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Streszczenie : 

Kazachstan to była republika radziecka. Kraj był od lat uzależniony od Rosji. Patrząc jednak na 

niedawne inwestycje chińskie, można zauważyć gwałtowną realizację planu gospodarczej 

współpracy chińsko - kazachskiej. Inwesytcje Chin w Kazachstnie sięgają miliardów dolarów. Xi 

Jinping zainteresowany jest przede wszystkim surowcami energetycznymi, które występują na 

obszarze Azji Centralnej. Aby Chiny mogły się dalej dynamicznie rozwijać,  muszą zacząć 

importować gaz ziemny i ropę z Kazachstanu.  

 

Abstract: 

Kazakhstan was a former Soviet republic. The country has been dependent on Russia for years. 

However, looking at the recent Chinese investments, we can notice the economic cooperation 

plan between Sino - Kazakh. China's investments in Kazakhstan reach billions of dollars. Xi 

Jinping is primarily interested in energy resources that occur in Central Asia. For China to 

develop further, they must start to import natural gas and oil from Kazakhstan.  



 

 

Wpływy Chin na gospodarkę państw postradzieckich na przykładzie Kazachstanu. 

 

Wprowadzenie 

Kazachstan to jeden z krajów zaliczanych do komponentów byłego Związku Radzieckiego. W 

1936 roku obszar zwany Kazachską Republiką Radziecką zasilił skład ZSRR, a w latach 50 XX 

wieku zaczęto realizować politykę Nikity Chruszczowa, odnoszącą się do zagospodarowania 

ugorów. Kraj położony jest na obszarze stepów i włączenie go w skład ZSRR spowodowało 

zaczątek przemian gospodarczych dzikiego dotąd państwa. Masowy napływ osadników 

rosyjskich w latach 60 spowodował zaliczanie Kazachów do mniejszości narodowej we własnym 

kraju. Dwadzieścia lat później wywołało to antyrosyjskie zamieszki. W 1990 roku Nursułtan 

Nazarbajew objął stanowisko prezydenta kraju, piastując urząd aż do pierwszej połowy 2019 

roku. W 1991 roku ogłoszono niepodległość Kazachstanu, co było skutkiem rozpadku Związku 

Radzieckiego.  

 

 Rzeczywistość poradziecka 

Od razu po ogłoszeniu niepodległości, Kazachstan wstąpił do organizacji zwanej Wspólnotą 

Niepodległych Państw. W ciągu bardzo krótkiego odstępu czasu, kraj przystąpił również do 

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) oraz ONZ. Wówczas zaczęto 

mówić o handlu zagranicznym ze Stanami Zjednoczonymi. Przystąpienie do wielu 

międzynarodowych organizacji wymusiło na Kazachstanie zaprzestanie testowania broni 

jądrowej nieopodal Bajkonuru. Po nielicznych perturbacjach politycznych, przyjęto ustawę 

zobowiązującą kraj do zastąpienia cyrylicy alfabetem łacińskim do 2025 roku.  

Pomimo sprawowania urzędu prezydenta przez byłego działacza komunistycznego, podjęto wiele 

słusznych decyzji odnoszących się do rozwoju Kazachstanu. Nie bez znaczenia pozostał 

oczywiście sam fakt występowania ogromnych złóż surowców energetycznych na obszarze kraju.  



Obecne decyzje rządu kazachskiego są godne naśladowania i zasługują na podziw bardziej 

rozwiniętych mocarstw. Mowa tu szczególnie o ustawie dotyczącej utworzenia Specjalnych Stref 

Ekonomicznych na obszarze państwa, mających na celu kontynuowanie dynamicznego wzrostu 

gospodarczego i utrzymanie 5% corocznego wzrostu PKB. Decyzja z 2011 roku o mianowaniu 

10 SSE miała na celu zachęcenie zagranicznych inwestorów do zakładania przedsiębiorstw, 

jednocześnie znacznie ułatwiając ekspansję na kazachski rynek. Ustawa przewiduje przyjazny 

reżim celny, nieobjęty Euroazjatycką Unią Celną. Ponadto, procedury ściągania siły roboczej są 

znacznie ułatwione i nie godzą w bezpieczeństwo pracy. Elementarną rzeczą są także liczne ulgi 

dotyczące zwolnienia z korporacyjnego podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości 

gruntu i pominięcia podatku VAT. 

 

Świetne polityczne decyzje rządu Kazachstanu nie są powielane i rozprzestrzeniane w  

ogólnoświatowych mediach, co wiąże się ze szkodą dla międzynarodowej polityki, która 

mogłaby dosyć skutecznie inspirować się kazachską rzeczywistością gospodarczą. Czytając 

podstawowe informacje na temat Kazachstanu, naszym oczom ukazuje się kraj mułzumański z 

wielowiekową historią. Warto zaznaczyć, że na obszarze charakteryzowanego państwa nie 

przebywają ekstremistyczne grupy islamskie, a islam wyznawany na obszarze państw Azji 

Centralnej znacznie różni się od tej religii  wyznawanej np. w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich. Zbagatelizowanie tego faktu przyczynia się do szerzenia nieprawdziwego obrazu 

Kazachstanu na świecie, a mnóstwo inwestorów bezpodstawnie traci zainteresowanie tym 

krajem.  

 

 Inwestycje Chin 

Chiny to ogromne mocarstwo. Nieprzerwaie dążą do tytułu światowego hegemona. Nie jest to 

jednak kraj samowystarczalny. Podstawowym mankamentem chińskiej gospodarki są zbyt 

ubogie złoża surowców energetycznych. Jeśli Państwo Środka chce utrzymać swój rozwój 

gospodarczy na równie imponującym poziomie, musi zainteresować się współpracą gospodarczą 

z biedniejszymy krajami, które dysponują złożami, a którym brakuje kapitału na wydobycie i 

przesył energii wgłąb Chin. Biorąc to pod uwagę, prezydent kraju Konfucjusza, Xi JingPing 

podjął decyzję o gospodarczo-ekonomicznej ekspansji na obszar Azji Centralnej.  



 

Scalenie krajów Azji Centralej założeniem gospodarczym i geopolitycznym Chińskiej Republiki 

Ludowej 

Prezydent ChRL zainteresowany jest przede wszystkim surowcami naturalnymi znajdującymi się 

na obszarze krajów byłego Związku Radzieckiego. Wiele z tych państw ciągle pozostaje pod 

silnym wpływem Federacji Rosyjskiej i z oddaniem wypełnia polecenia Putina. Aby zerwać 

bliższe relacje z Putinem, należy wybudować system przesyłowy, umożliwiajacy nieprzerwany i 

od nikogo nie zależący transport. Chiny trzeźwo oceniły zasoby i aktualnie importują gaz, ropę 

naftową oraz uran z Kazachstanu, gaz z Turkmenistanu i Uzbekistanu, a także złoto i rzadkie 

metale z Kirgistanu i Tadżykistanu. Równocześnie Pekin projektuje i buduje nowe trasy, linie 

kolejowe i rurociągi, które finalnie mają scalić wszystkie kraje AC. Gdy już cel zostanie 

osiągnięty i transport będzie znacznie ułatwiony, Chiny zajmą się działaniami mającymi na celu 

uregulowanie poprzez znaczne uproszczenie procedur granicznych, ujednolicenie podatków.  

Aktualnie w Kazachstanie legalnie funkcjonuje ponad 700 chińskich kompanii, w ostatnich 

latach dał się zauważyć na tym polu wzrost aż o 30%. Wartość inwestycji chińskich na obszarze  

państwa wynosi oficjalnie 10 mld USD. Informacje te są jednak codziennie aktualizowane, ze 

względu na dynamiczność przemian. Każdego miesiąca dochodzi do podpisania kolejnych 

kontraktów ekonomiczno-gospodarczych. Należy zaznaczyć, że Chiny wykupiły udziały 

większości kazachskich kompanii naftowych, w tym ok. 95 % akcji spółki Maten Petroleum, 

kontrolującej całe kazachskie wybrzeże.  

2016 rok uznaje się w kuluarach za przełom w relacjach chińsko-kazachskich (patrz wykres 

poniżej), ponieważ wtedy dwa kraje podpisały umowy o realizacji 51 projektów biznesowych o 

szacowanej wartości 26 mld USD. Jedna z inwestycji traktuje o budowie nowoczesnego 

kombinatu metalurgicznego, na którego budowę wstępie przeznaczono 1,2 mld USD.  



 

Chiny starają się także rozwiązać problem produkcji żywności w Kazachstanie. Pekin ma 

wystarczającą ilość pieniędzy, aby obsiać 100 tys hektarów ziemi. Na obszarze 

charakteryzowanego państwa występują czarnoziemy - stąd też żywność produkowana na terenie 

Kazachstanu reklamuje się jako ekologiczną, ponieważ te najżyźniejsze gleby świata nie 

potrzebują dodatkowych wspomagaczy, aby wydać obfity plon. 

 

Pas i Szlak oraz Nurly Zhol  
 

Pas i Szlak to narodowy projekt chiński. Decyzję o jego realizacji prezydent ChRL ogłosił w 

Kazachstanie podczas jednej z wizyt. Traktuje on m.in. o odtworzeniu historycznego Szlaku 

Jedwabnego, który przebiegał przez kraje Azji Centralnej. Jego realizacja jest priorytetem nie 

tylko dla Chińczyków, ale  także dla Kazachów, ze względu na kolejne miliardowe inwestycje 

bezpośrednio udowadniające, że w istocie Chiny są realną szansą na biznes. Nury Zhol, zwany 

także Świetlista Drogą to z kolei projekt ogłoszony przez Nazabajewa w 2014 roku. Dotyczy 

przede wszystkim stymulacji gospodarki, która zostanie pobudzona poprzez zainwestowanie 9 

mld dolarów w rozbudowę infrastruktury transportowej, przemysłowej oraz energetycznej. Oba 

projekty ściśle się ze sobą łączą i pomyślna realizacja doprowadzi do takiego wzrostu 

gospodarczego, który pozwoli traktować Kazachstan na równi z krajami Zatoki Perskiej od lat 

eksportującymi ropę naftową przy współpracy z USA.  

  



Wykształcenie to podstawa 

Ekspansja chińska jest rozpatrywana nie tylko w przestrzeni ekonomiczno-gospodarczej, ale 

również na tle edukacji. Pekin doskonale zdaje sobie sprawę, że wykształcone elity o 

odpowiedniej orientacji politycznej to klucz do sukcesu. Z tej przyczyny oferuje atrakcyjne 

stypendia, kształtując umysły młodych Kazachów, równocześnie tworząc przyszłych partnerów 

biznesowych i - co najważniejsze - odciągając ich od Moskwy. Na to jednak potrzeba czasu, 

ponieważ aktualnie osoby rządzące w Kazachstanie są wykształcone w stolicy Federacji 

Rosyjskiej. Ciężko wobec tego przestawić im się na biznes z Chinami, odcinając się od kraju 

Putina.  

 

Podsumowanie  

Na podstawie faktów przedstawionych w raporcie, z całą pewnością stwierdzam, że Chiny są 

szansą na biznes. Współpraca gospodarcza z tym krajem pozwoliła, w ciągu zaledwie kilku lat, 

przekształcić niezauważany kraj Azji Centralnej w jednego z najprężniej rozwijających się 

potentatów na rynku ropy naftowej.  

Kazachstan cały czas gigantycznie się rozwija. Swoją sytuację zawdzięcza przede wszystkim 

Chinom, które odkryły potencjał znajdujący się w niezagospodarowanych kazachskich stepach. 

Kolejną kwestią jest książkowy przykład: "jak zainwestować, aby czerpać z tego zyski przez 

najbliższe dziesięciolecia" - budować pod swoje potrzeby. Oferując środki na rozwój 

infrastruktury, Pekin doskonale zdaje sobie sprawę, że w przyszłości będzie dochodzić do 

eksploatacji autostrad i rur przesyłowych. Moim zdaniem Kazachstan stanie się w ciągu 

najbliższych lat najważniejszym wsparciem energetycznym Chińskiej Republiki Ludowej.  

Podczas ekspansji na rynek kazachski należy wziąć pod uwagę tamtejszą religię i jej secyfikę. 

Nie jest to ortodoksyjny islam, pozwala on na pewne manewry gospodarcze.  
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