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RYWALIZACJA ROSJ I CHIN O SUROWCE ENERGETYCZNE W 
AZJI CENTRALNEJ 

Streszczenie: Po rozpadzie ZSRR byłe republiki Azji Centralnej zaczęły prowadzić własną 

politykę i gospodarkę. Będąc wciąż zależnym od Rosji, zaczęli szukać innych rozwiązań, które 

pozwoliłyby na ograniczenie wpływów potężnego kraju. Dzięki bogatym w surowce 

energetyczne państwom Azji Centralnej, nawiązali współpracę z Chinami, które będąc 

ogromnym krajem, posiadały wielkie zapotrzebowania na zasoby energetyczne. Chiny 

rozpoczęły współpracę z Azją Centralną na rynku energetyczny, co nie spodobało się Rosji, 

dla której oznaczało to zmniejszenie władzy w byłych republikach. Tak zapoczątkowana 

została walka dwóch potężnych państw o surowce energetyczne Azji Centralnej. 

Słowa kluczowe: rywalizacja, surowce energetyczne, Rosja, Chiny, Azja Centralna 

Abstract: After the collapse of the USSR, the former republics of Central Asia began to pursue 

their own policies and economy. Being still dependent on Russia, they began to look for other 

solutions that would limit the influence of a powerful country. Thanks to the rich in energy 

resources countries in Central Asia, they established cooperation with China, which, being a 

huge country, had great demand for energy resources. China started cooperation with Central 

Asia on the energy market, which Russia did not approve. This meant the reduction of  their 

power in the former republics. This is how the struggle of two powerful countries for the energy 

resources of Central Asia began. 

Wstęp 

Rosja i Chiny są to kraje o bardzo wysokiej pozycji wśród innych państw. Posiadają 

niezwykłe rozwiniętą gospodarkę, a także politykę zagraniczną. Oba kraje wymagają 

niezwykłych nakładów surowców energetycznych, aby móc utrzymać swoją potęgę i pozwolić 

na dalszy rozwój.  Biorąc pod uwagę ich położenie i graniczące z nimi kraje, strategicznym 

miejscem dla obu państw staje się właśnie Azja Centralna, która jest bogata w surowce 



naturalne. Państwa Azji Centralnej, do których zaliczają się: Kazachstan, Kirgistan, 

Tadżykistan, Uzbekistan oraz Turkmenistan, dopiero kształtują niezależność i 

samowystarczalność po wielu latach funkcjonowania pod władzą Rosji. Obecnie w wielu 

z tych krajów znacznie poprawiła się gospodarka wewnętrzna. 

Kraje Azji Centralnej długo były uzależnione od Rosji. Po rozpadzie Związku 

Radzieckiego ciężko było im samodzielnie poradzić sobie z prowadzeniem własnej gospodarki, 

która była słabo rozwinięta, a wewnątrz państw pojawiało się wiele konfliktów. Przez większy 

okres czasu w Azji Centralnej największe poparcie i wpływy miała Rosja, jednak wkrótce 

pojawiły się Chiny, chcąc mieć dostęp do surowców energetycznych. Dla krajów Azji 

Centralnej była to niezwykła okazja, aby uwolnić się spod silnego wpływu Rosji i rozpocząć 

samodzielnie zarządzać swoimi zasobami. Chiny, będąc wielkim krajem, mają ogromne 

zapotrzebowanie na surowce energetyczne, a w dodatku „są jednocześnie największym 

producentem i konsumentem węgla na świecie”1. Surowce, które pozyskują od Azji Centralnej 

jedynie w niewielkim procencie pokrywają popyt na nie.  

Natomiast Rosja nie chce pozwolić na upadek jej władzy w Azji Centralnej, dlatego 

walka o wpływy ciągle trwa. Jest to zacięta bitwa, która toczy się pomiędzy tymi dwoma 

krajami. Jedynie odpowiednio dobranymi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia 

swojej pozycji. Nadal ciężko jest wskazać kraj, który jest na prowadzeniu. Należy uwzględnić 

aspekty historyczne, a także obecne wpływy, aby móc określić charakter tych relacji. 

Kazachstan 

 Kazachstan jest państwem Azji Centralnej zajmującym największą powierzchnię tego 

obszaru. Przez długi okres czasu państwo zależało gospodarczo od ZSRR, a po odłączeniu się, 

napotkało wiele kryzysów gospodarczych. Jednak obecnie w Kazachstanie ponownie rozwija 

się eksport i powstaje wiele nowych projektów rozwojowych, które dzięki kontaktom z Rosją 

i Chinami zwiększają popyt wewnętrzny państwa.  

Kazachstan jest krajem, który nie ma dostępu do otwartego morza, a rozwój 

gospodarczy opiera na transportach posiadanych surowców. Ten kraj jest bogaty w złoża ropy 

naftowej i gazu ziemnego. Chiny są jednym z państw, które korzystają z usług Kazachstanu. 

Przez długi czas Rosja była jedynym krajem wykorzystującym zasoby Kazachstanu, a jego 

gospodarka i złoża surowców energetycznych była zależna od niej. Jednak po rozpadzie ZSRR 

 
1 Ł. Gacek, Strategia energetyczna Chin wobec Azji Centralnej – Konsekwencje dla Europy, TEKA of 
Political Science and International Relations, nr 9 (2014), s.195. 



i uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan w 1991 roku sytuacja się zmieniła. Zaczęły 

pojawiać się nowe kraje gotowe inwestować w surowce energetyczne Kazachstanu. Mimo 

wszystko Rosja wciąż wiodła pierwsze miejsce wśród inwestorów w Kazachstanie. 

 Rosji zależało na utrzymaniu kontaktów z Kazachstanem. Był on republiką najbardziej 

związaną z Rosją, w której znajduje się rurociąg kaspijski, „największy międzynarodowy 

korytarz transportu ropy naftowej w Europie” 2 . Pozwala to Rosji na utrzymanie swojej 

dominacji na tym obszarze. Największe ilości ropy naftowej są transportowane do Rosji, 

głównie ropociągiem Tengiz-Noworosyjsk 3 . Długość rurociągu wynosi 1511 kilometrów 

i przesyłane jest nim ponad 1/3 ropy Kazachstanu. Właścicielem tego rurociągu jest Caspian 

Pipeline Consorcium, którego głównym udziałowcem jest właśnie Rosja, a zaraz za nią 

Kazachstan, a także amerykański Chevron4. Kazachstan też słynie z ogromnych złóż gazu 

ziemnego. Państwo posiada dwa ogromne złoża gazu ziemnego, w Tengiz i Kaszagan, jednak 

jego nakłady są znacznie mniejsze niż ropy naftowej. W 2001 roku zostało podpisane 

porozumienie między Gazpromem a Kazachstanem, które wykupiły złoża gazu. Powstała także 

spółka KazRosGaz5, która wydobywa złoża gazu z Karaczaganaku. W 2005 roku nastąpiło 

podpisanie kolejnej umowy między Gazpromem a KazMunaiGaz, w którym Kazachstan 

zgodził się sprzedać cały swój gaz ziemny. Należy również wspomnieć o gazociągu Azja 

Centralna – Centrum, która przebiega wzdłuż zachodniej granicy do Rosji. Tym gazociągiem 

przepływa gaz z Turkmenistanu. 

 Znaczne pogorszenie relacji kazachsko-rosyjskich nastąpiło w 2008 roku, kiedy 

Gazprom nie przystał na żądania Kazachstanu o podwyższenia cen gazu. Dla Gazpromu nie 

była to korzystna sytuacja. Podwyższając ceny gazu nie wpłynęłyby korzystnie na kontakty 

z krajami, które z niego korzystały, natomiast brak zgody dla krajów Azji Centralnej oznaczało, 

że zaczną szukać nowych rozwiązań na rozwój swojej gospodarki i tak pojawiły się Chiny.  

  Od 2005 roku poprawiły się stosunki Chin z Kazachstanem, kiedy chiński koncern 

China National Petroleum Corporation wykupił udziały w kazachskiej firmie 

PetroKazahstan 6 , który jest największym kazachskim producentem. Stosunki chińsko-

kazachskie wynikają także z wielomilionowych kredytów udzielonych Kazachstanowi przez 

Chiny, co daje chińskim przedsiębiorcą przewagę na rynku kazachskim. Ważnym projektem, 

 
2 Tamże, s.102. 
3 A. Wróblewska, Rywalizacja Rosji i Chin o surowce strategiczne w Azji Centralnej, 2013, s.91 
4 E. Kochanek, Azja Centralna – rosnący w siłę dostawca surowców energetycznych, Zeszyty Naukowe 
ASzWoj nr 4(109), Szczecin 2017, s.103. 
5 R. Kłaczyński, Surowce energetyczne postradzieckiej Azji Centralnej: zasoby, produkcja, polityka 
energetyczna, Nowa Polityka Wschodnia, nr 3(14), 2017, s.92. 
6 E. Kochanek, Azja Centralna…, dz. cyt., s.106. 



który zwiększa znacznie gospodarcze kontaktów Kazachstanu z Chinami jest Nowy Jedwabny 

Szlak. Sieć dróg transportowych lądowych i morskich pozwoli Kazachstanowi otworzyć się na 

inne kraje i pomoże to także w rozwoju gospodarczym kraju, który będzie grał rolę ważnego 

ośrodka tranzytowego oraz wykorzystane zostaną także jego surowce energetyczne.  Dla Chin 

jest to natomiast okazja na zwiększenie swoich wpływów politycznych i gospodarczych.   

Ważnym posunięciem, które zwiększyło współpracę Kazachstanu z Chinami, a także 

pozwoliło na zmniejszenie energetycznej zależności kraju od Rosji, była budowa w latach 

2008-2010 gazociągu Azja Centralna - Chiny, który przebiegał przez Turkmenistan, 

Uzbekistan i Kazachstan i dostarczał gaz ziemny do Chin. Również budowa ropociągu 

Kazachstan-Chiny w 2006 roku pozwala na osiągnięcie obustronnych korzyści.  

 
Rysunek 1. Mapa Kazachstanu z zaznaczonym planem rurociągów. 

Źródło: Kazakhstan-China Pipeline, http://www.kcp.kz/company/about [dostęp: 24.05.19r.] 

 

Zarówno Chiny, jak i Rosja próbują pozostać jednym z głównych inwestorów 

w surowce energetyczne Kazachstanu. Dla Rosji jest to walka o utrzymanie wpływu w kraju 

byłej republiki, a także pozbawienie rywala dostępu do większego udziału w polityce 

Kazachstanu. Działania Chin pozwoliły na częściową niezależność Kazachstanu od Rosji. 

Natomiast rurociągi są stale rozbudowywane przez państwo środka, co pozwala na znaczny 

rozwój Kazachstanu i możliwość podpisania kolejnych porozumień, które wpływają 

pozytywnie na gospodarki obu państw. 

 



Uzbekistan 

 Uzbekistan jest drugim państwem Azji Centralnej, który ma największe zasoby 

surowców mineralnych. Jest on także pierwszym krajem, który podjął jakiekolwiek próby 

uniezależnienia się od Rosji. W 1992 roku powołano spółkę Uzbeknieftiegaz, który zajmował 

się wydobyciem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją węglowodorów7. Uzbekistan 

jest jedynym krajem, który graniczy ze wszystkimi państwami Azji Centralnej. Dzięki 

wprowadzonym reformom pod koniec XX wieku zwiększyła się jego gospodarka zagraniczna. 

 Jednym z złóż jakie posiada Uzbekistan jest ropa naftowa. Jego największe złoża 

znajdują się w regionie bucharo-chiwińskim. Jednak znacznie ważniejsze gospodarczo jest 

wydobycie gazu  ziemnego. W większym stopniu produkcja gazu była zużywana w kraju, 

następnie przesyłana do Rosji i innych krajów. Gaz ziemny był wydobywany w zagłębiu Amu-

darii. Na terenie Uzbekistanu poprowadzony jest rurociąg Azja Centralna – Centrum, który 

biegnie do Rosji, Buchara – Urals, który prowadzi turkmeński gaz do Uzbekistanu i 

Kazachstanu. Przez Uzbekistan przebiega także gazociąg Taszkient-Biszkek-Ałmaty, który 

prowadzi do Kirgistanu i Kazachstanu8.  

 
Rysunek 2. Mapa Azji Centralnej i przebieg rurociągów. 

Źródło: Connecting Central Asia, https://www.ft.com/content/ee5cf40a-15e5-11e6-9d98-

00386a18e39d [dostęp: 24.05.19r.] 

 
7 Tamże, s.109. 
8 Ł. Gacek, Azja Centralna w polityce zagranicznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2013, s. 139. 



 

Relacje uzbecko-rosyjskie nie należały do najlepszych. Dopiero pod koniec XX wieku 

Rosja zaczęła interesować się zasobami Uzbekistanu, jednak nie aprobowała polityki 

zagranicznej państwa, który dążył do różnicowania odbiorców surowców oraz ich dróg 

przesyłania. Rosja na tym obszarze nie tylko musiała martwić się o wpływy Chin, ale także 

Stanów Zjednoczonych. Jednak później rząd uzbecki zauważył, że USA nie traktuje ich 

porozumienia poważnie i  zwrócili się z powrotem na kontakty z Rosją. Widząc za duży wpływ 

na politykę gospodarczą kraju ze strony Rosji, zaczęto szukać nowych rozwiązań, które 

pozwolą na utrzymanie niezależności państwa.  

Na drodze pojawiły się Chiny, chętne na współpracę z Uzbekistanem. W 2008 roku 

rozpoczęto budować gazociąg z Uzbekistanu do Chin9. Wszelkie koszty były pokrywane przez 

stronę chińską. W tym samym roku CNPC10 i Uzbeknieftiegaz podpisali umowę na wspólne 

eksploatowanie złóż ropy Mingbułak. Te przedsięwzięcia pozwoliły na zyskanie większych 

wpływów w przesyle złóż gazu nie tylko z Turkmenistanu, ale także na tereny Chin. Kolejnym 

pozytywnym aspektem tej współpracy było ograniczenie wpływów Rosji na tym terenie. 

Do współpracy z Chinami nie przyczyniło się tylko dążenie do zmniejszenia zależności 

od Rosji, ale także pogarszająca się sytuacja finansowa Uzbekistanu. Chińskie banki udzieliły 

kredytów Uzbekistanowi, dzięki czemu polepszyła się sytuacja państwowa kraju, a Chiny 

zwiększyły swoje wpływy na tym obszarze, tym samym zrzucając w 2015 roku Rosje z podestu 

czołowych partnerów handlowych Uzbekistanu. 

Pomimo znacznego spadku wpływu w Uzbekistanie, Rosja nadal próbuje utrzymać 

swoją pozycję na tym obszarze. Jednym z ważnych i wpływowych inwestorów jest Lukoil, 

który zajmuje się projektami naftowymi i gazowymi. Ważnym projektem tej spółki było 

zbudowanie przetwórni gazu Kandym Gas Processing Complex, który miał zostać zakończony 

w 2019 roku, jednak został oddany do użytku przed terminem w 2018 roku11.  

Dla Uzbekistanu ważne jest, aby nie poddać się władzy rosyjskiej i zachować swoją 

niezależność polityczno-gospodarczą, dlatego stają się bardziej przychylni Chiną i współpracą 

z nimi. Jednak istnieje ryzyko ze strony państwa środka, z czego rząd uzbecki zdaje sobie 

dokładnie sprawę i mimo wszystko próbuje nie polegać wyłącznie na interesach z jednym 

krajem. Chcąc uniknąć dominacji partnerów handlowych, próbują wykorzystać ich 

dywersyfikacje, co pozwoli na osiągnięcie sukcesu gospodarczego. 

 
9 A. Wróblewska, Rywalizacja…, dz.cyt., s.93. 
10 China National Petroleum Corporation (CNPC) 
11 http://www.lukoil.com/Business/Upstream/KeyProjects/Kandym-Khauzak-Shady [dostęp: 24.05.19r.]. 



 

Turkmenistan 

 Kolejne państwo Azji Centralnej, jakim jest Turkmenistan, również posiada ogromne 

złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Jest na szóstym miejscu na świecie co do wielkości 

posiadanych zasobów gazu. Jednak z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury nie posiada 

znaczącej roli na rynku energetycznym. Najwięcej złóż surowców znajduje się po zachodniej 

części kraju. Największe miejsca ze złożami to Szatłyk i Dauletabad, a także odkryte 

w 2006 roku – Galkynysz.  

 Ważną inwestycją na terenie Turkmenistanu było powstanie gazociągu przez 

Uzbekistan i Kazachstan, aż do Chin. Później podpisana umowa z Gazpromem „na mocy której 

ceny gazu miały być ustalane na poziomie cen rynkowych surowca” 12  przyczyniły się 

do zmiany polityki Rosji względem Turkmenistanu. Zapewniło to sprawiedliwe ceny 

surowców, a także umożliwiły uniezależnienie od Rosji. Jednak Rosja długo utrzymywała 

swoją pozycję  w Turkmenistanie. Jedyną możliwością dla kraju byłej republiki zostało 

poszukiwanie nowych zagranicznych inwestorów. Pod koniec XX wieku udało się znaleźć 

inwestorów z Chin, Japonii i Korei Południowej. Zaczęto tworzyć plany na budowę rurociągu, 

jednak po dokładniejszej analizie projekt ten został uznany za mało opłacalny. 

 Rosja wciąż wiodła prym w Turkmenistanie, który nie miał możliwości na inne 

inwestycje. W 1998 roku ukończono budowę rurociągu, który pozwolił na transport gazu na 

tereny Iranu, co pozwoliło choć w małej ilości uwolnić się od zależności od Rosji. W 2003 roku 

Turkmenistan podpisał umowę z Rosją, a także z Gazpromem na współpracę, która 

obowiązywała na dwadzieścia pięć lat. Jednak pojawiało się coraz więcej problemów ze 

spełnieniem warunków tej umowy. 

 
12 A. Wróblewska, Rywalizacja…, dz.cyt., s. 95. 



Rysunek 3. Mapa Turkmenistanu przedstawiająca rozkład rurociągów. 

Źródło: Caspian Barrel, http://caspianbarrel.org/ru/2019/04/turkmeniya-vozobnovlyaet-eksport-gaza-v-rossiyu/ 

[dostęp: 24.05.19r.] 

 

 Ważnym elementem w polityce Turkmenistanu była wspomniana przeze mnie 

wcześniej budowa rurociągu Azja Centralna - Chiny, którego realizacja przebiegła 

natychmiastowo i już po półtora roku była gotowa13. W 2009 roku rurociąg został uruchomiony. 

Początkowo kontrakt gazowy z Chinami był podpisany na 30 miliardów metrów sześciennych, 

ale kiedy China Development Bank udzielił pożyczki Turkmengazowi, wtedy dostarczane 

zasoby gazu zostały zwiększone o 10 miliardów metrów sześciennych14. 

 Od roku 2009 Chiny wyprzedziły Rosje jako główny odbiorą surowca. Zarówno złe 

kontakty z Rosją, jak i inwestycje Chin w budowę gazociągu Azja Centralna - Chiny, a także 

kredyty udzielone Turkmenistanowi, przyczyniły się do zwiększenia wpływów Chin. Ponadto 

„jedyną zagraniczną spółką, która posiada udziały w złożach lądowych jest chiński CNPC”15, 

co pokazuje, jak ważną rolę zaczęło odgrywać Państwo Środka. 

 Dla Rosji Turkmenistan jest ważnym ośrodkiem złóż energetycznych, jednak ich 

wpływy zaczęły się pogarszać, a Chiny pojawiły się na rynku jako kolejny rywal. Jednak 

Turkmenistan dążył do jeszcze lepszych rozwiązań i interesów, dlatego szukając kolejnych 

współudziałowców politycznych i gospodarczych, zapoczątkował budowę gazociągu TAPI, 

 
13 Ł. Gacek, Azja Centralna…, dz.cyt., s.156. 
14 Tamże. 
15 E. Kochanek, Azja Centralna…, dz.cyt., s.113. 



która ma przechodzić przez Turkmenistan, Afganistan, Pakistan i Indie, a także ponowne 

rozpatrzenie umów z Unią Europejską w związku z tymi surowcami. 

 

Tadżykistan 

 Tadżykistan nie posiada wielkich złóż surowców. W dodatku jest krajem byłego ZSRR, 

który obecnie najbardziej jest zależny od Rosji. Jest to kraj biedny i niestabilny, wynikało to 

głównie z pięcioletniej wojny, która wybuchła zaraz po uzyskaniu niepodległości 16 .  

W Tadżykistanie obserwuje się wysoki wzrost wyjazdów zarobkowych do Rosji, która 

pojawiła się z powodu wysokiego poziomu ubóstwa w kraju.  

 W wyniku bardzo ubogich zasobów energetycznych, Tadżykistan nie potrafi sam 

zaspokoić swojego zapotrzebowania na te surowce, dlatego jest krajem niezwykle zależnym 

od Rosji. Do tej sytuacji przyczyniło się również zwolnienie z rosyjskich opłat celnych za 

transport tych zasobów energetycznych. Pojawiła się również możliwość posiadania przez  

Tadżykistan ogromnych złóż surowców energetycznych, jednak lokalizacja ich znajdowała się 

w okolicach Amu-darii, na co sąsiednie państwa mogły nie wyrazić zgody na ich eksploatacje17. 

Zarówno CNPC jak i firma Tethys podpisały umowę zamierzając wydobywać gaz ziemny 

z Tadżykistanu, przeznaczając go na eksport do Chin. 

 Z drugiej strony Tadżykistan jest bogaty w rezerwy energii wodnej. W Azji Centralnej 

znajdują się dwie rzeki: Amu-daria oraz Syr-daria, które w 90% stanowią zasób rzeczny całego 

obszaru. Pojawia się wiele konfliktów między krajami z tego powodu. Zasoby rzeczne są dla 

Tadżykistanu jak i Kirgistanu okazją na zrekompensowanie braku surowców energetycznych 

i wytworzenie energii wodnej. Jednak reszta państw Azji Centralnej próbuje nie dopuścić do 

realizacji rozwoju sektora hydroenergetycznego, ponieważ zasoby wodne z tych zbiorników 

są dla nich niezwykle ważne dla rozwoju własnych obszarów powiązanych z rolnictwem18.  

 Mimo znikomych zasobów surowców energetycznych, Chiny prowadzą współpracę 

z Tadżykistanem w celu wydobycia złóż energetycznych. W 2012 roku CNPC podjęło 

poszukiwania złóż ropy i gazu na terenie Tadżykistanu. Chiny posiadają także 75% udziałów 

w Zerawszan, która jest kopalnią złota. Chiny także podpisały umowę na budowę 

elektrociepłowni węglowej w Tadżykistanie, na mocy której „przez okres dwunastu lat 

dochody będą trafiać do kasy chińskiego inwestora”19 , a potem przejdzie jako własność 

 
16 Tamże, s.115. 
17 Ł. Gacek, Azja Centralna…, dz.cyt., s.167-168. 
18 Tamże, 170. 
19 Tamże, s.108. 



Tadżykistanu. Chiny przyczyniają się do rozwoju przemysłu energetycznego, zapewniając 

niskoprocentowe pożyczki oraz różne programy pomocowe. W ten sposób Chiny zwiększają 

swoją pozycję w Tadżykistanie i uzależniają go od siebie finansowo. 

 Uzależnienie Tadżykistanu od Chin ma pozytywne cechy w tym przypadku, ponieważ 

pozwala państwu rozwijać się gospodarczo i prowadzi do usamodzielnienia w kwestii zasobów 

energetycznych. Z drugiej strony działania Rosji blokuje rozwój i prowadzi do trwałego 

zastopowania gospodarczego. 

 

Kirgistan 

 Podobnie jak w przypadku Tadżykistanu, Kirgistan nie posiada znaczących zasobów 

energetycznych i pozostaje skupiony na rozwoju hydroenergetyki. Z powodu licznych 

zadłużeń za import gazu w stosunku do innych państw Azji Centralnej Kirgistan boryka się 

z wieloma problemami. Rozwiązaniem dla Kirgistanu jest właśnie rozwój hydroenergetyki. 

W kraju funkcjonuje dziewięć elektrowni, w tym siedem elektrowni wodnych. 

 Rosja umacnia swoją pozycje na rynku energetycznym Kirgistanu, pomimo jej słabego 

rozwoju. W 2016 roku rosyjska firma Rosnieft podpisała umowę na kupno dwóch spółek 

kirgiskich, które zajmowały się dystrybucją paliw. To działanie było skierowane przeciwko 

Chinom, które w 2013 roku wybudowały rafinerie w Karabałta20 , która miała zaspokoić 

zapotrzebowanie na paliwo, które wcześniej Kirgistan sprowadzał z Rosji. Kolejnym 

przykładem działań Rosji na tym obszarze jest budowa odpowiednich zapór rzecznych, a także 

udzielenie pomocy finansowej, gdy Kirgistan znajdował się w dramatycznej sytuacji. Jednak 

niekorzystna sytuacja w Rosji doprowadziła do unieważnienia umów o budowie elektrowni 

wodnych.  

 Chiny również angażowały się w politykę gospodarczą z Kirgistanem. Oprócz 

wspomnianej wcześniej rafinerii, Chiny wyraziły chęć na zainwestowanie w projekt linii 

przesyłowych między Xinjiangiem, Tadżykistanem i Kirgistanem.  Kolejny elementem działań 

Chin była również pożyczka udzielona w wysokości 3 miliardów dolarów na projekty 

energetyczne. Również koncerny chińskie były zaangażowane w poszukiwania surowców 

na terenie kraju. 

 W Kirgistanie pojawiało się wielkie niezadowolenie ze strony społeczeństwa, z powodu 

ogromnej ilości chińczyków przyjeżdżających do kraju w celu wydobycia surowców 

energetycznych. Pojawiało się wiele zamieszek, które skierowane były na ludność chińską. 

 
20 Tamże, s.191. 



Nawet w 2012 roku Kirgistan wprowadził zakaz wjazdu chińskich samochodów ciężarowych 

do kraju21. W tej sytuacji można zauważyć, że większe znaczenie ma współpraca z Rosją, 

chociaż kontakty z nią nie zawsze przebiegają pomyślnie. 

 

Podsumowanie 

 Zarówno Chiny jak i Rosja walczą o wpływy w gospodarce energetycznej państw Azji 

Centralnej. Przez wiele lat te państwa były w dużej mierze zależne od Rosji, która nadal 

próbuje podtrzymać ten system. Jednak dla państw byłych republik ważne jest, aby osiągnąć 

swoją niezależność i rozwinąć własną gospodarkę. Dążyły one do tego, aby pozyskać nowych 

inwestorów i otworzyć się na politykę zagraniczną, która umożliwiłaby im uniezależnić się od 

wpływów Rosji. 

 Chiny dobrze zdawały sobie sprawę, w jakiej sytuacji znajdują się kraje Azji Centralnej, 

dlatego dobrze dobrały swoje metody pozyskiwania nowych surowców energetycznych. 

Postępują one bardzo ostrożnie, wiedząc, że dopiero zaczęły wprowadzać swoje wpływy na 

tych terenach. Rosja jednak nie chce utracić swojej wysokiej pozycji wśród tych państw, jednak 

z ich strony nie otrzymuje przychylnych odpowiedzi. Kraje Azji Centralnej próbują 

zrównoważyć wpływy zarówno rosyjskie, jak i chińskie. Jest to dla nich ogromna okazja, aby 

zacząć się rozwijać, jednak stała rywalizacja Chin i Rosji, wymaga od nich zachowania 

całkowitej ostrożności we współpracy z nimi. 

 Oba wielkie państwa kładą nacisk na istotę rurociągów w Azji Centralnej. Każdy z nich 

pragnie sprawować kontrolę na ich budową, a także nad kierunkiem ich przesyłu. Z drugiej 

strony dla Rosji ważne jest nie dopuszczenie do zwiększenia swoich wpływów Chinom, która 

w bardzo szybkim tempie realizuje plany swoich wpływów. 

 

 
21 Tamże, s.204. 
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