachowanie od Stanów Zjednoczonych, stosujących szantaż wojny
handlowej i starających się zamykać się przed zagraniczną konkurencją w ostatnich latach120.
Wraz z rozwojem inicjatywy promowane są hasła „chińskiego marzenia” lub „azjatyckiego
marzenia” (ang. Asian’s dream), mające kojarzyć się z dobrobytem ekonomicznym. Takie
hasła jak „dyplomacja peryferyjna”, „nowe stosunki międzynarodowe” czy „dobre
uwarunkowania, aktorzy, interesy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2018, s. 17-18.
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sąsiedztwo” podkreślają promowane przez Chiny zmiany, które w ich perspektywie następują
na korzyść wszystkim. W ramach projektu Chiny propagują międzynarodową współpracę w
nauce, rozwój turystyki i wymianę edukacyjną czy kulturalną. Całość projektu nadaje
atrakcyjnego kształtu dla przystępujących państw121.
Inicjatywa chińska budzi wiele obaw wśród międzynarodowych aktorów. Przez wiele
stuleci Chiny były cywilizacją, która rozwijała się według własnych zasad filozoficznych i
odrzucała wartości innych kultur, utrzymując dobrowolną izolację od świata zewnętrznego.
Chińczycy w kontaktach zagranicznych kierowali się sinocentryzmem, który sytuuje Chiny w
centrum świata, co w relacjach z innymi kulturami przekłada się na poczucie wyższości.
Sinocentryzm jest związany z ładem trybutarnym, dominującej pozycji Chin i wyznaczania
przez nie światowych trendów. W idei ładu trybutarnego w hierarchicznym porządku Chiny
zajmują pozycję hegemona, a reszta państw, czerpiąc pewne korzyści, uznaje ich
zwierzchnictwo.
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międzynarodowych w dłuższej perspektywie, czy w przypadku zmiany międzynarodowego
ładu (na łac. Pax Sinica), przy wzroście potęgi Chin, relacje te nie ulegną diametralnej
zmianie na niekorzyść partnerów gospodarczych122.
Poczucie zagrożenia w relacjach gospodarczych z Chinami wywołuje znaczny kapitał
w rękach kraju, gdzie własność prywatna w rozumieniu świata zachodniego nie funkcjonuje.
Państwa Zachodu w ostatnim czasie podchodzą z dużą podejrzliwością do nowych chińskich
inwestycji.

Chińskie

przedsiębiorstwa

przejmują

znane

marki

(w

szczególności

technologiczne)123, w nielegalny sposób uzyskują dostęp do nowoczesnej technologii124 czy
łatwo wchodzą na zagraniczne rynki i wypierają bardzo tanimi towarami krajową produkcję
nie zapewniając odpowiednich warunków wejścia kapitału zagranicznego na własny rynek125.
Ponadto powstają zarzuty o wykorzystywanie technologii telekomunikacyjnej przez
przedsiębiorstwa chińskie dla szpiegostwa na rzecz władz Chin126. Kontrowersje pojawiają się
również w związku z inwestycjami chińskimi na terytoriach spornych, np. w Kaszmirze, które
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przyczyniają się do zwiększenia dominacji Chin w regionie. Ważny problem stanowią
wzrastające chińskie wpływy w krajach zadłużonych u Państwa Środka, które mają problem
ze spłatą zobowiązań (choćby przez nierównomierny bilans handlowy), co powoduje, że
popadają one w polityczną zależność od Chin127.
Biorąc pod uwagę chiński sposób postrzegania świata, trudno określić, czy Państwo
Środka będzie w stanie redefiniować międzynarodowy porządek, czy jedynie skupi się na
regionalnej hegemonii w Azji. Kraje z kontynentu eurazjatyckiego w różnym stopniu
udzielają się w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku. Dla wielu państw to na pewno
szansa na rozwój krajowej gospodarki i zwiększenie zamożności społeczeństwa. Nie
wszystkie kraje są pewne dobrych intencji Chin, które tak jak i inni międzynarodowi gracze,
w światowych relacjach dbają przede wszystkim o własne interesy. Istnieją uzasadnione
obawy, że międzynarodowy projekt gospodarczy skrywa pod hasłami współpracy
niekorzystne narzędzie polityczne Chin w stosunku do reszty międzynarodowych aktorów.
Warto jednak podkreślić, że Chiny silnie dbają o międzynarodową reputację, a niepowodzenie
projektu bądź udowodnienie zarzutu o nieszczerym działaniu jest dla Chin silnym ciosem
wizerunkowym.
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ROZDZIAŁ 3.

3.1.

Współczesna pozycja Federacji Rosyjskiej w gospodarce światowej

Obecna sytuacja systemu gospodarczego kraju
Federacja Rosyjska to największy kraj na świecie o powierzchni 17 mln km2,

zamieszkiwanej przez ponad 144 mln ludności. Państwo o charakterze federalnym składa się
z 22 republik, 9 krajów, 46 obwodów, 4 okręgów autonomicznych, 1 obwodu
autonomicznego i 3 miast wydzielonych. Od 2014 r. do składu Federacji Rosyjskiej
przyłączono Republikę Krymską ze stolicą w Sewastopolu, jako miastem wydzielonym.
Rosja w europejskiej części (26% obszaru) jest bardziej zurbanizowana i zaludniona niżeli
obszerniejsza część azjatycka (74% obszaru), w której, z uwagi na trudne warunki
klimatyczne, ludność dominuje wzdłuż południowych granic kraju lub w niewielkich
ośrodkach rozrzuconych na długich dystansach. Kraj pogrupowany jest wedle zbliżonych
charakterystyk w 9 administracyjnych okręgów federalnych oraz 12 ekonomicznych regionów
federalnych.
W 1991 r. nastąpił rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR),
pierwszego komunistycznego państwa opartego na gospodarce centralnie planowanej. Wyścig
zbrojeń, polityczno-gospodarcza rywalizacja z krajami kapitalistycznymi, wykazała słabość
radzieckiej gospodarki ekstensywnej. Przebudowa państwa (ros. pierestrojka) zainicjowana
przez Michaila Gorbaczowa nie wyeliminowała stagnacji gospodarczej oraz innych
nagromadzonych problemów, w tym silnych nastrojów nacjonalistycznych128. Federacja
Rosyjska stała się głównym spadkobiercą radzieckiego imperium, w której prezydent Boris
Jelcyn kontynuował urynkowienie gospodarki i demokratyzację kraju. Transformacja
przebiegała powoli i niekonsekwentnie, co odbiło się na kosztach społecznych i
niezrozumieniu istoty przemian. Lata 90. XX w. charakteryzowały się wszechobecną
korupcją, szalejącą inflacją, dużą przestępczością oraz wzrostem bezrobocia i ubóstwa.
Nieprzejrzyste zasady prywatyzacji doprowadziły do powstania klasy oligarchii, bogatych
biznesmenów wpływających na decyzje polityczne129.
W latach 1999-2008 wzrost PKB utrzymywał się w średnim tempie 7% rocznie, na co
wpływ miały główne produkty eksportowe Rosji – surowce energetyczne. Od 2000 r. władzę
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w kraju objął Wladimir Putin, którego utożsamia się z szeregiem reform instytucjonalnych i
gospodarczych, co poprawiło warunki biznesu. Jednocześnie aparat państwowy rozszerzył
własne kompetencje dla ingerencji w gospodarkę i rozpoczął centralizację władzy.
Gospodarka oparta na surowcach poprawił kondycję gospodarczą państwa, ale doprowadził
do zaniedbań w kwestii korupcji czy ubóstwa130. W 2008 r. światowy kryzys ekonomiczny
nie uchronił rosyjskiej gospodarki, powodując jej obniżenie o 7,9% w 2009 r. w stosunku do
roku poprzedniego131. Do walki z negatywnymi konsekwencjami kryzysu wykorzystano
zgromadzone rezerwy finansowe w latach koniunktury, które skierowano głównie na ratunek
państwowych przedsiębiorstw, co w kolejnych latach poskutkowało powstaniem wielkich
państwowych grup kapitałowych132. W efekcie kryzysu nie wycofano się z modelu
gospodarki opartego na surowcach energetycznych, lecz zaczęto dokonywać zmian w
sposobie sprawowania władzy, która przyjęła bardziej autorytarny charakter, nie odrzucając w
pełni zasad demokracji133.
Wydarzenia ukraińskie w 2014 r., kiedy obalono prezydenta Wiktora Janukowycza,
doprowadziły do gwałtownego ochłodzenia w relacjach rosyjsko-ukraińskich i aneksji
Półwyspu Krymskiego przez Rosję. Przedstawianie interesów separatystycznego Donbasu w
międzynarodowych mediacjach przez Moskwę jeszcze bardziej pogorszyło napiętą sytuację.
Świat zachodni, w szczególności kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone, oburzony
następstwem wydarzeń, nałożył kary ekonomiczne oraz dyplomatyczne na Rosję.
Sankcje wymierzone w rosyjską gospodarkę, polegają na ograniczeniu dostępu do
najnowszej technologii, dotknęły branżę finansową, energetyczną i obronną. Zakazowi
wwozu do państw zachodnich podlegają towary pochodzące z anektowanego Krymu. Sankcje
indywidualne uniemożliwiły przebywanie i funkcjonowanie określonych osób fizycznych i
prawnych, powiązanych z rosyjską polityką, na terytoriach państw zachodnich. Aktywa
zagraniczne objętych restrykcjami osób uległy zamrożeniu. Zakres sankcji jest zwiększany,
choć decyzje w ich sprawie nie są zsynchronizowane przez państwa zachodnie. Rosja, w
ramach kontrsankcji, wprowadziła embarga odwetowe na import zachodnich artykułów
żywnościowych, które na początku uderzyły w rynek rosyjski, powodując wzrost inflacji134.
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Rys. 3.1. Korelacja rosyjskiego PKB i średnich światowych cen ropy naftowej na świecie
w latach 1998-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie Russia GDP 1988-2019 Data, „Trading Economics”
tradingeconomics (dostęp: 15.04.2020); Crude oil 1983-2020 Data, „Trading Economics” tradingeconomics
(dostęp: 15.04.2020).

W 2014 r. zdecydowanie bardziej niż efekt sankcji gospodarka rosyjska odczuła
spadek notowań ropy naftowej na globalnych rynkach przez utrzymującą się wysoką
produkcję na świecie. Jak ilustruje rys. 3.1., załamania rosyjskiej gospodarki w ciągu
ostatnich 30 lat mają związek z modelem systemu gospodarczego opartego na surowcach
energetycznych. W 2014 r. wzrost gospodarczy w Rosji wyniósł 0,7%, w kolejnym roku
skurczył się uległ spadkom o 2,31%. W latach 2014-2017 roczne średnie tempo PKB
wyniosło zaledwie 0,7%. Wyjątkowy wzrost nastąpił w 2017 i 2018 o kolejno 1,6% i 2,3%
PKB135. Do 2014 r., a nawet wcześniej po kryzysie w 2008 r., wysokie ceny na surowce
energetyczne demotywowały rosyjskie władze do poczynienia konkretnych kroków,
ukierunkowanych na poważną reformę struktury gospodarki i jej dywersyfikację. Zbliżona
sytuacja, określana „chorobą holenderską”, miała miejsce w ZSRR, który charakteryzował się
gospodarką ekstensywną i uzależnioną od handlu surowcami136. Wraz ze spadkami cen rop
naftowej w 2014 r. ucierpiał związany z nią rosyjski rubel, którego wartość podatna na
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rynkowe wahania powoduje spadek wartości w stosunku do euro i dolara amerykańskiego137.
Recesja w 2014 r. przerodziła się w stagnację gospodarczą, która według ocen części
rosyjskich polityków jest przedłużeniem kryzysu z 2008 r. Nastąpił odpływ zagranicznego
kapitału, spadła konsumpcja, a przychody z eksportu zmalały138.
W strukturze rosyjskiego PKB w 2018 r. najwięcej wygenerował sektor usług 54,12%,
następnie sektor przemysłowy 32,06% i rolniczy 3,15%139. W kwestii dywersyfikacji od
czasu kryzysu niewiele się zmieniło, w rosyjskiej gospodarce utrzymuje się model o
charakterze ekstensywnym. Wpływy z sektora naftowo-gazowego do rosyjskiego budżetu w
ciągu ostatnich lat wahały się od 36% do 51% całorocznego przychodu. W 2018 r. udział
sektora naftowo-gazowego w zasileniu budżetu wyniósł 46,3%140. Pomiędzy 2014 a 2018 r.
nastąpił wzrost sektora przemysłowego w rosyjskim PKB, gdzie branża wydobywcza
zwiększyła udział z 7,9% do 11,5%, a więcej osiągnęła jedynie branża przetwórcza z 11,5%
do 12,3%141. Rosja w 2018 r. zajęła 3 miejsce jako największy światowy producent ropy
naftowej z udziałem 12,6% po Stanach Zjednoczonych (15%) i Arabii Saudyjskiej (12,9%)142.
W tym samym roku w światowej produkcji gazu ziemnego Rosja zajęła 2 miejsce z udziałem
17,3% przed Stanami Zjednoczonymi z udziałem 21,5%143.
Wysokie notowania surowców energetycznych na światowych rynkach pozwoliły na
bagatelizowanie problemów związanych z rozwojem gospodarczym. Na przestrzeni lat
zaniedbania ze strony władz jedynie pogorszyły sytuację makroekonomiczną kraju. Państwo
nie najlepiej radzi sobie w walce z korupcją, co potwierdza wysokie miejsce w rankingu
Transparency International. Rosja w 2019 r. zajęła w nim 137 na 180 miejsc, a w 2018 r. była
na 138 pozycji. W innych latach sytuacja wyglądała podobnie144. Korupcja w państwowych
instytucjach i wymiarze sprawiedliwości nie poprawia warunków dla prowadzenia biznesu, a
tylko je potęguje145. Istotny problem stanowią formalne i nieformalne relacje pomiędzy
polityką a biznesem, gdzie górę biorą interesy polityczne nad poważnym rachunkiem
137
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ekonomicznym. Mnóstwo ograniczeń i ścisła kontrola biznesu doprowadza do nadużyć ze
strony instytucji nadzorujących, co nie jest czynnikiem wspierającym przedsiębiorczość, a
korupcyjogennym146. Rocznej defraudacji, według ostatnich wyliczeń najwyższego organu
kontroli, podlega ok. 32 mld USD, a tendencja nie należy do spadkowej147. Przeszkody dla
rozwoju

przedsiębiorczości

tworzą

również

rozrośnięta

biurokracja

z

niewydolną

administracją, wiele anachronicznych przepisów z czasów Związku Radzieckiego lub
wczesnej transformacji oraz niskie poszanowanie dla praw własności148.
Dynamika przyrostu społeczeństwa nie sprzyja rosyjskiej gospodarce w prognozach
długoterminowych. Wskaźnik urodzeń znajduje się na niskim poziomie, a aktualną sytuację
ratuje repatriacja lub stała emigracja z krajów postradzieckich. Bardzo niska stopa bezrobocia
(4,6%) utrzymuje się nisko od 2009 r., a wynika to z dużej podaży pracy w stosunku do
dostępnej siły roboczej na rynku. Wysokie zatrudnienie w sektorze państwowym
marginalizuje sektor prywatny. 75,1 mln (51%), czyli połowa obywateli Rosji, znajduje się w
wieku produkcyjnym, przez co do pracy ściągani są słabo wykwalifikowani pracownicy z
obszaru postradzieckiego149.
Dotychczasowe plany gwałtownego rozwoju ekonomiczno-społecznego promowane
przez rosyjskie elity polityczne nie przyniosły zamierzonych sukcesów. Realizacja
programów państwowych utrudniona przez nierealistycznie postawione cele, dla których
główną barierę stanowią utrzymująca się stagnacja gospodarcza i model rozwoju państwa150.
Władze Rosji, przygotowując plany budżetowe, oczekują zbyt optymistycznych prognoz na
rynkach surowcowych. Zdecydowano się na bardziej restrykcyjną politykę finansową, przez
co rząd federalny podjął decyzję o podniesieniu w 2019 r. stawki podatku VAT o 2%.
Nagromadzone rezerwy w złocie i walutach, na wypadek nowych sankcji i dekoniunktury
gospodarczej, osiągnęły na początku 2020 r. wartość ok. 562,3 mld USD151. Jednak budowa
«Историческая и социально-образовательная мысль», 2015, vol. 7, № 4, с. 35-39.
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funduszy zabezpieczających płynność finansową państwa doprowadziła do dalszego
zubożenia społeczeństwa. W 2019 r. odsetek ludzi żyjących poniżej socjalnego minimum
wzrósł do 19 mln obywateli152.
W systemie gospodarczym Rosji przedstawiciele władz kierują się tendencjami
etatystycznymi. Państwo utrzymuje silną pozycję w gospodarce, dokonując regulacji i
doprowadzając do ingerencji w rynku. Ponadto państwo jest obecne w gospodarce jako jej
podmiot gospodarczy w postaci konglomeratów państwowych. Konglomeraty, dominujące w
wielu sektorach gospodarczych, są w pełni lub częściowo przynależne do państwa. W ich
posiadaniu znajdują się spółki-córki i znaczne udziały firm prywatnych w różnych gałęziach
gospodarki. W rzeczywistości trudno oszacować dokładny udział działalności państwa w
gospodarce. Zdaniem Aleksieja Kudrina, przewodniczącego najwyższego organu kontroli,
państwowy udział w rosyjskiej gospodarce może wynosić prawie 50%153. W zależności od
metodologii oceny udziału państwa w gospodarce różnią się, ponieważ Międzynarodowy
Fundusz Walutowy ocenia udział państwa w gospodarce Rosji na 33%, agencja raitingowa
Moody’s na poziomie 50%, a najbardziej kontrowersyjna stała się ocena Federalnego Urzędu
Antymonopolowego, według której państwowy udział w gospodarce ma wynosić ok. 70%154.
Wysoki udział państwa w gospodarce wpływa negatywnie na rynek, zmniejszając jego
konkurencyjność przez uprzywilejowaną pozycję państwowych przedsiębiorstw. Władze nie
garną się do przeprowadzania prywatyzacji licznych państwowych spółek155.
Udział państwowych konglomeratów, pełniących niekiedy rolę bliską monopolisty,
zauważalny jest m.in. w sektorze bankowym (Sbierbank, VTB Bank, Wnieszekonombank),
przemyśle zbrojeniowym (Rostech), transporcie kolejowym (RŻD) czy telekomunikacji
(Rostelecom). Najbardziej lukratywne korporacje państwowe skupiają się na wydobyciu,
przetwórstwie i handlu surowcami energetycznymi. Główni gracze w sektorze naftowogazowym, odgrywający istotną rolę w gospodarce i polityce Rosji, to Gazprom i Rosnieft.
Gazprom to największy światowy wydobywca gazu ziemnego, mający 12% udziału w
światowym rynku, a 69% w krajowym. Do spółek zależnych przynależy choćby
Gazpromnieft w sektorze naftowym, będący w pierwszej czwórce krajowych wydobywców,
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Gazprommedia w mediach czy Gazprombank w finansach156. Przedsiębiorstwo posiada
udziały w drugim, co do wielkości, producencie gazowym w Rosji, w prywatnym koncernie
Novatek, specjalizującym się w gazie skraplanym. Rosnieft to z kolei jedna z największych
kompanii naftowych na świecie, której udział w światowym wydobyciu ropy naftowej wynosi
6%, a w sektorze krajowym 41%. W skład spółek zależnych wchodzi wiele przedsiębiorstw
związanych z sektorem naftowym, m.in. Basznieft.157 Ponadto na rosyjskim rynku
funkcjonuje niemało mniejszych państwowych lub powiązanych z państwem firm w sektorze
naftowym, jak Surgutnieft, Transnieft (monopolista w naftowej infrastrukturze przesyłowej) i
Tatnieft (właściciel rząd Tatarstanu), ale także i prywatnych, jak Lukoil i Sibur. Koncerny
naftowe wpłacają do rosyjskiego budżetu ok. 68% własnego dochodu, co czyni je jednym z
najbardziej obciążonych fiskalnie na świecie158.
Wśród rosyjskich regionów występuje spore zróżnicowane pod względem
gospodarczym związane ze specyfiką funkcjonującego federalizmu w kraju, na które wpływ
ma położenie geograficzne oraz usytuowanie zasobów naturalnych. W ciągu 20 lat znacząco
ograniczono autonomie samorządów i scentralizowano władzę w rękach federalnych.
Przedstawiciele szczebla regionalnego typowani są przez rząd federalny, a nie wybierani
przez lokalną społeczność. Liczne wpływy z podatków przekierowano do budżetu
centralnego, które wracają w formie większej lub mniejszej pomocy finansowej po uprzednim
lobbingu władz lokalnych w Moskwie. Dochodowe konglomeraty państwowe, działające w
regionach, często uzyskują ulgi rządowe bądź zobowiązują się do uiszczania podatków w
większych miastach, co uszczupla budżety regionów. Umniejszona samodzielność i problemy
z płynnością finansową demotywują przedstawicieli lokalnych władz do prorozwojowej
postawy159. Przenosi się to na brak zainteresowania do poprawy warunków inwestycyjnych
czy jakiejkolwiek współpracy z biznesem. Regionom coraz trudniej jest wypełniać narzucane
odgórnie plany inwestycyjne, które zamiast pobudzenia gospodarczego pogłębiają deficyt
finansowy i pomniejszają liczbę wypłacalnych podmiotów. Wskazuje się na brak
indywidualnego dostosowania do ich potrzeb i możliwości w określanych projektach władz
centralnych. W 2018 r. z ujemnym saldem zakończyło 15 z 85 regionów, a w 2019 r. już 35
regionów160. Od 2019 r. wdrożono system oceny efektywności ekonomicznej regionów. Ich
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celem jest weryfikacja poczynań gubernatorów na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego161.
Do najlepiej rozwiniętych obszarów pod względem gospodarczym należą ośrodki o
dużym zaludnieniu, czyli 12 największych rosyjskich miast liczących powyżej 1 mln
mieszkańców. Większość z nich zlokalizowana jest w europejskiej części kraju.
Charakteryzują się one strefami przemysłowymi w zasięgu poszczególnych aglomeracji
wybudowanych w czasach radzieckich. Główne ośrodki to Moskwa, Sankt Petersburg oraz
Jekaterynburg na Uralu i Nowosybirsk na Syberii. Moskwa, spośród wszystkich miast, zalicza
się do wyjątkowo rozwiniętego i najzamożniejszego punktu w granicach Rosji, gdzie
zlokalizowane są największe krajowe przedsiębiorstwa, występuje wysoka koncentracja
kapitału, a dochody mieszkańców kilkakrotnie przewyższają inne regiony162.
Jednostki administracyjne położone na Syberii oraz na Dalekim Wschodzie odgrywają
szczególną rolę w rosyjskim systemie gospodarczym. Obszary te określa się „spichlerzem
Rosji”, z uwagi na liczne rezerwy zasobów naturalnych wykorzystywanych w przemyśle. W
swych granicach Rosja dysponuje ponad 9 mld t ropy naftowej, ponad 14 trylionów m3 gazu,
1407 t złota i 375 mln m2 diamentów, a ponadto zasobami niklu, węgla, rud żelaza, srebra,
uranu i wieloma innymi. To także ogromne zasoby obszarów leśnych i zbiorników wody
słodkiej. Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii Federacji Rosyjskiej ocenia, biorąc
pod uwagę tylko potwierdzone złoża surowców, że pod powierzchnią Rosji znajdują się
pokłady o wartości 1,5 bln USD. Jednak koncern British Petroleum (w skrócie BP) i Bank
Światowy szacują, iż wartość ich może wynieść nawet 5,5 bln USD163. Prowadzone badania
genealogiczne, w tym w rosyjskich szelfach kontynentalnych na północy, odnajdują wciąż
nowe złoża164. Do regionów generujących najwięcej rosyjskiego PKB, przez wydobycie
surowców energetycznych, zaliczają się obszary Syberii Zachodniej, w tym ChantyMansyjski Okręg Autonomiczny-Jurga, Nieniecki Okręg Autonomiczny, Obwód Tiumeński,
Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny. Od 2013 r. po politycznej aktywizacji Rosji w
kierunku krajów azjatyckich na znaczeniu polityczno-gospodarczym zyskują równie bogate w
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surowce regiony Dalekiego Wschodu, np. Obwód Sachaliński, które nie są jeszcze w pełni
zagospodarowane przez przemysł naftowo-gazowy165. Inwestycje skupione jedynie na
surowcach nie rozwijają innych gałęzi gospodarczych oraz nie wspierają integracji
regionalnej, ponieważ ograniczają się do połączenia regionów jedynie z centrum kraju i
zagranicą, np. infrastrukturą przesyłową166.
Jedne z najbiedniejszych regionów w Rosji są zlokalizowane w obrębie Kaukazu
Północnego. Tereny górskie, gdzie przeważa hodowla i rolnictwo, zamieszkiwane są przez
słabo zrusyfikowaną mozaikę etniczną i religijną. Największe transfery kapitału w ramach
dotacji od władz federalnych dla regionów, które mocno obciążają budżet, transferowane są w
tym kierunku. Ich priorytetowym celem jest utrzymanie porządku w łatwo destabilizującym
się obszarze. Do grupy najmniej zamożnych przynależą także regiony położone na terenach z
trudnymi warunkami klimatycznymi, słabym zaludnieniem, oddalonych od głównych tras
komunikacyjnych i niezawierających pokaźne bogactwa naturalne. Do takich regionów
należy choćby syberyjska Republika Tuwa czy dalekowschodni Żydowski Obwód
Autonomiczny167.
3.2.

Usytuowanie Rosji na arenie międzynarodowej
W 1991 r. Związek Radziecki, tryumfator II wojny światowej i architekt powojennego

ładu, rozpadł się na 15 nowych niepodległych państw, tracąc przed tym liczne wpływy na
świecie, w tym protektorat nad Europą Środkowo-Wschodnią. Największy sukcesor ZSRR,
Federacja Rosyjska, została zmuszona do określenia własnego miejsca w nowym układzie
geopolitycznym. Zachowanie miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ) tylko potwierdził status spadkobiercy poprzedniego imperium. Jednak
trauma po upadku mocarstwa wywołała kryzys w tożsamości międzynarodowej nowej Rosji.
Utrata sporej części terytorium z ludnością oraz pierwszoplanowej roli w kreacji stosunków
regionalnych i międzynarodowych to największa kompromitacja i porażka rosyjskiej
państwowości od stuleci. Mocarstwowość jest zjawiskiem silnie zakorzenionym w rosyjskiej
mentalności.

Status

potężnego mocarstwa legitymizował

autorytaryzm

władz

czy

sankcjonował zorientowanie całego systemu gospodarczego na machinę wojenną, lekceważąc
problemy natury społeczno-ekonomicznej. Mocarstwowość rosyjska przez wieki opierała się
na polityce imperializmu, ekspansji terytorialnej i podporządkowywaniu słabszych ludów czy
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państw. Tradycje imperialne przejawiają się pod dawnymi, choć wciąż żywotnymi, ideami
politycznymi, które także współcześnie są reprezentowane przez elity polityczne i oficjalne
dokumenty

państwowe,

determinujące

ukierunkowanie

rozwoju

kraju

na

wielu

płaszczyznach. Dostęp do pokaźnych złóż surowców, olbrzymia przestrzeń i arsenał
nuklearny decydują o wciąż ważnej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej168.
Po rozpadzie ZSRR i utracie przewodzącej państwem ideologii komunistycznej w
aktywnej debacie publicznej pojawił się konflikt dwóch nurtów politycznych, których
korzenie sięgają rosyjskiej filozofii z XVIII w. Euroatlantyzm, nurt pragmatyczny
wywodzący się z ruchu okcydentalistów, wskazuje na europejski rodowód Rosji i aprobuje
system wartości oraz norm zachodniej cywilizacji. Nurt uwyraźnił się w rosyjskiej polityce
zagranicznej w czasie transformacji ustrojowej, kiedy optowano za zbliżeniem z krajami Unii
Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi. W opozycyjnej koncepcji znajduje się eurazjatyzm
ukształtowany przez ruch słowianofilów. Postuluje on kompletną odrębność Rosji od reszty
świata niczym osobnego kontynentu. Neguje wzór zachodnioeuropejskiego modelu państwa,
promując własne wartości społeczno-polityczne oraz kulturalne. W nurt dobrze wpisuje się
jeszcze świeża antyzachodnia polityka Związku Radzieckiego połączona z syndromem
oblężonej twierdzy, która występuje w retoryce elit politycznych. Idea eurazjanistyczna była
akcentowana od początku transformacji, a jej popularność wzrastała paralelnie wraz z
krytycznym nastrojem społecznym i rozczarowaniem klasy politycznej do przebiegu
przemian. Eurazjatyzm propaguje tradycje imperialne i status przywództwa nad obszarem
rozciągniętym pomiędzy Europą Zachodnią a Chinami169.
Percepcja stosunków międzynarodowych oraz globalnego ładu ze strony Rosji i
państw zachodnich jest rozumiana w zupełnie różny sposób. Świat zachodni w relacjach
międzynarodowych bazuje na ustaleniach pokoju westfalskiego z 1648 r., wedle których
ustalono, iż wszystkie państwa to suwerenne podmioty systemu międzynarodowego i do
każdego z nich podejście ma charakter partnerski. Rosja, zlokalizowana na europejskich
peryferiach, do kształtowania międzynarodowego ładu włączyła się w 1814 r. w trakcie
kongresu wiedeńskiego i w 1945 r. podczas konferencji jałtańskiej, gdzie przystąpiła do stołu
negocjacyjnego jako jedno ze zwycięskich mocarstw. W obu wydarzeniach przyszłą wizję
międzynarodowego porządku kształtowały partnerskie decyzje największych aktorów, gdzie
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drugorzędne państwa ulegały przedmiotowemu podziałowi pomiędzy strefy wpływów.
Postrzeganie przez Rosję własnej strefy wpływów, jako państw zależnych od dyktatu
dominującego mocarstwa, można wiązać z doktryną Breżniewa z 1968 r., w której kraje
podrzędne mają ograniczoną suwerenność, a próba secesji grozi agresywną reakcją. Jest to
również sprzeciw wobec jakichkolwiek ingerencji drugich mocarstw w politykę forsowaną
przez dane mocarstwo w krajach zależnych od siebie170.
Niepewna

międzynarodowa

sytuacja,

wynikająca

z

dezintegracji

ZSRR,

spowodowała, że nowopowstały postradziecki obszar postrzegano jako geopolityczną czarną
dziurę na mapie Eurazji171. Prócz transkontynentalnej Rosji, nowe państwa pojawiły się w
Europie

Wschodniej,

Azji

Centralnej

i

na

Kaukazie

Południowym.

Ambicje

niepodległościowe i doświadczenia historyczne postradzieckich państw przełożyły się na
ograniczenie bądź podtrzymanie więzi dawnej wspólnoty. W regionie, mimo wyłonienia się
państw narodowych i w rezultacie migracji ludności, wciąż znajduje się duży odsetek
rosyjskiej i rosyjskojęzycznej ludności. Kultura i język rosyjski w dalszym ciągu pozostają
elementami silnie spajającym społeczeństwa postradzieckie. Dziedzictwo historyczne i
nostalgiczne tendencje społeczeństw sytuują Rosję jako punkt odniesienia w budowie własnej
państwowości, w tym prowadzenia polityki czy sprawowania władzy172. Państwa zrywające
ze wspólną przeszłością dokonują tego, umniejszając prawa rosyjskiej diaspory czy
ograniczając dostęp do rosyjskich mediów masowych, co spotyka się z negatywną reakcją ze
strony rosyjskiej173.
Obszar postradziecki, określany „bliską zagranicą” bądź „strefą żywotnych
interesów”, zajmuje priorytetowe miejsce w polityce współczesnej Rosji. Władze rosyjskie
postrzegają rolę państwa jako gwaranta bezpieczeństwa i stabilności postradzieckiego
regionu. Rosja spełnia funkcję głównego inicjatora regionalnych struktur z kursem na
eurazjatycką integrację. Z różnorakim skutkiem zmaga się ze zorganizowaną przestępczością,
separatyzmem, terroryzmem i fundamentalizmem islamskim, utrzymując bazy wojskowe na
terytoriach postradzieckich państw. Wojska obecne są w krajach powszechnie uznanych, ale
także nieuznanych republikach separatystycznych zależnych od rosyjskiej pomocy. Wykonuje
także rolę arbitra w regionalnych konfliktach i napięciach pobudzonych po upadku ZSRR.
„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2009, nr 3, s. 125-142.
J. Diec, op.cit., s. 59-63; M. Domańska, Mocarstwowy mit wojny we współczesnej polityce zagranicznej
Kremla, „Komentarze OSW”, 2019, nr 316, s. 6-7.
171
Z. Brzeziński, op.cit., 88-91.
172
W. Zajączkowski, op.cit., s. 239-253.
173
A. Kuczyńska-Zonik, 25 lat statusu nieobywatela na Łotwie, „Przegląd Bałtycki”, 2016, przegladbaltycki.pl
(dostęp 29.04.2020); K. Łasica, Ukraina blokuje rosyjskie portale, „Puls Biznesu”, 2017, pb.pl (dostęp
170

62

Dodatkowo obszar postradziecki służy jako bufor bezpieczeństwa, oddalający rosyjskie
granice od reszty mocarstw z ważnymi, z punktu widzenia rosyjskiej obronności, miejscami
strategicznymi, które Rosja dzierży pod kontrolą. Pogłębianie współpracy państw
regionalnych z zewnętrznymi jest przyjmowane przez Moskwę z zaniepokojeniem i z dużą
dozą podejrzliwości. W przypadku prowadzenia polityki nieprzychylnej rosyjskim dążeniom
przez państwo postradzieckie wykorzystywane są instrumenty dyscyplinujące w sferze
politycznej, militarnej oraz ekonomicznej. Kształtowanie ładu w tej części kontynentu przez
zależność państw pozwala na utrzymanie statusu Rosji jako mocarstwa na arenie
międzynarodowej174.
Rosyjskie inicjatywy w obszarze postradzieckim obejmują kilka zasadniczych
projektów integracyjnych. Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) została powołana w
1991 r. początkowo jako struktura przejściowa dla pokojowej dezintegracji radzieckiego
imperium. Później jako organizacja reintegrująca obszar postradziecki. Jednak sprzeczne
interesy państw, brak wizji rozwoju i konsekwencji w podejmowaniu wspólnych decyzji
przełożyły się na małą efektywność współpracy. W zasadzie postanowienia zrzeszonych
państw pozostają jedynie deklaratywne175. W 1992 r. w ramach WNP utworzono Organizację
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) opartą na współpracy w wymiarze
bezpieczeństwa, której skład zasiliły niektóre państwa WNP. Uczestnictwo w OUBZ
sankcjonuje obecność baz i wojsk rosyjskich w krajach zrzeszonych, co ukazuje dominującą
pozycję Rosji w organizacji176. W 2007 r. Rosja, Białoruś i Kazachstan zainicjowały unię
celną, później w 2012 r. utworzono Wspólną Przestrzeń Gospodarczą, a następnie w 2014 r.
powołano zinstytucjonalizowaną Eurazjatycką Unię Gospodarczą (EUG). Unia Eurazjatycka,
wzorowana na Unii Europejskiej, spełnia funkcję integracyjną na płaszczyźnie politycznoekonomicznej państw postradzieckich nastawionych na ścisłą współpracę z Rosją, uznając jej
zwierzchnictwo. Dominująca pozycja Rosji w EUG jest bezdyskusyjna, a to pozwala na
umocnienie rosyjskich interesów w obszarze postradzieckim i zaniechanie rozszerzenia się
wpływów chińskich czy zachodnich177.
Do najważniejszych rosyjskich partnerów w obszarze postradzieckim zaliczają się
Armenia, Białoruś, Kazachstan oraz Kirgistan. Białoruś, w ramach integracji Związku
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Białorusi i Rosji, stanowi najbliżej skonsolidowanego z Rosją państwa z całego obszaru
postradzieckiego. Większego zaangażowania w relacjach nie przedstawiają państwa
bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, które po rozpadzie ZSRR włączyły się do integracji w
strukturach świata zachodniego. Niełatwe relacje Rosja utrzymuje z Azerbejdżanem, z uwagi
na wsparcie Armenii w konflikcie o Górski Karabach, oraz Mołdawią, gdzie separatystyczna
republika Naddniestrza otrzymuje rosyjską pomoc gospodarczą i militarną. W obu
przypadkach konflikty mają status zamrożonych i powracają w incydentach wzdłuż granic
wytoczonych przez linie frontowe. Najtrudniejsze stosunki z Rosją utrzymują się w relacjach
z Gruzją oraz Ukrainą. W 2008 r. zatargi pomiędzy Gruzinami a prorosyjskimi
Osetyjczykami w granicach Gruzji doprowadziły konfliktu z Rosją i wybuchu konfliktu. W
rezultacie krótkiej wojny utrzymano niepodległość dwóch separatystycznych republik na
terytorium Gruzji, Abchazji i Osetii Południowej. W 2014 r. parcie społeczeństwa
ukraińskiego na integracje ze światem zachodnim oraz zmiana władz drogą rewolucyjną
wywołały gwałtowną reakcję ze strony Rosji. Rosja zaanektowała zdominowany przez
ludność rosyjską Krym i udzieliła pomocy oraz poparcia separatystycznym republikom w
ukraińskim Donbasie. Rosyjska aneksja części ukraińskiego terytorium nie znalazła wielkiego
poklasku wśród bliskich partnerów z obszaru postradzieckiego, jak i innych mocarstw o
zbliżonych interesach.178
Kwestia stosunków Rosji ze światem zachodnim, z Unią Europejską (UE) oraz
Sojuszem Północnoatlantyckim (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO), na
przestrzeni lat zmieniała się diametralnie. Pierwsze lata transformacji przebiegały w
nastrojach prozachodnich. Jednak coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, wysokie koszty
społeczne przemian i niedostateczna pomoc z zewnątrz wpłynęła na poczucie osamotnienia
Rosjan. Wróciło poczucie oszustwa ze strony Zachodu, które potwierdzało się w
propagandzie ZSRR179. Poczucie wzrastało, gdy świat zachodni negatywnie odniósł się do
tłumienia czeczeńskiego separatyzmu w kraju. Wojna w Jugosławii i jej rozpad z udziałem sił
NATO zaniepokoiła rosyjskie elity przed możliwością podzielenia losu Serbów180.
Zmiana rosyjskich władz na przełomie XX i XXI w. i objęcie prezydentury przez
Wladimira Putina sprawiło, że u władzy znalazły się osoby powiązane z radzieckimi służbami
siłowymi, którzy z większym dystansem i podejrzliwością podchodzą do kontaktów z
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zachodnimi partnerami181. W rosyjskiej polityce zaczęły pojawiać się eurazjanistyczne
akcenty z ukierunkowaniem na odbudowę mocarstwowości, czemu sprzyjał wzrost
gospodarczy. Brak zaufania pomiędzy obiema stronami, w tym zarzuty Zachodu o
nieprzejrzystość działań Rosji czy niezadowalające uznanie pozycji Rosji przez Zachód, nie
poprawiały klimatu politycznego. Na progres w stosunkach nie wpłynęły nawet wspólne
interesy

ekonomiczne

czy

współpraca

przeciwko

terroryzmowi

i

radykalizmowi

islamskiemu182. Rosja reagowała negatywnie na rozszerzanie się NATO i UE o kolejne
państwa europejskie bliskie rosyjskich granic. Jeszcze krytyczniej odniesiono się do budowy
infrastruktury obronnej w Europie Środkowej czy poparciu kolorowych rewolucji w obszarze
postradzieckim przez Zachód. Świat zachodni potępiał wykorzystywanie narzędzi nacisków
na kraje postradzieckie przez Rosję, m.in. ograniczanie dostępu do gazu w infrastrukturze
przesyłowej183. Ponowny restart w stosunkach rosyjsko-zachodnich w 2009 r. zainicjowany
przez Baracka Obamę nie potrwał długo. W tym samym roku Rosja bez aprobaty przyjęła
unijną

inicjatywę

Partnerstwa

Wschodniego

zacieśniającą

współpracę

z

krajami

postradzieckimi w Europie Wschodniej i na Kaukazie, wykluczając Rosję184. Do kolejnych
rozbieżności w interesach doszło w trakcie „arabskiej wiosny” rozpoczętej w 2010 r., kiedy
Rosja potępiła destabilizację państw arabskich i interwencje NATO, z uwagi na bliskie
polityczno-gospodarcze związki z tymi krajami185.
Wydarzenia

ukraińskie

i

poprzedzająca

je

próba

podpisania

umowy

stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą w ramach Partnerstwa Wschodniego
zaostrzyła rosyjsko-zachodnie relacje. W rezultacie mocno ograniczono rolę Rosji w Europie,
a wiele układów i umów o współpracy zostało zawieszonych lub zerwanych. Chcąc uniknąć
izolacji kraju na arenie międzynarodowej, władze Rosji zintensyfikowały politykę „zwrotu
na wschód”. Jej początki miały miejsce już w 2009 r. podczas organizacji szczytu BRIC i
SOW w Ufie, następnie w 2015 r. obie organizacje spotkały się na kolejnym szczycie w
Jekaterynburgu (wówczas BRICS). Rosja zaczęła poszukiwać nowych możliwości
współpracy w sferze gospodarczej i w wymiarze bezpieczeństwa. Nastąpiło ożywienie w
stosunkach z krajami regionu Azji i Pacyfiku, szczególnie w relacjach z Chinami i Indiami186.
Najbardziej intensywna relacja polityczno-gospodarcza Rosji ma miejsce w stosunkach
181

Ibidem, s. 74-95.
K. Przybyła, Rosyjska polityka wobec Zachodu – wybrane zagadnienia, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2013,
nr II (26), s. 71-72.
183
J. Diec, op.cit., s. 99-97; Ibidem, s. 110-112.
184
Ibidem, s. 119-125.
185
K.Przybyła, op.cit., s. 72-81.
186
W. Rodkiewicz, Rosyjski „zwrot na Wschód”?, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2018, osw.waw.pl (dostęp
182

65

chińsko-rosyjskich. Rosja wraz z EUG podjęła współpracę sztandarowym projekcie Chin –
Nowym Jedwabnym Szlaku. Zaktywizowała się Szanghajska Organizacja Współpracy (SOW)
pod egidą Rosji i Chin, powołana dla współpracy w wymiarze bezpieczeństwa w regionie
Azji. Silną pozycję Rosja buduje na Bliskim Wschodzie przez uczestnictwo w konflikcie
syryjskim, opowiadając się za siłami rządowymi oraz współpracując ściśle z Turcją i
Iranem187. W 2019 r. Rosja zainaugurowała pierwszy szczyt z krajami afrykańskimi, w której
poruszono tematy zachodniej hegemonii i współpracy państw na różnych płaszczyznach188. W
nowym kursie rosyjskiej polityki władze ukierunkowały kraj na współpracę z państwami
przejawiającymi

nastroje

antyzachodnie

lub

antyamerykańskie.

O

budowie

wielobiegunowego świata i ograniczeniu wpływów świata zachodniego świadczy również
aktywne uczestnictwo w grupie BRICS, dążącej do redefinicji globalnego porządku. Rosja
działa w organizacji Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), gdzie była już
organizatorem szczytu w 2012 r. we Władywostoku. Rosja uaktywniła się także we
współpracy z organizacją ASEAN, w której od 1996 r. jest pełnoprawnym partnerem
dialogu189.
Polityka zagraniczna Rosji zdecydowanie bardziej polega na działaniach hard power
niżeli soft power. W kwestii miękkiej siły dopiero niedawno Rosja dostrzegła płynące z niej
korzyści. W retoryce władz pojawiają się elementy idei eurazjanistycznej, nawiązujące do
wyjątkowości rosyjskiej cywilizacji190. W związku z tym promowane jest hasło „russkij mir”,
zjednoczenia rosyjskojęzycznej diaspory (społeczeństw utożsamiających się z rosyjską
kulturą)

rozsianej

w

obszarze

postradzieckim

i

budowy jednej

wspólnoty pod

przewodnictwem Rosji. Istotną rolę w tej kwestii odgrywa kościół prawosławny, który coraz
częściej pojawia się w rosyjskiej polityce. W zabiegach Rosji o utrzymanie więzi przez kraje
byłego ZSRR wykorzystywany jest potencjał kulturowy, w tym popularyzacja instytutów
języka rosyjskiego, uproszczenia w otrzymaniu rosyjskiego obywatelstwa, rosyjskojęzyczne
media i portale społecznościowe czy łatwa dostępność do edukacji w Rosji. Ponadto
podtrzymywana jest sakralizacja zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej jako wspólnego
dzieła narodów obozu komunistycznego. Władze Rosji propagują również własny model
25.05.2020).
M. Chudziak, W. Rodkiewicz, Korzystny dla Moskwy kompromis rosyjsko-turecki w sprawie Idlibu, Ośrodek
Studiów Wschodnich, 2020, osw.waw.pl (dostęp 25.05.2020); W. Rodkiewicz, Wbrew Ameryce. Polityka
Rosji wobec Iranu, „Komentarze OSW”, 2020, nr 319, s. 1-5.
188
I. Wiśniewska, W. Rodkiewicz, Rosyjska ofensywa dyplomatyczna w Afryce, 2019, osw.waw.pl (dostęp
25.05.2020).
189
W. Tomaszewski, ASEAN – nowa nadzieja Rosji, „Centrum Studiów Polska-Azja”, polska-azja.pl (dostęp
26.05.2020).
190
М. Лисицына, Путин назвал Россию отдельной цивилизацией, «РБК», 2020, rbc.ru (dostęp 27.05.2020).
187

66

rozwoju państwa, określany koncepcją „suwerennej demokracji”, o ustroju demokratycznoautorytarnym z silną pozycją władzy w systemie gospodarczym191.
W polityce zagranicznej Rosji zdecydowanie bardziej zauważalne jest korzystanie z
twardej siły, której koszty użycia oddziaływają negatywnie na międzynarodowy prestiż i
gospodarkę, ale wzbudzają obawy wśród międzynarodowych aktorów. Dotyczy to sytuacji
posługiwania się ekonomicznymi, militarnymi czy politycznymi instrumentami nacisku192.
Rosja udziela poparcia prorosyjskiemu separatyzmowi, który ma miejsce w obszarze
postradzieckim, najczęściej w państwach o krytycznym stosunku do Rosji. Oficjalną częścią
rosyjskiej polityki jest ochrona i niesienie pomocy rosyjskojęzycznej ludności poza granicami
państwa, w tym za pomocą sił zbrojnych193. Do ekonomicznych instrumentów nacisku należą
państwowe firmy, dokonujących presji w dostawach surowców energetycznych, czy
uzależniające kredyty dla państw o słabej sytuacji finansowej194. W aspekcie militarnym
wykorzystywane są zagraniczne bazy wojskowe. Współcześnie kluczową rolę odgrywają
naciski nakreślone w doktrynie Gierasimowa, czyli wykorzystywanie instrumentów
zakulisowych dzięki najnowszej technologii, przede wszystkim w sferze informacyjnej195.
3.3.

Ekonomiczne aspekty rosyjskich stosunków zagranicznych
Federacja Rosyjska nie ma zbyt wiele do zaoferowania na rynkach międzynarodowych

oprócz surowców naturalnych, a przede wszystkim gazu i ropy naftowej. Przychód z eksportu
surowców jest fundamentem rosyjskiego budżetu, a ten stabilności wewnętrznej i pozycji
zewnętrznej państwa. Udział Rosji w gospodarce światowej w 2019 r. wyniósł 1,44% z PKB
o wartości 1750 mld USD196. W założeniach oficjalnych dokumentów dotyczących strategii
rozwoju zauważalne są wzmianki o priorytecie surowców w polityce i gospodarce Rosji, co
poniekąd miałoby uczynić ją mocarstwem energetycznym197. Warto jednak podkreślić, że
191
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podatność rosyjskiej gospodarki na światowe ceny ropy naftowej hamują rozwój gospodarczy
i inwestycyjny, co obniża jej poziom międzynarodowej konkurencyjności. W rankingu IMD
World Competitiveness obrazującym konkurencyjność gospodarek w 2018 i 2019 r. Rosja
utrzymuje się niezmiennie na pozycji 45.198
W wymianie handlowej oraz inwestycjach zagranicznych ważne miejsce zajmują
przedsiębiorstwa państwowe. Gazprom, dzięki rozwiniętej infrastrukturze przesyłowej,
gazociągów, oraz położeniu Rosji na dwóch kontynentach, odgrywa ważną rolę na
eurazjatyckim rynku energetycznym. Długość rosyjskich gazociągów wynosi łącznie ponad
250 tys. km, z czego większość gazu przeznaczonego na eksport przesyłana jest przez
infrastrukturę

zlokalizowaną

w

Europie

Środkowo-Wschodniej

i

Południowej.

Przedsiębiorstwo ma udział w spółkach, do których należą zagraniczne odcinki gazociągów i
zagraniczne sieci dystrybucyjne rosyjskiego gazu. Nowym i alternatywnym kierunkiem
ekspansji gazowej stają się atrakcyjne gospodarki azjatyckie, które do dalszego rozwoju
potrzebują energii. Infrastruktura wykorzystywana jest również do tranzytu gazu pomiędzy
dostawcami i odbiorcami w Europie i Azji. Zagrożeniem dla silnej pozycji Gazpromu stanowi
konkurencja, która wzrasta przez rozwiązania w transporcie gazu skroplonego czy rozwijającą
się technologię wydobycia gazu łupkowego199. Ponadto monopolem Gazpromu w Rosji może
zachwiać powiązany z władzami przedsiębiorstwo Novatek, które rozszerza działalność na
rynkach zagranicznych200. Wzmocnieniu międzynarodowej pozycji Rosji na rynkach gazu
utrudnia zastosowanie ich jako instrumentu w polityce zagranicznej państwa, oferując niskie
ceny krajom popierającym politykę Moskwy, a wstrzymując dostawy jej przeciwnikom201.
Ropociągi, podobnie jak gazociągi, w dużej mierze wykorzystywane są w eksporcie
surowca do Europy, lecz w ostatnich latach stale rozbudowywana jest infrastruktura w
kierunku azjatyckim, w tym do Chin. Rosyjskie przedsiębiorstwa naftowe, przy aprobacie elit
rządzących, poszukują złóż i prowadzą inwestycje zagraniczne w Afryce, Ameryce
Południowej i Azji. Jednak niekorzystny klimat inwestycyjny wewnątrz Rosji (duże ryzyko
polityczne) hamuje rozwój rosyjskich przedsiębiorstw i zamyka przed nimi część
międzynarodowych rynków. Wykorzystywanie sektora naftowego jako instrumentu w
polityce zagranicznej również wpływa na mniejsze zaufanie do rosyjskiego dostawcy. Rosja
jest uczestnikiem porozumienia OPEC+, kartelu państw wydobywających ropę naftową, który
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w przypadku silnych wahań lub spadku cen na surowiec ogranicza jego wydobycie,
wpływając na światowe ceny202.
Wydarzenia ukraińskie w 2014 r. zatrzęsły rosyjskimi stosunkami gospodarczymi z
zagranicą. Zgrzyty polityczne przełożyły się na relacje Rosji z istotnymi partnerami z punktu
wiedzenia ekonomii, jakimi są kraje UE. Sankcje gospodarcze, nałożone wówczas na rosyjską
gospodarkę, w perspektywie długofalowej stały się uciążliwe dla sektora surowcowego, który
został odcięty od najnowszej technologii wydobywczej, co znacznie ograniczyło jego
rozwój203. Obawa przed kolejnymi ofensywnymi ruchami po aneksji Krymu przez Rosję
doprowadziła do polityki redukcji obecności Rosji w Europie, m.in. za pomocą
dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. Projekt budowy gazociągu Nord Stream 2,
nowej nitki przesyłowej z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego, napotyka bariery
prawne oraz wywołuje sprzeciw wśród państw unijnych204. Do ukraińskiego kryzysu
partnerstwo gospodarcze pomiędzy obiema stronami wzajemnie się uzupełniało, Rosja
dostarczała do UE surowców energetycznych do jej funkcjonowania, a UE transferowało
technologię i dostarczało jakościowej produkcji potrzebnej w Rosji205. Warto dodać, że to UE
wsparła rosyjskie przystąpienie do WTO w 2012 r., które negocjowano przez 18 lat206. Przez
utraconą pozycję w Europie, Rosja stara się zrekompensować obecnością gospodarczą na
rynkach Azji i Pacyfiku. W latach 2008-2017 wymiana handlowa pomiędzy Rosją a UE
spadła o 10%, a z krajami azjatyckimi (organizacja ASEAN, Tajwan, Korea Południowa,
Japonia, Indie, Chiny) wzrosła o 8,4%207.
Rosja w obszarze postradzieckim dysponuje najsilniejszym systemem gospodarczym.
Pomimo upływu lat powiązania gospodarcze pomiędzy dawnymi republikami radzieckimi
wciąż są wyraźnie widoczne. Kryzysy nawiedzające rosyjską gospodarkę, takie jak wahania
cen na rynkach ropy naftowej w 2014 r., oddziaływają na osłabienie wzrostu krajów regionu.
W migracji zarobkowej do Rosji, dzięki wzajemnym ułatwieniom umów WNP i EUG,
dominują pracownicy z obszaru postradzieckiego208. Według oficjalnych statystyk w Rosji
201
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żyje ponad 12 mln imigrantów, zajmując 4. miejsce na świecie pod względem przyjmowania
przyjezdnych209. Z zainicjowanych przez Rosję ugrupowaniach integracyjnych najdalsze
kroki poczyniono w ramach EUG, które rozwinęły kwestie gospodarcze bardziej niż WNP.
Projekt z założenia zapewnia swobodę przepływu kapitału, towarów, usług i siły roboczej,
jednak górę w nim, mimo podpisanych umów, biorą rosyjskie interesy polityczne. EUG
ułatwia przejmowanie przedsiębiorstw przez rosyjski kapitał w krajach integracji. Zachętą i
utrzymaniem uczestnictwa państw w EUG są wsparcie finansowe, w postaci atrakcyjnych
kredytów, i gospodarcze, dzięki preferencyjnym cenom na surowce, kosztem rosyjskiej
gospodarki. Model integracji przedstawia wiele ułomności, które sprawiają komplikacje w
dalszym rozwoju. Umowy gospodarcze są deklaratywne i kraje nie przestrzegają ich
stosowania, co prowadzi do wzajemnych konfliktów na tle ekonomicznym. Uczestnikami unii
są państwa skorumpowane, o słabej kulturze instytucjonalnej i władzy autorytarnej.
Utrudnieniem dla integracji jest konkurencyjny charakter rosyjskiego i kazachskiego systemu
gospodarczego, ponieważ oba kraje opierają gospodarki na surowcach energetycznych.
Problem jest również z gospodarką Białorusi, która jest podtrzymywana przez rosyjskie
dotacje i pożyczki. Ponadto na osłabienie potencjału EUG wpłynęło przyjęcie w 2015 r. mało
efektywnych gospodarek Kirgistanu i Armenii210.
Od 2007 r. w ramach rosyjskich inicjatyw gospodarczych funkcjonuje Eurazjatycki
Bank Rozwój założony przez Rosję i Kazachstan. Jego zadaniem stało się wspieranie handlu i
inwestycji w obszarze postradzieckim. Od 2009 r. powstał Eurazjatycki Fundusz Stabilizacji i
Rozwoju w celach walki z kryzysem, który uderzył w postradzieckie gospodarki. Aktualnie w
instytucji obecne są jeszcze: Armenia, Białoruś, Kirgistan i Tadżykistan211.

i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach”, 2016, nr 3 tom 3, s. 49-56.
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И. Жуковский, Как в Германии: сколько мигрантов в России, «Газета.ру», 2019, gazeta.ru (dostęp
23.05.2020).
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T. Bakunowicz, A. Jarosiewicz, E. Fischer, Eurazjatycka Unia Gospodarcza – więcej polityki, mniej
gospodarki, „Komentarze OSW”, 2015, nr 157, s. 1-7; E. Michalik, Unia Eurazjatycka – realną szansą dla
integracji gospodarczej w regionie?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach”, 2015, nr 228, s. 38-46.
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Rys. 3.2. Struktura rosyjskiego eksportu w 2019 r. (w proc.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Внешняя торгоаля Российской Федерации (по данным
таможенной статистики), «Федеральная служба государственной статистики», gks.ru (dostęp:
01.06.2020).

Rys. 3.2. przedstawia strukturę rosyjskiego eksportu w 2019 r., po którym ewidentnie
widać skupienie wymiany handlowej na surowcach. Wartość całego eksportu wyniosła
wówczas 422,8 mld USD (spadek o 4,9% w porównaniu z 2019 r.), z czego 262,4 mld USD
to wartość wywiezionych surowców energetycznych. W strukturze wyeksportowanych
surowców 28,7% odpowiada za ropę naftową i gaz skraplany, a 9,8% za gaz tradycyjny212.
Wzrasta eksport urynkowionego i subsydiowanego przez państwo rosyjskiego rolnictwa, co
uznano za wielki sukces po latach niewydolnego radzieckiego zarządzania. W 2018 r. Rosja
była największym światowym eksporterem zboża o wartości 8,4 mld USD213. W latach 20152019 udział rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego w światowym eksporcie wyniósł 21% i
usytuował go na drugim miejscu za Stanami Zjednoczonymi z wynikiem 36%. W 2019 r.
wartość wyeksportowanego uzbrojenia wyniosła 13 mld USD, to o 2 mld USD więcej niż w
roku poprzednim214.
212

Внешняя торгоаля Российской Федерации (по данным таможенной статистики), «Федеральная
служба государственной статистики», gks.ru (01.06.2020).
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W. Gadomski, Rosyjskie rolnictwo – sukces transformacji rynkowej, „Obserwator Finansowy”, 2019,
obserwatorfinansowy.pl (dostęp 02.06.2020).
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Erin Duffin, Market share of the leading exporters of major weapons 2015, Statista, 2020, statista.com
(dostęp 02.06.2020); И. Ткачев, И. Сидоркова, Поставщики и покупатели оружия задолжали
«Рособоронэкспорту» $13 млрд Как санкции увеличили число должников российской оборонки, «РБК»,
2019, rbc.ru (dostęp 02.06.2020).

71

Rys. 3.3. Struktura rosyjskiego importu w 2019 r. (w proc.)

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie Внешняя торгоаля Российской Федерации (по данным
таможенной статистики), «Федеральная служба государственной статистики», gks.ru (dostęp:
03.06.2020).

Na rys. 3.3. zaprezentowano strukturę rosyjskiego importu w 2019 r. o wartości 243,8
mld USD, która wzrosła o 2,36% w porównaniu z rokiem 2018. Najważniejszym produktem
importowym były maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy o wartości 112,5 mld USD215.
Embargo na import produktów żywnościowych w 2013 r., oprócz zwiększenia inflacji na
rynku wewnętrznym, spowodowało zmniejszenie ujemnego salda w handlu żywnością z
zagranicą o ponad 20 mld USD216. Największy przyrostem w imporcie odznaczyła się
produkcja farmaceutyczna, która w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 3,5 mln USD, osiągając
14 mln USD wartości217.
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Внешняя торгоаля Российской Федерации (по данным таможенной статистики), «Федеральная
служба государственной статистики», gks.ru (02.06.2020).
216
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служба государственной статистики», gks.ru (02.06.2020).

72

Tab. 3.1. Najwięksi zagraniczni partnerzy handlowi Rosji w 2019 r.
Partner handlowy

Wartość obrotów handlowych

Chiny

110,9 mld USD

Niemcy

53,2 mld USD

Niderlandy

48,7 mld USD

Stany Zjednoczone

26,3 mld USD

Turcja

26 mld USD

Włochy

25,2 mld USD

Korea Południowa

24,4 mld USD

Źródło: opracowanie własne na podstawie Внешняя торгоаля Российской Федерации (по данным
таможенной статистики), «Федеральная служба государственной статистики», gks.ru (dostęp:
03.06.2020).

Wśród światowych eksporterów Rosja zajmuje miejsce 16., a w imporcie utrzymuje
miejsce 21.218 Rosyjskie obroty handlowe w 2019 r. wyniosły 666,6 mld USD i spadły o 3%
w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym samym roku nadwyżka handlowa wyniosła 179
mld USD i zmniejszyła się o 15%, zestawiając z rokiem poprzednim. W tab. 3.1.
zamieszczono dane z największymi partnerami handlowymi Rosji w 2019 r., gdzie dominują
Chiny, z którymi w ciągu roku wymiana wzrosła o 2,5%. Pomiędzy 2018 a 2019 r. obroty
handlowe Rosji z UE (udział 41,7% w strukturze obrotów towarowych) zmniejszyły się o
1,1%, a wzrosły z krajami ASEAN o 0,8% (udział 31,8%). Rosja zajmuje istotne miejsce w
zestawieniach wymiany handlowej państw postradzieckich. Udział państwach EUG w handlu
z Rosją wzrósł o 0,4% (udział 8,6%), a w handlu z WNP wzrósł o 0,3% (udział 12,1%).
Białoruś z obrotem o wartości 35 mld USD zajmuje najwyższe miejsce spośród państw
postradzieckich, na drugim miejscu jest Kazachstan z 19,6 mld USD, a na trzecim Ukraina z
wynikiem 11,5 mld USD219.

218

E. Duffin, Leading export countries worldwide 2019, Statista, statista.com (dostęp 02.06.2020); H. Plecher,
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Rys. 3.4. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Rosji w latach 2008-2019 (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Прямые инвестиции в Российскую Федерацию, Центральный
Банк Российской Федерации, 2020, cbr.ru (dostęp 28.06.2020).

Na rys. 3.4. przedstawiono napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w
ostatnich latach. Zauważalny jest wysoki spadek inwestycji po 2013 r., który wynika z
kryzysu i sankcji. Po tym jak sytuacja polityczna stała się mniej przewidywalna inwestorzy
przestali chętnie inwestować w rosyjską gospodarkę. Najwięcej projektów inwestycyjnych
przyciągnięto ze Stanów Zjednoczonych (wzrost z 13 do 33 projektów), na drugim miejscu
znalazły się Niemcy (spadek z 27 na 24) oraz na trzecim Chiny (spadek z 32 do 19). Do
inwestorów z największym zainwestowanym kapitałem w Rosji należy Cypr z 135,5 mld
USD, ale również Luksemburg, Bahamy, Bermudy i Irlandia220. Część zagranicznych
inwestycji to kapitał rosyjskich inwestorów ze spółek zarejestrowanych poza Rosją, w tym w
rajach podatkowych221. Klimatowi inwestycyjnemu szkodzi aktualna sytuacja polityczna
pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ponadto wymieniane przez zagranicznych inwestorów problemy
to biurokracja, dalece niedoskonała legislacja, wadliwy system sprawiedliwości, brak
poszanowania dla własności i ogólne słabe warunki prowadzenia biznesu222.
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Po rosyjskim „zwrocie na wschód” nastąpiło zaangażowanie władz w rozwój
dalekowschodnich regionów. Od 2012 r. funkcjonuje specjalne Ministerstwo ds. Rozwoju
Dalekiego Wschodu, które dba o współpracę biznesową i rozwój gospodarczy zacofanych
azjatyckich regionów Rosji223. W celu ściągania inwestycji utworzono w regionie specjalne
strefy, które mają zachęcać do lokowania zagranicznego kapitału. Najbardziej aktywnym
krajem lokalnie pod względem inwestycji i handlu z dalekowschodnim regionem są położone
blisko Chiny, z którymi prowadzone są międzyrządowe programy do intensyfikacji wymiany
gospodarczej, m.in. poprawiając infrastrukturę, otwierając nowe punkty graniczne czy
uproszczając sprawy formalne dla obcokrajowców224.
Federacja Rosyjska pozostaje aktywnym graczem na arenie międzynarodowej. W
rosyjskich elitach utrzymuje się chęć odbudowy dawnej mocarstwowej pozycji, z czego
wynika

prowadzenie

twardej

polityki

zagranicznej

doprowadzającej

konfrontacji.

Geopolityczne interesy i sprawiedliwość międzynarodowa zdobywane są kosztem
efektywności gospodarczej, co skutkuje negatywnym wpływem na funkcjonowanie całego
państwa. Koncentracja gospodarki na przychodzie z obrotów surowcami energetycznymi stała
się kryzysogenna, ponieważ mocniejsze wahania cen na światowych rynkach spauperyzują
budżet państwa i gwałtownie zahamują postęp gospodarczy. Nienajlepsze notowania
surowców

energetycznych

wymuszają

na

władzach

podjęcie

decyzji

o

zmianie

dotychczasowego modelu państwa i poszukiwanie nowego kursu dla dynamizacji
ekonomicznego rozwoju.

223

Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти».
224
Russia struggles to attract Chinese capitol to its Far East, „Financial Times”, 2019, ft.com (dostęp
27.06.2020).
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ROZDZIAŁ 4.
4.1.

Powiązania gospodarcze w postradzieckiej Azji Centralnej

Charakterystyka ekonomiczna obszaru postradzieckiego
Azja Centralna to obszar postradziecki o powierzchni 4 mln km2 obejmujący pięć

państw, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan, których łączy
wspólna historia, wiara, zbliżone języki oraz podobna kultura i mentalność. Krótki okres
państwowości ze wciąż ugruntowywaną tożsamością narodową powodują, że kraje regionu
doświadczają podobnych barier w rozwoju. Fasadowość środkowoazjatyckich demokracji
wynika z długoletniego odcięcia od świata zewnętrznego i spuścizny radzieckiego modelu
państwa. W rozmaitym stopniu utrzymywane są skłonności władz do autorytaryzmu i braku
poszanowania dla praw człowieka. Trybalizm zakorzeniony w środkowoazjatyckich
kulturach, akceptowalny przez społeczeństwo, służy rozkwitowi praktyk korupcji i
nepotyzmu. Głębsze reformy w systemach państw zatrzymuje klanowość scentralizowanego
systemu władzy, w którym klany w strukturach państwowych konkurują o interesy, a w
zmianach widzą zagrożenie dla własnej pozycji. Wewnątrz państw nakreślony jest wyraźny
podział na nowoczesne centrum (zwykle stolice) i konserwatywne peryferie. Powszechny
problem stanowi rozwarstwienie społeczne, ponieważ ludzie żyjący w ubóstwie to podatny
grunt na islamski radykalizm tłumiony w całym obszarze postradzieckim. Specyficzne
uwarunkowania regionu sprawiają, że występują w nim silne związki pomiędzy polityką a
gospodarką225.
Tab. 4.1. PKB państw Azji Centralnej w ostatnich trzech dekadach (w mld USD)
PKB w 1999 r.

PKB w 2009 r.

PKB w 2019 r.

Kazachstan

16,9

115,3

170,3

Kirgistan

1,2

4,7

8,4

Tadżykistan

1,1

5,0

8,3

Turkmenistan

2,5

20,2

42,0

Uzbekistan

17,1

33,7

60,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Bank national accounts data, and OECD National Accounts
data files. World Bank, data.worldbank.org (dostęp 05.06.2020).

Każde z państw po dezintegracji ZSRR rozpoczęło budowę państwa na zbliżonym
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R. Kłaczyński, E. Sadowska, Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka,
społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 9-13.
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poziomie zacofania, choćby z wyeksploatowaną radziecką infrastrukturą. Przedstawiciele
władz obrali odrębne modele rozwoju państwa, które przełożyły się na konkretne wyniki
gospodarcze. Informacje przedstawione w tab. 4.1 obrazują wzrost gospodarczy państw Azji
Centralnej w ostatnich trzech dekadach. Wyższy wzrost gospodarczy Kazachstanu,
Turkmenistanu i Uzbekistanu wynika z bogatych złóż surowców energetycznych. Najsłabiej
wypadają górskie republiki Kirgistanu i Tadżykistanu położone we wschodniej części
regionu, nieposiadające strategicznych surowców. W 2019 r. wartość PKB całego regionu
wyniosła ok. 289,5 mld USD.
Kazachstan ze stolicą w Nur-Sułtanie (nazwa Astana do 2019 r.) o zaludnieniu 18,7
mln to największy kraj w Azji Centralnej o powierzchni 2,7 mln km2. Od uzyskania
niepodległości do 2019 r. państwem rządził Nursultan Nazarbajew, którego na stanowisku
prezydenta poprzez kontrolowaną sukcesję zastąpił Kasym-Żomart Tokajew226. Największym
ośrodkiem miejskim pozostaje dawna stolica położona na południu kraju – Ałmaty, obecnie
główne

środkowoazjatyckie

centrum

finansowe.

Pomiędzy

regionami

występują

charakterystyczne różnice, południe skupia ponad jedną trzecią mieszkańców kraju, na
północy kraju dominują etniczni Rosjanie, a zachód, słabo zasiedlony, skoncentrowany jest
przemyśle wydobywczym. Szacuje się, że na terytorium państwa znajduje się 99 z 118
pierwiastków tablicy Mendelejewa. Kazachstan to największy producent uranu na świecie z
40,57% udziału. Jest na 12 miejscu jako światowy wydobywca ropy naftowej, a ponadto
posiada duże pokłady żelaza, złota, węgla, boksytów i miedzi. W 2019 r. z sumy 57,7 mld
USD wyeksportowanych towarów za 67% przychodu odpowiadał sektor energetyczny227.
Kazachstan urzeczywistnił wiele zainicjowanych reform polityczno-instytucjonalnych
oraz gospodarczych, które ustabilizowały kraj i usytuowały go na miejscu regionalnego
lidera. Wartość PKB per capita (PPP) w 1999 r. wynosiła 1,1 tys. USD, a w 2019 r. osiągnęła
wartość 26,2 tys. USD228. Do sukcesu można zaliczyć zliberalizowanie handlu zagranicznego,
prywatyzację państwowych przedsiębiorstw, poprawę warunków prowadzenia biznesu czy
otwarcie gospodarki na kapitał zagraniczny229. W latach 1991-2019 do kraju napłynęły
inwestycje o wartości 330 mld USD ze 130 państw, w tym głównie ze Stanów
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Zjednoczonych, Rosji, Chin i krajów Unii Europejskiej230. Zwieńczeniem sukcesów
ekonomicznych w krótkiej historii kazachskiej państwowości stała się organizacja światowej
wystawy EXPO 2017 w Astanie (aktualnie Nur-Sułtan)231.
Kazachski systemu polityczno-gospodarczy jest daleki od standardów w rozumieniu
świata zachodniego. Zauważalne są wpływy polityczno-biznesowych koneksji na państwo,
lecz mimo to kraj posuwa się daleko w realizacji polityki ekonomicznej i w poprawie modelu
rozwoju. Władze kładą nacisk na kwestie gospodarcze, a w drugiej kolejności na polityczne,
co odbywa się za społecznym przyzwoleniem232. Niestabilność kazachskiej gospodarki dało
się odczuć w trakcie wahań światowych cen surowców energetycznych. Kryzys wykazał
uzależnienie wzrostu gospodarczego od eksportu surowców, czyli zjawiska „choroby
holenderskiej”. W konsekwencji nastąpił spadek wartości PKB z 236,6 mld USD w 2013 r. do
137,3 mld USD w 2016 r.233 Władze zapobiegawczo podjęły decyzję o upłynnieniu krajowej
waluty tenge i jej deprecjacji o 26%, co wpłynęło pozytywnie na eksport, lecz zubożyło
społeczeństwo234.
Na

podstawie

oficjalnych

programów

strategicznego

rozwoju

Nazarbajewa

przyspieszono wdrażanie kolejnych reform, których docelowym zadaniem jest wejście do
grona 30 najnowocześniejszych światowych gospodarek do 2050 r. W ramach reform
kontynuowana jest prywatyzacja i liberalizacja kazachskiego rynku i ograniczenie w nim roli
państwa. Postawiono na dalszą poprawę klimatu inwestycyjnego, aby przy pomocy
zagranicznych kapitału i technologii rozwijać inne gałęzie gospodarki poza sektorem
surowcowym. Do priorytetu należy modernizacja i rozbudowa poradzieckiej infrastruktury w
celu zwiększenia przepustowości tranzytu dla przewozów Europa-Azja. Na najbliższe lata
zaplanowano również rozwój w kierunku robotyzacji i cyfryzacji gospodarki235.
Uzbekistan ze stolicą w Taszkiencie to najludniejsze państwo w Azji Centralnej z 33,4
mln mieszkańców oraz powierzchni 447,4 tys. km2. W ciągu dwóch dekad przez wysoki
przyrost naturalny społeczeństwo zwiększyło się o 10 mln ludzi. Kraj, mieszczący się w
230
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centrum dawnego Jedwabnego Szlaku, dysponuje nienajgorszą i wciąż rozwijaną
infrastrukturą transportową. Na terytorium państwa występują pokaźne złoża surowców
strategicznych. Uzbekistan jest na 9 miejscu na świecie w wydobyciu złota oraz na 7 miejscu
w globalnym wydobyciu uranu, jak i gazu ziemnego. Kraj posiada także niemałe złoża ropy
naftowej. Rolnictwo, generujące 17,3% PKB, produkuje bawełnę, w której państwo jest na 7
pozycji wśród światowych producentów. W 2019 r. obroty handlowe z zagranicą wyniosły
42,2 mld USD i zwiększyły się o 26% w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksport zapewnił
przychód o wartości 23,3 mld USD, z czego 28,5% to złoto i metale szlachetne, 19,9% usługi,
14,1% surowce energetyczne, 9,1% tekstylia. Głównymi partnerami są Chiny, Rosja,
Kazachstan, Turcja, Korea Południowa i Niemcy236.
Od 1991 r. do 2016 r. prezydentem Uzbekistanu był satrapa Islam Karimow, który
zarządzał krajem przez rozbudowany aparat represyjny, gdzie służby bezpieczeństwa ściśle
kontrolowały funkcjonowanie gospodarki. Władze brutalnie rozprawiały się z przeciwnikami.
Przesadne ambicje Karimowa w zdobyciu pozycji regionalnego lidera, m.in. przez
wykorzystywanie mniejszości uzbeckiej w krajach ościennych, zepsuły sąsiedzkie relacje. W
2005 r. po brutalnym rozprawieniu się z protestami przeciw władzom kraj wszedł na drogę do
samoizolacji. Doprowadzono do trudnej sytuacji gospodarczej, gdzie płaca minimalna
osiągnęła ok. 7 USD miesięcznie, będąc najniższą w całym obszarze postradzieckim. Szybki
przyrost naturalny, zwiększające się bezrobocie i brak konkretnych inwestycji osłabiło
gospodarkę, przez co jednym z istotnych dochodów społeczeństwa stały się transfery
finansowe od uzbeckiej migracji. Po śmierci Karimowa władzę w kraju objął były premier
Szawkat Mirzijojew z kursem na liberalizację systemu państwa237.
W programie radykalnych reform Mirzijojewa na lata 2017-2021 wskazano
następujące priorytety: usprawnienie demokracji, reforma systemu praworządności,
liberalizacja gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, tolerancja wobec
mniejszości

narodowych

i

religijnych

oraz

zrównoważona

polityka

zagraniczna.

Znormalizowano relacje sąsiedzkie, a nawet podjęto zakrojoną współpracę z niedawnymi
wrogami. Rozpoczęto restrukturyzację służb bezpieczeństwa i ograniczono ich wpływ na
gospodarkę. Uwolniono kurs krajowej waluty – suma i umożliwiono jej wymienialność na
waluty zagraniczne. Zwiększono liczbę specjalnych stref ekonomicznych z 3 do 21,
technologicznej, „Obserwator Finansowy”, 2018, obserwator finansowy.pl (dostęp 12.06.2020).
Внешняя торговля Республики Узбекистан, Государственный комитет по статистике Республики
Узбекистан, 2020, stat.uz (dostęp 12.06.2020).
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zlikwidowano państwowy monopol na eksport i rozwiązano państwowe gospodarstwa rolne.
Postawiono na rozwój przemysłu tekstylnego, produkcji materiałów budowlanych, rolnictwa,
farmacji oraz turystyki. Poprawa klimatu inwestycyjnego przyciągnęła kapitał zagraniczny,
który w 2019 r. wyniósł 9,3 mld USD, inwestując w sektor motoryzacyjny, wydobywczy,
elektrotechniczny i tekstylny. Po politycznej odwilży w 2018 r. w kraju działało 2558
zagranicznych przedsiębiorstw, a w 2019 r. już 8536238. Przez szybkość i radykalizm reform
Uzbekistan stał się potencjalnym kierunkiem dla międzynarodowego biznesu do lokowania
inwestycji239.

Jednak

wciąż

istnieje

ryzyko

destabilizacji

państwa

w

przypadku

poważniejszych problemów ekonomicznych dopiero reformowanej gospodarki.
Turkmenistan (Turkmenia) ze stolicą w Aszchabadzie to kraj o powierzchni 488,1 tys.
2

km zdominowanej przez pustynie i liczący 5,9 mln mieszkańców. Kraj utrzymuje się w
samoizolacji od ogłoszenia w 1992 r. statusu państwa neutralnego. Od uzyskania
niepodległości do 2006 r. władzę sprawował prezydent Saparmyrat Nyyazow, budujący
tożsamość narodową wokół kultu własnej osoby (Turkmenbasza – ojciec Turkmenów).
Mocno scentralizowana władza, rozbudowany aparat represji i praktycznie brak sektora
prywatnego spowodował, że ustrój państwa przyjął formę totalitaryzmu. W 2007 r. władzę
objął Gurbanguła Berdimuhamedow, który delikatnie zliberalizował kraj, odrzucając kult
jednostki. Zezwolił on na niewielki sektor prywatny w sferze usług, ułatwił formalności w
poruszaniu się po kraju, uregulował wymianę krajowej waluty manata na inne, zreformował
politykę fiskalną, przyjął nowe regulacje w kwestii inwestycji zagranicznych oraz rozpoczął
aktywniejszą politykę zagraniczną, luzując politykę samoizolacji240.
Turkmenistan od początku nie doświadczył radykalnych reform systemu państwa, a
struktura gospodarki pozostaje nieprzejrzysta. Totalitarny ustrój nie pozwala na pełną
weryfikację ukrywanych danych statystycznych. Problemem w rozwoju jest skostniały system
zarządzania, słabo zmodernizowana infrastruktura i przestarzała technologia produkcji, co
przekłada się na coraz gorszą wydajność gospodarki241. Rozbudowana biurokracja kontroluje
całą gospodarkę w państwie, a respektowanie prawa jest zależne od kaprysów władz242. Od
238
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początku państwowości do 2018 r. suma zagranicznych inwestycji wyniosła 36 mld USD.
Ponad 80% z nich należy do sektora naftowo-gazowego243. Turkmenistan ma jedno z
największych złóż gazu na świecie, a w jego produkcji jest na pozycji 14. Na szelfie Morza
Kaspijskiego Turkmenistan dysponuje mniejszymi niż gaz pokładami złóż ropy naftowej. W
gospodarce występuje zjawisko „choroby holenderskiej”, 90% turkmeńskiego eksportu to
surowce, z czego głównie gaz. Zawirowania na światowych rynkach surowców w 2014 r.
wywołały kryzys gospodarczy w Turkmenistanie, a w rezultacie mniejszy budżet i spadek
wartości waluty krajowej. Państwo ratowało się cięciem szerokich przywilejów socjalnych
(np. bezpłatne paliwo, woda, itp. stały się płatne), przerzucając koszty kryzysu na
społeczeństwo. Pogłębienie kryzysu gospodarczego może doprowadzić do destabilizacji
państwa244. Niemałym sektorem Turkmenistanu jest rolnictwo (21% PKB), skupione na
bawełnie i pszenicy. Krajowy przemysł stoi na słabym poziomie, brakuje małych i średnich
firm, przez co wiele towarów należy importować245.
Kirgistan (Kirgizja) ze stolicą w Biszkeku to najmniejszy kraj Azji Centralnej.
Zajmuje powierzchnię 200 tys. km2 pokrytą w 80% krajobrazem górskim o zaludnieniu 6,4
mln mieszkańców. W granicach państwa panuje duży kontrast pomiędzy bogatą północą ze
stolicą Biszkek a biednym południem z drugim co do wielkości miastem w kraju
zlokalizowanym w Kotlinie Fergańskiej, Osz. W pierwszych latach niepodległości
zagrożeniem dla państwowości było zajęciem południa kraju przez islamskich bojowników.
Częste kryzys polityczne, w tym dwie rewolucje w 2005 r. i 2010 r. spowodowały, że kraj
uznaje się za mało stabilny, co zniechęca do inwestycji. Próba wprowadzenia autorytaryzmu
czy doprowadzenie do trudnej sytuacji gospodarczej skończyło się siłowym odsunięciem
dwóch prezydentów. W 2017 r. prezydent Almazbek Atambajew, kończąc kadencję
prezydenta, pierwszy raz w historii Azji Centralnej w sposób proceduralny przekazał władzę
następcy wybranemu w wyborach, Sooronbajowi Dżeenbekowowi246.
Przez lata udało się przeprowadzić wiele reform dla deregulacji gospodarki i
ograniczenia roli państwa w rynku, m.in. przez prywatyzację znacznych aktywów
państwowych. W dalszym ciągu potrzebne są reformy w sferze fiskalnej, instytucjonalnej czy
ekonomicznej. Saldo handlu w 2019 r. wyszło na minusie, łączne obroty wyniosły 6,9 mld
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USD, z czego jedynie 2 mld USD to eksport247. Bezrobocie w trendzie wzrostowym jest na
poziomie 7,36%. Nienajlepsza sytuacja gospodarcza sprawia, że około 13% kirgiskiej
populacji pracuje za granicą, a ich transfery pieniężne w 2018 r. wyniosły 2,8 mld USD.
Odsetek ludzi żyjących w ubóstwie to ok. 27%248. Zagraniczny dług w 2019 r. wyniósł 4,5
mld USD249. Kirgistan posiada niewielkie pokłady surowców energetycznych. Na terytorium
państwa występują zasoby złota, węgla i rud metali, które wypełniają 56% struktury eksportu.
Kraj posiada duże zasoby wodne wykorzystywane w hydroenergetyce, która jest uznawana za
perspektywiczną gałąź gospodarki. Przez długi czas Uzbekistan wysuwał obiekcje w sprawie
budowy elektorowi wodnych, co wpływało na ochłodzenie we wzajemnych stosunkach.
Kirgistan potrzebuje inwestycji w przestarzałą infrastrukturę, rolnictwo i przemysł. W
rolnictwie Kirgistan zajmuje się uprawą bawełny, tytoniu oraz owoców250. W 2019 r. do kraju
napłynęły inwestycje o wartości 1,1 mld USD, które w większości trafiły do przemysłu
przetwórczego. Do głównych kirgiskich partnerów gospodarczych zaliczają się Chiny, Rosję,
Stany Zjednoczone, Turcję i kraje regionu251.
Tadżykistan ze stolicą w Duszanbe to jedno najbiedniejszy państw świata. To
najbardziej górzysty kraj regionu o powierzchni 143,1 tys. km2, który liczy 9,1 mln
mieszkańców. W latach 2009-2019 populacja zwiększyła się o prawie 2 mln ludzi. Tadżycka
państwowość ma krótką i trudną historię oraz niepewną przyszłość. Kraj mieści się w nie
najlepszym sąsiedztwie oraz obejmuje konfliktogenne terytorium Kotliny Fergańskiej252. Na
początku niepodległości w latach 1992-1997 przez kraj przeszła krwawa wojna domowa
pomiędzy rządem a ugrupowaniami opozycyjnymi, w tym islamskimi bojownikami. Wojna
skończyła się za porozumieniem obu stron. Od początku autorytarne rządy sprawuje
prezydent Emomali Rahmon, który zlikwidował limit kadencji. Aparat państwa jest silnie
zbiurokratyzowany. Problem sprawia kontrola własnego terytorium. Reformy systemu
państwa są realizowane powoli i niekonsekwentnie albo bywają niedokończone. Panuje niskie
poszanowanie dla prawa, a normy i regulacje pozostają niezmienną spuścizną ZSRR.
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Utrapieniem władz są utarczki regionalnych klanów i zagrożenie islamskim radykalizmem w
spauperyzowanym społeczeństwie253. Ubóstwo obejmuje ok. 27% społeczeństwa, choć w
ostatnich latach maleje254.
Słabo rozwinięty system gospodarczy i brak alternatywnego modelu rozwoju państwa
sprawia, że tadżycka gospodarka ma charakter egzystencjalny. Przemysł, rolnictwo i
infrastruktura pozostają przestarzałą spuścizną ZSRR. Tadżyckie PKB per capita (PPP) w
2008 r. wyniósł 2,2 tys. USD, a po 10 latach w 2018 r. wzrósł do 3,3 tys. USD. W kraju
niewystarczającej liczby miejsc pracy, a zarobki są na niskim poziomie. W 2019 r. bezrobocie
wyniosło 11,8%255. W państwie funkcjonuje duża szara strefa, na której budżet traci rocznie
nawet 17% PKB256. Do problematycznej kwestii należy masowa emigracja osób w wieku
produkcyjnym, co osłabia potencjał gospodarczy. Warto jednak zwrócić uwagę, że tadżycka
emigracja najbardziej na świecie wspiera rodzimą gospodarkę poprzez transfery pieniężne do
krewnych w kraju, za co odpowiada około 41% PKB (najwięcej na świecie)257. W 2019 r.
zadłużenie państwa wyniosło 2,9 mld USD, a to w stosunku do wzrostu gospodarczego 35,8%
PKB258. Kłopoty z płynnością finansową sprawiają, że pogarsza się stan systemu edukacji, na
czym traci kapitał ludzki Tadżykistanu. Niewystarczające fundusze nie pozwalają na
rozwojowe inwestycje, więc władze są zmuszone do skorzystania z międzynarodowej
pomocy. Wielkim sukcesem było uruchomienie w 2018 r. sztandarowego projektu władz,
hydroelektrowni Rogun, budowanej z przerwami od ponad 40 lat. Elektrownia wodna ma być
wykorzystywana od eksportu energii do państw ościennych. Nawiązano w tej sferze
współpracę z Uzbekistanem, który jeszcze w okresie rządów Karimowa widział w elektrowni
zagrożenie dla własnej niezależności. Ocenia się, że hydroenergetyka to najbardziej
perspektywiczna gałąź tadżyckiej gospodarki259. Kraj nie posiada znaczących złóż surowców
energetycznych260. Produktem eksportowym jest energia wytwarzana przez elektrownie
wodne, aluminium, bawełna i artykuły rolnicze. W 2019 r. wyeksportowano towary o
wartości 1,2 mld USD, gdy import wyniósł 3,3 mld USD. W tym samym roku napłynęły
inwestycje zagraniczne o wartości 346 mln USD. Do głównych partnerów gospodarczych
253
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należą Chiny, Rosja, Turcja i kraje regionu261.
Tab. 4.2. Azja Centralna w wybranych międzynarodowych rankingach w 2019 r.
Index of

Ease of Doing

Global

Corruption

Economic

Business

Competitiveness

Perceptions

Freedom

ranking

Report

Index

Kazachstan

59

28

52

113

Kirgistan

79

80

96

126

Tadżykistan

122

106

104

153

Turkmenistan

164

-

-

165

Uzbekistan

140

69

-

153

Źródło: opracowanie własne na podstawie rankingów Heritage Foundation; World Bank; World Economic
Forum, Transparency International (dostęp 06.06.2020).

W zależności od jakości złóż bogactw naturalnych i poczynań lokalnych elit
politycznych sytuacja gospodarcza państw Azji Centralnej na przestrzeni trzech dekad
poprawiła się bądź pozostała w regresie.

W tab. 4.2. zaprezentowano region

środkowoazjatycki w czterech rankingach: indeks wolności gospodarczej, ranking łatwości
prowadzenia przedsiębiorstwa, światowy ranking konkurencyjności gospodarek oraz indeks
percepcji korupcji. W krajach regionu utrzymuje się trudna do zwalczenia korupcja, która
wynika ze wspomnianego trybalizmu i spuścizny rosyjskiego zwierzchnictwa. Nieimponujące
miejsce w rankingu państwa lub jego nieuwzględnienie wiąże się ze słabością jego ą systemu
gospodarczego, zamkniętym charakterem czy niejasnymi lub utajnionymi danymi
ekonomicznymi. Pozytywne konsekwencje reform, jak wynika z rankingów, przedstawiają
gospodarki Kazachstanu, a następnie Kirgistanu.
4.2.

Byłe republiki radzieckie w relacjach gospodarczych z Rosją
Nowa Rosja w okresie transformacji ustrojowej zrezygnowała z peryferyjnych

republik, uznając je za niepotrzebny balast dla reformowanego systemu gospodarczego.
Trudności ekonomiczne, z jakimi borykała się Rosja w latach 90. XX w., uniemożliwiały
wystarczające wsparcie finansowe republik czy zaangażowanie militarne w regionie. Bierne
podejście Rosji do sytuacji w regionie spowodowało, że pojawili się w nim nowi gracze,
bliższe kulturowo i religijnie kraje islamskie, szeroko rozumiany świat zachodni oraz
261
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wschodzące gospodarczo Chiny. Koncepcja rosyjskiej polityki zagranicznej uległa redefinicji
dopiero na początku XXI w. po rotacji rosyjskich elit, nastawionych na odbudowę
mocarstwowej pozycji Rosji, oraz w wyniku znaczącego rozwoju rosyjskiej gospodarki.
Ambitny powrót Moskwy do aktywnej polityki w regionie nie spotkał się z powszechnym
entuzjazmem

i

nie

zahamował

środkowoazjatyckich

republik

ekonomicznych zwrotami w kierunku innych międzynarodowych aktorów

przed
262

polityczno-

.

Azja Centralna zajmuje nie mniej ważne miejsce w rosyjskiej polityce zagranicznej.
Utrzymanie hegemonistycznej pozycji w regionie wiąże się z realizacją ambicji
mocarstwowych. Rosja jako mocarstwo energetyczne stara się sprawować kontrolę nad
wydobyciem surowców także w innych krajach, w tym bogatej w ropę naftową i gaz Azji
Środkowej. Ponadto region służy jako strefa buforowa odseparowująca nieustabilizowane
państwa, gdzie działają islamscy fundamentaliści oraz zorganizowana przestępczość
narkotykowa, m.in. w Afganistanie263.
Rosja prowadzi z państwami środkowoazjatyckimi relacje bilateralne albo poprzez
forum ugrupowań integracyjnych. Współpraca przebiega z rozmaitym zaangażowaniem
państw regionu. Wszystkie państwa Azji Centralnej uczestniczą w spotkaniach WNP, lecz w
ramach OUBZ udział bierze jedynie Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Do EUG należą
Kazachstan i Kirgistan, które są w bliskich relacjach z Rosją. Wszystkie państwa z wyjątkiem
Turkmenistanu biorą udział w SOW, gdzie ton nadaje rosyjsko-chiński tandem. Postrzeganie
Rosji i jej roli w obszarze jest odbierane negatywnie, jak i pozytywnie. Niektóre państwa
odcięły się od rosyjskich wpływów zaraz po upadku ZSRR, a inne podjęły współpracę,
pokładając nadzieje na profity. Da się zauważyć, że lokalne starania dla dywersyfikacji
międzynarodowych kontaktów bywają świadomym wymuszeniem na Moskwie określonych
korzyści. Największa intensyfikacja działań Rosji w regionie nastąpiła po amerykańskiej
operacji w sąsiednim Afganistanie w 2001 r., podczas której bazy koalicji antyterrorystycznej
znalazły się na terenach republik. Konflikty, w których Rosja uczestniczyła w Gruzji w 2008
r. i w Ukrainie w 2014 r. nie uzyskały aprobaty Azji Centralnej, a jedynie nasiliły obawy do
podzielenia podobnego losu264. Rosyjskim sukcesem w 2018 r. w regionie było zawarcie
porozumienia o statusie prawnym Morza Kaspijskiego przez Rosję, Azerbejdżan, Iran,
Kazachstan i Turkmenistan. W negocjowanej 20 lat umowie przyjęto zasady o podziale
Таджикистана, 2020, nbt.tj (dostęp 5.06.2020).
M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s.
141-143.
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zbiornika, zakazie obecności wojsk państw spoza porozumienia oraz blokowaniu projektów
zagrażających ekologii265.
Rys. 4.1. Porównanie wartości PKB per capita Federacji Rosyjskiej i państw Azji
Centralnej w latach 2008-2018 (w mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Bank national accounts data, and OECD National Accounts
data files. World Bank, data.worldbank.org (dostęp: 15.06.2020).

Przeważająca pozycja Rosji w relacjach z krajami Azji Centralnej przejawia się na
wielu płaszczyznach. Rosja pod względem gospodarczym jest bardziej rozwinięta
gospodarczo od środkowoazjatyckich republik, co ilustruje rys. 4.1. Kazachstan na grafice ma
wysokie notowania, jednakże należy brać pod uwagę, że dysponuje on o wiele mniejszą
populacją niż Rosja. Przedstawione na rys. 4.1. wspólne problemy ze wzrostem
gospodarczym (lata 2008-2009 i 2013-2016) dotyczą nie tylko zjawiska „choroby
holenderskiej”, ale także oddziaływania problemów rosyjskiego rynku, z którymi regionalne
gospodarki są silnie powiązane po czasach radzieckich. W ogólnym rozrachunku Rosja
zajmuje wysokie miejsce w zagranicznej strukturze wymiany handlowej i inwestycjach w
poszczególnych republikach, czego nie można powiedzieć o kapitale republik w Rosji. Kraje
Azji Centralnej, poza Kazachstanem, nie mają wielkiego znaczenia rosyjskim handlu
zajmując jego strukturze mniej niż 1% udziału. Wieloletnie wykluczenie regionu oraz jego
264
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Ibidem, s. 26-27.
M. Marszewski, Spóźniony podział Morza Kaspijskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2018, osw.waw.pl
(dostęp 10.06.2020).
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położenie wpływa na konieczność prowadzenia importu i eksportu przez lepiej zintegrowaną
z regionem rosyjską infrastrukturę. Rosja to atrakcyjny kierunek legalnych i nielegalnych
migracji zarobkowych gastarbeiterów z Azji Centralnej, którzy wypełniają braki siły roboczej
w kraju, a jednocześnie transferami pieniężnymi znacząco wspomagają rodzime gospodarki.
Kultura i język rosyjski w dalszym ciągu utrzymują ważne miejsce w przestrzeni publicznej i
biznesowej na całym środkowoazjatyckim obszarze266.
Tab. 4. Handel zagraniczny poszczególnych państw Azji Centralnej z Federacją
Rosyjską w 2019 r. i porównanie z rokiem poprzednim (w mld USD i proc.)
Wartość

Zmiana po

Eksport do

Import z

Bilans

obrotów

roku o

Rosji

Rosji

wymiany

Kazachstan

19,6

7,7%

5,5

14,1

- 8,4

Kirgistan

1,9

0,9%

0,3

1,6

- 1,3

Tadżykistan

1

10,8%

0,1

0,9

- 0,8

Turkmenistan

0,7

56,8%

0,2

0,5

- 0,3

Uzbekistan

5,1

16%

1,2

3,9

- 2,7

Łącznie

28,3

0,9%

7,3

21

- 13,5

Źródło: Обзоры внешней торговли, Портал Внешнеэкономической Информации Министерства
Экономического Развития Российской Федерации, 2020, ved.gov.ru (dostęp 17.06.2020); Внешняя
торговля России в 2019 году, Подготовлено сайтом Внешняя Торговля России на основе данных
Федеральной таможенной службы России, 2020, russian-trade.com (dostęp 17.06.2020).

Na przedstawionych danych tab. 4.3. można zauważyć, że Rosja zdecydowanie
dominuje w bilansie handlowym z poszczególnymi środkowoazjatyckimi republikami.
Kluczowym rosyjskim partnerem w regionie jest Kazachstan, który zajmuje 10 miejsce w
strukturze handlowej Rosji, a jednocześnie Rosja w strukturze kazachskiej utrzymuje się na 3
miejscu. W 2019 r. u wszystkich państw regionu odnotowano wzrost wymiany z Rosją.
Państwa Azji Centralnej nie mogą zaoferować Rosji zbyt wiele prócz surowców
energetycznych, a barierą w rozwoju handlowym jest przewaga prostej i przestarzałej
produkcji rolniczej czy przemysłowej.
Rosja w spełnianiu własnych ambicji dysponuje wachlarzem instrumentów oraz metod
nacisków na kraje Azji Centralnej. Warto podkreślić, iż Rosja panująca przez lata nad
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obszarem dobrze zinfiltrowała region i ma sieci kontaktów polityczno-biznesowych wśród
miejscowych władz. Popularność języka rosyjskiego i obecność rosyjskojęzycznej edukacji i
mediów, znacznie większa niż na Kaukazie Południowym, sprzyja wykorzystaniu miękkiej
siły w regionie. Ważną rosyjską kartą przetargową jest migracja zarobkowa z regionu
wykorzystywana do pokazowych deportacji czy zaostrzania prawodawstwa imigracyjnego.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku polityki taryfowej i nagłych wysokich ceł dla
biedniejszych gospodarek. Oferty atrakcyjnych kredytów i umarzania zadłużeń skutkują
ustępstwami lokalnych władz na rzecz rosyjskich kontroli w sferach strategicznych.
Niestabilność obszaru, na którą wpływ ma brak wzajemnego zaufania państw, pozwala na
wykorzystanie lokalnych animozji, okazując formalne bądź nieformalne poparcie. Dotyczy to
konfliktów klanowych, terytorialnych, etnicznych czy o zasoby wodne. W części państw
rosyjskie siły militarne uzyskały zezwolenia na rozmieszczenie obiektów wojskowych, które
mogą posłużyć wywarciu presji przez stosowną reakcję lub jej brak na problemy. Projekty
integracyjne Rosji w regionie uzależniają od niej i zapobiegają rozszerzeniu się wpływów
państw spoza obszaru postradzieckiego267.
Kirgistan, obok Tadżykistanu, jest uważany za najbardziej zależną republikę od Rosji.
Kirgizi są mocno zrusyfikowanym społeczeństwem, dlatego jednym z oficjalnych języków
państwowych jest rosyjski, a także istnieje powszechny dostęp do rosyjskojęzycznych
mediów i edukacji, co wpływa na postrzeganie Rosji jako kraju sojuszniczego. Zdecydowanie
najbardziej układa się współpraca w wymiarze bezpieczeństwa. Na terytorium państwa
przebywa Federalna Służba ds. Kontroli Obrotu Narkotyków oraz usytuowane są rosyjskie
obiekty wojskowe, pierwsze w Azji Centralnej od upadku ZSRR, których umowa
dzierżawcza trwa do 2032 r.268 Wzmocnienie rosyjskiej pozycji w Kirgistanie nastąpiło po
2010 r., kiedy rewolucja obaliła prezydenta Kurmanbaka Bakijewa ignorującego propozycje
gospodarcze Rosji w zamian za zamknięcie amerykańskiej bazy na lotnisku cywilnym w
Manas. Rosja przyczyniła się do społecznego buntu, wpływając pośrednio na nastroje
społeczne poprzez organizacje medialnych nagonek, udzielając poparcie dla opozycji oraz
zwiększając cła na eksport produktów naftowych o 100% do Kirgistanu. Nowe nastawione
prorosyjsko władze z Almazbekom Atambajewom na czele oficjalnie zamknęły bazę w 2014
r.269
W Kirgistanie Rosja ma znaczące wpływy nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale
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także gospodarczej. Ważną częścią kirgiskiej gospodarki, bo aż jedną trzecią wartości PKB,
są przekazy pieniężne gastarbeiterów, którzy w latach 2005-2019 wysłali do kraju kwotę o
wartości 21 mld USD, z czego ponad 90% tej sumy pochodzi z Rosji270. W strukturze
kirgiskiego handlu zagranicznego głównym pozostaje rosyjski partner, którego udział w
obrotach handlowych w 2019 r. wyniósł 61,6%. W towarach importowanych dominują
surowce energetyczne (37%), artykuły spożywcze (16%) i metalurgia (12%), a w
eksportowanych metalurgia (20%), produkcja tekstylna (20%) i artykuły spożywcze (19%)271.
Wartość napływu rosyjskich inwestycji do Kirgistanu w 2018 r. oszacowano na 810 mln
USD, a w następnym roku 866 mln USD272.
Rosyjskie przedsiębiorstwa dominują w kirgiskim sektorze energetycznym i w tym
kierunku są prowadzone inwestycje. W 2014 r. Rosnieft wszedł na rynek, wykupując dwóch
kirgiskich dystrybutorów paliwowych, całą Biszkekskaja Nieftianaja Kompanija oraz 50%
spółki INTEK, zasilającej w paliwo drugie co do wielkości krajowe lotnisko w Osz.
Przedsiębiorstwo było również zainteresowane wykupieniem 51% udziału na największym
lotnisku w Manas. W 2006 r. ekspansję na rynku rozpoczął Gazpromnieft, skupując sieci
stacji paliw, a niedługo później pojawił się również LukOil. W 2014 r. w zamian za
uregulowaniu długów wobec Rosji i obietnice inwestycji o wartości 562 mln USD przez
kolejne 5 lat koncern Gazprom przejął państwowe przedsiębiorstwo gazowe Kyrgyzgaz, do
którego należała cała infrastruktura gazowa w kraju273. W 2019 r. podpisano kontrakt o
wartości 1,2 mld USD przeprowadzenie badań geologicznych w poszukiwaniu gazu przez
Rosgeologija274. Od 2012 r. Rosja umorzyła kirgiski dług w wysokości 489 mln USD275.
Rosja jest również zainteresowana inwestycjami z udziałem 75% w hydroenergetyce, jednak
przez kryzys i obiekcje Uzbekistanu, z którym Rosja liczy na zbliżenie, na deklaracjach
zakończono. Po poprawie kirgisko-uzbeckich relacji Rosjanie powrócili z zamiarem
inwestycji 1,5 mld USD276.
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Relacje rosyjsko-tadżyckie można określić niemal neokolonialnymi, gdyż rosyjska
pomoc utrzymuje Tadżykistan, chroniąc go przed totalnym rozkładem gospodarczym. W
trakcie wojny domowej Rosja była arbitrem, który wynegocjował porozumienie pomiędzy
władzą a opozycją. Kraj dopiero w 2000 r. zrezygnował z rosyjskiego rubla na rzecz własnej
waluty – soma. Do 2042 r. w Tadżykistanie obecne są rosyjskie obiekty wojskowe, które nie
płacą dzierżawy, a żołnierze dysponują specjalnymi immunitetami dyplomatycznymi. Nie ma
problemu z dostępem do edukacji w języku rosyjskim, jednak władze starają się ograniczać
rosyjski w przestrzeni publicznej. Tadżykistan próbował dystansować się od Rosji, wycofując
rosyjską pomoc graniczną i zezwalając na amerykańskie bazy w trakcie afgańskiej
interwencji. Do odbudowy rosyjskich wpływów wykorzystała instrumenty ekonomicznego
nacisku, w tym pożyczki i inwestycje, jak i wysokie cła eksportowe i presję na tadżycką
migrację w Rosji, które ostatecznie odsunęła z Tadżykistan od współpracy militarnej z
NATO277.
W latach 2012-2019 tadżyccy gastarbeiterzy wysłali do kraju ponad 22 mld USD,
czyli 9 rocznych budżetów Tadżykistanu278. W 2019 r. rosyjskie inwestycje w tadżycką
gospodarkę wyniosły 1,5 mld USD, to o ponad 100 mln więcej niż w poprzednim roku. W
2009 r. Rosjanie wybudowali hydroelektrownię Sangtudinskaja-1, w której otrzymali 75%
udziału. W 2003 r. Gazprom uzyskał zezwolenie na badanie złóż ropy naftowej i gazu na
okres 25 lat, a Gazpromnieft dokonał ekspansji w branży stacji paliwowych. W 2001 r. spółka
MegaFon wykupiła 75% państwowej spółki telekomunikacyjnej Todżiktelefon, która po
czasie zmieniła nazwę na MegaFon-Tadżykistan. Początkowo to Rosja miała zainwestować w
projekt elektrowni wodnej Rogun za gwarantowane 75% udziałów, lecz zrezygnowała na
rzecz poprawy relacji z Uzbekistanem, co ochłodziło tadżycko-rosyjskie stosunki.
Kazachstan, podobnie jak Kirgistan, ma silnie zrusyfikowane społeczeństwo. Język
rosyjski mocno dominuje w przestrzeni publicznej i został uznany oficjalnie za język
państwowy. Północny Kazachstan zamieszkuje licznie rosyjska mniejszość, którą starano się
zmusić do wyjazdu m.in. stawianiem wymogu znajomości języka kazachskiego, co później
zaniechano przez zbyt dużą migrację osób wykształconych, a także w obawie przed
nieprzyjazną reakcją Rosji. Od 2025 r. język kazachski ma być zapisywany alfabetem
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łacińskim w miejsce dotychczasowe cyrylicy, przyczynę określono jako „polityczną”279. Na
terytorium państwa do 2050 r. znajdują się rosyjskie obiekty wojskowe, za które Rosja płaci
rocznie 27,5 mld USD, oraz kompleks Bajkonur z kosmodromem, płacąc za to 115 mln USD
rocznie. Kazachstan chętnie uczestniczy w rosyjskich projektach integracyjnych. Warto
podkreślić, że to Nazarbajew jako pierwszy wysunął ideę utworzenia unii eurazjatyckiej.
Kazachstan walczy o swoje interesy i sprzeciwia się rosyjskiej dominacji, co skutkuje
okresowymi napięciami w relacjach. Jednocześnie wyrasta on na surowcowego konkurenta
Rosji. Kazachstan jako jedyny kraj w Azji Centralnej posiada granice z Rosją, spełniając
funkcję buforu bezpieczeństwa i odcinając ją od niestabilnych państw280.
Pozycja gospodarcza Rosji w Kazachstanie wyróżnia się na tle reszty Azji Centralnej,
ponieważ nie jest aż tak dominująca pomimo bliskich kontaktów. Władze Kazachstanu w
swojej polityce starają się równoważyć udział wszystkich partnerów w gospodarce. Do Rosji
eksportowane są głównie surowce energetyczne (40%), metalurgia (28%) i produkcja
chemiczna (15%), a importowane są produkty elektromaszynowe (25%) i również metalurgia
(16%), produkcja chemiczna (15%) oraz paliwa (14%)281. Kazachstan współpracuje również z
Rosją w kwestii eksportu kazachskich surowców energetycznych do Europy dzięki
połączeniu z rosyjską infrastrukturą przesyłową. Inwestycje rosyjskie w Kazachstanie w 2018
r. wyniosły 13,9 mld USD, a w 2019 r. to 14,4 mld USD. Rosja obecna jest głównie w
sektorze energetycznym, w branży naftowo-gazowej udział ma Gazprom, Gazpromnieft,
LukOil, Rosnieft, a w energetyce nuklearnej i wydobyciu uranu Rosatom. Większość
udziałów rosyjskich spółek na kazachskim rynku oscyluje wokół 50% lub mniej. Warto
dodać, że ponad 90% wszystkich zagranicznych aktywów koncernu LukOil znajduje się w
Kazachstanie.

Ponadto

wiele

największych

rosyjskich

przedsiębiorstw

działa

w

telekomunikacji, bankowości czy branży samochodowej282.
Uzbekistan to jedyne państwo Azji Centralnej, gdzie od rozpadu ZSRR nie było
jeszcze rosyjskiej bazy wojskowej. Kraj był jednym z inicjatorów porozumienia OUBZ, które
opuścił dwukrotnie. Państwo przystępowało nawet do antyrosyjskiego ugrupowania państw
postradzieckich GUUAM (Gruzja, Ukraina, Uzbekistan, Azerbejdżan, Mołdawia). Prezydent
Uzbekistanu Karimow przez 20 lat prowadził politykę derusyfikacji i podejmował współpracę
z Rosją jedynie na krótki okres. Oba kraje prezentowały zupełnie sprzeczne sobie interesy
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polityczno-gospodarcze. Gesty Rosji, w postaci wycofania się z budowy hydroelektrowni w
krajach górskich, nie poprawiły stosunków. Na płaszczyźnie gospodarczej Rosja skupiała się
na handlu i tranzycie surowców energetycznych, a niewiele na inwestycjach z uwagi na to, że
nie mogła liczyć na zbyt duże udziały w złożach. Nie obyło się bez siłowego przejmowania
czy delegalizowania rosyjskich firm w kraju. Do największego rosyjskiego inwestora zalicza
się Lukoil, który od 2003 r. zainwestował w Uzbekistanie 8 mld USD. Na rynku obecny jest
Gazprom i Rosnieft, a także szwajcarska spółka Gas Project Development Central Asia AG,
której udziały należą do Gazprom Germania i Gazprom Zarubieżnieftiegaz283.
Po zmianie u sterów władz prezydent Mirzojew rozpoczął od resetu w rosyjskouzbeckich relacjach. Jako pierwszy gest odwrócono dotychczasową politykę derusyfikacji,
przez co Rosja zaktywizowała swoje działania i już w 2018 r. doszło do spotkania na
najwyższym szczeblu z rosyjską delegacją w liczbie 1200 osób. Zawarto wówczas umowy o
wartości 27 mld USD, które dotyczą sektora naftowo-gazowego, rolniczego, logistycznego,
zbrojeniowego i energetyki jądrowej. Omówiono kwestie prawnego uregulowania uzbeckich
gastarbeiterów w Rosji, którzy tylko w 2018 r. przesłali do Uzbekistanu ponad 4 mld USD284.
Częścią rozmów była sytuacja w sąsiednim Afganistanie i ewentualna współpraca wojskowa,
aby zapobiec destabilizacji regionu. Ważną rolę w ściąganiu rosyjskiego kapitału odgrywają
uzbeccy biznesmeni żyjący w Rosji, m.in. oligarcha bliski rosyjskim władzom Aliszer
Usmanow285. Pomiędzy 2018 a 2019 r. obroty handlowe wyrosły na 16%. Uzbekistan
importował z Rosji elektrotechnikę (25%), wyroby metalurgiczne (24%) i produkty
przemysłu drzewno-papierniczego (15%), a wyeksportowało tekstylia (54%), artykuły
żywnościowe (19%) i produkcję chemiczną (15%). W 2018 r. z Rosji do Uzbekistanu
napłynęły inwestycje o wartości 318 mln USD, a rok później 1,6 mld USD286.
Turkmenistan jest państwem, który ma najsłabsze związki z Rosją. Po zadeklarowaniu
statusu państwa neutralnego rosyjscy wojskowi, którzy strzegli granicy z Iranem i
Afganistanem, zostali wycofani z kraju. Władze Turkmenistanu nieszczególnie angażowały
się w rosyjskie projekty integracyjne, a poza dołączeniem do WNP nie ratyfikowały jego
statutu. W kraju ograniczano dostęp do nauki i mediów w języku rosyjskim, stwarzano
problemy natury prawnej dla rosyjskiej mniejszości oraz rozpoczęto politykę turkmenizacji
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życia publicznego. Dlatego relacje rosyjsko-turkmeńskie skoncentrowane są na sferze
gospodarczej, gdzie kluczowy akcent położony jest na sektor naftowo-gazowy, w który
zaangażowany jest Gazprom. Przez długi czas Turkmenistan w eksporcie uzależniony był od
rosyjskiej infrastruktury przesyłowej, przez co Rosja dyktowała ceny zakupu surowca poniżej
cen rynkowych. Niskie ceny turkmeńskiego gazu pozwalały na zmniejszenie wydobycia lub
przeznaczenia całości rosyjskiego gazu na eksport. Gdy pojawiła się możliwość
dywersyfikacji eksportu, Turkmenistan podwyższył ceny na surowiec, wywołując konflikt
gazowy z Rosją. Zmniejszanie możliwości przesyłowych turkmeńskiego gazu przez Rosję
spowodowało awarię w gazociągu. W zależności od sytuacji na rynku i we wzajemnych
relacjach Rosja wracał i rezygnowała z importu gazu. Kapitał rosyjski w Turkmenistanie jest
niewielki, a w ciągu kilku ostatnich lat nie dokonano tam żadnych inwestycji. Turkmenistan
importuje z Rosji wyroby metalurgiczne (36%), produkty elektrotechniczne (18%) i
produkcję chemiczną (18%), a eksportuje również chemikalia (32%) oraz tekstylia (35%) i
artykuły żywnościowe (11%). Eksport surowców energetycznych w 2019 r. to zaledwie 6%,
rok wcześniej 3%287. W najbliższym czasie poważnym napięciem w relacjach będzie próba
skonstruowania gazociągu po dnie Morza Kaspijskiego pomiędzy Turkmenistanem a
Azerbejdżanem, co zdecydowanie zachwiałoby pozycją gazowego monopolu Rosji w
Europie288.
4.3.

Państwa aspirujące do intensyfikacji działań w regionie
Współczesna konfrontacja mocarstwowych interesów w Azji Centralnej została

scharakteryzowana jako „Nowa Wielka Gra”. Wyłoniony w 1991 r. postradziecki region
znalazł się w polu zainteresowań kilku mocarstw reprezentujących odmienne od siebie
cywilizacje. Odmienność cywilizacyjna ma zdecydowany wpływ na sposób postrzegania
priorytetów i podejmowania działań w zakresie stosunków międzynarodowych. Zupełnie inny
ton mocarstwa te nadadzą kwestiom ekonomicznym, militarnym czy politycznym.
Dotychczas w regionie uaktywniły się państwa przedstawiające głównie cywilizacje
prawosławną, zachodnią, chińską, islamską oraz hinduską289. Potencjał surowcowy regionu
sprawia, że przyciąga on uwagę gospodarek rozwijających się, u których dynamicznie wzrasta
zapotrzebowanie na energię. Ponadto państwa ościenne z Azją Centralną w ostatnich latach
2020, cbr.ru (dostęp 17.06.2020).
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kładą nacisk na współpracę w rozwoju infrastruktury. Układanie regionalnych relacji dla
państw spoza obszaru nie jest proste, ponieważ należy liczyć się z silną pozycję Rosji.
Wzmożenie obecności świata zachodniego w Azji Centralnej nastąpiło po ataku na
amerykańskie budynki World Trade Center w 2001 r. dokonany przez organizację
terrorystyczną wywodzącą się z terytorium Afganistanu. Międzynarodowa koalicja
antyterrorystyczna, na której czele usytuowały się Stany Zjednoczone, otrzymała poparcie
środkowoazjatyckich republik dla operacji, udostępniając jej własne terytorium pod zaplecze
logistyczne. Państwa regionu zainteresowane współpracą liczyły na dywersyfikację
kontaktów zagranicznych, pomoc finansowa i napływ inwestycji. Przeszkodami w rozwoju
współpracy okazały się zbyt duże oczekiwania, co do profitów finansowych, szybka
odbudowa pozycji Rosji i naciski na region, a także niepopularne kwestie przestrzegania praw
człowieka i zasad demokracji propagowane przez Stany Zjednoczone. Rosja niezadowolona
brakiem udziału w regionalnych relacjach poddała presji Kirgistan i Tadżykistan, co
poskutkowało usunięciem baz. Turkmenistan i Uzbekistan odmówili współpracy przez
nadmierne uwagi do prowadzonej przez nich polityki wewnętrznej. Uzbekistan po krótkim
kryzysie w relacjach wracał jeszcze do współpracy z Zachodem. Najbliższej współpracy ze
Stanami Zjednoczonymi, jeszcze przed interwencją, podjął się Kazachstan, który zyskał
najwięcej z regionu. Pozycja Stanów Zjednoczonych w Azji Centralnej od czasu rozpoczęcia
interwencji w Afganistanie mocno osłabła na rzecz innych mocarstw. W 2014 r. prezydent
Barack Obama zdecydował o etapowym wycofywaniu wojsk NATO290. Istnieje obawa, że
odejście amerykańskich wojsk ponownie zdestabilizuje region przez ekspansję terroryzmu z
Afganistanu. Jako alternatywny format dla współpracy w regionie od 2015 r. rozpoczęto
spotkania w formacie Stany Zjednoczone i kraje Azji Centralnej określane C5+1291.
Stany Zjednoczone były pierwszym państwem, które uznały niepodległość
Kazachstanu, a kazachska decyzja w sprawie denuklearyzacji kraju dała pozytywny
wydźwięk w relacjach przekładając się na większą współpracę w gospodarce. Stany
Zjednoczone od 2005 r. zainwestowały w kazachską gospodarkę ponad 40 mld USD
(najwięcej w Azji Centralnej), co stawia na je na drugim miejscu w rankingu największych
inwestorów w kraju. W Kazachstanie działa ok. 500 amerykańskich przedsiębiorstw, m.in.
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Exxon Mobil i Chevron. Obroty pomiędzy krajami sięgają kwoty 2,2 mld USD292. Ponadto w
2011 r. Stany Zjednoczone zainicjowały własny gospodarczy Nowy Jedwabny Szlak dla Azji
Centralnej, Pakistanu, Indii i Afganistanu, obejmując projekty Central Asia-South Asia Power
Project (CASA-1000) oraz Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Pipeline (TAPI)293. W
ramach projektu CASA-1000 zakłada się wybudowanie infrastruktury dla przesyłu energii z
hydroelektrowni z Tadżykistanu i Kirgistanu do Pakistanu294, a w TAPI zaplanowano budowę
gazociągu z Turkmenistanu do Indii. Oba projekty wspierane są finansowo przez Azjatycki
Bank Rozwoju. CASA-1000 uzyskała poparcie Rosji295.
W działanie na obszarze Azji Centralnej zaangażowana jest Unia Europejska jako
instytucja

oraz

poszczególne

kraje

unijne.

W

inwestycjach

zagranicznych

w

środkowoazjatyckich republikach angażują się Niderlandy, Niemcy, Szwajcaria, Francja i
Belgia296. Największe sumy inwestycji w Kazachstanie przychodzą z Niderlandów297. Niemcy
wyszli z inicjatywą Green Central Asia, mającą przeciwdziałać skutkom zmian klimatu i
niszczeniu środowiska naturalnego na terytoriach państw postradzieckich298. W 1993 r. Unia
Europejska zainicjowała międzynarodowy program partnerstwa na rzecz rozwoju korytarza
transportowego Europa-Kaukaz-Azja, w której we frazie „Azja” upatrywano skomunikowanie
Europy przede wszystkim z Azją Centralną. W 2016 r. ukończono część projektów
związanych z tym programem. Nie powiódł się za to strategiczny projekt gazociągu Nabucco,
który pozwoliłby na dostawy gazu do Unii Europejskiej z państw Azji Centralnej,
zapewniając alternatywę od rosyjskiego gazu. Komplikacjami w budowie stały się
kosztowność projektu oraz rosyjski sprzeciw dla budowy infrastruktury przesyłowej przez
Morze Kaspijskie299. Od 2007 r. przedstawiciele środkowoazjatyckich republik i instytucji
unijnych spotykają się regularnie, aby wzmacniać partnerstwo, ale także promować
rozwiązania demokratyczne, prawa człowieka, praworządność, modernizację i dywersyfikację
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gospodarki. W latach 2014-2020 na region przeznaczono ponad 1 mld EUR pomocy z
unijnych funduszy, w 2019 r. dodano do tej sumy kolejne 72 mln EUR300.
W Azji Centralnej aktywne są kraje świata islamskiego, utrzymujące związki z
regionem poprzez sąsiednie położenie Bliskiego Wschodu oraz wspólną wiarę, przeżywającą
islamski renesans po upadku ZSRR. Kraje te angażują się w regionie w ramach islamskiej
solidarności z pomocą instrumentów soft power, m.in. finansując wykształcenie
społeczeństwa w obszarze teologii i budując meczety dla wzmocnienia muzułmańskiej
tożsamości postradzieckich państw. W latach 90. XX w. wiele inwestycji w infrastrukturę i
obiekty publiczne napłynęło z krajów Zatoki Perskiej301. Swój kapitał w sfery społeczne i
edukacyjne zainwestowały Arabia Saudyjska oraz Islamski Bank Rozwoju302. Jednak barierą
w pogłębieniu współpracy jest mocno świecki charakter środkowoazjatyckich republik, które
wystrzegają się fundamentalizmu religijnego.
Pomiędzy Turcją a Kazachstanem, Kirgistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem
występują specjalne związki łączące państwa. Przynależą do nich wspólne wyznawanie
jednego odłamu islamu (sunnizm), więzy historyczne oraz turkijskie pochodzenie
społeczeństw, co przejawia się w dużym podobieństwie kultur i języków. Po uzyskaniu
niepodległości postradziecki region otrzymał tureckie wsparcie w sferze religijnej,
ekonomicznej i politycznej. Turcja działa w regionie wykorzystując narzędzia soft power,
promując turecką kulturę, język oraz dbając o wizerunek silnego tureckiego państwa303. Dla
środkowoazjatyckich republik interesujący jest „turecki model” rozwoju państwa, który
porzucił budowę kraju w duchu fundamentalizmu, a rozwija go w oparciu o świecki system
demokratyczny i wolnorynkowy, choć nie w stu procentach304. Turcja z Kazachstanem,
Kirgistanem i Uzbekistanem uczestniczą w Stowarzyszeniu Państw Tureckojęzycznych, które
dąży do intensyfikacji wzajemnych stosunków na wszystkich płaszczyznach. Jej dożywotnim
przewodniczącym w 2019 r. został Nazarbajew zaproponowany przez Recepa Erdogana,

południa, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2012, nr 22 II, s. 141-149.
Azja Środkowa: Rada przyjmuje nową strategię UE wobec regionu, 2019, consilium.europa.eu (dostęp
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2019, wnp.pl (dostęp 19.06.2020).
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prezydenta Turcji305. W regionie Azji Centralnej funkcjonuje 4 tys. tureckich firm, a obroty
handlowe w 2019 r. wyniosły blisko 8,5 mld USD. Ważnym miejscem w aktualnych relacjach
stanowi rozwój eurazjatyckiej infrastruktury transportowej i przesyłowej306. Turecka
obecność w Azji Centralnej nie jest najlepiej odbierana przez Rosję. Największy sprzeciw
budzi budowa transkaspijskiego gazociągu z Turkmenistanu do Turcji, której również nie
popiera Iran307. Wojna domowa, która trwa w sąsiedniej Syrii może zahamować tureckie
działania w obszarze. Od 2012 r. Turcja otrzymała status partnera w dialogu w Szanghajskiej
Organizacji Współpracy.
Iran w kontaktach z krajami Azji Centralnej najintensywniejsze relacje utrzymuje z
przygranicznym Turkmenistanem oraz pokrewnym narodowo Tadżykistanem. Do barier we
współpracy z Iranem należy odmienny odłam islamu (szyizm), mający znaczenie w relacjach
w świecie islamskim, oraz promowany fundamentalistyczny model irańskiego państwa.
Działania Iranu w regionie w dużej mierze koncentrują się na sferze kulturalnej, edukacyjnej i
w pewnym stopniu religijnej308. W 1996 r. Turkmenistan wybudował linie kolejowe do Iranu,
przez co otrzymał dostęp do Zatoki Perskiej, ale przez zamknięty charakter państwa
inwestycja nie była początkowo wykorzystywana. W 1997 r. w celu dywersyfikacji
odbiorców turkmeńskiego gazu wybudowano gazociąg do Iranu309. Relacje pomiędzy
irańsko-turkmeńskie nie są najlepsze, ponieważ Turkmenistan próbował wymusić na
sąsiedzie wyższe ceny gazu. Sytuacja wpłynęła później na irańską politykę wobec
turkmeńskiej mniejszości na terytorium Iranu. Iran inwestuje w tadżycką gospodarkę
modernizując jej infrastrukturę oraz wspierając ją pomocami finansowymi. Tadżykistan,
bliski kulturowo i historycznie, wraz z Afganistanem funkcjonuje w irańskiej koncepcji Unii
Państw Perskojęzycznych, którą hamują więksi lokalnie gracze – Stany Zjednoczone i Rosja.
Wycofanie amerykańskich wojska może wzmocnić regionalną pozycję Iranu, jednak dobre
sojusznicze relacje z Rosją wstrzymują przed większą aktywizacją w regionie310. Iran od 2008
r. jest obserwatorem w SOW i stara się o pełnoprawne członkostwo w organizacji.
W Azji Centralnej udzielają się, choć w mniejszym stopniu, dwa kraje Azji
305
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Południowej – Indie i Pakistan. Stosunki obu państw należą do bardzo napiętych i skupiają się
na rywalizacji, co jest spowodowane różnicami religijnymi, kulturowymi i historycznymi
(hinduskie Indie, muzułmański Pakistan). W 2017 r. państwa te weszły jednocześnie do SOW
i powiększyły ugrupowanie, równoważąc wpływ Chin i Rosji. Indie uważają Chiny za
konkurenta i są bardziej prorosyjskie, a Pakistan łączą bliskie relacje z Chinami.
Uczestnictwo w organizacji poniekąd pozwala na uspokojenie napiętych stosunków obu
sąsiadów oraz ograniczenie amerykańskich wpływów w Azji Południowej311. W 2019 r.
ukończono projekt gazociągu TAPI, który posłuży w eksporcie turkmeńskiego gazu na
chłonne na surowce energetyczne rynki Indii i Pakistanu. Do ukończenia projektu CASA1000 w 2023 r. kraje będą odbiorcami energii generowanej z kirgiskiej i tadżyckiej
hydroenergetyki. Do głębszej współpracy na tej płaszczyźnie dochodzi pomiędzy Pakistanem
a Tadżykistanem312. Indie z krajami Azji Centralnej prowadzą współpracę w zakresie
bezpieczeństwa, energetyki, medycyny,

edukacji i bankowości. Oba państwa raczej są

nastawione na współpracę niż rywalizację z mocarstwami w regionie, a wynika to przede
wszystkim z bardzo bliskich relacji z Rosją i Chinami313. Pewnym problemem w rozwoju
stosunków gospodarczych jest położenie nieustabilizowanego Afganistanu pomiędzy
Pakistanem i Indiami a Azją Centralną.
Azja Centralna leży w kręgu zainteresowań szybko rozwijających się państw Azji
Wschodniej. Japonia od 2004 r. jest organizatorem inicjatywy Central Asia + Japan, która
dotyczy realizacji wspólnych projektów i umów w sferze handlowej, inwestycyjnej
(infrastruktura i technologie), turystycznej i bezpieczeństwa. Głównymi japońskimi
partnerami w porozumieniu są Kazachstan i Uzbekistan, w których stosunkach ważne miejsce
zajmują kwestie wydobycia uranu i wykorzystywania energii atomowej314. W 2007 r. Korea
Południowa utworzyła forum gospodarcze Korea-Central Asia Cooperation, które z biegiem
lat rozwija się coraz prężniej. W ramach spotkań poruszana jest tematyka współdziałania w
sferze ekonomicznej. Najwięcej koreańskich inwestycji trafia, podobnie jak w przypadku
Japonii, do Kazachstanu i Uzbekistanu315. Szczególne związki łączą Koreę z Uzbekistanem,
311

J. Lang, Szanghajska Organizacja Współpracy poszerza się o Indie i Pakistan, Ośrodek Studiów Wschodnich,
2017, osw.waw.pl (dostęp 20.06.2020).
312
A. Mishra, Tajikistan: Pakistan’s Gateway to Central Asia, „The Diplomat”, thediplomat.com (dostęp
20.06.2020).
313
Е. Мухидинова, Индийский фактор в Центральной Азии, «Россия и мир мусульманский», 2015, № 8
(278), c. 44-60.
314
Главы МИД Центральной Азии и Японии по итогам встречи подписали итоговый документ, «ТАСС»,
2019, tass.ru (dostęp 23.06.2020); Е. Ф. Троцкий, К. М. Юрьевич, Политика Японии в Централтной
Азии 1992-2016 гг., «Вестник Томского государственного университета», 2017, № 50, с. 84-86.
315
Forum Współpracy Korea – Azja Centralna po raz pierwszy na szczeblu szefów dyplomacji, „Wirtualny
Nowy Przemysł”, 2019, wnp.pl (dostęp 23.06.2020).

98

który zamieszkuje koreańska mniejszość. Koreańczycy zostali tam zesłani w okresie
stalinizmu z obszaru rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Seul dysponuje udziałami w uzbeckim
sektorze wydobywczym, a na pozytywny odbiór koreańskiego kapitału wpływa to, że nie są
uważani za zagrożenie w porównaniu z Rosją, Chinami czy Stanami Zjednoczonymi316.
Japonia, jak i Korea, pojawiły się w regionie zdecydowanie później niż inne mocarstwa, co
zmniejszyło ich szansę na odniesienie większych korzyści. Spośród państw Azji Wschodniej
coraz większymi wpływami w obszarze postradzieckim mogą się pochwalić Chiny, których
zaangażowanie w region zwiększa się z każdym rokiem.
Chiny po uzyskaniu niepodległości przez środkowoazjatyckie republiki w miarę
szybko nawiązały z nimi stosunki dyplomatyczne, zawierając umowy gospodarcze i
handlowe. W celu znormalizowania wzajemnych relacji, w tym uregulowania sporów
granicznych i roszczeń terytorialnych, w 1996 r. zainicjowano forum Szanghajskiej Piątki z
Chinami, Rosją, Kazachstanem, Kirgistanem i Tadżykistanem. Poprawiło to wizerunek Chin
w regionie, w którym odziedziczono radzieckie uprzedzenia przed chińską ekspansją i
ingerencją w sprawy wewnętrzne. Wpływ na antychińskie nastroje w republikach ma polityka
Chin wymierzona w ludność ujgurską, zamieszkującą licznie i działającą w polityce oraz
biznesie Kazachstanu i Kirgistanu. Na fundamencie Szanghajskiej Piątki w 2001 r. powołano
Szanghajską Organizację Współpracy, do której od razu przyłączył się Uzbekistan. Napięcia i
konflikty w środkowoazjatyckim obszarze są problematyczne dla utrzymania stabilności
chińskiego Turkiestanu. Misją SOW stała się walka z separatyzmem, ekstremizmem i
terroryzmem w obszarze Azji. Chęć zwiększenia zaangażowania organizacji w sferę
gospodarczą przez Chiny spotkała się z oporem Rosji. W efekcie Chiny zintensyfikowały
działania gospodarcze w relacjach bilateralnych, a Rosja skoncentrowała się w regionie
głównie na kwestiach militarnych i politycznych. Mocarstwa niejako uzupełniały się
współpracując w ograniczeniu wpływów Zachodu. Po tym jak światowy kryzys finansowy w
2008 r. umocnił globalną pozycję Chin, a zakwestionował potęgę Rosji i Stanów
Zjednoczonych, wówczas Chińczycy zaczęli stawiać coraz odważniejsze kroki w regionie
Azji Centralnej317.
Chiny w postradzieckich państwach zajmują ważne miejsce w strukturze wymiany
handlowej i w inwestycjach. W głównym kręgu chińskich zainteresowań leży sektor
energetyczny, wydobywczy, petrochemiczny i infrastrukturalny, a w mniejszym stopniu
316
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rolnictwo. Chiny importują ropę naftową, gaz ziemny, uran, kamienie szlachetne, bawełnę i
zboże, a eksportują elektrotechnikę, technologię i produkty konsumpcyjne. W 2011 r.
ukończono ropociąg Kazachstan-Chiny o długości 2228 km z wybrzeża Morza Kaspijskiego
do Sinciangu. W 2009 r. ukończono gazociąg Azja Centralna-Chiny o długości ponad 7 tys.
km z Turkmenistanu przez Uzbekistan i Kazachstan do Chin. Tymi inwestycjami Chiny
uniezależniły republiki od Rosji i podważyły jej pozycję monopolisty w regionie. Szybko
rozwijająca się gospodarka Chin ma duże zapotrzebowanie energetyczne. Widoczny jest
wkład chińskiego kapitału w regionalne złoża surowców i energetykę, czyli sektory
strategiczne w perspektywie rosyjskich interesów. Kredyty inwestycyjne oferowane przez
Chiny zwykle są wykorzystywane na zakup chińskiej produkcji oraz pomocy. Spłata
zobowiązań następuje w formie finansowej, jak i w dostawach surowców lub produkcji
petrochemicznej. Chińskie wsparcie finansowe dla republik to z jednej strony większa
zależność od Chin, a z drugiej to wzmocnienie pozycji negocjacyjnej wobec Rosji.
Umocnienie lokalnych władz i gospodarek leży w interesie Chin, aby zapewnić stabilizację w
regionie Azji Centralnej, która stanowi pewien bufor bezpieczeństwa. Budowa więzi
gospodarczych pomiędzy krajami i wzrost dobrobytu zapewnia stabilizację trudnego dla Chin
regionu Sinciangu318.
Kazachstan jest uznawany za strategicznego partnera Chin, w którym mocno aktywny
jest chiński kapitał. Przedsiębiorstwa z Chin silnie zabiegają o dostęp do kazachskich złóż
surowców energetycznych. Chiny pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym
Turkmenistanu, gospodarując złoża surowców i importując ponad 80% turkmeńskiego gazu.
Tadżykistan i Kirgistan nie mają wiele do zaoferowania i korzystają z chińskich kredytów, za
które pozyskują towary konsumpcyjne z Chin. Warto wspomnieć, że Tadżykistan w 2002 r.
przekazał Chinom 1 tys. km2 terytorium (1% całości), wywołując antychińskie nastroje w
społeczeństwie. Uzbekistan początkowo utrzymywał skromne stosunki z Chinami, a zmieniło
się to po 2005 r. i zachodnich sankcjach. Chiny interesowały się importem uzbeckiego gazu i
innych surowców mimo, że Uzbekistan forsował politykę protekcjonizmu wobec chińskiej
produkcji319.
Kraje Azji Centralnej starają się podchodzić ostrożnie do kontaktów gospodarczych z
Chinami, w związku z tym próbują utrzymywać kontrolę nad napływem inwestycji i chronią
się przed zalewem tańszej chińskiej produkcji. Do zalet kontaktów z Chinami należy na
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pewno alternatywa dla dotychczasowych powiązań polityczno-ekonomicznych z Rosją. Chiny
nie ingerują w politykę wewnętrzną państw, co cenią państwa postradzieckie. Duże kwoty
inwestycji oraz transfer technologii są zachęcającą formą dla regionalnej interakcji.
Atrakcyjną szansą dla rozwoju gospodarczego środkowoazjatyckich republik jest podjęcie
współpracy z Chinami w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Krzepnąca pozycja
Chin w Azji Centralnej może doprowadzić do narastania rywalizacji z Rosją, która w
ostatnich latach znajduje się w nienajlepszej sytuacji gospodarczej i politycznej, mając
problemy z utrzymaniem najbliższej strefy wpływów.

op.cit., s. 458-470.
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ROZDZIAŁ 5.

5.1.

Rosyjskie interesy a chińska inicjatywa

Współczesne oblicze relacji pomiędzy Rosją i Chinami
Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa to dwa mocarstwa, które utraciły

miano regionalnego lidera i pozycję liczącego się gracza na arenie międzynarodowej. W obu
przypadkach upadek państw nie doprowadził do rezygnacji z ich mocarstwowych ambicji, a
jedynie spowodował, że kurczowo dążą one do powrotu do dawnej świetności. W retoryce
politycznej aktywne są nawiązania do imperialnych sentymentów, które kraje doświadczyły w
swej historii. Kultury polityczne reprezentowane przez obie państwowości przedstawiają
pewne podobieństwa. Władza chińska, jak i rosyjska, przez wieki była silnie scentralizowana
i sparowana w sposób autorytarny. Mocarstwowość państwa legitymizowała władze skupione
w jednych rękach lub niewielkim kręgu elit, których działania spotykały się z pełną społeczną
akceptacją. Decyzje polityczne należą do najważniejszych w kraju i wpływają na obraz
gospodarki i społeczeństwa. Na pierwszym miejscu zdecydowanie stawiany jest kolektywizm
nad indywidualizmem. Poczucie odrębności cywilizacyjnej nie dopuszcza do przyjęcia innych
wartości i norm spoza własnej kultury. Podobieństwa te ułatwiają wzajemne zrozumienie, ale
nie przekładają się na ogólne podejście do stosunków międzynarodowych i obopólną
współpracę320.
Historia chińsko-rosyjskich relacji liczy sobie 400 lat, a obraz stosunków w różnych
okresach był uzależniony od przewagi danego państwa. W 1689 r. zawarto traktat nerczyński,
pierwsze wynegocjowane porozumienie, w którym osiągnięto kompromis, choć przez Chiny
uznane za własny sukces. Rosja ustąpiła terytoria nad rzeką Amur w zamian za korzyści
handlowe. W porównaniu z resztą państw europejskich kraj nie został uznany za chińskiego
wasala i część ładu trybutarnego, ale jako mocarstwo partnerskie, lecz mniej znaczące i poza
zainteresowaniem Chin. Stosunki niezmiennie trwały do połowy XIX w., kiedy w wyniku
wojen opiumowych mocarstwa europejskie zaingerowały w pogrążone chaosem Chiny. Rosja
bezkonfliktowo odebrała wówczas osłabionemu mocarstwu dalekowschodnie terytoria, co
pozostało pewną skazą na wzajemnych stosunkach321. Rosyjski prymat w stosunkach
utrzymał

się

po

proklamowaniu

Związku Radzieckiego,

który eksportował

idee

komunistyczne do Chin i wspierał tamtejszą partyzantkę, co po 30 latach przełożyło się na
320

M. Lubina, Wspólnotowe kultury polityczne Rosji i Chin. Podobieństwo i różnice, „Politeja”, 2013, 3 (25), s.
659-672.
321
M. Lubina, „Powrót do przeszłości”: XVII-wieczny model relacji Rosji z Chinami jako wzór stanu obecnego
stosunków rosyjsko-chińskich, [w:] Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, red. J.
Wardęgi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 159-180.

102

powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Pekin otrzymał pomoc ze strony radzieckich misji
gospodarczych, co pozytywnie wpływało na rozwój stosunków, choć podrzędne miejsce w
relacjach nie zadowalało chińskich władz. Różne doświadczenia historyczne i wyznawane
przedkomunistyczne wartości, np. europejskość i prawosławie oraz azjatyckość i
konfucjanizm, wykształciły odmienne od siebie ideologie. Po śmierci Stalina w latach 50. XX
w. ujawniły się mocarstwowe ambicje Chin, które oskarżywszy ZSRR o zdradę
komunistycznych ideałów, wyszły z roszczeniami w kierunku radzieckich terytoriów i
rozpoczęły batalię o przewodnią rolę w światowym ruchu komunistycznym322.
Normalizacja relacji pomiędzy ZSRR a Chinami nastąpiła dopiero w latach 80. XX
w., kiedy obydwa państwa weszły na drogę systemowych przemian. Chiny zrezygnowały z
dogmatów ideologicznych w sferze gospodarczej, zachowując autorytaryzm. ZSRR, a później
Rosja, postawiło na radykalne zmiany przede wszystkim w sferze politycznej, lekceważąc
koszty społeczne i wagę reform gospodarczych. Rosyjskie trudności społeczno-gospodarcze i
utracona mocarstwowa pozycja na początku lat 90. XX w. doprowadziła do odwrotu od
liberalnego modelu kraju w stronę autorytaryzmu i silnej władzy. W 1989 r. manifestacja na
placu Tiananmen w Pekinie z postulatami demokratyzacji państwa została brutalnie
stłumiona, gdyż stała się nadszarpnięciem wizerunkowym chiński władz podczas wizyty
Michaila Gorbaczowa. Zaczęto wówczas skłaniać się ku większej kontroli państwa. Warto
zauważyć, że po tych doświadczeniach zachodnie wartości i liberalna demokracja została
poddana silnej krytyce ze strony Rosji i Chin, uznając je za model destrukcyjny. W miejsce
ideologii komunistycznej w obu krajach powróciły dawniej kultywowane wzorce i idee, np.
eurazjatyzm i konfucjanizm323.
W latach 90. XX w. Chiny wyrażał niezadowolenie z upadku ZSRR i prozachodniego
kursu rosyjskiej polityki, jednak wraz z rozczarowaniem Rosji Zachodem następowało
poruszenie w chińsko-rosyjskich stosunkach i pojawienie się eurazjanistycznych akcentów w
polityce. W 1996 r. zawarto porozumienie o strategicznym partnerstwie, które zachęcało do
zintensyfikowania relacji gospodarczych, ograniczenia aktywności wojskowej u granic i
uregulowania spornych terytoriów. W 1997 r. w sprzeciwie wobec globalnej hegemonii
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konieczności

budowy świata

wielobiegunowego. Chiny udzieliły poparcia Rosji w kwestii zbuntowanej Czeczenii i
przeciwko rozszerzania się NATO o kraje postradzieckie, a Rosja wykonała podobny gest w
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związku z Sinciangiem i Tajwanem. Mimo to nie powstał żaden trwały antyzachodni sojusz.
Wymiana handlowa pomiędzy Rosją a Chinami nie osiągała wysokiej wartości, polegała
głównie na eksporcie rosyjskich surowców i imporcie chińskiej produkcji przemysłowej, lecz
w małych ilościach. Rosjanie na początku zachłysnęli się Zachodem, a ocieplenie na
najwyższych
społeczeństwo.

szczeblach

nie
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Niekonkurencyjny

na

rosyjski

nastawione
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antychińsko
nie

wzbudzał

poradzieckie
chińskiego

zainteresowania poza sektorem zbrojeniowym, lotniczym, nuklearnym i kosmicznym.
Uwidoczniała się różnica w uprawianej polityce zagranicznej, w przypadku Chin stawała się
on opanowana i skryta, a w Rosji bardziej konfrontacyjna324.
U progu XXI w. nowe rosyjskie władze zawarły kolejną umowę o dobrosąsiedzkich
relacjach, które wpłynęły na pogłębienie współpracy w sferze militarnej i ekonomicznej oraz
zagwarantowały utrwalenie pokojowych stosunków. W kolejnych latach doprowadziło to do
ostatecznego uregulowania spraw granicznych325. Relacje gospodarcze nabrały znacznego
tempa. Nietaktem w relacjach z Chinami była nagła zmiana kursu rosyjskiej polityki w
kierunku Zachodu, która grała chińsko-rosyjskim zbliżeniem w celu uzyskania własnych
korzyści. Nie trwało to jednak długo, gdyż w 2003 r. doszło do interwencji w Iraku, a w
następnych latach zaczęły się „kolorowe rewolucje” w obszarze postradzieckim. Powróciła
mocarstwowa retoryka Rosji o wielobiegunowym świecie, która ponownie zintensyfikowała
kontakty z Chinami. W 2005 r. wspólnie skrytykowano presje na państwa, wykorzystując
przyczynę praw człowieka i potępiono przygraniczne przemiany w Kirgistanie, o które przez
bliskie położenie Sinciangu obawiały się Chiny. Udzielono wsparcia dla reżimu Karimowa w
Uzbekistanie, który Zachód zaczął izolować po stłumieniu protestów326. W 2006 r. Chiny i
Rosja wspólnie z Indiami i Brazylią zainicjowały grupę BRIC, dążącą do redefinicji
światowego ładu. Kolejne ochłodzenie w chińsko-rosyjskich relacjach nastąpiło w 2008 r. W
trakcie Olimpiady w Pekinie wybuchł rosyjsko-gruziński konflikt, który Chiny przyjęły z
niezadowoleniem. Rosja nie uzyskała chińskiej aprobaty w konflikcie, a samozwańcze
republiki nie zostały uznane przez Chiny327.
Rosja coraz bardziej zaczęła podkreślać swoją pozycję mocarstwa energetycznego
przez duże pokłady surowców, podczas gdy Chiny przez wysokie zapotrzebowanie na energię
zamierzały stać się jej interesariuszem. Z biegiem czasu dostrzeżono, że oba państwa
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odmiennie postrzegają wykorzystywanie surowców energetycznych, co przeniosło się na ich
wzajemne relacje. W zastosowaniu Rosji są one instrumentem w międzynarodowej polityce, a
w Chinach służą jako „paliwo” rozwojowe dla gospodarki. Wieloletnim problemem w
stosunkach była sprawa przebiegu infrastruktury przesyłowej. Rosja, budując ropociąg
Syberia Wschodnia-Ocean Spokojny (WSTO), przez kilka lat zwlekała z jednoznaczną
odpowiedzią o kierunku tejże infrastruktury, starając się zwiększyć ceny za surowce i
przyciągnąć chiński, japoński i koreański kapitał do kraju. Chiny, prowadząc dialog z Rosją
otrzymywały jedynie deklaratywne zgody328. W międzyczasie, poza wiedzą Rosji, Chiny
porozumiały się z Turkmenistanem i Kazachstanem o budowie rurociągów, łamiąc rosyjski
monopol w Azji Centralnej329.
Kryzys w 2008 r. i słabość rosyjskiej gospodarki ukazała przewagę Chin, które nie
osiągnęły wielkich strat. W zamian za wsparcie rosyjskich przedsiębiorstw kredytami Chiny
otrzymał odnogę rosyjskiego ropociągu do kraju, zapewnienie dostaw ropy naftowej w
ramach spłaty pożyczki i udziały przedsiębiorstwa CNPC w projekcie WSTO. Tym samym
Chiny zyskały przewagę we wzajemnych stosunkach, a Rosja przez niestabilny model
gospodarczy zaczęła przeistaczać się w chińskie zaplecze surowcowe330. Ropociąg WSTO
uruchomiono w 2011 r. i początkowo zobowiązano się do dostawy 15 mln t ropy rocznie do
2030 r.331
W pewnym stopniu chińskie rozczarowanie Rosją nastąpiło po rosyjskoamerykańskiego

resecie,

który

podzielił

oba

państwa

w

niektórych

kwestiach

międzynarodowych i przystopował ich relacje. Nieporozumieniem był brak rosyjskiego weta
na forum ONZ w sprawie zbrojnej reakcji NATO na reżim w Libii podczas „arabskiej
wiosny”. Chiny również nie skorzystały z weta, nie chcąc wystawić się na samotne potępienie
przez kraje Zachodu. Zbliżenie amerykańsko-rosyjskie nie potrwało długo, ponieważ wkrótce
Rosja skrytykowała ingerowanie NATO w kraje arabskie, obawiając się, że do podobnej
sytuacji może dojść w Rosji, Chinach albo Azji Centralnej. Do sprawy krytyczniej podeszły
również Chiny, które na forum SOW podkreśliły konieczność zadbania o przyszłe wzajemne
bezpieczeństwo i kwestie obronności państw. Na horyzoncie rysował się powoli problem
utrzymania stabilizacji w środkowoazjatyckim obszarze po wycofaniu się wojsk
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amerykańskich z Afganistanu332.
Od 2013 r. chińsko-rosyjska współpraca ponownie zaczęła się zacieśniać. Rok
wcześniej na miejsce prezydenta Dmitrija Miedwiediewa powrócił Wladimir Putin, a w
Chinach wybrano kolejną generację kierownictwa partyjnego, którego przywództwo objął Xi
Jinping. Wiele wskazuje na to, że przywódcy darzą się szacunkiem i sympatią. Obu
najwyższych przedstawicieli mocarstw łączą podobne traumatyczne wydarzenia w ich historii
(rewolucja kulturalna i rozpad ZSRR) oraz pragnienie przywrócenia państwom ich potęgi na
arenie międzynarodowej. Ponadto są zwolennikami silnej scentralizowanej władzy z kontrolą
społeczeństwa, gdyż wolność jednostki jest postrzegana jako droga do anarchii333.
Sztandarowymi inicjatywami w odbudowie potęg w koncepcji obu przywódców mają być w
przypadku Chin Nowy Jedwabny Szlak, a Rosji Eurazjatycka Unia Gospodarcza. Kwestią
sporną pozostaje czy w kolejnych latach oba projekty będą się uzupełniały, czy kolidowały ze
sobą.
Ważnym okresem w historii chińsko-rosyjskich relacji był rok 2014 i wydarzenia
ukraińskie. Rozbudzone europejskie antagonizmy skoncentrowały uwagę świata na Rosji,
jednocześnie odciągając zainteresowanie od spraw chińskich. Chiny, mając ambiwalentny
stosunek do wydarzeń, nie poparły Rosji wprost, ale niejednoznacznymi gestami, co Rosjanie
odczytali jako istotne wsparcie. Jednym z takich gestów była obecność Xi Jinpinga na
rosyjskiej Olimpiadzie w Soczi w 2014 r., kiedy wielu europejskich przywódców z niej
zrezygnowało334. Pogłębienie chińsko-rosyjskich relacji w ostatnim czasie wzmocniło także
pozycję Rosji wobec Europy. Efekt nałożonych sankcji i spadków cen na światowych rynkach
surowców energetycznych jeszcze bardziej pchnęły Rosję w kierunku Chin, szukając
gospodarczej pomocy. Trudna sytuacja finansowa Rosji stała się okazją do wynegocjowania
korzystnych umów przez Pekin. Po wielu latach rozmów, podobnie jak w przypadku
ropociągu WSTO w 2008 r., CNPC zawarł umowę na tańsze dostawy gazu od Gazpromu i
Novatek niż dotychczas proponowali Rosjanie. Nie udało się zainteresować Chin budowanym
gazociągiem Siła Syberii, który mógłby posłużyć w rosyjskiej grze politycznej z Europą.
Wyrażono chęć zainwestowania w projekt Jamał-LNG, w którym przedsiębiorstwo CNPC
posiada 20% udziałów335.
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W 2015 r. w obecności najwyższych władz Rosji i Chin zawarto wspólne
oświadczenie o współpracy projektów Unii Eurazjatyckiej i Nowego Jedwabnego Szlaku.
Automatycznie włączyło to Rosję do chińskiej inicjatywy. W międzyczasie ratyfikowano
umowę o rosyjskim wejściu w strukturę AIIB. Rosja wniosła do banku wkład w wysokości
8,4 mld USD i uzyskała 67,773 udziałów. Jednocześnie stała się trzecim największym
udziałowcem w tej instytucji po Chinach i Indiach336.
Na zbliżenie w chińsko-rosyjskich relacjach po 2013 r. wskazuje wysoka
częstotliwość spotkań na najwyższym szczeblu, gdyż obaj przywódcy od zajęcia urzędu
spotkali się blisko 30 razy337. Jest to spowodowane wykluczeniem Rosji ze świata
zachodniego i brakiem mocnej alternatywy dla podobnych stosunków. Rosja stara się zastąpić
kontakty z Zachodem przez udział w ugrupowaniach BRICS, ASEAN czy APEC, gdzie
uczestniczą także Chiny. Oba państwa konsultują sprawy w sytuacjach kryzysowych,
dotyczących półwyspu koreańskiego, Iranu czy sytuacji w Syrii, gdzie Rosja otrzymała
oficjalne poparcie Chin dla interwencji. Tym samym Pekin gestami podbudowuje w Moskwie
poczucie uznania, którego nie uzyskała na Zachodzie338. Na bliskość chińsko-rosyjskich
relacji ma również wpływ protekcjonistyczna polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych
Donalda Trumpa, która doprowadziła w ostatnim czasie do chińsko-amerykańskiej wojny
handlowej.
W sprawie obszaru postradzieckiego obie strony deklarują, że panuje między nimi
pełne porozumienie i wzajemna współpraca, szczególnie w przypadku Azji Centralnej, w
której stykają się ich sztandarowe projekty. Chiny w kontaktach z krajami postradzieckim
skupiają się na relacjach bilateralnych w sferze gospodarczej, pomijając kwestie polityczne i
militarne, mogące wywołać napięcie z Rosją. Już w SOW ewidentnie zarysował się podział
na kompetencje w ugrupowaniu, w przypadku Chin to gospodarka, a Rosji to bezpieczeństwo
i polityka. Chiny są przeciwne reintegracji radzieckiego imperium i starają się podtrzymywać
suwerenność postradzieckich państw także podczas konfliktowych sytuacji z Rosją.
Przykładem tych działań jest zerwanie monopolu Rosji w Azji Centralnej albo nieoczekiwana
pożyczka dla Białorusi w trakcie białorusko-rosyjskiego kryzysu energetycznego w 2019 r.339
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Istotne miejsce w chińsko-rosyjskich relacjach gospodarczych pełni region rosyjskiego
Dalekiego Wschodu. Zamknięty, zmilitaryzowany i dotowany obszar w czasach radzieckich
po transformacji uległ zacofaniu. Napływ chińskich handlarzy, odcięcie od centrum,
depopulacja regionu, wzrost gospodarczy Chin oraz poruszany na najwyższych szczeblach
temat regulacji granic doprowadził do antychińskich nastrojów w społeczeństwie i powstania
mitu chińskiej ekspansji we wschodniej Rosji. Dobre relacje władz obu państw nie poprawiły
w pełni wizerunku Chin w rosyjskim społeczeństwie340. Przyjęty w 2009 r. plan rozwoju
Syberii Wschodniej i Dalekiego Wschodu, a później „zwrot na wschód” w 2012 r. i
priorytetowe miejsce regionu w rosyjskiej polityce, było bardziej mrzonką niż realną zmianą.
Region coraz silniej integruje się z chińskim systemem gospodarczym przez zalew chińskiej
produkcji i rozwijającemu się handlu przygranicznemu niżeli z rosyjskim centrum w Europie.
Lokalne społeczeństwo chętniej wybiera się po zdobycie wykształcenia na chińskich
uczelniach zamiast rosyjskich instytutach. W strukturze gospodarczej regionu Chiny zajmują
główne miejsce w sferze handlowej i inwestycyjnej, co Rosja stara się zdywersyfikować na
inne państwa azjatyckie341. Przeszkodą w pogłębieniu relacji gospodarczych pomiędzy
Chinami a dalekowschodnią Rosją są zbiurokratyzowane zarządzanie obszarem, depopulacja i
braki kadrowe oraz czysto wydobywczy charakter regionu skupiony na surowcach342.
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Rys. 5.1. Dynamika wzrostu PKB w Chinach i Rosji w latach 1999-2019 (w proc.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Bank national accounts data, and OECD National Accounts
data files. World Bank, data.worldbank.org (dostęp 05.06.2020).

Na przedstawionym rys. 5.1. da się zauważyć jak bardzo chiński model gospodarczy
zdyskwalifikował model rosyjski w rozwoju i w rezultacie to Chiny przejęły prymat we
wzajemnych relacjach. Do kryzysu w 2008 r. Rosja była drugą najszybciej rozwijającą się
gospodarką z grupy BRIC, po kryzysie i dołączeniu Republiki Południowej Afryki do
ugrupowania zajęła przedostatnie miejsce. Dotychczas po 2008 r. nie udało się Rosji osiągnąć
nawet połowy chińskiej dynamiki wzrostu. W 1992 r. po raz ostatni rosyjskie PKB wyniosło
460,3 mld USD prześcigając PKB chińskie o wartości 426,9 mld USD. W 2019 r. po blisko
30 latach Chiny osiągnęły PKB o wartości 14342,9 mld USD, a Rosja ponad 8 razy mniej
1699,9 mld USD. Wartość zagranicznych obrotów handlowych w 2019 r. w Rosji wyniosła
666,6 mld USD, a w Chinach 4600,0 mld USD343.
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Rys. 5.2. Handel zagraniczny Rosji z Chinami w latach 2013-2019 (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Melkadze, Value of Russian trade in goods (export, import and
trade balance) with China from 2007 to 2019, Statista, 2020, statista.com (dostęp 01.07.2020)

Na rys 5.2. przedstawiono wymianę handlową pomiędzy Rosją i Chinami od
zainaugurowania inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku do 2019 r. Po kryzysie w 2014 r.
widać wyraźny spadek w wymianie gospodarczej, jednak później sytuacja zaczęła się
poprawiać. Aktualnie w bilansie handlowym Rosja wyszła na plus, jednak prawdopodobnie,
że nie utrzyma się to długo, jeżeli Chiny ograniczą ściąganie surowców do kraju, a rosyjskie
przedsiębiorstwa nie będą miały nic atrakcyjnego do zaoferowania. Chińsko-rosyjskie obroty
handlowe w 2019 r. wyniosły 110,9 mld USD. W rosyjskim eksporcie wynoszącym 56,8 mld
USD 73% miały udział surowce mineralne. Kolejne miejsca zajmuje przemysł drzewny i
wyroby papiernicze (8%) i artykuły rolnicze (6%). Rosja wciąż importuje z Chin przede
wszystkim produkty konsumpcyjne. W strukturze pierwsze miejsce zajmują produkty
przemysłu elektromaszynowego (57%), następnie tekstylnego (11%) i chemicznego (10%)344.
Ocenia się, że w 2019 r. przekroczono najwyższy wynik handlowy w historii chińskorosyjskich relacji. Celem chińsko-rosyjskich relacji handlowych jest zwiększenie obrotów do
sumy 200 mld USD do 2024 r.345 Chiny pozostają najważniejszym partnerem w rosyjskim
344
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данных Федеральной таможенной службы России, 2020, russian-trade.com (dostęp 30.06.2020).
345
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handlu zagranicznym, gdy Rosja w chińskiej strukturze handlowej znajduje się na miejscu
10346.
Niezmienne od lat 90. XX w. głównym towarem w chińsko-rosyjskiej wymianie
handlowej są surowce naturalne. Zabiegi rosyjskich elit o zwiększenie zainteresowania
innymi sektorami (poza przemysłem zbrojeniowym, wydobywczym i nuklearnym) nie
znajdują odzwierciedlenia po stronie chińskiej. Pod względem sektora energetycznego oba
państwa są komplementarne. Jednak rozwój dalszych stosunków gospodarczych, a nawet
rozwój samej Rosji, blokuje wykorzystywanie surowców jako narzędzia w rosyjskiej polityce.
W ten sposób Rosja, skupiająca się na sektorze naftowo-gazowym, staje się coraz mniej
atrakcyjna i spełnia rolę bazy surowców dla chińskiej gospodarki, czego Rosjanie pragną
zapobiec od dłuższego czasu347. Dla dywersyfikacji odbiorców rosyjskiego eksportu
surowców w Azji w 2013 r. otwarto ropociąg WSTO-2 prowadzący do dalekowschodniego
terminalu morskiego Koźmino. Rosja pozostaje drugim największym dostawcą ropy naftowej
do Chin, co zapewnia Rosnieft348. Gazprom wciąż ma problemy finansowe z rozbudową
azjatyckiej Siły Syberii, najdroższego rosyjskiego projektu gazociągu. W 2019 r. rozpoczęto
pierwsze dostawy do Chin, jednak pod znakiem zapytania pozostaje dalsza jego rozbudowa i
rentowność aktualnej infrastruktury przez dużą konkurencję na chińskim rynku gazowym
oraz wzrost popularności gazu łupkowego i LNG349.
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Rys. 5.3. Napływ chińskich inwestycji do Rosji i rosyjskich inwestycji do Chin w latach
2013-2014 (w mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Прямые инвестиции в Российскую Федерацию, Центральный
Банк Российской Федерации, 2020, cbr.ru (dostęp 28.06.2020).

Na załączonym rys. 5.3. zaprezentowano napływ chińskich inwestycji do Rosji i
rosyjskich inwestycji do Chin od rozpoczęcia inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Jak
widać, zdecydowanie więcej kapitału Chiny lokują w Rosji niżeli Rosja w Chinach. Wyraźny
wzrost chińskich inwestycji nastąpił w 2014 r. w trakcie kryzysu i problemów finansowych
Rosji. Warto zaznaczyć, że rosyjska gospodarka po kryzysie i nałożonych sankcjach ma duże
problemy w przyciągnięciu zagranicznych inwestorów do kraju nie tylko od Chin, z którymi
jest w bliskich relacjach350. Większość chińskich inwestycji trafia na rosyjskiego regionu
Dalekiego Wschodu, gdzie kapitał lokowany jest sektorze przetwórczym, wydobywczym i
rolnictwie351.
Można zauważyć, że relacje chińsko-rosyjskie na przestrzeni lat przypominają
sinusoidę, w której szczególną rolę odegrał stosunek do Zachodu, oddalając bądź przybliżając
oba mocarstwa do siebie. Kraje te prezentują zupełnie różne podejście w sferze politycznogospodarczej. Na pewno łączy je antyzachodnia postawa, chęć stworzenia wielobiegunowego
świata i gwarancja spokoju na długich „tylnich” granicach. Mimo oficjalnej narracji o
równym partnerstwie da się zauważyć, że w lepszej pozycji znajdują się Chiny, których Rosja
350
351
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wręcz potrzebuje dla zbytu najważniejszych dla niej towarów, czyli surowców
energetycznych. W niesymetrycznym partnerstwie widać brak zaufania i związki raczej z
konieczności niżeli dobrej woli. Rosja zmierza na pozycję drugorzędnego partnera, wracając
do podobnych relacji, które miały miejsce po traktacie nerczyńskim352. Chiny na arenie
międzynarodowej to wschodzące mocarstwo gospodarcze, gdy Rosja staje się państwem
coraz słabszym, tracąc instrumenty do gry politycznej i kontroli nad strefą wpływów.
5.2.

Szanse oraz zagrożenia dla rosyjskiej gospodarki
Federacja Rosyjska, dzięki swojej wielkości i położeniu, stanowi ważny element

chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Eurazjatycki korytarz tranzytowy przez
rosyjskie terytoria to najkrótsza trasa lądowa z Chin do Europy z najmniejszą liczbą granic do
przecięcia dla transportu. Infrastruktura kolejowa, zajmująca priorytetowe miejsce w zamyśle
projektu, jest zintegrowana na całym obszarze postradzieckim dzielącym większość trasy
pomiędzy Chinami a Europą. Ułatwieniem dla tranzytu w obu kierunkach jest strefa wolnego
handlu utworzona w ramach Unii Eurazjatyckiej, gdzie państwem decyzyjnym jest tak
naprawdę Rosja. Ponadto za zastosowaniem trasy ukierunkowanej przez rosyjskie terytoria
powinny stać bliskie oraz stabilne chińsko-rosyjskie relacje w ostatnich latach, które we
wspólnym interesie łączy powstanie świata wielobiegunowego. Rosja to w końcu kraj z
dużym potencjałem dla chińskich inwestycji, lecz wciąż w pełni niewykorzystanym.
Dla działalności Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku w granicach Rosji istnieją
pewne przeszkody, które mogą się ujawniać już w trakcie jego funkcjonowania. Poważnym
typowo rosyjskim problemem jest korupcja i marna kondycja wymiaru sprawiedliwości, z
czym kraj nie może rozprawić się od wieków353. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo
transportu i klimat inwestycyjny w Rosji. Hamulcem dla współpracy jest niewydolny system
zarządzania z nakładającymi się kompetencjami różnych instytucji, przez co występują grupy
interesów mogące blokować projekty zaaprobowane nawet przez wysokich rangą
urzędników354. Xi Jinping oficjalnie potępił jakiekolwiek schematy korupcyjne w chińskiej
inicjatywie, co może mieć w przyszłości przełożenie na chińsko-rosyjskie relacje355.
Gospodarka rosyjska w dalszym ciągu jest mocno skoncentrowana na sektorze
energetycznym, co negatywnie oddziałuje na podejście do innych gałęzi gospodarczych oraz
02.07.2020).
M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu…, op.cit., s. 379-380.
353
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na rosyjski budżet przeznaczony na inwestycje. Wielkie plany modernizacyjne i rozwojowe
zwykle są realizowane niekonsekwentnie albo nie dochodzą w ogóle do skutku. Sfera
ekonomiczna traci na koszt uprawianej geopolityki, która doprowadza do licznych zaniedbań
w gospodarce, szczególnie przez zachodnie sankcje. Rosyjska polityka międzynarodowa
prowadzona z pozycji siły nie wzbudza szczerości i nie zachęca do dobrosąsiedzkiej
współpracy. Istnieje ryzyko, że międzynarodowe szlaki posłużą jako instrument dla rosyjskiej
gry politycznej. Jakikolwiek z wymienionych czynników może mieć wpływ na ewentualny
kryzys w chińsko-rosyjskich stosunkach, który doprowadzi do wykluczenia Rosji z inicjatywy
na korzyść innych eurazjatyckich korytarzy, choćby przez Azję Centralną.
Uczestnictwo Rosji w chińskiej inicjatywie może się okazać dla niej korzystne, jeśli
szansa zostanie wykorzystana w prawidłowy sposób. W Rosji konieczna jest poprawa
wskaźników ekonomicznych, które pokazują jak bardzo rosyjska gospodarka została
poturbowana przez ostatnie dwa kryzysy. Projekt może się przyczynić do zmiany modelu
gospodarczego opartego na surowcach energetycznych i umożliwić zdywersyfikowanie
gospodarki. Istnieje perspektywa odegrania roli pomostu pomiędzy Chinami a Europą i
czerpania profitów przez utrzymywanie relacji z gospodarkami bardziej rozwiniętymi.
Rezultaty uczestnictwa powinny się przełożyć na napływ zagranicznych inwestycji, co
sprzyja transferowi nowoczesnych technologii dla modernizacji gospodarki i zwiększeniu
współpracy gospodarczej z krajami ościennymi w ramach wymiany handlowej. Transport
międzynarodowy, prowadzony przez rozległe rosyjskie terytoria, zapewniłby dodatkowe
wpływy do budżetu, m.in. wynikających z opłat celnych. Inicjatywa mogłaby ocieplić napięte
stosunki sąsiedzki, tym samym poszerzając zainteresowanie rosyjskim rynkiem. Jednocześnie
jest to ułatwienie dla poszukiwania odbiorców dla zbytu rosyjskiej produkcji za granicą. Jest
to także impuls dla rozwoju gospodarczego zacofanych peryferii, szczególnie w azjatyckiej
części kraju, Syberii i Dalekiego Wschodu, gdzie lokalna infrastruktura i przemysł pozostają
w powijakach. W końcu projekt nie obejmuje jedynie infrastruktury kolejowej, co w
przyszłości może mieć wpływ na ważną dla Rosji inwestycje w infrastrukturę przesyłową. W
ogólnym rozrachunku udział Rosji w chińskim projekcie może zwiększyć konkurencyjność
rosyjskiego systemu gospodarczego i krajowych przedsiębiorstw w globalnej gospodarce.
Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku niesie ze sobą pewne zagrożenia dla
rosyjskiej gospodarki, które w rezultacie mogą mieć znaczący wpływ na międzynarodową
pozycję Rosji, o którą rosyjskie elity tak silnie zabiegają. Uczestnictwo w projekcie może
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zintensyfikować związki gospodarcze z Chinami, które przez sankcje nie będą tylko
alternatywą, ale wyborem bez wyjścia. Istnieje wysokie ryzyko zdominowania rosyjskiego
rynku przez kapitał chiński, a uproszczenie barier celnych spowoduje nadmierny zalew
produkcji chińskiej, który zniszczy i tak mało atrakcyjną produkcję krajową. Otwarcie na
swobodny przepływ kapitału ludzkiego jest wciąż żywą w Rosji obawą przed nadmierną
migracją zarobkową przez kurczącą się demografię kraju i depopulację słabiej rozwiniętych
regionów. Chiny często w swych inwestycjach zagranicznych stawiają na własnych
pracowników i przedsiębiorstwa niż lokalne. Chińskie wyniki gospodarcze ewidentnie
dyskwalifikują rosyjską gospodarkę, co powoduje, że Rosja znajduje się w trudniejszej
sytuacji w kwestii ekonomicznej rywalizacji. Zwiększona zależność gospodarcza może
poskutkować wpływem chińsko-rosyjskich relacji politycznych na płaszczyznę ekonomiczną
dla wywarcia nacisku. Ostatnie kryzysy pokazują, że Chiny potrafią wykorzystać trudne
okoliczności, w jakie wpada rosyjski system gospodarczy dla własnych korzyści. Powtarzanie
się trudnych sytuacji może w końcu doprowadzić do zobowiązującej pomocy finansowych
lub sprzedaży udziałów w rosyjskich spółkach strategicznych. Niezadowalające dla Rosji jest
również chińskie zainteresowanie głównie sektorem wydobywczym i minimalna uwaga dla
inwestycji w inne gałęzie gospodarki. Memoranda o perspektywicznych inwestycjach mogą
zakończyć się jedynie pustymi obietnicami na papierze.
W celu zabezpieczenia przed radykalnym wzrostem chińskich związków z rosyjską
gospodarką są podejmowane wysiłki, mające zwiększyć handel i przyciągnąć inwestycje, z
pomocą kontaktów z innymi azjatyckimi partnerami. Kontynuowana jest współpraca
handlowa w ramach korytarza INSTC przede wszystkim z Indiami i Iranem356. Rosja stara się
zachęcić do japońskich inwestycji na Dalekim Wschodzie poprzez dialog na najwyższych
szczeblach w sprawie uregulowania sporu o Wyspy Kurylskie, trwającego od II wojny
światowej357. Do inwestycji w azjatycką część Rosji chętna jest Korea Południowa
zainteresowana sektorem energetycznym i kolejowym., która nie nakładała sankcji na
rosyjską gospodarkę razem z państwami zachodnimi. W międzyczasie pojawiał się również
pomysł wykorzystania Korei Północnej do bezpośredniego kolejowego transportu
południowokoreańskiej produkcji do Europy przez Rosję358.
Przez rosyjskie terytoria przechodzi aktualnie blisko 90% całego transportu
356
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kolejowego pomiędzy Chinami a Europą359. W 2018 r. przez Rosję przetransportowano 533
tys. TEU, w porównaniu z rokiem poprzednim zaliczono wzrost o ponad 30%. Do 2025 roku
planowane jest zwiększenie transportu do wielkości powyżej 1,5 mln TEU. Ponadto oprócz
Chin do transportu przez Rosję i port we Władywostoku włączają się przedsiębiorstwa
koreańskie i japońskie, aby podjąć rywalizację z produktami chińskimi. Dla usprawnienia
tranzytu przez kraje EUG specjalnie powołano spółkę joint venture z inicjatywy Rosji,
Kazachstanu i Białorusi360. Dla państw UE, których artykuły żywnościowe są objęte
embargiem

w

Rosji,

opracowano

system

monitorowania

transportu

za

pomocą

elektronicznych plomb. Tranzyt żywności przez Rosję będzie możliwy, przez co zwiększy się
przepływ towarów361.
Przez wyzwania, które przedstawia Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku, spore
sukcesy na polu kolejnictwa odnosi rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe RŻD.
Przedsiębiorstwo odpowiada za 88% transportu towarowego w Rosji, nie wliczając
rurociągów362. Spółka zajmuje się głównie krajowymi inwestycjami, choć przychód z
zagranicznych rynków zestawia 20% dochodu przedsiębiorstwa. Od rozpoczęcia chińskiej
inicjatywy bierze udział w modernizacji kolei mongolskich, aby zwiększyć ich przepustowość
dla tranzytu. Przedsiębiorstwo angażuje się w prace pomiędzy Iranem i Azerbejdżanem oraz
Serbią i Węgrami363. RŻD zawarło także memorandum o budowie promowanego przez siebie
rozstawu szerokich torów przez Słowację i Austrię364.
Rozwojowi relacji nie sprzyja klimat polityczny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Według
szacunków przedstawicieli RŻD przez nałożone sankcje i zepsucie międzynarodowych
stosunków ruch towarowy kolejami do Rosji zmniejszył się w pierwszych latach o 37%.
Mniejsze obroty towarowe z krajami zachodnimi spowodował spadek importu kolejami z tego
kierunku o 41%. Trasa szerokotorowa biegnąca spod ukraińskiej granicy przez Słowację i
Austrię także pozostaje na razie niewiadomą, gdyż Ukraina wzbrania się od otwarcia połączeń
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kolei towarowych z Rosją365. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie są zadowolone, że
Rosja ma prawo o przekierowaniu danego pociągu do innego wjazdu do Europy366.
W krajowych inwestycjach RŻD zajmuje się modernizacją i rozbudową kolei
transsyberyjskiej oraz jej odnóg – linii transmandżurskiej do Pekinu, linii transmongolskiej
również do Pekinu i magistrali bajkalsko-amurskiej (BAM), alternatywnej drogi do regionu
dalekowschodniego. RŻD, uwzględniając dalszy rozwój eurazjatyckich przewozów, chce
zwiększyć dotychczasową przepustowość na wewnętrznych szlakach. Powstał plan budowy
pasażersko-towarowej kolei wysokich prędkości z pomocą chińskiej technologii pomiędzy
Moskwą a Kazaniem, jednak tymczasowo został on zawieszony przez brak funduszy. W
dalszych planach linia miała być kontynuowana do Jekaterynburga, a następnie do Pekinu
jako korytarz „Eurazja”, zmniejszając czas transportu z 14 dni do nawet kilku367.
Idea eurazjatyckich korytarzy transportowych to dla zacofanych lub położonych na
uboczu rosyjskich regionów szansa na ściągnięcie zagranicznych inwestycji i wzięcie udziału
w międzynarodowej wymianie handlowej. Niewykorzystane potencjalne obszary mogą
skorzystać na transporcie multimodalnym bądź spełnić rolę centrów dystrybucyjnych. Do
2025 r. rosyjscy i kazachscy inwestorzy mają wybudować centrum logistyczne przy
moskiewskim lotnisku Domodiedowo368. W obwodzie moskiewskim do 2024 r. zostanie
otwarty terminal logistyczny wraz z parkiem przemysłowym Wostocznyj, który będzie
włączony do chińskiej inicjatywy369. W obwodzie kałuskim, sąsiednim z Moskwą, na trasie
Nowego Jedwabnego Szlaku zlokalizowano park przemysłowy Freight Village Worsino,
gdzie działa m.in. Samsung Electronics. Park położony na trasie do Chin oraz Korei
Południowej dał nowe możliwości rozwoju i pozwolił na zwiększenie lokalnej produkcji o
90%370. Potencjalnymi punktami logistycznymi na mapie eurazjatycki tras są trzecie i czwarte
największe miasta w Rosji położone w Azji przy kolei transsyberyjskiej, Nowosybirsk i
Jekaterynburg. Nowosybirsk, nieoficjalna stolica Syberii, leży na korytarzu z rosyjskiego
Dalekiego Wschodu i Mongolii. Ponad półtora tysiąca kilometrów na zachód położony jest
Jekaterynburg, gdzie schodzą się korytarze kazachski i dalekowschodni. Oba miasta położone
365
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są dosyć bliskiej odległości od ośrodków wydobywczych. Istotnym problemem w Rosji,
szczególnie w części azjatyckiej pozostaje stan infrastruktury drogowej, który pozostawia
wiele do życzenia371.
Na tranzycie towarów, przez „wąskie gardła” na polsko-białoruskiej granicy, mają
szansę skorzystać nadbałtyckie porty, w tym Sankt Petersburg i rosyjska enklawa w Europie –
Kaliningrad. Dla uproszczenia przejazdu przez Litwę rosyjskie koleje prowadzą dialog z
lokalnymi władzami i przewoźnikiem372. Duży potencjał dla rozwoju eurazjatyckich połączeń
przedstawia dalekowschodni port we Władywostoku. Cały region został w ostatnim czasie
objęty programem rozwoju chińsko-rosyjskiej współpracy w sferze handlowej i inwestycyjnej
na lata 2018-2024. Od 2015 r. we Władywostoku funkcjonuje specjalna strefa z ulgami dla
handlu i inwestycji Swobodnyj port Wladiwostok. Dzięki międzynarodowym projektom
korytarzy transportowych Primore-1 i Primore-2 rosyjski port wykorzystywany jest do
transportu pomiędzy krajami Azji (głównie Chiny) i Europy373.
Innym projektem infrastrukturalnym budowanym w ramach Nowego Jedwabnego
Szlaku w Rosji jest eurazjatycka autostrada określana korytarzem Europa-Chiny Zachodnie.
Trasa ma przecinać rosyjskie terytorium na odcinku 2200 km pomiędzy Białorusią a
Kazachstanem. Odcinek rosyjskiej części autostrady został nazwany Meridian. Wkład z
państwowego budżetu w projekt ma być mocno ograniczony, ponieważ do inwestorów należą
osoby prywatne, choć powiązane z rosyjskimi konglomeratami państwowymi. Większość
ziemi pod inwestycje już wykupiono374. Jest to szansa dla rozwoju rosyjskich regionów, przez
które przejdzie międzynarodowa trasa. Koncepcję infrastruktury przyjęto podczas szczytu
SOW w 2014 r. Według prognoz ukończenie całej drogi należy się spodziewać około 2027 r.,
jeżeli w trakcie budowy nie pojawią się żadne przeszkody375.
W 2017 r. rosyjskie przedsiębiorstwa Gazprom i Rossijskie Awtomobilnye Dorogi
oraz chińskie CNPC zawarły o współdziałaniu w rozwoju zainteresowania gazem jako
ekologicznego paliwa dla pojazdów. W tym samym roku Gazprom i CNPC wraz z
kazachskim
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o

rozwoju

gazomobilności

na

eurazjatyckich trasach376. Gazprom od 2009 r. promuje samochody gazowe poprzez rajdową
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imprezę Silk Way Rally, do której w 2016 r. dołączyły Chiny podnosząc jej prestiż377. Przez
rosnące potrzeby chińskiej gospodarki i ekologiczny trend rozwoju gospodarczego na świecie
rosyjski gaz może w najbliższych latach stać się obiektem zainteresować wśród
zagranicznych partnerów Rosji. Jest to kolejna szansa dla rosyjskiej gospodarki opartej na
surowcach energetycznych378.
Finansowanie z instytucji chińskiej inicjatywy przez długi czas nie obejmowały
realizacji projektów infrastrukturalnych na terytorium Rosji. Rosyjskie władze próbowały
zainteresować inwestorów przyłączeniem się do projektu kolei wysokich prędkości bądź
eurazjatyckiej autostrady, ale bezskutecznie. Pobudziło to konsternacje w Rosji przez
kapitałowe projekty rozwijane w krajach sąsiadujących w ramach Nowego Jedwabnego
Szlaku379. W 2016 r. Novatek sprzedał 9,9% udziałów w projekcie skraplanego gazu JamalLNG dla Funduszu Jedwabnego Szlaku. Transakcja na kwotę 1 mld EUR zawiera
dofinansowywanie projektu przez 15 lat ze strony funduszu oraz budowę fabryki
przetwórczej. Razem z CNPC chińskie spółki posiadają prawie 30% akcji projektu380. W
2019 r. w ramach chińskiej inicjatywy Novatek sprzedał CNPC i jej spółce córce China
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 20% udziałów w projektu Arctic-LNG również
na wydobycie i przetwórstwo gazu skraplanego381. Za ponad 1 mld EUR Fundusz Nowego
Jedwabnego Szlaku nabył również 10% udziałów w rosyjskim przedsiębiorstwie naftowym
Sibur, gdzie 10% akcji kupiło Sinopec382. W 2019 r. rosyjskie i chińskie spółki porozumiały
się w planie budowy Amurski gazowo-chemiczny kompleks, którego 40% akcji otrzymałaby
strona chińska. W projekcie jest zamiar wykorzystania gazociągu Siła Syberii do Chin383. Pod
koniec 2019 r. AIIB poinformował o rozpoczęciu pierwszej inwestycji na terytorium Rosji.
500 mln USD zostanie przekazane dla rosyjskiego Ministerstwa Transportu i Federalnej
Agencji Transportu Drogowego na rozwój infrastruktury384.
W 2019 r. ukończono pierwszy samochodowy most na granicy pomiędzy Chinami a
gazprom.ru (dostęp 03.07.2020).
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Rosją, który zlokalizowano na rzece Amur przy Błagowieszczeńsku. Rozpoczętą przed
trzema laty budowę sfinansował jeden z chińskich banków385. W gorszej sytuacji znalazł się
most kolejowy w Żydowskim Okręgu Autonomicznym finansowany z państwowych środków
przeznaczonych na rozwój Dalekiego Wschodu i Regionu Bajkalskiego i przez RosyjskoChiński Fundusz Inwestycyjny. W 2016 r. strona chińska ukończyła swoją część, gdy do 2019
r. Rosjanie nie rozpoczęli budowy konstrukcji. Po stronie rosyjskiej pojawiły się problemy z
finansowaniem infrastruktury i lokalną biurokracją. Brak przeprawy to strata dla Rosji w
tworzonych eurazjatyckich korytarzach386.
Tab. 5.1. Udział Chin w inwestycjach i handlu z Rosją w latach 2013-2019 (w proc.)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Handel

10,5%

12,1%

11,6%

14%

14,8%

15,6%

16,5%

Inwestycje

0,9%

5,9%

8,7%

0,9%

0,3%

-1,1%

0,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Внешняя торгоаля Российской Федерации (по данным
таможенной статистики), «Федеральная служба государственной статистики», gks.ru (dostęp:
01.07.2020); Прямые инвестиции в Российскую Федерацию, Центральный Банк Российской Федерации,
2020, cbr.ru (dostęp 01.07.2020).

W przedstawionej tab. 5.1. rozpisano udziały Chin na przestrzeni ostatnich lat w
wymianie handlowej i bezpośrednich inwestycjach lokowanych w Rosji. Chiński udział w
strukturze rosyjskiego handlu po zainicjowaniu Nowego Jedwabnego Szlaku jest w trendzie
wzrostowym, czego nie można powiedzieć o chińskich inwestycjach na terenie Rosji. Trudno
aktualnie mówić o poważnym uzależnieniu Rosji względem Chin. Jednak w przypadku
utrzymywania się aktualnego modelu gospodarczego i zwiększania eksportu surowców
energetycznych do chińskiego sąsiada przy zmniejszeniu dostaw do Europy, sytuacja ta może
się diametralnie zmienić na niekorzyść Rosji, która nie ma nic atrakcyjnego do zaoferowania.
Chiny, choć Rosja to dla nich najlepszy wybór do importu surowców z powodu długiej
bezpiecznej granicy i braku konieczności wykorzystywania transportu morskiego, to wciąż
rozbudowują infrastrukturę przesyłową z alternatywnych kierunków, co daje im lepszą
pozycję w negocjacjach. Zapewne rozczarowaniem wśród rosyjskich elit jest małe
zaangażowanie chińskich instytucji finansujących inicjatywę w lokowanie większego kapitału
w Rosji, które w dużej mierze koncentruje tylko na rosyjskich sektorach surowcowych.
Bank, 2019, aiib.org (dostęp 04.07.2020).
Р. Фаляхов, Амурский мост: как Россия заходит в Китай, «Газета.ру», 2019, gazeta.ru (dostęp
04.07.2020).
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Projekt Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku wciąż ma szansę udać się Rosji i
przyczynić się do jej gospodarczego rozwoju. Rosyjskie władze muszą zająć się eliminacją
barier, które blokują handel i inwestycje, dwie główne idee chińskiej inicjatywy. Problemem
są fundusze, które z przeznaczeniem na wielkie plany rozwojowe w końcu się rozpływają
przez wysokie skorumpowanie państwa. Rosyjska biurokracja i przedłużane sankcje
ekonomiczne zniechęcają do podejmowania inwestycji w kraju. Dla progresu rosyjskiej
gospodarki ważny wpływ będzie miał także polityczny klimat. Pomimo trudności władze
Rosji starają się angażować w chiński projekt. Od 2013 r. do 2019 r. Rosja w rankingu Doing
Business awansowała z 112. miejsca na 28.387, a w Freedom Economy Index, choć już nie tak
imponująco, z 139. na 94.388 Istotnym ułatwieniem w poruszaniu się po kraju stanie się
system elektronicznych wiz, który obejmie całą Rosję od 2021 r. Międzynarodowa
współpraca może w końcu wpłynąć pozytywnie na zmianę standardów biznesowych w Rosji.
5.3.

Rywalizacja o wpływy w obszarze postradzieckim
Azja Centralna to główne miejsce przecinania się rosyjskich i chińskich interesów na

arenie międzynarodowej. Nie ma obecnie innego równie ważnego obszaru dla obu państw
jednocześnie. Region wpisuje się w XXI-wieczny renesans dwóch rozbieżnych od siebie idei
mocarstwowych – Wielkiej Rosji i Wielkich Chin389. Regionalna aktywność państw wyraża
również cały charakter uprawianej polityki zagranicznej – Chin opartej na sferze gospodarczej
oraz Rosji skupionej na sprawach militarnych i politycznych. Prawdopodobnie ceniona w
regionie stabilność oraz działalność wspólnego przeciwnika, Stanów Zjednoczonych,
sprzyjały konsensusowi w celu zaniechania otwartej rywalizacji. Dotychczas walka
koncentrowała

się

przede

wszystkim

na

zakulisowych

rozgrywkach

polityczno-

gospodarczych niżeli otwartej konfrontacji o wpływ na kraje postradzieckie.
W trakcie operacji antyterrorystycznej świata zachodniego w Afganistanie ważną
regionalną organizacją łączącą rosyjsko-chińskie partnerstwo w Azji Centralnej była SOW.
Kraje prezentowały jednak zupełnie dwie różne perspektywy rozwoju organizacji, do której
drugi partner nie był skłonny w pełni zaakceptować. Obrazem rosyjskiej koncepcji rozwoju
SOW była OUBZ. Chiny rokowały o ukierunkowanie SOW w stronę integracji
ekonomicznej. Chińskie pomysły integracji od początku nawiązywały do budowy
infrastruktury dla poprawy komunikacji pomiędzy krajami członkowskimi. Jednak bez obyło
387
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się to bez przychylnych reakcji rosyjskiego partnera, dysponującego słabszą pozycją
gospodarczą w skali świata niż Chiny. Osłabienie roli świata zachodniego na
środkowoazjatyckim obszarze i sygnały o wycofywaniu się stworzyło nowe okoliczności dla
organizacji współpracy w regionie, przy których SOW stał się mniej użyteczną formą
działania. W 2013 r. Chiny zainicjowały Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku, w którym
istotną rolę przypisano Azji Centralnej. W 2014 r. Rosja doprowadziła do synergii
zainicjowanych przez nią projektów ekonomicznych i utworzyła Eurazjatycką Unię
Gospodarczą390.
Ogłoszenie inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku początkowo wyzwało w Rosji
wiele wątpliwości i zastrzeżeń, co do chińskich intencji. Zwątpienie w projekt napędzała
kryzysowa sytuacja w Ukrainie, którą zapoczątkował unijny program Partnerstwa
Wschodniego. Równocześnie pogarszała się kondycja rosyjskiego systemu gospodarczego
oraz pojawiła się groźba międzynarodowej izolacji Rosji. Zapewne splot wydarzeń, który
uderzył w Rosję zadecydował o akceptacji ekonomicznej integracji w koncepcji Chin391. W
trakcie szczytu APEC w 2013 r. Wladimir Putin zapytany o rywalizację Chin i Rosji w
regionie Azji (już po ogłoszeniu chińskiej inicjatywy) stwierdził, że konkurencyjność ma
pozytywny wpływ na progres w sferze ekonomii i polityki, podkreślając przy tym, iż oba
kraje więcej na obu płaszczyznach łączy niż dzieli392. W 2015 r. Chiny i Rosja zadeklarowały
zacieśnienie współpracy wokół chińskiej i rosyjskiej integracji na rzecz „wielkiego
eurazjatyckiego

partnerstwa”.

Podobna

idea,

„wielkiej

Europy”

od

Lizbody

do

Władywostoku, miała już miejsce w polityce władz Rosji, lecz w wyniku nieporozumień z
Europą upadła393. Sprzeczność chińskiego i rosyjskiego projektu nie dotyczy tylko
odmiennych interesów tych państw, ale także rozbieżności w całości obu koncepcji. Projekt
Rosji kładzie nacisk na regionalizm i zacieśnianie współpracy z bliskimi jej państwami, a
inicjatywa Chin stawia na globalizację, otwartość i luźne związki pomiędzy krajamipartnerami394.
Eurazjatycka Unia Gospodarcza miała być rosyjskim magnesem do wejścia w
ściślejsze relacje z państwami obszaru postradzieckiego. Proponowaną integrację odbierano
(dostęp 04.07.2020).
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pozytywnie, szczególnie kwestiami gospodarczymi zainteresowani byli współzałożyciele,
Białoruś i Kazachstan. Jednak projekt nie zrównał w prawach wszystkich jej członków, a
dominującą pozycją zajęła Rosja. Specjalnie powołane instytucje unii mają słabe kompetencje
i niski autorytet. Wspólna polityka taryfowa zawiera wiele wykluczeń. Tworzenie wspólnego
rynku trwa powoli i z oporem przez różne interesy wewnątrz ugrupowania. Rosja
występowała z inicjatywą utworzenia wspólnego rynku energetycznego i wprowadzenia
wspólnej waluty, co spotkało się z chłodnym przyjęciem przez członków integracji395.
Rys. 5.4. Porównanie pod względem wielkości PKB wybranych podmiotów
międzynarodowych z Federacją Rosyjską i projektem integracyjnym Eurazjatyckiej
Unii Gospodarczej w 2019 r. (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Bank national accounts data, and OECD National Accounts
data files. World Bank, data.worldbank.org (dostęp 02.07.2020).

W EUG panują duże dysproporcje pomiędzy członkami, w związku z tym są słabą
konkurencją dla innych projektów integracyjnych. Na zaprezentowanym rys. 5.4. widać silną
pozycję gospodarczą Rosji w projekcie, choć inni międzynarodowi aktorzy kompletnie
dyskwalifikują ekonomicznie cały rosyjski projekt. Konsekwencje kryzysu z 2014 r.
wystawiły na próbę wewnętrzne związki polityczno-gospodarcze państw, ukazując ich
stosunek do zawartych w ugrupowaniu umów. Powstały napięcia, wynikające z wahań cen
surowców energetycznych na świecie oraz indywidualnych problemów rosyjskiego systemu
gospodarczego, które odbiły się na powiązanych z nim gospodarkach. Kraje członkowskie
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zaczęły kierować się polityką protekcjonizmu wobec taniejącej rosyjskiej produkcji. Państwa
odmówiły przyłączenia się do kontrsankcji w kierunku Zachodu. Rosja nałożyła embargo na
wybrane towary państw członkowskich i zablokowała reeksport sankcjonowanej w kraju
europejskiej produkcji. Brak konsensusu może doprowadzić w kolejnych latach do nowych
konfliktów396. Na pogarszającej się sytuacji gospodarczej traci przede wszystkim Rosja, która
zniechęca kraje do projektu. Jedną z zachęt dla państw postradzieckich miały być ułatwienia
w poruszaniu się po krajach członkowskich, choć od czasu kryzysu zainteresowanie pracą
przez migrację zarobkową do Rosji zaczyna spadać, w tym także gastarbeiterów z Azji
Centralnej397.
Ogłoszenie Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku w 2013 r. przez Xi Jinpinga na
terenie Azji Centralnej postawiło chińską inicjatywę w dobrym świetle z perspektywy
środkowoazjatyckich republik. Już na wstępie zawarto umowy wartości 51 mld USD dla
całego regionu398. Projekt stawiający za podstawę interes gospodarczy wzbudził
zainteresowanie jako alternatywna dla stosunków ekonomicznych z Rosją. Liczba korytarzy
sprawia, że państwa obszaru mogą czuć się bezpieczne w razie blokady ze strony rosyjskiej.
Szlak ma mieć zastosowanie także w kierunku Bliskiego Wschodu. Dla zwiększenia
atrakcyjności

w

tranzycie

region

uczestniczy

również

w

innych

korytarzach

międzynarodowych. Azja Centralna i Chiny są dla siebie w dużej mierze komplementarne,
republiki poszukują sposobów na zwiększenie handlu i inwestycji, gdy Chiny mają wysokie
zapotrzebowanie na surowce naturalne. Do projektu włączono już istniejącą infrastrukturę,
która jest modernizowana i jeszcze bardziej rozbudowywana. Pojawia się także szansa na
zlokalizowanie w krajach regionu chińskiego przemysłu, który jednocześnie niepokoi o stan
lokalnego środowiska399. Azja Centralna to kraje o słabych gospodarkach, więc konieczne są
wciąż nowe kierunku współpracy dla rozwoju. Jednak zgubne dla regionu mogą okazać się
niespłacone chińskie kredyty czy mocno niezrównoważony bilans handlowy i w efekcie
uzależnienie gospodarcze od Chin. Negatywnie na wizerunek projektu ma wpływ
odziedziczone po ZSRR sinofobiczne nastroje przed chińską ekspansją oraz wstrząsająca
środkowoazjatyckimi społeczeństwami sprawa ujgurska.
„Wschodnioznawstwo”, 2017, nr 11, s. 427-431; T. Bakunowicz, A. Jarosiewicz, E. Fischer, op.cit., s. 1-7.
J. Strzelecki, op.cit., s. 4-7.
397
K. Chawryło, Co z oczu, to z serca. Mniej gastarbeiterów w Rosji, „Komentarze OSW”, 2015, nr 183; A.
Anisimowicz, Sytuacja migracyjna w Rosji, Forum Ekonomiczne, 2019, forum-ekonomiczne.pl (dostęp
05.07.2020).
398
A. Jarosiewicz, Chińskie tour de force w Azji Centralnej, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2019, osw.waw.pl
(dostęp 05.07.2020).
399
J. Szczudlik, Trzy lata Jedwabnego Szlaku: sukcesy i wyzwania, „Polski Instytut Spraw Międzynarodowych”,
2016, pism.pl (dostęp 05.06.2020).
396
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Chiny, kierując projekt przez terytorium Azji Centralnej, realizują własne interesy w
obszarze. Do regionalnych ambicji Chin należy podporządkowanie przygranicznego
terytorium, które należało dawniej do chińskiego imperium. Opuszczanie regionu przez Stany
Zjednoczone i osłabienie Rosji sprawia, że wschodzące gospodarczo Chiny mogą osiągnąć
ten cel. Chińska gospodarka wciąż potrzebuje energii do dalszego rozwoju. Republiki bogate
w surowce naturalne są łatwiejszym partnerem do porozumienia niż Rosja. W zamian za
surowce państwa zwiększają przychody do budżetu i otrzymują inwestycje w sugerowane
przez lokalne władze sektory. W dłuższej perspektywie rozwój gospodarczy Azji Centralnej i
chińskiego Sinciangu pozwoli na ustabilizowanie regionu, a także zapewni nowe rynki zbytu
dla produkcji z Chin400.
Kazachstan to najważniejsze państwo z Azji Centralnej w Inicjatywie Pasa i Szlaku.
Kraj mocno zaangażowany projekt od początku, co przejawia się w powstaniu równoległego
rządowego programu Nurly Żol o budżecie 9 mld USD dla rozbudowy i modernizacji
kazachskiej infrastruktury. Przez Kazachstan przejeżdża blisko 90% transportu pomiędzy
Europą a Chinami. Dla Chin współpraca z Kazachstanem jest ważna z uwagi na region
Sinciangu, ponieważ to z nim rozwija się dynamicznie transgraniczna wymiana gospodarcza.
W 2016 r. Kazachstan przy granicy z Chinami utworzył specjalną strefę ekonomiczną
Wostocznyje Worota w Horgos, przez którą przebiega eurazjatycki korytarz. Na miejscu
funkcjonuje terminal przeładunkowy, centrum logistyczne, centrum handlowe oraz park
przemysłowy. W budowę strefy zaangażowane były Kazachstan, jak i Chiny401. W
kazachskim społeczeństwie żywe są nastroje antychińskie, co może mieć w przyszłości
wpływ na relacje. Informacje o dzierżawie lub sprzedaży ziemi pod chińskie inwestycje
powodują niezadowolenie i protesty. Amerykański sekretarz stanu w trakcie wizyty w
Kazachstanie w 2019 r. próbował podsycić sinofobiczne nastroje oskarżając Chiny o
prześladowaniu muzułmanów w Sinciangu402. Jeszcze tego roku Chiny i Kazachstan doszły
do porozumienia w sprawie repatriacji represjonowanej kazachskiej mniejszości403.
Kazachstan od początku starał się utrzymywać dobre stosunki ze wszystkimi mocarstwami.
Mimo wielu obiekcji, co do współpracy z Rosją i koncepcji EUG, pierwszą zagraniczną
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M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu…, op.cit., s. 437-440.
М. Рычагов, Бархолка с оборотом $1,8 млрд: новая мекка челноков, «Форбс», 2019, forbes.ru (dostęp
06.07.2020).
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06.07.2020).
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M. Bogusz, M. Marszewski, Chińsko-kazachstańskie porozumienie w sprawie grupy represjonowanych
Kazachów, Ośrodek Studiów Wschodnich, osw.waw.pl (dostęp 06.07.2020).
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wizytą nowego kazachskiego prezydenta Tokajewa była Moskwa404.
Rys. 5.5. Wartość wymiany handlowej pomiędzy Kazachstanem a Rosją i Chinami w
latach 2013-2019 (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Международная торговля товарами Республики Казахстан за
2019 год, Национальный Банк Казахстана, nationalbank.kz (dostęp 05.07.2020); Внешняя торговля России
в 2019 году, Подготовлено сайтом Внешняя Торговля России на основе данных Федеральной
таможенной службы России, 2020, russian-trade.com (dostęp 05.07.2020).

Na rys. 5.5. przedstawiono wyniki handlowe między Kazachstanem a Rosją i Chinami
w latach 2013-2014, które wskazują na przewagę Rosji, na co wpływ ma kazachskie
uczestnictwo w EUG. Chiny pozostają drugim co do wielkości partnerem Kazachstanu. Po 7
latach import z Chin spadł z 8,8 mld USD do 6,6 mld USD, a eksport spadł o 14,5 mln USD
do 7,8 mld USD. W tym czasie import z Rosji spadł z 17,6 mld USD do 14 mld USD, a
eksport 5,8 mld USD do 5,6 mld USD405. W tym samym czasie do Kazachstanu napłynęły
chińskie inwestycje o wartości 10 mld USD, a rosyjskie 8,3 mld USD406. W 2019 r. władze
Kazachstanu na forum „Jednego pasa i szlaku” podpisały umowy na 55 chińskich projektów o
sumie 27,6 mld USD407. Również tego roku AIIB zapowiedział inwestycję w elektrownie
404

Российско-казахские переговоры, «Кремлин», 2019, kremlin.ru (dostęp 06.07.2020).
Международная торговля товарами Республики Казахстан за 2019 год, Национальный Банк
Казахстана, nationalbank.kz (dostęp 05.07.2020); Внешняя торговля России в 2019 году, Подготовлено
сайтом Внешняя Торговля России на основе данных Федеральной таможенной службы России, 2020,
russian-trade.com (dostęp 05.07.2020).
406
Статистика прямых инвестиций по напрвалнию вложения, Национальный Банк Казахстана, 2020,
nationalbank.kz (dostęp 05.07.2020).
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Д. Серикпаев, Что значит Китай для Казахстана? Цифры и факты, «Форбс», forbes.kz (dostęp
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wiatrową o wartości 46,7 mln USD408. Chiny w zamian za dostęp do kazachskich złóż
dokonują inwestycji w inne gałęzie przemysłowe, np. motoryzację i rolnictwo. Szacuje się, że
w chińskich rękach znajduje się ok. 25% udziałów w kazachskich złożach, choć w ostatnich
latach niewiele się zmieniło. Najwięcej udziałów w najbogatszych złożach naftowych Tengiz
i Kaszagan mają przedsiębiorstwa europejskie i amerykańskie. Kazachskie władze
równoważą wpływy w sferze gospodarczej, tak samo jak robią to w politycznej, czerpiąc
korzyści ze współpracy z każdym409. Dług zagraniczny Kazachstanu wobec Chin jest
nieznaczący, wynosi 12,3 mld USD410.
Kirgistan to trudne państwo dla chińskiego projektu, z powodu prorosyjskiego
nastawienia władz, słabego systemu gospodarczego oraz konfliktowości wobec sąsiadów,
szczególnie w relacjach z Tadżykistanem. Ponadto w Kirgistanie, bardziej niż Kazachstanie,
społeczeństwo jest sinofobiczne i źle reaguje na chińskie inwestycje w kraju oraz pracujących
przy nich Chińczykach411. Ta skomplikowana sytuacja sprawia, że kraj nie ma dużego
wyboru na kim opierać stosunków polityczno-gospodarczy. W ramach Nowego Jedwabnego
Szlaku Kirgistan zakłada możliwość utworzenia centrum logistycznego w chińskim projekcie.
Jednak już ciągłe opóźnienia powoduje budowa krótkiego odcinka infrastruktury kolejowej
Chiny-Kirgistan-Uzbekistan, który musiał zostać wspomagany finansowo przez Chiny i
Rosję. Przychód z tranzytu kolejowego ma wynieść 200 mln USD rocznie412. Chiny inwestują
również w lokalną infrastrukturę drogową. W 2017 r., podczas szczytu „Jednego pasa i
szlaku” zawarto porozumienie o przenoszeniu chińskiej produkcji do Kirgistanu413. W 2019 r.
zawarto deklarację o pogłębieniu partnerstwa, ale bez większych konkretów414.

06.07.2020).
Kazakhstan: Zhanatas 100 MW Wind Power Plan, Asian Infrastructure Investment Bank, 2019, aiib.org
(dostęp 06.07.2020).
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informburo.kz (dostęp 06.07.2020).
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Rys. 5.6. Wartość wymiany handlowej pomiędzy Kirgistanem a Rosją i Chinami w
latach 2013-2019 (w mld USD)

Źródło: Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики (годовая публикация),
Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, stat.kg (dostęp 06.07.2020).

Rys. 5.6. ilustruje wartość kirgiskiej wymiany handlowej z Rosją i Chinami w latach
2013-2019. Zauważalna jest dominacja obrotów handlowych z Państwem Środka. W 2014 r.
Kirgistan zaimportował z Chin towary o wartości 5,24 mld USD, a wyeksportował o zaledwie
46,6 mln USD. Bilans handlowy pozostaje niekorzystny każdego roku w stosunku do Chin,
jak i do Rosji. Wstępując do EUG, Kirgistan stracił gospodarczo przez wspólne cła na chińską
produkcję, którą reeksportował do państw postradzieckich. Rekompensatą za poniesione
straty stało się umorzenie kirgiskiego zadłużenie u Rosji415. Inaczej sytuacja prezentuje się w
kwestii Chin, które nie umarzają zadłużeń. Kirgiski dług u Chin wynosi 1,7 mld USD, to
ponad 30% PKB. Kirgistan zaciąga pożyczki w Chinach w zamian za udziały w kirgiskich
projektach, m.in. w sektorze hydroenergetycznym czy wydobywczym. Za pożyczki
przeznaczone na projekty są później wynajmowane chińskich firm416. W latach 2013-2019 do
Kirgistanu napłynęły chińskie inwestycje o wartości 2,5 mld USD, a w przypadku Rosji to
blisko 1,5 mld USD. Ponad jedna trzecia inwestycji zagranicznych należy do Chin417. Mimo
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M. Kośka, Rosja namawia Kirgistan do swojej unii, „Obserwator Finansowy”, 2014, obserwatorfinansowy.pl
(dostęp 06.07.2020); J. Strzelecki, op.cit., s. 3-4.
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Государственный долг, Национальный Статистический Комитет Кыргызской Республики, stat.kg
(dostęp 06.07.2020).
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Инвестиции, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, stat.kg (dostęp
08.07.2020).

128

to Rosja wciąż utrzymuje w Kirgistanie równie silną pozycję, dzięki m.in. wykupionymi
przed Chinami aktywom, obiektom wojskowym i prorosyjsko nastawionym społeczeństwie.
Tadżykistan znajduje się na uboczu inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, choć w
związku z wycofywaniem się amerykańskich żołnierzy oraz względną stabilizacją regionu
może zyskać na znaczeniu. W ramach chińskiego projektu planowany jest rozwój
infrastruktury z Uzbekistanem i Afganistanem418. Chiny są głównym inwestorem w
tadżyckiej gospodarce, a za długi wobec Chin Tadżykistan regulował już problemy
gospodarcze własnym terytorium w 2002 r. W 2019 r. na tadżycko-chińskim pograniczu
pojawiła się chińska baza, przez co podejrzewa się, że dokonano kolejnego przekazania
terytorium w celu uregulowania zaległości419. W 2019 r. Chiny przekazały 360 mln USD
dotacji na modernizację infrastruktury420.
Rys. 5.7. Wartość wymiany handlowej pomiędzy Tadżykistanem a Rosją i Chinami w
latach 2013-2019 (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Аналитическая таблица экспорта – импорта товаров по
странам, Национальный Банк Таджикистана, 2020, nbt.tj (dostęp 08.07.2020).

Na rys. 5.7. zaprezentowano wartość obrotów handlowych Tadżykistanu z Rosją i
Chinami w latach 2013-2019, gdzie ewidentnie widać dominującą pozycję Chin, lecz w
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trendzie spadkowym. W ciągu 7 lat import z Chin spadł z 1,9 mld USD do 0,6 mld USD, a
eksport z 84,5 mln USD do 55 mln USD. W przypadku Rosji przez 7 lat import wzrósł z 0,7
mld USD do 1 mld USD, a eksport wzrósł z 37 mln USD do 44 mln USD421. Bilans
Tadżykistanu stale kończy z mocno ujemnym saldem. Kraj jest zadłużony u Chin na ponad
1,5 mld USD, a to jego 35,9% udziału PKB422. W rezultacie państwo jest dostęp do złóż albo
udziałów przedsiębiorstw za bezcen423. Chińskie inwestycje w Tadżykistanie w latach 20132019 wyniosły 1,5 mld USD, gdy rosyjskie jedynie 0,2 mld USD. W 2018 r. Chiny
rozpoczęły

budowę

odnogi

gazociągu

Azja

Centralna-Chiny

przez

terytorium

Tadżykistanu424. W ramach AIIB w Tadżykistanie prowadzone są trzy projekty transportowe i
jeden energetyczny na łączną kwotę 3,4 mld USD425. W Tadżykistanie Rosja przejęła przed
Chinami część liczących się aktywów i dzierżawi bazy na terytorium kraju. Jednak Chiny
zyskują coraz mocniejszą pozycję gospodarczą.
Turkmenistan z całego środkowoazjatyckiego regionu ma najściślejszy kontakt z
Chinami i najgorszy z Rosją. W kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku kraj zaangażował się
w przygotowanie korytarza Kazachstan-Turkemenistan-Iran oraz transportu wodnego przez
Morze Kaspijskie na Kaukaz. Ponadto planowane jest przygotowanie kolejnego korytarza –
Turkmenistan-Afganistan-Tadżykistan. Kraj nie tylko współtworzy eurazjatyckie trasy, ale
także „energetyczny szlak”. Gazociąg Azja Centralna-Chiny, który zaczyna się w
Turkmenistanie, został włączony do chińskiej inicjatywy i jest dalej rozbudowywany.
Chińskie przedsiębiorstwo CNPC gospodaruje główne turkmeńskie złoża gazu.
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Rys. 5.8. Wartość wymiany handlowej pomiędzy Turkmenistanem a Rosją i Chinami w
latach 2013-2019 (w mld USD)

Źródło: opracowanie na podstawie Мировой атлас данных: Туркменистан, Knoema Enterpriese, knoema.ru
(dostęp 07.07.2020).

Dane na rys. 5.8. zawierają wartości handlu zagranicznego Turkmenistanu z Chinami
oraz Rosją w latach 2013-2020. Chiny dominują w turkmeńskiej strukturze handlowej i są jej
głównym partnerem gospodarczym. Kraj przez konflikty gazowe z Rosją i Iranem stał się
praktycznie uzależniony od wymiany z Chinami i to pomimo prób dywersyfikacji
zagranicznych kontaktów nadal to się nie zmienia. Do Chin trafia nawet 90% eksportowanego
z Turkmenistanu surowca rocznie. Według szacunków, zadłużenie Turkmenistanu w Chinach
wynosi 9 mld USD, z czego część spłat dokonywana jest przez dostawę surowców426. Kraj
znajduje się blisko Rosji, ale jest od niego zdecydowanie daleki z perspektywy wpływów.
Rosyjsko-turkmeńskie wojny gazowe i blokowanie Turkmenistanu przed eksportem gazu po
dnie Morza Kaspijskiego spowodowało, że relacje obu stron nie są najlepsze i nie zapowiada
się do zmian, na czym zyskują Chin.
Uzbekistan to jedno z bardziej potencjalnych państw na szlaku przez Azję Centralną.
Jego terytorium przecina korytarz pomijający Kazachstan. Kraj od początku aktywnie
interesował się chińską inicjatywą427. Rozwój relacji chińsko-uzbeckich nastąpiło po dojściu
prezydenta Mirzjojewa do władzy i zmiany dotychczasowego kursu polityki kraju.
Uzbekistan bierze także udział w gazociągu Azja Centralna-Chiny. W 2018 r. nawiązując
426
427

J. Jakóbowski, M. Marszewski, op.cit., s. 2.
Т. Исаев, Китай открыл новый транспортный коридор в Узбекистан в обход Казахстана,
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współpracę z sąsiednimi państwami oddano do eksploatacji infrastrukturę samochodową
Chiny-Kirgistan-Uzbekistan. Zapowiedziano utworzenie infrastruktury kolejowej na tej samej
trasie428. Uzbekistan w swojej polityce starał się stale lawirować pomiędzy mocarstwami. Po
wyjście z samoizolacji w 2016 r. zwrócił uwagę Chin i Rosji, którzy zabiegają o poszerzenie
wpływów w republice429.
Rys. 5.8. Wartość wymiany handlowej pomiędzy Uzbekistanem a Rosją i Chinami w
latach 2013-2019 (w mld USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан,
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, stat.uz (dostęp 08.07.2020).

Na przedstawionym rys. 5.8. zilustrowano wartości handlu zagranicznego Uzbekistanu
z Rosją i Chinami. Przez cały okres wymiany zauważalna jest niewielka przewaga Chin.
Uzbekistan więcej importuje chińskiej produkcji, a więcej eksportuje własnej do Rosji. Oba
kraje to najwięksi partnerzy handlowi Uzbekistanu430. Z funduszy AIIB finansowane są już 4
projekty, a kolejne trzy czekają na pełne zatwierdzenie. To najwięcej z całej Azji Centralnej o
łącznej wartości 6,1 mld USD431. Kraj dopiero niedawno wszedł na drogę przemian i trudno
stwierdzić kto dysponuje, i będzie dysponował, większymi wpływami w Uzbekistanie.
Nowego prezydenta postrzega się jako polityka prorosyjskiego, lecz należy wziąć pod uwagę
«Продробно.uz», podrobno.uz (dostęp 08.07.2020).
Шёлковый путь для Узбекистана, «Спутник Узбекистан», 2019, uz.sputniknews.ru (dostęp 08.07.2020).
429
M. Marszewski, Odwliż…, s. 7.
430
Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан
по статистике, stat.uz (dostęp 08.07.2020).
431
Uzbekistan Projects, Asian Infrastructure Investment Bank, aiib.org (dostęp 09.07.2020).
428
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to, że Uzbekistan zawsze starał się równoważyć wpływy. Podobnie jak Kazachstan. W
najbliższym czasie w kręgu uzbeckich elit będzie toczyła się dyskusja o możliwej akcesji do
rosyjskiej EUG432.

432

Т. Исаев, Узбекистан вступит в ЕАЭС до конца 2020 года, но ему нужны гарантии – эксперты,
«Продробно.uz», podrobno.uz (dostęp 08.07.2020).
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ZAKOŃCZENIE
Celem niniejszej pracy badawczej była weryfikacja korzyści i zagrożeń płynących z
uczestnictwa Federacji Rosyjskiej w chińskiej inicjatywie Ekonomicznego Pasa Jedwabnego
Szlaku. Analiza była oparta na weryfikacji dwóch głównych kwestii, oddziaływania chińskiej
inicjatywy na rosyjski system gospodarczy oraz na przywódczą pozycję Rosji w obszarze
postradzieckiej Azji Centralnej. Autor postawił w pracy dwie hipotezy, na które starał się
odpowiedzieć. Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku niesie za sobą pozytywne skutki w
postaci rozwoju rosyjskiej gospodarki. Inicjatywa może przynieść także negatywne
konsekwencje związane z przejęciem rosyjskiej strefy wpływów w Azji Centralnej.
Kryzys w 2008 r., a następnie w 2014 r. znacznie pogorszył status Rosji na arenie
międzynarodowej. Z zarysowującej się asymetrii w chińsko-rosyjskich relacjach starają się
skorzystać Chiny, uzyskując lepszą pozycję negocjacyjną w kwestii rosyjskich surowców
energetycznych. Rosja, skłaniając się ku polityczno-gospodarczemu „zwrotu na wschód”
została skazana na zbliżenie z Chinami. Trudne położenie w międzynarodowej sytuacji,
osłabiona gospodarka i brak alternatywy dla relacji sprawia, że Chiny mogą korzystać na
rosyjskich słabościach. Idea „Wielkiej Eurazji”, z dominująca rolą Rosji, do której często
nawiązuje rosyjska polityka, wydaje się być dalece niemożliwa do realizacji przy wzrastającej
potędze Chin.
Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku niesie za sobą dobre, jak i złe konsekwencje
dla rosyjskiej gospodarki. Jeżeli Rosja nie zdywersyfikuje swojego modelu gospodarczego i
nie znajdzie alternatywnego kierunku dla rozwoju kontaktów gospodarczych to przez
skazanie na Chiny, może stać się od nich silnie uzależniona. Chińska inicjatywa mogłaby
pobudzić rosyjską gospodarkę i zdynamizować jej rozwojowi, jednak problem leży po stronie
rosyjskiego systemu, który sam sobie jest przeszkodą. Konieczna jest poprawa sytuacji
wewnętrznej, jak i zewnętrznej państwa, ponieważ aktualne okoliczności nie wzbudzają
zaufania do lokowania zagranicznego kapitału. Rosja pozostaje krajem ogromnym
potencjałem dla rozwoju, ale wciąż jest on marnotrawiony. Być może eurazjatyckie korytarze
i nowe międzynarodowe standardy będą sprzyjać ku większym zmianom obecnego modelu
gospodarczego i większej konkurencyjności produkcji krajowej.
Azja Centralna nie uznaje już w rosyjskiego zwierzchnictwa, tak jak to było dawniej.
Od uzyskania niepodległości przez środkowoazjatyckie republiki minęły już prawie trzy
dekady, przez ten czas w regionie pojawili się nowi gracze, a nowa, nieradziecka tożsamość,
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zaczyna już krzepnąć. Na słabszą regionalną pozycję ma także wpływ trudna rosyjska
sytuacja gospodarcza, która rzutuje na powiązane z nią ekonomicznie republiki. Nie oznacza,
że państwa Azji Centralnej kompletnie odrzucają więzi z Rosją, lecz starają się nadać im
charakter relacji partnerskich niżeli neokolonialny. Dotyczy to głównie Kazachstanu i
Uzbekistanu, które od lat prowadzą politykę opartą na lawirowaniu pomiędzy mocarstwami,
na czym największe sukcesy odnosi Kazachstan. W bardziej uległych stosunkach z Rosją jest
prorosyjski i słaby gospodarczo Kirgistan, który przez silną sinofobię w społeczeństwie i
kirgisko-rosyjskie związki elit powinien te relacje utrzymać. Tadżykistan również pozostaje w
strefie rosyjskiego wpływu, ze względu bazy wojskowe i liczną migrację w Rosji, która może
zostać wykorzystana do nacisku na kraj. Jednak przez znaczny napływ chińskiego kapitału i
niespłacanie chińskich kredytów Tadżykistan może wkrótce przez gospodarczą zależność
znaleźć się w orbicie Chin, tak jak znajduje się już Turkmenistan. Turkmenistan i Rosja, poza
wspólną obecnością w niewiążącej Wspólnocie Niepodległych Państw, nie mają większych
związków.
Obserwując chińsko-rosyjskie relacje można dojść do wniosku, że na pewno nie są
one równe i przeważają na stronę Chin. Rosja prawdopodobnie jest w pełni świadoma tego
stosunku, być może akceptując miejsce numer dwa. Przed rokiem 2013, gdy na terytorium
Azji Centralnej istniała tylko wspólna Szanghajska Organizacja Współpracy, pomiędzy
Chinami a Rosją zarysowywał się konsensus, w którym Rosja dominowała w sferze
militarnej, a Chiny w ekonomicznej. Aktualnie oba państwa utworzyły własne inicjatywy
gospodarcze, i choć deklarują wspólną synchronizację projektów to na podstawie
zaangażowania kapitału i władz rosyjskich oraz chiński w ostatnim czasie w reformowanym
Uzbekistanie można się domyślać, że zakulisowa konfrontacja o wpływy trwa w dalszym
ciągu. Możliwe, że do bardziej otwartej konfrontacji pomiędzy Chinami a Rosją w obszarze
nie dojdzie, gdyż w najbliższym czasie to oni będą musieli wspierać stabilność regionu po
odejściu wojsk amerykańskich z Afganistanu.
Reasumując powyższe wnioski, inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku może nieść za
sobą pozytywne skutki w postaci rozwoju dla rosyjskiej gospodarki. Inicjatywa może
przynieść także negatywne konsekwencje związane z przejęciem rosyjskiej strefy wpływów
w Azji Centralnej. Warto jednak podkreślić, że inicjatywa jest długofalowa i jeszcze wiele
może się w niej zmienić. Niewykluczone, że narastające protekcjonistyczne tendencje, m.in.
w Stanach Zjednoczonych, wpłyną na jej ograniczenie w kolejnych latach lub nawet
załamanie.
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Załącznik 2. Oświadczenia do pracy dyplomowej (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia
Rektora UG nr 35/R/20)

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że przedłożona praca dyplomowa została przygotowana przeze mnie samodzielnie,
nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnienie osobom zainteresowanym mojej pracy
dyplomowej dla celów naukowo-badawczych.
Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej nie oznacza wyrażenia zgody na kopiowanie pracy
dyplomowej w całości lub w części.
Potwierdzam, że jest mi znana treść przepisu § 4 ust. 1 zarządzenia nr 35/R/20 Rektora
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu składania prac
dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem
koronawirusem SARS-Cov-2, zgodnie z którym przesłanie pracy dyplomowej z dołączonymi
oświadczeniami w postaci elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta
pisemnych oświadczeń dołączanych do pracy.
* Niepotrzebne skreślić.
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