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        Opracowanie ma na celu przedstawienie najważniejszych skutków relacji Chin i Rosji z 

państwami Azji Centralnej: Kazachstanem, Uzbekistanem, Kirgistanem, Tadżykistanem oraz 

Turkmenistanem. Wyniki współpracy ukazane w tekście najbardziej widoczne są na płaszczyznach 

ekonomii, w kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz polityką. Pracę otwiera  

przedstawianie motywacji działania Rosji i Chin na terenie Azji Centralnej. Przyczyny ich 

zaangażowania w regionie stanowią wprowadzenie do najważniejszych zagadnień poruszanych w 

następnych rozdziałach opracowania. W dalszej części tekst omawia efekty współdziałania każdego 

z państw z Federacją Rosyjską oraz Chińską Republiką Ludową. Na podstawie analizy wspólnych 

inicjatyw z płaszczyzn energetyki, wojskowości i gospodarki, praca wysuwa wnioski na temat 

poszczególnych relacji między państwami. Opracowanie zamyka podsumowanie najistotniejszych 

tendencji obserwowanych na przykładach współpracy państw regionu z Chinami i Rosją, wraz z 

wyszczególnieniem najważniejszych wniosków. 

 

The study aims to present the most important effects of China's and Russia's relations with Central 

Asian countries: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan. The results of 

cooperation shown in the text are most visible at the levels of economy, in matters related to 

security and politics. The work opens with presenting the motivation of Russia’s and China’s 

involvment in Central Asia. The reasons for their actions in the region are the introduction to the 

most important issues discussed in the next chapters of the study. In the following, the text discusses 

the effects of cooperation of each country with the Russian Federation and the People's Republic of 

China. On the basis of the analysis of joint initiatives from the areas of energy, military and 

economy, the work draws conclusions about particular relations between states. The study closes the 

summary of the most important tendencies observed in the examples of cooperation between the 

countries of the region with China and Russia. Summary ends with the specification of the most 

important conclusions. 

 

 

     



 
    Państwa Azji Centralnej z uwagi na swoje strategiczne położenie między dwoma mocarstwami 

jakimi są Chińska Republika Ludowa oraz Federacja Rosyjska, stanowią nieustanny obiekt 

zainteresowania tych imperiów. Czynniki gospodarcze oraz polityczne wpływające na Kazachstan, 

Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan oraz Turkmenistan sprawiają, że państwa te często z własnej 

woli współpracują z większymi partnerami, odnosząc z tego tytułu wymierne korzyści. Czasami za 

współpracą stoi jednak uzależnienie mniejszego państwa od większego partnera, które w naturalny 

sposób pociąga za sobą szereg zagrożeń. Relacje przybierają zróżnicowane scenariusze. Biorąc pod 

uwagę stosunek siły oraz inne uwarunkowania, niniejsza praca stawia sobie za cel omówienie 

wyników współpracy państw regionu z Rosją oraz Chinami. Jest to zagadnienie niezwykle istotne 

m.in. z uwagi na dynamikę stosunków międzynarodowych w dzisiejszym świecie, mogącą 

doprowadzić do wzrostu znaczenia państw Azji Centralnej na globalnej scenie. 

      Sytuacje państw regionu różnią – każde z nich posiada własną specyfikę, dlatego też pięciu 

republikom Azji Centralnej zadedykowano osobne podrozdziały. Każda z części dzieli się z kolei na 

omówienie wyników współpracy dla danego państwa z Chinami i osobno z Rosją. Omawiana 

współpraca nie może sięgać dalej niż samo utworzenie danego państwa narodowego Azji 

Centralnej, czyli upadku ZSRR. 

         Wyniki współpracy z republikami dla Chin i Rosji, wraz z towarzyszącym wprowadzeniem 

interesów narodowych tych mocarstw w regionie, otwierają problematykę niniejszego opracowania. 

W motywacjach działań Pekinu i Rosji wyróżnić można trzy płaszczyzny działania, często 

przeplatające się ze sobą. Są to interesy ekonomiczne, kwestie bezpieczeństwa oraz względy 

polityczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki współpracy z państwami Azji Centralnej dla Chin 



 
 

        Zainteresowanie Chin Azją Centralną w dwóch ostatnich dekadach znacząco wzrosło, wraz ze  

ze skokowym wzrostem znaczenia Chińskiej Republiki Ludowej w skali globalnej. Wzrost 

gospodarczego znaczenia Chin w Azji Centralnej widoczny jest szczególnie w ostatnich latach. 

Gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na surowce gospodarcze jak i walka o nowe rynki zbytu 

znalazły swoje ujście w powstaniu inicjatywy Pasa i Szlaku. Chińska inicjatywa w mniejszym lub 

większym stopniu dotknęła każdego z państw Azji Centralnej, czy to dzięki tworzeniu wielkich 

projektów infrastrukturalnych czy poprzez nawiązywanie długoterminowych umów handlowych. 

Powstanie nowych szlaków handlowych prowadzących przez środkową część Azji jawi się jako 

bezpieczna alternatywa dla kontrolowanych przez Stany Zjednoczone korytarzy transportowych, 

m.in. tych prowadzących przez strategiczna cieśninę Malakka. 

      Chiny w kwestiach bezpieczeństwa przywiązują dużą wagę do stabilności Xinjiangu, 

autonomicznego regionu posiadającego wspólną historię z Azją Centralną. Obszar zamieszkiwany 

przez Ujgurów , od czasu jego inkorporacji przez Chińską Republikę Ludową wyraża tendencje 

separatystyczne. Ze względu na bliskość kulturową, a szczególnie islam wyznawany zarówno w 

Azji Centralnej jak i Xinjiangu, Chiny obawiają się aktów terrorystycznych i rozwoju organizacji 

ekstremistycznych, takich jak Ruch Wyzwolenia Wschodniego Turkiestanu. W związku z tym 

władze w Pekinie przeniosły w ostatnich latach swoje zainteresowanie na zapewnienie 

bezpieczeństwa w niestabilnym regionie, co doprowadziło do zacieśnienia współpracy z państwami 

Azji Centralnej. Wynikiem tej współpracy jest umocnienie pozycji reżimów autorytarnych, 

będących gwarantem swobody chińskich działań w regionie. Stabilność chińskich partnerów 

przyczyniła się do utrzymania stabilnej sytuacji w Xinjiangu. 

         Poruszając temat politycznych wyników współpracy republik z Państwem Środka, na 

pierwszy plan wysuwa się niesymetryczność relacji. Dysproporcja jest znacząca, aby ją zobrazować 

wystarczy wziąć pod uwagę demografię; cała populacja Azji Centralnej, czyli około 72 mln 

mieszkańców1, to mniej więcej jedna dwudziesta populacji Chin. Potencjały ludnościowe, a co za 

tym idzie, także gospodarcze i militarne są nieporównywalne i mogą w większym lub większym 

stopniu doprowadzać do uzależnienia republik od interesów chińskich. 

        Obok wzrostu znaczenia Chin, bezpośrednim powodem intensyfikacji działań Państwa Środka 

jest znaczące osłabienie pozycji Federacji Rosyjskiej w obszarze Azji Centralnej. Mocarstwa 

rywalizują ze sobą, łączy ich jednak także współpraca z czterema republikami (bez Turkmenistanu) 

w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Pomimo końca bezpośredniej dominacji, Rosja nie 

zamierza rezygnować z wpływów na swoich dawnych terytoriach. 

                                                
1https://www.worldometers.info/world-population/central-asia-population/ 



 
 

Wyniki współpracy z państwami Azji Centralnej dla Rosji 

 

       Azja Centralna to dawny obszar Imperium Rosyjskiego a następnie Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich. Ponad stuletni wpływ Rosjan zaznaczył się trwale we wszystkich 

dziedzinach życia mieszkańców regionu. Pięć republik Azji Centralnej proklamowało niepodległość 

w 1991 roku, i chociaż złamał się monopol Rosji, długie lata rosyjskiej władzy trwale odcisnęły się 

na nowo powstałych państwach. Rosji zależy na integracji dawnego rosyjskiego świata (Russkiy 

Mir), zarówno w dziedzinie gospodarki jak i bezpieczeństwa oraz polityki. Czynnikiem 

mobilizującym działania Kremla w regionie jest wzrost aktywności chińskiej, budzącej niepokój 

Moskwy. Mimo rosnącego znaczenia Pekinu, Rosja dalej postrzegana jest jako znacząca siła w 

regionie, pozwalająca m.in rozwiązywać regionalne spory. Rezultatem utrzymywania parasola 

ochronnego nad państwami Azji Centralnej okazują się być lukratywne umowy handlowe m.in. z 

Uzbekistanem. Rosja wsparła Republikę Uzbecką m.in. w czasie sankcji nałożonych przez Unię 

Europejską.2 Otwierając się na uzbecki eksport gazu, Rosja odniosła korzyści gospodarcze – 

umiejętnie wykorzystała z napiętą sytuację międzynarodową. Najważniejszym wynikiem 

współpracy gospodarczej z republikami Azji Centralnej jest dla Rosji jednak utrzymanie rynków 

zbytu dla  towarów i usług w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Rosja jest także 

naturalnym kierunkiem emigracji zarobkowej znacznej części pracowników państw Azji 

Centralnej3. W obliczu trudnej sytuacji demograficznej w Federacji Rosyjskiej, pracownicy 

znacząco przyczyniają się do wspomagania rosyjskiej gospodarki. 

      Rosja i Chiny  dużym stopniu wpływają na republiki Azji Centralnej na płaszczyznach 

gospodarki, polityki oraz bezpieczeństwa. Korzystając ze przewag starają się realizować swoje 

interesy. Czy kraje regionu również zyskały na współpracy, czy może wręcz przeciwnie - straciły na 

stosunkach z mocarstwami? W jakim stopniu omawiane relacje wpłynęły na całokształt systemów 

państwowych? 

 

 

 

 

Kazachstan 

Wyniki współpracy z Chinami 

 

                                                
2https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--2484--SE 
3https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/20615-central-asia-who-benefits-from-labor-migration 



 
      We współpracy Kazachstanu zarówno z Chinami, jak i z Rosją, duże znaczenie miała aktywna 

polityka wieloletniego przywódcy państwa, Nursułtana Nazarbajewa. Umiejętność zręcznego 

działania na arenie międzynarodowej przełożyła się na utrzymanie stabilnej współpracy z dwoma 

mocarstwami, bez uzależnienia państwa od większych partnerów handlowych. To właśnie w 

Kazachstanie w roku 2013 przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej XiJiping dał początek 

największej inicjatywie gospodarczej i infrastrukturalnej w dziejach Chin, a zarazem w historii całej 

ludzkości. Kazachstan został obrany za strategicznego partnera Pekinu w regionie, z uwagi na 

swoje położenie, jak i zasobność w cenne surowce naturalne. Zwiększająca się przychylność Astany 

dla aktywności Pekinu doprowadziła z czasem do stworzenia ropociągu biegnącego od wybrzeży 

Morza Kaspijskiego, przez środkowy Kazachstan, do granicy z Chinami. W 2017 roku, 

bezpośrednio w efekcie inicjatywy Pasa i Szlaku, uruchomiono także  kolejny gazociąg prowadzący 

z południowej części Kazachstanu do Państwa Środka. Poza wymiernymi korzyściami 

gospodarczymi dla obu państw, bezpośrednim wynikiem współpracy, jest dla Kazachstanu dalsza 

dywersyfikacja eksportu swoich surowców naturalnych. Dywersyfikacji uległ także sam sektor 

energetyczny republiki. Czynnikiem w tym procesie jest wzrost inwestycji kapitału chińskiego w 

odnawialne źródła energii. Przykładami tego procesu są realizacje działań, takich jak budowa 

wartego około 20 mln USD projektu solarnego, o mocy 12 MW, w którego tworzeniu udział wzięli 

chińscy partnerzy. W kwietniu 2017 r. chińska grupa Sany poinformowała także o 

współfinansowaniu kolejnego projektu w sektorze energetyki wiatrowej. 4 

         Inwestycja w odnawialne źródła energii jest jednak tylko dopełnieniem wielkich projektów 

infrastrukturalnych, powstających z w obrębie Inicjatywy Pasa i Szlaku, takich jak Chińsko-

Kazachskie Międzynarodowe Graniczne Centrum Współpracy Khorgos. Blisko eurazjatyckiego 

bieguna niedostępności w Kazachstanie, powstał największy suchy port świata, służący do 

przeładunku kontenerów transportowanych dalej w głąb kontynentu. Nieopodal nowo utworzonej 

specjalnej strefy ekonomicznej powstało nowe miasto – Nurkent. Przedsiębiorcy chcący rozpocząć 

tam swoją działalność korzystają z pięcioletniego okresu nieopodatkowania. W ciągu następnych 

pięciu lat funkcjonowania firma płaci tylko połowę przewidywanych podatków. Chiny 

zainwestowały w stworzenie infrastruktury od zera, a także zapewnienie bezpłatnego 

zakwaterowania dla pracowników. Khorgos jest przykładem modelowej, długofalowej, chińskiej 

inwestycji, której wyniki dostrzec można nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, lecz także 

społecznej. Projekt ma za zadanie przyciągnąć wykwalifikowane kadry a także zasoby ludzkie.  

Wynikiem współpracy stało się powstanie nowego miasta oraz wielkiego transportowego hubu 

                                                
4Gacek Ł., (2017) ZEWNĘTRZNY WYMIAR POLITYKI ENERGETYCZNEJ CHIN WOBEC KAZACHSTANU 



 
Należy bacznie obserwować tę inicjatywę, aby zrozumieć długofalowy wpływ projektu na 

społeczeństwo Kazachstanu. 

 

Wyniki współpracy z Rosją 

 

       Do pozytywnych efektów współpracy z Rosją, zaliczyć trzeba wzrost w handlu 

zagranicznym z państwami-członkami rosyjskiej inicjatywy - Eurazjatyckiej Unii 

Gospodarczej.5 Obroty handlowe Kazachstanu z państwami strefy osiągnęły w 2017 roku 

wartość 17,4 mld $, co stanowi wzrost w stosunku do poprzednich lat. Wzrósł też bilans 

handlowy z samą Rosją. Wynikiem współpracy gospodarczej dla Kazachstanu są zatem 

wymierne korzyści w postaci rynku zbytu dla produkowanych towarów i usług oraz 

bezpośrednie zyski z handlu. Na przestrzeni lat Kazachstan we współpracy z Rosją stworzył 

sieć przesyłową dla infrastruktury wydobywczej gazu i ropy. Ostatnim sukcesem we 

wzajemnych relacjach gospodarczych jest rozszerzenie możliwości przesyłowych gazociągu 

Caspian Pipeline Consortium. Głównymi udziałowcami spółki są Federacja Rosyjska (31 %) 

oraz Republika Kazachstanu – także 31 %. Gazociąg odpowiada za transport 2/3 wydobytej 

ropy z terytorium Kazachstanu. Rozbudowa infrastruktury, wraz z rozwojem możliwości 

wydobywczych wskazuje na wymierne korzyści jakie Kazachstan odnosi z bliskiej współpracy 

z Rosją. 

      Do wyników współpracy na arenie międzynarodowej zaliczyć trzeba znaczące, 

ustanowione w 2018 roku wielostronne porozumienie państw położonych w obrębie Morza 

Kaspijskiego. Podpisanie dokumentu pozwoliło na uregulowanie statusu prawnego wód, a 

także dało podstawę do dalszej współpracy wojskowej między państwami. 

         Jak pokazuje ostatni czas, oba państwa przejawiają wolę dalszej współpracy nie tylko w 

zakresie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, lecz także w innych formatach, takich jak forum 

państw obszaru Morza Kaspijskiego. Stabilne relacje i dalsze pogłębianie stosunków 

przekłada się na bezpośrednie korzyści dla Kazachstanu. Rosja pozostaje głównym partnerem 

tego bogatego w surowce państwa. To, że warunki współpracy są korzystne dla Kazachów, 

potwierdza wybór Moskwy na miejsce pierwszej wizyty zagranicznej nowo zaprzysiężonego 

prezydenta Republiki , Kassyma – Jokarta Tokajewa.6 

 

Uzbekistan 

                                                
5https://astanatimes.com/2018/11/kazakh-russian-economic-cooperation-is-strong-and-developing-says-russian-trade-

rep-in-kazakhstan/ 
6https://www.themoscowtimes.com/2019/04/03/new-kazakh-leader-vows-to-keep-friendly-ties-with-russia-a65071 



 
Wyniki współpracy z Chinami 

       Chiny są obecnie drugim największym partnerem handlowym Uzbekistanu i największym 

inwestorem w tym państwie od 2014 roku7. Za czasów długoletniego przywództwa Islama 

Karimowa, współpraca między państwami rozwijała się pomyślnie. W 2012 roku prezydent 

Republiki Uzbeckiej podpisał w Pekinie Umowę Strategicznego Partnerstwa, wraz z którą zawarto 

kontrakty o łącznej sumie 5,3 mld $. Już rok później zawarto kolejne 31 porozumienia o wartości 

blisko 15 mld $. Projekty te mają bezpośredni związek z Inicjatywą Pasu i Szlaku. Uzbekistan w 

wyniku współpracy z Chinami odzyskał status państwa tranzytowego. Stało się to za sprawą 

przesyłu Turkmeńskiego gazu. Bezpośrednim wynikiem przedłużenia współpracy z Chinami było 

poprowadzenie przez terytorium Uzbekistan rurociągu, pośrednim natomiast okazała się 

konieczność współpracy z sąsiadami obsługującymi infrastrukturę, czyli z Turkmenistanem oraz 

Kazachstanem. Długoletnia, owocna współpraca Karimowa z Chinami dała podłoże dla wizyty 

nowego prezydenta Uzbekistanu. Shawkata Mirzijojew odwiedził Pekin w 2017 roku. Wraz ze 

zmianą na stanowisku prezydenta, doszło do wyjścia Uzbekistanu z częściowej izolacji, na co 

ogromny wpływ miała nie tylko polityka nowego kierownictwa Republiki Uzbeckiej, lecz także 

aktywność chińskiego kapitału. 

      Znaczącym wynikiem współpracy jest także budowa istotnego strategicznie tunelu kolejowego 

Kamchiq, łączącego stolicę Uzbekistanu z Doliną Fergańską, obszarem o kluczowym znaczeniu w 

Azji Centralnej. Region Doliny Fergańskiej jest istotny nie tylko ze względów ekonomicznych, lecz 

również przez wzgląd na kwestie bezpieczeństwa. Wspólne działania w ramach Szanghajskiej 

Organizacji Współpracy doprowadziły do ustanowienia nowych praw dotyczących zwalczania 

terroryzmu. Drugim wynikiem współpracy były manewry wojskowe „Kooperacja 2019”,  

prowadzone wspólnie na terenie Doliny Fergańskiej. Współpraca Gwardii Narodowej Uzbekistanu 

z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą zaowocowała wypracowaniem nowych form reagowania 

na akty terroryzmu. Strona uzbecka, za namową Pekinu zdecydowała się ponadto na wprowadzenie  

na terenie państwa intensywnych kursów nauki językiego chińskiego w militarnych placówkach 

edukacyjnych.8Wynikiem współpracy okazał się zatem również wpływ kulturowy Chin na 

Republikę Uzbecką. Niepokojącym dla Uzbekistanu efektem współpracy z Chinami jest natomiast 

kwestia rosnącego zadłużenia. Najbardziej ludne państwo Azji Centralnej otrzymało najwięcej 

kredytów właśnie od Chińskiej Republiki ludowej. Wartość ta stanowi aż 21%  kwoty wszystkich 

otrzymanych pożyczek.9 

 

                                                
7https://www.vifindia.org/article/2017/february/16/25-years-of-uzbekistan-china-relations-enhanced-economic-

engagements-marked-by-political-understanding 
8https://kun.uz/en/news/2019/04/27/defense-ministers-of-uzbekistan-and-china-ink-military-cooperation-plan-for-2019 
9https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/20949-can-central-asia-countries-pay-their-external-debts 



 
Wyniki współpracy z Rosją 

       Uzbekistan nie dołączył do rosyjskiej inicjatywy Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Śmierć 

Islama Karimowa przyczyniła się jednak do znacznego ocieplenia stosunków gospodarczych 

między Uzbekistanem a Federacją Rosyjską. Obrót gospodarczy między państwami wzrósł o jedną 

trzecią w 2017 roku, osiągając wartość 3,7 mld$. W 2018 zanotowano kolejne wzrosty, ponownie o 

30%. 10 Bliska współpraca gospodarcza miała swoje efekty również na płaszczyźnie wojskowości - 

w 2018 roku Uzbekistan zadecydował się na zakup od Rosji sprzętu wojskowego, samolotu 

bojowego Su-30SM, a także 12 helikopterów Mi-35M. Co więcej, w roku 2017 zacieśnienie 

współpracy wojskowej poskutkowało pierwszymi od 12 lat wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi. 

Korzyścią dla Uzbekistanu w burzliwym czasie funkcjonowania Państwa Islamskiego okazało się 

szkolenie wojsk Republiki w działaniach antyterrorystycznych. Wynikiem zacieśnienia współpracy 

był także ponad 7-krotny wzrost zaopatrzenia Uzbekistan w maszyny rolnicze.11 Jak pokazują dwa 

powyższe przykłady, rezultatem relacji stało się w ostatnim czasie zbliżenie Rosji do kluczowych 

sektorów rozwoju Uzbekistanu. Prawdziwym potwierdzeniem kontynuowania współpracy okazała 

się być jednak dopiero wizyta prezydenta Władimira Putina w Taszkencie. Podczas wspomnianego 

wyżej forum biznesowego podpisano 785 porozumień handlowych o łącznej wartości 27 mld $, co 

oznaczało w praktyce przekroczenie wartości inwestycji chińskich w Uzbekistanie. 

Najważniejszym z nich było porozumienie dotyczące budowy pierwszej elektrowni jądrowej w 

Republice Uzbeckiej, a co za tym idzie w całej Azji Centralnej. Prace miały ruszyć tego samego 

roku, jednak podczas wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa 2 maja w 

Uzbekistanie, dopiero podjęto decyzję co do terminu wybrania miejsca na budowę elektrowni.12 

Wynikiem współpracy z Rosją w tym zakresie okazały się jak na razie plany, jednak towarzyszą im 

duże nadzieje dołączenia Uzbekistanu do grupy elitarnych państw posiadających elektrownie 

jądrowe. 

 

 

 

 Kirgistan 

Wyniki współpracy z Chinami 

      Cały wiek XXI stoi pod znakiem wzrastającego zainteresowania chińskiego kapitału 

Kirgistanem. Chińska Republika Ludowa jest obecnie głównym partnerem handlowym niewielkiej, 

                                                
10https://www.gisreportsonline.com/uzbekistan-emerging-from-isolation,politics,2801.html 
11https://www.azernews.az/region/139420.html 
12https://eurasianet.org/uzbekistan-russia-agree-on-site-for-nuclear-plant 



 
górzystej republiki13. Sytuacja ta niesie za sobą zarówno korzyści dla Kirgistanu, jak i poważne 

zagrożenia. Wśród korzyści należy wskazać znaczący rozwój kirgiskiej infrastruktury. Uzgodnienia 

dotyczące handlu zagranicznego między państwami zaowocowały m.in budową autostrady 

biegnącej z Chin, przez Kirgistan do Uzbekistanu. W wyniku porozumienia zbudowano ponadto 

sieć dróg biegnących dookoła jeziora Issyk-Kul, Rozbudowa dróg znacząco przełożyła się na 

zwiększenie obrotu chińskich towarów wewnątrz państwa. Ugoda ta dobrze reprezentuje większość 

porozumień zawieranych pomiędzy oboma państwami – Chiny wspierają infrastrukturę, którą 

następnie wykorzystują do wspierania własnych interesów gospodarczych. Poszukiwanie surowców  

przez ciągle nienasycone Chiny prowadzi do monopolizacji sektorów kirgiskiej gospodarki o 

strategicznym znaczeniu. Jako przykład wymienić trzeba uzyskanie przez chińską spółkę Gate 

Bridge Co.75% licencji na prace eksploracyjne w Kirgistanie14. Firma dostała dostęp do wydobycia 

uranu w miastach: Aramsu, Utor, Naryn, Sumsar, Sogul, Djurasay, Hodjaakan oraz Gavasa. Wielkie 

projekty infrastrukturalne wymagają ogromnych nakładów finansowych, które zazwyczaj 

oferowane są przez stronę chińską w formie pożyczek oraz kredytów. Kirgistan na budowę 

autostrady otrzymał z chińskiego banku Exim, już ponad 700mln$. Całość należności Kirgistanu 

wobec chińskiego banku Exim w 2017 roku wynosiła już 1,7 mld $, co stanowi blisko połowę 

(44,9 %) całego długu zagranicznego Kirgistanu.15Republika Kirgiska przez długie lata nie będzie 

w stanie spłacić tych zależności, co prowadzi do uzależnienia od chińskiego kapitału. Pomimo 

rosnącego zadłużenia wynikiem współpracy Kirgistanu z Chinami są inwestycje przynoszące 

wymierne korzyści, takie jak Bazar Dordoi. Największego kirgiski rynek służy do reeksportu 

chińskich towarów na obszar całej Azji Centralnej. Kirgistan zajął wyjątkowe miejsce w 

strategicznym łańcuchu dostaw Pekinu. Bazar Dordoi w czasach gdy prosperował bez ograniczeń 

generował rocznie obrót rzędu 2,9 mld $. Generował ponieważ obroty handlowe zmniejszyły się o 

ponad 50 procent dzięki taryfom Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Polityka organizacji okazała się 

czynnikiem znacząco ograniczającym import z Chin. 

 

Wyniki współpracy z Rosją 

 
        Przynależność przez Kirgistan do rosyjskiej inicjatywy EEU ma negatywne konsekwencje dla 

handlu z Chinami.16 Bliskie powiązania z niestabilnym rublem doprowadziły do spadku wartości 

kirgiskiego soma.  Również, drugi co do wielkości rynek kraju, Karasuu Bazaar, cierpi z powodu 

                                                
13https://en.porhttps://kun.uz/en/news/2019/04/27/defense-ministers-of-uzbekistan-and-china-ink-military-cooperation-

plan-for-2019 tal.santandertrade.com/establish-overseas/kyrgyzstan/investing-3 
14https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_45_cina_a_asia_pl-net.pdf 
15https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/20949-can-central-asia-countries-pay-their-external-debts 
16https://thediplomat.com/2016/07/amid-russian-downturn-kyrgyzstan-turns-to-china/ 



 
ograniczeń handlowych na granicy z Uzbekistanem, który nie jest częścią EEU. Z powodu recesji w 

Rosji wpływającej na Kirgistan, chiński eksport do republiki skurczył się o prawie jedną trzecią od 

2013 roku. Wynikiem współpracy Rosji z Kirgistanem w ostatnich latach są również 

niezrealizowane obietnice znaczących inwestycji w kirgiski sektor hydroenergetyczny. Moskwa 

zgodziła się na budowę dwóch ważnych elektrowni wodnych: Kambarata 1 oraz Górnego Narynu. 

Jednak z obiecanych 3 mld $ rosyjscy partnerzy wypłacili na budowę jedynie 37 mln $. Podobna 

sytuacja miała miejsce również także w przypadku modernizacji kirgiskiego sektora gazowego. 

Rosja zobowiązała się do rozwoju istotnej dla Kirgizów branży, przejmując w 2013 roku udziały 

kirgiskiego monopolisty na rynku gazowym – firmę Kyrgyzgaz. Do przejęcia Przejęcie doszło za 

symbolicznego dolara, właścicielem został rosyjski Gazprom. Rosyjska firma chociaż odpowiada za 

dostawy gazu na terenie całego Kirgistanu, nie jest w stanie zaproponować rozwojowej alternatywy 

dla tego państwa. Rozmowy na temat renowacji systemów gazowych trwają, Rosja zobowiązała się 

do unowocześnienia i rozwoju infrastruktury do roku 203017, jednak wciąż nie widać konkretnych 

działań po stronie rosyjskiej. 

       Postępująca reorientacja na Chiny przynosi więcej wymiernych krótkoterminowych korzyści 

potrzebnych do rozwoju państwa. Kirgistan zdaje sobie sprawę ze wzrostu znaczenia Chin, dlatego 

też upatruje w Państwie Środka szansy na modernizację. Wynikiem współpracy z Pekinem jest 

rozwój infrastruktury oraz modernizacja, odbywająca się kosztem rosnącego zadłużenia. Korzyści 

ze współpracy z Chinami zostały ograniczają wpływy Rosji, która poprzez kontrolę nad 

Eurazjatycką Unią Gospodarczą utrzymuje swoją strategiczną pozycję. Przykładem jest działalność 

Gazpromu, zapewniająca stabilność dzięki stałym dostawom gazu. W praktyce oznacza ona 

również monopolizację, oraz brak perspektyw rozwoju państwa w kluczowym sektorze. Rosji 

najprawdopodobniej nie opłaca się modernizować kirgiskiej infrastruktury. 

 

 

 

Tadżykistan 

Wyniki współpracy z Chinami 

     Tadżykistan pozostaje najbiedniejszym z państw Azji Centralnej. Pomoc Państwa Środka 

okazała się kosztowna - Chiny wspomogły mniejszego partnera kredytami rzędu1 mld$18, 

jednocześnie doprowadzając do zadłużenia kraju. Korzyścią dla niewielkiego górskiego państwa 

                                                
17 http://www.kallanishenergy.com/2019/03/29/gazprom-in-talks-to-renovate-kyrgyzstan-gas-

network/ 
18https://news.tj/en/news/tajikistan/economic/20181031/the-economic-perspectives-of-tajikistan-depend-on-imf-and-

china-says-analytical-product-by-fitch 



 
okazała się jednak możliwość zainwestowania w infrastrukturę, m.in drogową, której brak był jedną 

z głównych przeszkód na w rozwoju państwa. Chiny zaopatrują Tadżykistanu w produkty, których 

wartość sięga rocznie 2,5 mld$. Przy braku wyraźnej chęci współzawodnictwa innych podmiotów z 

Chińczykami Chiny stały się głównym dostawcą dóbr i usług na tadżyckim rynku. Chińska 

Republika Ludowa wspierała Tadżykistan na arenie międzynarodowej. Przykładowo, Chiny w celu 

usprawnienia obrotów handlowych przyspieszyły proces przyjęcia Tadżykistanu do Światowej 

Organizacji Handlu. Co więcej, Republika Tadżycka leży na przecięciu trzech głównych korytarzy 

handlowych składających się na inicjatywę Pasa i Szlaku. Wynikiem współpracy w ramach tej 

inicjatywy okazała się być budowa infrastruktury, m.in.: dwóch elektrowni cieplnych. Tadżykistan 

uzyskuje korzyści finansowe z udostępniania Chinom prawa wydobycia w kopalniach złota. 

Rezultatem tej współpracy jest przypływ kapitału potrzebnego do poprawy sytuacji ekonomicznej.19                                                            

          Kluczowe znaczenie w relacjach z Chinami mają kwestie bezpieczeństwa. Wynikiem 

współpracy w na tej płaszczyźnie jest budowa kilkunastu wysuniętych placówek wojskowych 

Chińskiej Armii Ludowo Wyzwoleńczej przy granicy z Tadżykistanem, w tym jednej regularnej 

bazy wojskowej.Na zwiększeniu bezpieczeństwa zależy nie tylko Pekinowi, mającemu na uwadze 

sytuację w Xinjiangu, jak i Duszanbe. Tadżykistan i Chiny dzielą granicę z Afganistanem, przez co  

państwa te zacieśniają stosunki w celu ochrony przed groźbą destabilizacji. Czynnikami 

destabilizującymi są emigracja talibskich uchodźców oraz przemyt narkotyków.  Wynikiem  

współpracy z Chinami jest praca nad kompetencjami tadżyckich kadr, głównie strażników 

granicznych. 

       Spory graniczne przez długi czas pozostawały drażliwym tematem w relacjach obu państw. 

Współpraca z Chinami w ramach Szanghajskiej Piątki, a następnie Szanghajskiej organizacji 

Współpracy przyniosła Tadżykistanowi niekorzystne rozwiązanie kwestii granicznych. Republika 

Tadżycka oddała na rzecz Chińskiej republiki ludowej około 1000 km2 terytorium leżącego w 

górach Pamir.20 

 

Wyniki współpracy z Rosją 

      Rosja jest głównym rynkiem zbytu dla tadżyckich towarów. Republika Tadżycka jednak, z 

uwagi na słabość gospodarki, nie jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Korzystne 

relacje z Rosją to gwarant stabilności gospodarczej państwa. Stabilna współpraca umożliwia 

tadżyckim pracownikom pracę na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zarobione przez pracowników 

pieniądze przysyłane są do rodzin w kraju, dla których przychody te są często głównym źródłem 

utrzymania. Zachowanie stabilnych stosunków z Rosją jest jednym z priorytetów Tadżyckiej 

                                                
19https://nationalinterest.org/feature/tajikistan-belt-and-road-paved-good-intentions-29607 
20https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12180567 



 
polityki zagranicznej. Słaba sytuacja ekonomiczna małego, górskiego państwa prowadzi jednak do 

uzależnienia od większego mocarstwa. Współpraca z Rosją okazała się być konieczną dla 

zrealizowania inwestycji kluczowych dla kirgiskiego sektora hydroenergetycznego. Przykładem 

wyniku współpracy jest uruchomienie elektrowni Sangtuda-1, odpowiadającej za 12% 

elektryczności w państwie. Jednocześnie jednak, jest ona w 75% w posiadaniu kapitału rosyjskiego. 

Inwestycja w kluczowe sektory wieże się zatem z uzależnieniem Tadżykistanu od Rosjan.  Pomimo 

tego, władze Federacji zgodziły się na odpisanie 240 mln$ z 300 mln$ długu, w zamian za 

możliwość korzystania przez Rosjan z powstałego w dobie ZSRR centrum obserwacyjnego w 

Nurek, a także z systemu przeciwrakietowego w Okno.21 Wpływy Rosji sięgają głęboko, a 

Federacja stara się odzyskać dawne znaczenie. 

       Co istotne, największa placówka wojskowa Rosjan poza granicami ich państwa znajduje się 

właśnie w Tadżykistanie, jest 201-sza baza wojskowa położona w okolicach Duszanbe. Rezultatem 

funkcjonowania bazy jest skupienie się na kwestii przeciwdziałania negatywnym wpływom 

niestabilnej sytuacji w Afganistanie. Główne zagrożenia, to działalność ekstremistycznych grup 

religijnych, m.in. Talibów, a także handel narkotykowy. Pozytywnym skutkiem współpracy 

wojskowej z Rosją, okazało się dla Tadżykistanu  otrzymanie  w 2017 roku wartych 9 

mln$ systemów ochrony przeciwlotniczej22. Republika w tym samym czasie również nieodpłatne 

otrzymała ekwipunek wojskowy, a nawet helikoptery. Wynikiem współpracy co najważniejsze jest 

stała wojskowa obecność Rosjan w regionie – żołnierze mają pozostać w Tadżykistanie aż do roku 

2042. Obecnie zlokalizowanych jest w państwie około 7000 rosyjskich służb. Silna obecność 

Rosjan zapewnia bezpieczeństwo jednak utrzymuje Tadżykistan w rosyjskiej strefie wpływów. 

 

 

 

 

Turkmenistan 

Wyniki współpracy z Chinami 

       Turkmenistan jest kolejną republiką Azji Centralnej posiadającą dług u Chin -  kraj zaciągnął 

kredyt w wysokości ok 9 mld dolarów. Chińskie pieniądze pomogły w rozbudowie infrastruktury 

przesyłowej niebieskiego paliwa, co jest kluczowe dla kraju który posiadającego 9,4% 
23światowych zasobów gazu ziemnego. Współpraca zaowocowała podpisaniem szeregu 

                                                
21https://eurasianet.org/russia-and-tajikistan-friends-again 
22http://tass.com/defense/1054440 
23 dr Ewelina KOCHANEK ,,AZJA CENTRALNA – ROSNĄCY W SIŁĘ DOSTAWCA SUROWCÓW 

ENERGETYCZNYCH” serwis: zeszyty naukowe  [dostęp 04.05.2019r.] 
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dokumentów, m.in. porozumienie w sprawie długoterminowego partnerstwa energetycznego z 2011 

roku. Umowa z 2013 roku pomiędzy chińską firmą CNPC a TurkmenGas zaowocowała 

zwiększeniem dostaw gazu do 65 mln3 rocznie a także budową czwartego gazociągu Chiny-

Turkmenistan. Chińskie nienasycenie surowcami naturalnymi znajduje swoje odwzorowanie w 

wynikach współpracy z Turkmenistanem. Republika Turkmenistanu jest dla Chin najważniejszym 

dostawcą gazu, dysponującym potencjalnie największymi możliwościami dostaw – jest głównym 

eksporterem, przez to jednak państwo jednocześnie uzależniło się od Pekinu. Sytuację ten pogłębił 

kryzys cen ropy, zaprzestanie importu do Turkmenistanu przez rosyjski Gazprom a także konflikt z 

Iranem dotyczący cen gazu.24Współpraca z Chinami nie pokryła jednak w całości strat na rynku w 

Iranie i Rosji, co przełożyło się na spadek eksportu gazu z 41,6 do 33.6 mld m3 w latach 2014-

2017. Rosja dopiero w 2019 roku wznowiła kupno Turkmeńskiego gazu. Chiny jokazały się  

rynkiem zbytu zapewniającym Turkmenistanowi częściową stabilizację. Pekin udziela również 

wsparcia Aszchabadowi na arenie międzynarodowej, m.in w momencie rosyjsko-turkmeńskiego 

kryzysu gazowego. Chiny udzieliły wtedy Turkmenistanowi potrzebnego wsparcia finansowego, a 

co za tym idzie politycznego, łagodząc skutki ostrej presji ze strony Moskwy. Rywalizacja państw o 

wpływy w Turkmenistanie jest istotnie zauważalna. 

 
Wyniki współpracy z Rosją 

        Turkmenistan długo kierował się polityką neutralności. W zgodzie z nią nie dołączył do 

rosyjskiej inicjatywy Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, odmówił także dołączenia do Wspólnoty 

Niepodległych Państw. Wyjście z orbity wpływów rosyjskich nie okazało się jednak łatwe. 

Zaprzestanie skupowanie przez Gazprom Turkmeńskiego gazu negatywnie odbiło się na gospodarce 

Republiki. Relacje w branży gazowej była główną gałęzią gałęzią między państwami. Stosunki 

gospodarcze Rosji z Turkmenistanem pozostają chłodne. Przyczynił się do tego konflikt rządu z 

rosyjskim operatorem telekomunikacyjnym MTS. Rosyjska firma zarządała od państwo 

znajdującego się pod rządami Berdimuhamedowa 750 mln $ kompensacji. Sytuację tę należy 

zaliczyć do negatywnych dla Turkmenistanu wyników współpracy z Moskwą 

     Oprócz kwestii gospodarczych Rosja, podobnie jak w przypadku Tadżykistanu, udziela wsparcia 

w kwestiach bezpieczeństwa związanych z Tadżykistanem. Spadek cen ropy wraz z 

niebezpieczeństwem płynącym ze strony Afganistanu niepokoi Moskwę. Rosja obawia się 

destabilizacji Turkmenistanu – niepewna sytuacja w Azji Centralnej może zagrozić rosyjskim 
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interesom.W 2018 odbyły się wspólne ćwiczenia wojskowe państw25. Współpraca skupiła się nad 

wypracowaniem wspólnych metod walki z zagrożeniami ze strony ugrupowań terrorystycznych. 

 

Podsumowanie 
 

      Wyniki współpracy pięciu republik Azji Centralnej z Chinami oraz Rosją zaobserwować można 

na płaszczyznach ekonomii, bezpieczeństwa oraz polityki. Z uwagi na obszerność tematu, 

wyszczególnione  przykłady ukazują główne rezultaty długoletnich relacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem tendencji dominujących w ostatnich latach. Wśród nich wyróżnić można znaczący 

wzrost wpływów chińskich skutkujących w budowie wartej miliardy dolarów infrastruktury. 

Wielkie projekty infrastrukturalne mają ogromny wpływ na liczne dziedziny życia mieszkańców 

Azji Centralnej, jak i również na inwestycje Federacji Rosyjskiej w regionie. Rosja, pomimo 

spadku wpływów na obszarze pięciu republik, stara się zachować kontrolę nad strategicznymi 

interesami. Rosja i Chiny konkurują do miana hegemona na obszarze Azji Centralnej. Wielkie 

projekty infrastrukturalne w Kazachstanie są dziełem zarówno Chińskiej Republiki Ludowej jak i 

Federacji Rosyjskiej. Republika Kazachska zyskała na wielkich projektach mocarstw: rosyjskich i 

chińskich gazociągach a także chińskiej strefie ekonomicznej. Uzbekistan również korzysta z 

rywalizacji Chin i Rosji o swoje wpływy. Wynikami współpracy dla tego państwa są zarówno 

korzyści infrastrukturalne jak i wzrost kompetencji kadr. Rosja w Uzbekistanie otrzymała 

wyłączność na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Z projektem tym wiążą się duże nadzieje  

republiki, jednak wynikiem współpracy w tym przypadku, jak i w kwestii zapewnień Gazpromu co 

do modernizacji sieci przesyłowej gazu w Kirgistanie, są na razie wyłącznie plany. Kirgistan 

zawiedziony rosyjskimi niepowodzeniami reorientuje się na Chiny, odnosząc tym sposobem 

krótkoterminowe korzyści. Jednocześnie jednak Biszkek poważnie zadłuża się wobec Pekinu. 

Zadłużenie występuje również w przypadku relacji Tadżykistanu z Państwem Środka. Inwestycje 

chińskie jednak jednocześnie mają pozytywny wpływ na stan tadżyckiej gospodarki. Duszanbe w 

relacji z Moskwą stawia na współpracę wojskową. Pomaga ona zachować stabilność w obliczu 

zagrożeń płynących zza afgańskiej granicy. Turkmenistan korzysta na współpracy wojskowej z 

Rosjanami, jednak państwo Berdimuhamedowa wiążą bliższe stosunki gospodarcze z Chinami. 

Dzieję się tak za sprawą eksportu gazu do Państw Środka. 

        Przykłady wskazują ma zróżnicowanie charakteru współpracy Rosji i Chin z państwami Azji 

Centralnej. Chociaż wyniki współpracy obfitują  w odmienne skutki, stoją za nimi wspólne 

motywacje polityczne mocarstw. Dominującą tendencją w działaniach chińskich są inwestycje 
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ekonomiczne, nie szukające pokrycia w daleko idących deklaracjach politycznych. Poza względami 

gospodarczymi, Państwo Środka skupia się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa w obrębie 

swoich granic, czyli w Xinjiangu. Skutkiem polityki Chińskiej Republiki Ludowej są zatem 

najczęściej wielkie projekty infrastrukturalne oraz współpraca wojskowa. Rosja natomiast skupia 

swoje wysiłki na odzyskaniu strategicznych przewag. Upatruje ona oprócz interesu ekonomicznego, 

szansy na rozbudowę swojego potencjału politycznego. Wynikami współpracy z Rosją są 

najczęściej działania na płaszczyźnie energetycznej, jak i działania w sektorze wojskowym oraz 

bezpieczeństwa. Co pozostaje wspólne dla wszystkich pięciu republik Azji Centralnej? Pozostają 

one pod dużym wpływem otaczających je mocarstw - Rosji oraz Chin. Wynikiem współpracy z 

większymi partnerami pozostają w większości wymierne korzyści, idące w parze z uzależnieniem 

gospodarczym oraz politycznym. 
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