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Abstrakt  
 

Praca przedstawia przebieg współpracy państw Azji Centralnej (Kazachstanu, Uzbekistanu, 
Tadżykistanu, Turkmenistanu i Kirgistanu) z walczącymi o wpływy w regionie państwami - 
Rosją i Chinami. Przypadek każdego z państw rozpatrywany jest indywidualnie. Analizę 
rozpoczyna krótki wstęp na temat charakterystyki danej gospodarki – jest to podstawa do 
dalszych rozważań. W kolejnych częściach opisywane są wspólne inwestycje (zawierane 
bilateralnie bądź w ramach wspólnot jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza czy projektów 
międzynarodowych jak Nowy Jedwabny Szlak) oraz ich pozytywne i negatywne skutki dla 
państw Azji Centralnej. Praca skupia się na bieżących wydarzeniach – w mniejszym stopniu 
odwołuje się do zajść historycznych. W rozważaniach uwzględniony jest również kontekst 
polityczny i społeczny. Ważnym aspektem pracy jest również analiza i opis motywacji Rosji i 
Chin przejawianych we współpracy z krajami Azji Centralnej. W pracy wykorzystywane są 
dane statystyczne i wskaźniki ekonomiczne. Ponadto, praca odwołuje się do konkretnych 
wydarzeń i spotkań oraz wypowiedzi osób w celu obrazowania rozpatrywanych kwestii. Na 
podstawie prezentowanych wniosków dotyczących bieżącej sytuacji dokonywana jest analiza 
dalszego przebiegu współpracy między Chinami, Rosją a prezentowanymi krajami. 

Słowa kluczowe: Chiny, Rosja, Azja Centralna, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Tadżykistan, Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Nowy Jedwabny Szalk, 
surowce, ropa naftowa, energetyka, transport, eksport, import. 

Abstract 

The work shows the course of cooperation between Central Asian countries (Kazakhstan, 
Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan) with the struggle for influence in the 
region-countries-Russia and China. The case of each country is dealt with individually. The 
analysis starts with a brief introduction on the characteristics of the economy – this is the basis 
for further consideration. In the following sections, common investments are described 
(bilateral or in communities such as the Eurasian Economic Union or international projects like 
the New Silk Road) and their positive and negative effects on Central Asian countries. The 
work focuses on current events – to a lesser extent refers to historical developments. The 
political and social context is also included in the deliberations. An important aspect of the 
work is also the analysis and description of the motivation of Russia and China manifed in 
cooperation with Central Asian countries. Statistical data and economic indicators are used in 
the work. In addition, the work refers to specific events and meetings and statements of people 
to visualize the issues at issue. On the basis of the presented proposals for the current situation, 
an analysis of the further progress of cooperation between China, Russia and the countries 
presented is being undertaken. 

Keywords: China, Russia, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Tajikistan, Eurasian Economic Union, new silk pan, raw materials, petroleum, energy, 
transport, export, import. 

 

 



   
 

  2 
 

 

Największe sukcesy i największe porażki w działalności gospodarczej 
państw Azji Centralnej wynikające ze współpracy Rosji i Chin.  

Azja Centralna a kwestie gospodarcze  

Kraje Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan i Tadżykistan) 

odzyskały niepodległość na początku lat 90. XX w. Początek ich funkcjonowania wiązał się z 

długotrwałymi kryzysami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Sytuacja ta 

zaowocowała pojawieniem się bądź eskalacją konfliktów zbrojnych oraz przewrotami 

politycznymi – jak w Tadżykistanie i Kirgistanie. Region stał się też swoistego rodzaju 

inkubatorem dla rozwoju radykalizmu islamskiego czy separatyzmu, co w sposób oczywisty 

niepokoi dwóch znaczących graczy w regionie – Chiny i Rosję. Region po latach radzieckiej a 

potem rosyjskiej dominacji otwiera się na potencjał - szczególnie ekonomiczny Chińskiej 

Republik Ludowej. Rosyjskie powiązania z regionem pozostają nadal znaczące, lecz na 

pewnych polach -szczególnie gospodarczym Moskwa ustępuje Pekinowi. Oba państwa 

wyróżnia odmienna polityka wobec Azji Centralnej. Chiny promujące wizję świata 

wielobiegunowego z pozoru przejawiają politykę nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw 

z którymi współpracują gospodarczo.  Chińska obecność w regionie bezpośrednio graniczącym 

jest motywowana jest dwoma głównymi czynnikami: 

• potrzebą stabilizacji prowincji Xinjiang, która graniczy z Azją Centralną. Wspomniane 

kraje z kolei uważane są za swego rodzaju inkubatory dla islamskiego terroryzmu, 

którego szczególnie obawia się Pekin, 

• świadomością Chin co do energochłonności własnej gospodarki – kraje Azji Centralnej 

są bowiem zasobne w surowce (ropę i gaz) jak i inne źródła energii (potencjał 

hydroenergetyczny Kazachstanu).  

Rosja z kolei w swej działalności gospodarczej na tym terenie polega na zawiązanych znacznie 

wcześniej więziach politycznych. Dodatkowymi bodźcami wspomagającymi i 

uzasadniającymi obecność kraju w regionie są: 

• chęć Rosji w kontrolowaniu przepływu i sprzedaży surowców co pozwoli jej na 

kontrolę handlu i cen na globalnym rynku wydobywczym. W przeciwieństwie do Chin 

Rosja jest w stanie samodzielnie zaspokajać własne zapotrzebowanie na energię, chce 

jednak ona wpływać na kształtowanie rynku.  
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• Duży wpływ na kształtowanie realiów gospodarek Azji Centralnej wyrażający się 

choćby poprzez obecność wielu imigrantów zarobkowych w Rosji. Emigranci ci 

pochodzą ze wspomnianych krajów regionu.  

Tezy 

Poniższa praca służy przedstawieniu i uzasadnieniu tez, które zakładają, iż: 

• Wpływy rosyjskie w zakresie gospodarczym w regionie słabną 

• Rosja utrzyma jednak swą obecność w Azji Centralnej ze względu na działalność 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej EAEU. Rosja jest bowiem jej naturalnym liderem.  

• Moskwa nie zostanie ostatecznie wyeliminowana z regionu ze względu na jej znaczenie 

dla wielu mieszkańców regionu, którzy wyemigrowali do Rosji w celach zarobkowych. 

Transfery gotówki z Rosji do krajów Azji Centralnej w przypadku części z nich 

stanowią znaczny procent PKB i są źródłem utrzymania dla tysięcy ludzi. 

• Rosja nadal zaangażowana jest w utrzymanie i tworzenie infrastruktury niezbędnej do 

transportu i wydobycia surowców. 

• Chiny będą poszerzać swoje wpływy ekonomiczne kosztem Rosji 

• Kluczową inicjatywą dla obecności Chin w regionie jest inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) 

która skupia się w szczególności na inwestycjach w infrastrukturę. 

• Kraje Azji Centralnej pozytywnie odpowiadają na inicjatywy rozszerzające 

infrastrukturę, ponieważ same są słabo skomunikowane.  

• Państwa regionu charakteryzuje duże zapotrzebowanie na kapitał ze względu na 

podjęte już i planowane duże, kapitałochłonne inwestycje. Znaczącym kredytodawcą 

są i pozostaną dla nich Chiny. 

• Chiny wpływają silnie na region poprzez liczne pożyczki, które w ekstremalnych 

warunkach mogą prowadzić do uzależnienia się poszczególnych krajów od działań 

Pekinu.  

• Kraje Azji Centralnej mimo uczestnictwa w inicjatywach i organizacjach 

międzynarodowych budują swoje potencjały, a w konsekwencji polityki gospodarcze 

odrębnie. W widać więc znaczących oznak ekonomicznych sugerujących, że 

współpraca państw w regionie w najbliższym czasie będzie się zacieśniać z inicjatywy 

samych tych państw. Ewentualne zbliżenia wynikać będą głównie z chińskiej 

inicjatywy BRI zakładającej lepsze połączenie tych państw.  
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Kazachstan  

Populacja 18 744 548 
PKB per capita 26 300 USD 
Eksport- wartość 49.29 mld  USD w 2017r. 
Eksport- partnerzy Włochy 17,9%, Chiny 11,9%, Holandia 9,8%, Rosja 9,3%, 

Szwajcaria 6,4%, Francja 5,9% 
Eksport - wyroby ropa naftowa i produkty naftowe, gaz ziemny, metale żelazne, 

chemikalia, maszyny, zboże, wełna, mięso, węgiel 
Import - wartość 31.85 mld  USD w 2017r. 
Import - partnerzy 
 

Rosja 38,9%, Chiny 16,1%, Niemcy 5,1%, USA 4,3% 

Import - wyroby 
 

maszyny i urządzenia, wyroby metalowe, artykuły spożywcze 
 

 

Trzonem kazachskiej gospodarki są minerały i węglowodory oraz ich eksport. Kraj ten posiada 

znaczne rezerwy paliw kopalnych i inne minerały i metale, takie jak uran, miedź i cynk. Poza 

sektorem wydobywczym państwo wyróżnia spory sektor rolny obejmujący zwierzęta 

gospodarskie i zboże. Kazachstan wpisuje się w trend panujący w wielu krajach opierających 

gospodarkę na wydobyciu i handlu surowcami - rząd poczynił więc początkowe  kroki służące  

dywersyfikacji gospodarki poprzez ukierunkowanie na sektory takie jak farmaceutyki, 

telekomunikacja, transport,  petrochemia i przetwórstwo żywności w celu większego rozwoju 

i inwestycji co ma swoje przełożenie na  ustawodawstwo i rozwiązania prawne. Kazachstan 

nie jest również niezależny od czynników zewnętrznych - pogorszenie koniunktury u 

strategicznego partnera którym pozostaje Rosja, jak i spadek światowych cen surowców w 

latach 2014–2016 przyczyniły się do spowolnienia gospodarczego w Kazachstanie. W 2014 r. 

Kazachstan zdewaluował swoją walutę i ogłosił pakiet stymulacyjny, aby sprostać wyzwaniom 

gospodarczym. Podczas gdy wzrost spowolnił do około 1% zarówno w 2015 r., jak i 2016 r., 

umiarkowane ożywienie cen ropy naftowej, względnie stabilna inflacja i kursy walut oraz 

uruchomienie inwestycji  Kashagan pomogły w stymulacji wzrostu PKBdo 4% w 2017 r.. 

Mimo postanowienia dywersyfikacji Kazachstan wprowadza szereg reform w podstawowym 

dla siebie sektorze surowcowym poprzez zmiany legislacyjne. 1 W dniu 27 grudnia 2017 r. 

Kazachstan przyjął nowy kodeks „O podłożu i podłożu podziemnym”. Kodeks gruntowy 

zastąpił poprzedni statut regulujący działalność w zakresie ropy naftowej i gazu oraz 

                                                             
1 Kazahstan – CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html, 
dostęp online:29.05.2019r. 
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działalność górniczą, tj. Ustawę „O podłożu i podłożu podziemnym” z 24 czerwca 2010 r. 

Dokument przewiduje, że prawa do wydobycia (z wyjątkiem uranu) będą uzyskiwane na 

zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Przy założeniu, że wnioskodawca ubiegający się o prawo 

spełni wcześniej wymogi określonych w Kodeksie. Prawa do użytkowania gruntów w 

odniesieniu do złóż ropy naftowej i gazu zostaną przyznane na dwa sposoby - będzie to  aukcja; 

lub  bezpośrednie negocjacje z przedsiębiorstwem krajowym działającym w obszarze ropy 

naftowej i gazu (działające indywidualnie lub wspólnie z partnerem strategicznym). W kwestii 

uranu prawa do użytkowania gruntów w odniesieniu do złóż będą przyznawane wyłącznie 

przedsiębiorstwu krajowemu na podstawie bezpośrednich negocjacji.. Ustawodawstwo te nie 

pozostaje bez wpływu na współpracę Kazachstanu z Chinami i Rosją - uwzględnia bowiem 

pewnego rodzaju protekcjonizm przejawiający się koniecznością udziałów bądź pełnego 

posiadania kapitału przez krajową firmę uczestniczącą w wykorzystywaniu złoża.2 Ciężko 

przecenić wzrost potencjału i produkcji Kazachstanu. W 2022r. powinien zostać ukończony 

projekt, któremy przewdoniczy Chevron – inwestycja jest  warta 36,8 miliardów dolarów. 

Projekt umieszczony jest na polu naftowym Tengiz. Kolejnym wielkim przedsięwzięciem 

uruchomionym  na obszarach złoża Kashgan w 2016r. Jest to inwestycja, która  pochłonęła ok. 

55 miliardów dolarów. Te znaczące przedsięwzięcia zaawocowały wzrostem produkcji ropy w 

Kazachstanie o 10,5%. Pomimo pewnych pozytywnych zmian instytucjonalnych i 

legislacyjnych w ciągu ostatnich kilku lat, inwestorzy nadal są zaniepokojeni korupcją, 

biurokracją. Dodatkowym problemem jest stan krajowego sektora bankowego, który cierpi z 

powodu niskiej jakości aktywów i braku przejrzystości.3  

Należy jednak  pamiętać, że polityka jaką prowadzą Chiny wobec innych państw jest rodzajem 

działalności nie narzucającej standardów co do wewnętrznych spraw państw, a więc to co staje 

się przeszkodą dla jednych potencjalnych partnerów biznesowych może nie być przeszkodą 

dla Państwa Środka. Współpraca Chin z państwami Azji Centralnej nie jest tak kluczowa dla 

zdobywania pozycji jak w przypadku chociażby Azji Południowo-Wschodniej. Chiny we 

współpracy z państwami Azji Centralnej kierują się ich potencjałem gospodarczym 

wynikającym głównie z zasobności w surowce energetyczne ale również ich lokalizacją, które 

ma znaczenie dla tranzytu. Dla możliwości prowadzenia długoterminowych projektów i 

współpracy Pekin szuka regionów względnie stabilnych politycznie. Z perspektywy Chińskiej 

                                                             
2 New Kazakhstan Subsoil and Subsoil Use Code , What’s new in subsoil use regulation:Subsoil and 
Subsoil Use Code, Delioitte Legal, April 2018. 
3 Kazachstan, https://www.chevron.com/worldwide/kazakhstan, dostęp online:29.05.2019r. 
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najważniejszy graczem pozostaje więc Kazachstan. Kraje powiązane są ze sobą umową o 

strategicznym partnerstwie. Kazachstan spełnia wszystkie niezbędne z punktu widzenia Chin 

kryteria: 

• Posiada spore pokłady surowców naturalnych jak ropa, gaz, uran i metale 

• Ze względu na bliskość Chin i ukształtowanie geograficzne jest dobrym szlakiem 

transportowym  

• Kraj odznacza stabilność polityczna 

• Kazachstan odznacza stosunkowo silna pozycja w regionie4 

Obecnie  współpraca obu państw weszła w nowy etap  kompleksowego partnerstwa 

strategicznego. Podstawą i ich głównym motorem są nadal bliskie kontakty osobiste pomiędzy  

bardzo wpływowym w Kazachstanie Nursułtanem Nazarbajewem a Xi Jinpingem. Przyczynia 

się to do organizowania regularnych dorocznych szczytów w celu omówienia różnych 

zagadnień związanych z dwustronną współpracą i aktualnymi kwestiami międzynarodowymi 

i regionalnymi. Nie bez znaczenie pozostaje fakt, że inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku 

została po raz pierwszy przedstawiona podczas wizyty przywódcy Chin w Astanie. Miejsce to 

wybrano nieprzypadkowo – ma to podkreślać szczególny stosunek  ChRL do Kazachstanu jako 

potencjalnego  długoterminowego i trwałego partnera. Od 2013 r. mimo faktycznych trudności 

w jej implementowaniu idea Szlaku została przekształcona w kompleksowy i ambitny program 

w zakresie handlu, transportu, finansów, inwestycji, współpracy kulturalnej i humanitarnej. 

Kazachstan jest pierwszym krajem licząc od Chin wchodzącym w skład Jedwabnego Szlaku i 

kluczowym elementem transkontynentalnej drogi łączącej Chiny z Europą. Chiny zarówno w 

sfekrze eksportu jak i  importu są obecnie drugim partnerem handlowym Kazachstanu. Wzrost 

w wymianie handlowej widoczny jest na przykładzie wzrostu obrotów handlowych do 10 500 

000 000  USD w 2017r. Głównymi towarami  eksportowymi Kazachstanu do Chin są produkty 

mineralne, metale i produkty chemiczne. 

 Xi Jinping podkreślił znaczenie Kazachstanu dla przedsięwzięcia Nowego Jedwabnego Szlaku 

w 2017r. podczas One Belt One Road High Level Forum. Xi podkreślił, że Kazachstan jest 

"mistrzem" w zwiększaniu  potencjału tranzytowego i transportu. Słowa te potwierdza fakt 

rosnącego tonażu transportu kontenerowego przez terytorium Kazachstanu na trasie Chiny-

Europa.  Dwa istniejące przejazdy kolejowe na granicy chińsko–kazachskiej Dostyk-

                                                             
4 Aleksandra Jarosiewicz, Krzysztof Strachota, Chiny a Azja Centralna – Dorobek Dwudziestolecia, Ośrodek 
Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Numer 45, Warszawa 2013, s.31-34 



   
 

  7 
 

Alashankou i Altynkol-Khorgos – mogą rocznie przyjąć około 40 000 000 ton ładunku. 

Wejście największego przewoźnika morskiego COSCO Shipping i  Lianyungang do 

założycieli suchego  portu (obiekt bez dostępu do wody, który w odróżnieniu od portu wodnego 

jest połączony bezpośrednio z portem wodnym koleją, ewentualnie drogą) w wolnej strefie 

ekonomicznej Khorgos-East Gate (FEZ) otwiera  szanse na zwiększenie przeładunku towarów 

na granicy kazachskiej i chińskiej. Celem intensywnej współpracy obu państw jest wzrost w 

sektorze transportu i tranzytu. Pełne wykorzystanie tworzonych szlaków pozwoli zwiększyć 

ilość transportowanych kontenerów tranzytowych 2 000 000 przez 2020 co przekłada się na 

zysk wysokości ok.  5 000 000 000 USD.5  Jedocześnie poza optymistycznymi opiniami na 

temat inwestycji w suchy port pojawiają się głosy krytyki i powątpienia. Specjalna Strefa 

Ekonomiczna Wschodnia Brama Khorgos jest wciąż niewielka. Roczna wielkość 

przyjmowanego tam towaru jest wielkością osiąganą   przez mały chiński port w ciągu 

miesiąca. Nieosiągnięcie celów wzrostu byłoby ogromną porażką dla wielkich ambicji Pekinu. 

Już po pierwszych czterech latach od rozpoczęcia inwestycji zaobserwowano spowolnienie 

wzrostu. Pewnym zastrzeżeniem dla portu jest jego położenie - jest odległy od Ałmaty aż o 4 

godziny jazdy. Ponadto port musi mierzyć się z problemem natury logistycznej jaka jest 

różnica w szerokości rozstawu chińskich i kazachskich torów kolejowych. 6 

Motywacje Rosji  co do ekonomicznej współpracy z Kazachstanem są inne od chińskich i 

osiagane są innymi drogami. Sam kraj jak i pozostałe kraje Azji Centralnej uważany jest za 

bezpośrednią strefę wpływów Rosji co ma swoje głębokie uzasadnienie historyczne. Rosyjskie 

cele można więc zdefiniować jako: 

• Dostęp do kazachskiego rynku, który jest jedynym krajem Azji Centralnej 

sąsiadującym z Rosją 

• Kontrola przepływu kazachskich surowców szczególnie ropy i gazu oraz ich zakup  w 

celu uzyskania przez Rosję pozycji gracza decydującego o cenach i wielkości 

przepływu surowców z Azji Centralnej 

                                                             
5 Nuryshev Shakhart, Shakhrat Nuryshev. Kazakhstan and China: Strategic Partnership and Good-
Neighborliness, http://mfa.gov.kz/en/content-view/shakhrat-nuryshev-kazakhstan-and-china-
strategic-partnership-and-good-neighborliness, dostęp online: 31.05.2019r. 

 
6 Suzuki Wataru, China's Belt and Road hits a speed bump in Kazakhstan, 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/China-s-Belt-and-Road-hits-a-speed-bump-in-Kazakhstan, 
dostęp online: 31.05.2019r. 
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• Odbudowa i utrzymanie wpływów gospodarczych  

Rosja w przeciwieństwie do Chin nie stawia wyłącznie na indywidualizm relacji i stosunki 

wyłącznie bilateralne, a na uczestnictwo konkretnych krajów w poszczególnych organizacjach 

i inicjatywach międzynarodowych którym przewodniczy Moskwa. Nie inaczej dzieje się w 

przypadku na swój sposób wyróżnionego Kazachstanu będącego członkiem EAEU – 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wspomniany kraj jest częścią Unii od samego początku 

czyli od 1 stycznia 2015r. Korzyści, które mają pozyskać kraje członkowskie to  zapewnienie 

wzajemnego dostępu do dużych i geograficznie blisko położonych rynków, stworzenie 

warunków do „handlu bez barier”, zmniejszenie kosztów transportu i rozwój jednolitego rynku 

pracy. Unia osiąga te cele poprzez szereg reform i projektów obejmujących regulacje dotyczące 

handlu zagranicznego, wdrażania jednolitej taryfy celnej, środków ochrony rynków krajowych, 

regulacji rynków finansowych, polityki walutowej, spraw makroekonomicznych, współpracy 

w zakresie energii i transportu, ochrony własności intelektualnej, rolnictwa, przemysłu oraz 

budowania wspólnego rynku gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, 

leków czy wyrobów medycznych  Całkowity obrót handlowy między Kazachstanem a Rosją 

w 2018 r. wynosił 18 219 255 476 USD co jest wzrostem o prawie 6% w porównaniu do 

poprzedniego roku.  Ważną kwestią pomiędzy oboma krajami pozostaje kwestia surowcowa. 

Moska ma jednak inne motywacje i inaczej formułuje przebieg współpracy niż w przypadku 

kooperacji kazachsko-chińskiej. Rosji zależy bowiem na kontroli dróg przepływu, wielkości i 

cenie sprzedawanych surowców, a nie na ich pozyskiwaniu ze względu na energochłonną 

gospodarkę posiadającej niewystarczające zasoby własne jak dzieje się w przypadku Chin. 

Tranzyt kazaskiej ropy przez Rosję odbywa się na przykład w ramach Caspian Pipeline 

Consortium (CPC). Konsorpcjum w połowie  jest własnością rządów Rosji i Kazachstanu, 

drugie 50 procent posiadają spółki górnicze, które sfinansowały uruchomienie pierwszej fazy 

projektu. Dużymi firmami o rosyjskim kapitale inwestującymi w projekty mające miejsce na 

terenie Kazachstanu jest  Lukoil, Gazprom , INTER RAO UES i Rusal,  Rosatom State 

Corporation, Rosneft OJSC, Bank VTB OJSC, VEB, Mechel OJSC, Severstal OJSC Invest.  

Jednocześnie, Kazachstan ma świadomość konieczności dywersyfikacji prowadzania 

gospodarki osiągniętego  poprzez agrobiznes, usługi finansowe i transport. Oznacza to więc 

konieczność częściowego odejścia od sektora wydobywczego w którym Rosja jest dużym 

graczem. Kazachstan ma świadomość konieczności uniezależniania się od rosyjskich 

wpływów gospodarczych co sygnalizował sam Nazarbajew - „Przypomnijmy, jak upadło 

imperium sowieckie, pozostawiając nas z zamieszaniem i zamieszaniem emocjonalnym, 
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zrujnowaną gospodarką i polityką… Naszym pierwszym zadaniem było zbudowanie 

gospodarki rynkowej, zlikwidowanie totalitarnego systemu ideologii i zmodernizowanie 

wszystkich instytucji społecznych. I zrobiliśmy to w imię stworzenia nowoczesnego państwa 

demokratycznego - Republiki Kazachstanu.” Wskazuje to na pewną nieufność i pamięć o 

załamaniu gospodarczym, które wynikało z słabości Moskwy jako nietrwałego partnera 

gospodarczego.7 W odpowiedzi na tę potrzebę lider zapowiedział szereg reform – w  2012r.  

stworzył strategię dla Kazachstanu według której kraj ma się stać jedną z 30 najbardziej 

rozwiniętych gospodarek świata do 2050 roku.8   

Kazachstan, wśród analizowanych republik Azji Centralnej, ma największe szanse na 

wyłonienie indywidualnej drogi rozwoju, która z pewnością będzie miała miejsce przy 

współpracy zarówno z Chinami jak i Rosją. Jest to kraj na tyle stabilny i zasobny w potencjały, 

że z sukcesem jest w stanie tworzyć długookresowe strategie i porozumienia - stąd z dużym 

prawdopodobieństwem jej interesy będą częściowo spójne z  chińskimi - Pekin w ramach 

Nowego Jedwabnego Szlaku poszukuje szans na wieloletnią współpracę. Chiny zadają sobie 

również sprawę z energochłonności własnej gospodarki co sprawia, że Kazachstan jest dla niej 

atrakcyjnym miejscem inwestycji. Kraj Środka jest również neutralny co do spraw 

wewnętrznych krajów z którymi współpracuje - Rosja z kolei uważa Kazachstan za swojego 

rodzaju mentalnego spadkobiercę i strefę wpływów, co powoduje, że neutralna postawa Chin 

może okazać się atrakcyjna. Rosja z kolei ze względu na wieloletnie wpływy w kraju nadal 

będzie w nim obecna lecz jako partner biznesowy nie dysponuje tak olbrzymim kapitałem jak 

Chiny przez co nie jest aż tak konkurencyjna. Jednocześnie, Kazachstan zdaje sobie sprawę z 

konieczności dywersyfikacji gospodarki, a zarówno Chiny jak i Rosja stawiają na kazachski 

potencjał surowcowy. Oznacza to, że Kazachstan będzie obierać własną drogę, budowaną przy 

współpracy z Pekinem i Moskwą ale bez ich jednoznacznej dominacji w kraju.  

 

 

                                                             
7 Venstel Airman, Why Kazakhstan Will Never Become a Russian Colony, https://icds.ee/why-
kazakhstan-will-never-become-a-russian-colony/, dostęp online:31.05.2019r.  

 
8 Kennedy Nick, The Myth of the Kazakh Economy, https://intpolicydigest.org/2019/04/24/the-myth-
of-the-kazakh-economy/, dostęp online: 31.05.2019r. 
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Uzbekistan 

Populacja 30 023 709 
PKB per capita 6 900 USD 
Eksport- wartość 11.48 mld USD 
Eksport- partnerzy Szwajcaria 38,7%, Chiny 15,5%, Rosja 

10,7%, Turcja 8,6%, Kazachstan 7,7%, 
Afganistan 4,7% 

Eksport - wyroby produkty energetyczne, bawełna, złoto, 
nawozy mineralne, metale żelazne i 
nieżelazne, tekstylia, artykuły 
spożywcze, maszyny, samochody 

Import - wartość maszyny i urządzenia, artykuły 
spożywcze, chemikalia, metale żelazne i 
nieżelazne 

Import - partnerzy 
 

Chiny 23,7%, Rosja 22,5%, Kazachstan 
10,7%, Korea Południowa 9,8%, Turcja 
5,8%, Niemcy 5,6% 

Import - wyroby 
 

maszyny i urządzenia, artykuły 
spożywcze, chemikalia, metale żelazne i 
nieżelazne 

Mimo uzyskania niepodległości we wrześniu 1991r. szczególnie początkowo rząd wzorował 

swoją działalność gospodarczą na radzieckiej pozostawiając dotacje i sprawując ścisłą kontrolą 

produkcji, cen i dostępu do walut obcych. Pomimo ciągłych wysiłków na rzecz dywersyfikacji 

upraw, uzbeckie rolnictwo w dużej mierze koncentruje się na bawełnie. Kraj ten jest piątym co 

do wielkości na świecie eksporterem bawełny i siódmym co do wielkości  jej producentem. 

Wzrost Uzbekistanu był napędzany głównie przez inwestycje państwowe, a eksport gazu 

ziemnego, złota i bawełny zapewnia znaczną część zysków z wymiany walut. W ostatnim 

czasie niższe ceny surowców na świecie i spowolnienie gospodarcze w sąsiedniej Rosji i 

Chinach zaszkodziły handlowi i inwestycjom Uzbekistanu. Rząd zdając sobie sprawę z 

potrzeby zwiększenia swojej atrakcyjności inwestycyjnej, podjął pierwsze kroki mające na 

celu reformę sektora publicznego i  szczególnie prywatnego. Uzbekistan dostrzega też potrzebę 

rozwoju małych i średnich firm We wrześniu 2017 r. rząd zdewaluował oficjalny kurs 

walutowy o prawie 50% i ogłosił rozluźnienie ograniczeń walutowych w celu wyeliminowania 

czarnego rynku walutowego. Jest to znaczący rynek zbytu – jest to bowiem najludniejszy kraj 

w Azji Centralnej. Dodatkowo Uzbekistan znajduje się w sercu Azji Środkowej i dzieli granice 

ze wszystkimi krajami regionu oraz Afganistanem. Innymi słowy, Uzbekistan ma bezpośredni 

dostęp do dużego rynku o populacji ponad 100 milionów. Prezydent Mirzijojew wyznaczył rok 

2019 jako rok „aktywnych inwestycji i rozwoju społecznego” - kraj ma stać się miejscem 
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atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów, a sama gospodarka ma być w coraz większym 

stopniu wolna od państwowej kontroli. Kierunek reform wydaje się być nadzwyczaj trafiony - 

różne regiony i branże mają oferować zagranicznym firmom pewne preferencyjne zasady i 

szersze korzyści, a także pomoc prawną. Szczególnie pożądanymi mają być firmy  inwestujące  

w wolne strefy ekonomiczne i małe strefy przemysłowe. Pierwszeństwo będą mieli inwestorzy 

zagraniczni, którzy posiadają referencje w innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie 

gałęziach przemysłu i produkują towary zorientowane na eksport.9 

Wielkość uzbeckiego rynku, jego położenie oraz reformy służące ożywieniu gospodarczemu 

powodują, że kraj staje się coraz atrakcyjniejszy dla Chin. Znajduje to potwierdzenie w 

liczbach - pod koniec 2018r. handel dwustronny osiągnął 6,4 mld USD, co oznacza wzrost o 

35% rok do roku. Liczba przedsiębiorstw w Państwa Środka  prowadzących swoją działalność 

na terenie kraju wzrosła natomiast do ponad 1000.  Wzrosły też bezpośrednie inwestycje 

chińskich firm w Uzbekistanie przekraczając wartość 500 000 000 USD. Chińskie inwestycje 

mają służyć rozwojowi kluczowych dla Uzbekistanu sektorów jak rolny, energetyczny, 

tekstylny i farmaceutyczny. Jednocześnie powinny się przyczyniać się do budowy 

infrastruktury.  Rozwój w tym zakresie ma spowodować zwiększenie eksportu i przyczynić się 

do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Chiny są zainteresowane pogłębieniem współpracy 

z Uzbekistanem, który jest szybko rozwijającym się rynkiem i historycznym węzłem 

transportowym łączącym Azję i Europę. Chińskie zainteresowanie Uzbekistanem dotyczy 

zasadniczo dwóch sfer. Początkowo obejmowało  szeregu poważnych transakcji dotyczących 

inwestycji energetycznych, takich jak gazociąg Centralny Azja-Chiny, a kończąc na projektach 

związanych w Nowym Jedwabnym Szalkiem . Sztandarowym tego ostatniego programu był 

19,2-kilometrowy tunel kolejowy Kamchiq przeceinający trudnodostępne góry Qurama. 

Zbudowany przez China Railway Tunnel Group Co. Tunej kolejowy  jest najdłuższy w Azji 

Środkowej i pierwszy w Uzbekistanie. Ukończony w lutym 2016 r. Został zbudowany w 

zaledwie 900 dni  czyli na 100 dni przed wyznaczonym  terminem. Tunel kończy kluczową 

część linii kolejowej Angren-Pap, która łączy Taszkent ze wschodnim regionem Andijan. 

Dzięki tunelowi podróż  między tymi dwoma regionami skróciła się  nawet z pięciu dni do 

                                                             
9 Uzbekistan - CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/uz.html,, dostęp online: 31.05.2019r. 
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około dwóch godzin.10  Uzbekistan dołączył do korytarza kolejowego Chiny-Kazachstan-

Turkmenistan-Iran, który zmniejszy o połowę czas transportu morskiego towarów, zwłaszcza 

ropy i gazu. Można więc powiedzieć, że chińska inicjatywa inwestycji w infrastrukturę tworzy 

rodzaj szansy dla Azji Centralnej polegającej na jej lepszym skomunikowaniu w ramach 

regionu jak i również poza nim. Współpraca oby państw niesie ze sobą jednak pewne 

zagrożenia. Kapitałochłonna gospodarka Uzbekistanu może bowiem łatwo podzielić los 

innych rozwijających się krajów kuszonych chińskimi pożyczkami.  

Rosja musi aktywnie walczyć o ekonomiczną obecność w Uzbekistanie. W 2014r. Władimir 

Putin zaproponował anulowanie części długu Uzbekistanu - miała to być znacząca kwota 865 

mln USD - cały dług zaś opiewał na 890 mln USD co miało spowodować, że Taszkient 

zdecydowałby się na nowe pożyczki na zakup broni. Uzbekistan jest ważny dla Rosji ze 

względu na kontekst militarny, jednak ówczesny prezydent Karimow nie podjął rosyjskiej 

ofery woląc dywersyfikować możliwości obronne kraju. Konsekwencją tego było przyjęcie 

darowizny USA w postaci 308 pojazdów opancerzonych o wartości 300 000 000 USD oraz 

współpracę z Chinami.  W tym samym czasie czyli w 2015r.  Uzbekistan nie przystąpił również  

Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Po śmierci prezydenta Karimowa nastąpiło znaczne 

ocieplenie stosunków, które pociągnęło za sobą wizytę nowo wybranego prezydenta 

Mirzijojewa w Moskwie w kwietniu 2017 r. Uzbekistanowi zaoferowano koncesje 

gospodarcze, które są zazwyczaj dostępne tylko dla członków Unii, takie jak otwarcie Granice 

Rosji z produktami rolnymi Uzbekistanu. Handel dwustronny wzrósł o jedną trzecią w 2017 

r., osiągając 3,7 mld USD, a w 2018 r. wzrósł o kolejne 30%. Efektem ocieplenia stosunków 

była wizyta prezydenta Putina w październiku 2018 r. Przybył on do Taszkentu na czele 1000-

osobowej delegacji biznesowej. Była to  największa  w historii delegacja biznesowa, która 

odwiedzała ten kraj. Zawarte kontrakty ujawniają ważność Uzbekistanu dla Rosji – szacuje się, 

że zawarte umowy opiewały na kwotę oscylującą w okolicach 27 mld USD co przewyższa 

nawet wartość Chińskich ofert wynoszących w sumie 23 mld USD  w 2017r. Kluczowym 

zapowiedzianym projektem wartym  11 mld USD była budowa elektrowni jądrowej. Projekt – 

pierwszy tego typu w Azji Centralnej ma zostać sfinansowany z rosyjskiej pożyczki 

uprzywilejowanej. W pierwszym etapie mają powstać dwa bloki o łącznej mocy 2,4 

                                                             
10 Zhang Hui, Uzbekistan reaps benefits of Belt and Road initiative with construction of first railway 
tunnel, http://www.globaltimes.cn/content/1101109.shtml, dostęp online: 1.06.2019r. 
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gigawatów, pokrywające 20% krajowego zapotrzebowania na energię. Projekt ma być 

sfinalizowany w 2028r.11 

Ważnym wyzwaniem dla Uzbekistanu wynikającym z relacji z Pekinem i Moskwą będzie 

obiektywna ocena zachęt i szans kierowanych przez inwestorów. Przy rozważnej i rozwojowej 

wizji kraj powinien umieć oceniać wystawiane w jego stronę propozycje. Dotyczy to kredytów, 

szczególnie chińskich, które są - jak pokazały przykłady innych państw - formą ingerencji i 

wywierania wpływów. Jednocześnie gospodarka Uzbekistanu nie może pozostać bierna ze 

względu na swój potencjał wynikający z ludności (duży rynek zbytu) oraz położenia 

geograficznego. Uzbekistan z jednej strony stawia na otwartość i przyciąganie inwestycji 

zagranicznych, z drugiej sam nie posiada wystarczających zasobów w ramach których mógłby 

realizować wielkie przedsięwzięcia z zakresu energetyki i transportu, które są niezbędne dla 

podnoszenia wartości tego państwa.  

Turkmenistan  

Populacja 5 411 012 
PKB per capita 18 200 USD 
Eksport- wartość 7.458 mld USD 
Eksport- partnerzy Chiny 83,7%, Turcja 5,1% 
Eksport - wyroby gaz, ropa naftowa, produkty 

petrochemiczne, tekstylia, włókna 
bawełniane 

Import - wartość 4.571  mld USD 
Import - partnerzy 
 

maszyny i urządzenia, chemikalia, artykuły 
spożywcze 

Import - wyroby 
 

Turcja 24,2%, Algieria 14,4%, Niemcy 
9,8%, Chiny 8,9%, Rosja 8%, 6,6% USA 

 

Turkmenistan jest w dużej mierze krajem pustynnym. Intensywna forma rolnictwa odbywa się  

w nawadnianych oazach. Największe uprawy obejmują bawełnę, która jest w głównej mierze 

eksportowana i pszenicę konsumowaną w kraju. Rolnictwo w Turkmenistanie przynosi ok 8% 

wartości PKB lecz w sektorze pracuje prawie 50% zatrudnionych. Kraj posiada również bogate 

zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej. Eksport węglowodorów, z których większość to gaz 

                                                             
11 Russia, Uzbekistan coordinate site for construction of nuclear power plant in republic, 
http://tass.com/economy/1056811, dostęp online:1.06.2019r. 
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ziemny docierający do Chin, stanowi 25% PKB Turkmenistanu. . Oba napotykają poważne 

przeszkody finansowe, polityczne i związane z bezpieczeństwem i prawdopodobnie nie 

zostaną wkrótce ukończone. Niskie ceny energii od połowy 2014 r. spowodowały 

spowolnienie wzrostu gospodarczego Turkmenistanu. Rząd obniżył dotacje w kilku obszarach, 

a zaległości płacowe wzrosły. W styczniu 2014 r. Bank Centralny Turkmenistanu zdewaluował 

manat o 19%, a presja spadkowa na walutę trwa. Deprecjacja waluty i ograniczenia konwersji, 

korupcja czy spadające wydatki na usługi publiczne spowodowały stagnację gospodarki, która 

zbliża się do kryzysu. Żaden z krajów Azji Centralnej nie jest tak silnie uzależniony od Chin – 

eskport do ChRL wynosi niemal 84% całości dób sprzedawanych poza kraj. Ważnym 

partnerem w handlu jest również Turcja z którą obrót handlowy wynosi ok. 30%.12 Pokazuje 

to pewnego rodzaju zwrot republik ku tureckim korzeniom – motyw ten wykorzystywany jest 

również przez sama Turcję rozszerzającą swoje kontakty i wpływy o kraje Azji Centralnej. W 

przeciwieństwie do dwóch poprzednich krajów Turkmenistan nie dysponuje aż tak znaczącymi 

zasobami czy to kapitałowymi (jak Kazachstan) bądź ludzkimi (jak Uzbekistan). Ze względu 

na brak przejrzystości w działaniu kraju i wagę problemów bieżących kraj nie jest w stanie 

formułować zrównoważonych strategii długoterminowych. Turkmenistan jednak stara się 

wprowadzać duże przedsięwzięcia - Aszchabad zaangażował dwie inicjatywy mające na celu 

doprowadzenie gazu na nowe rynki: gazociąg transkaspijski, który przewiezie gaz do Europy 

oraz gazociąg Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie. 

Obecnie w Turkmenistanie trwa największy kryzys gospodarczy i społeczny (rząd dodatkowo 

obciążył ludność likwidując większą część zapomóg socjalnych, które do pory kryzysu były 

szeroko stosowane)  od jego powstania. Obniżenie standardu życia zwykłych obywateli 

niekorzystnie wpływa na legitymizację i siłę władzy. Obok zlikwidowanych zapomóg władza 

odwołuje się do wspomnianych dużych projektów jako źródła swojego panowania. Możliwość 

realizowania tych projektów jest z kolei w pełni zależna od przepływów pieniężnych z Chin - 

które są niemal wyłącznym odbiorcą turkmeńskiego gazu (ponad 90% całości eksportu 

surowca), a jednocześnie głównym wierzycielem Aszchabadu. Na korzyść sytuacji nie wpływa 

również fakt wyczerpywania się rezerw walutowych w kraju. Średnia cena gazu 

eksportowanego do Chin turkmeńskiego eksportu surowca, spadła z ok. 503 USD za tonę w 

2014r. do 266 USD w 2017r. Spowodowało to drastyczne obniżenie ilości dewiz 

napływających do Turkmenistanu, powodując nierównowagę na rachunku obrotów bieżących 

                                                             
12 Turkmenistan - CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/tx.html, dostęp online:1.06.2019r. 
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i silną presję na spadek turkmeńskiej waluty.13 Do gospodarczego uzależnienia się od Chin 

doprowadziły zupełnie nietrafione decyzje względem innych partnerów jak konflikt z Iranem 

z 2016r. Jego podstawą były ceny gazu. Ważnym czynnikiem było również wycofanie się 

Gazpromu z importu gazu w 2009r. Choć szczegóły umów na dostawy do Chin nie są znane, 

gwałtowny spadek średniej ceny po roku 2014 wskazuje na formułę wiążącą cenę gazu z ceną 

ropy. Import z Turkmenistanu wzrósł w latach 2014–2017 z 18 mln ton do 24 mln ton gazu, 

przy jednoczesnym spadku całkowitych dochodów Turkmenistanu z 9,4 mld USD do 6,5 mld 

USD. Rynek chiński nie kompensuje przy tym utraconych przychodów z rynków rosyjskiego 

i irańskiego, a łączna wielkość eksportu gazu z Turkmenistanu spadła w latach 2014–2017 z 

41,6 do 33,6 mld metrów sześciennych.14  Chiny wzmacniają swoją i tak solidną pozycję w 

kraju poprzez system pożyczek udzelonym na rzecz kraju. Pierwszym krokiem była chińska 

pożyczka zaciągnięta w 2009r. mająca sfinansować rozbudowę złóż gazowych. W latach 

2009–2011 łączna suma kredytów wyniosła 8,1 mld USD, w 2013 roku podpisane zostały 

kolejne umowy o nieznanej wartości. Obecnie dług przekracza  9 mld USD, co oznacza, że 

rocznie Turkmenistan musi przekazać ok. 1 mld USD na pokrycie swoich zobowiązań 

względem Pekinu. Do efektywnej spłaty długu nie przyczynia się również fakt, że część długu 

spłacana jest w ekwiwalencie surowcowym. Kontrakty te pochodzą z okresu gdy ceny 

surowców - ropy i gazu - były wysokie, co oznacza, że obecnie Turkmenistan musi przesyłać 

większą ilość surowca. 15 

Jednocześnie, w tym roku widać zmianę rosyjskiego podejścia do kwestii znacznie 

oddalającego się od Moskwy Turkmenistanu.  W październiku 2018 r. Prezes Gazpromu, 

Aleksiej Miller, powiedział podczas wizyty w Aszchabadzie, że rozmawia o wznowieniu 

importu. „Mówimy o wznowieniu zakupów turkmeńskiego gazu przez Gazprom w najbliższej 

                                                             
13 Damiano David,Worldview: The political effects of Turkmenistan’s economic crisis, 
https://dailyfreepress.com/blog/2019/03/06/worldview-the-political-effects-of-turkmenistans-
economic-crisis/, dostęp online:1.06.2019r. 

 
14 Jakóbowski Jakub, Marszewski Mariusz, Kryzys w Turkmenistanie. Test dla polityki Chin w regionie, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2018-08-31/kryzys-w-turkmenistanie-test-
dla-polityki-chin-w-regionie, dostęp online:1.06.2019r.  

 
15 Levina Maria, Can Central Asia countries pay their external debts?, 
https://www.timesca.com/index.php/news/26-opinion-head/20949-can-central-asia-countries-pay-
their-external-debts, dostęp online:1.06.2019r. 
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przyszłości - od 1 stycznia 2019 roku. Od tamtej pory odbył dwie podróże służbowe do 

Turkmenistanu. Do 2010 r., Kiedy Turkmenistan zaczął eksportować gaz do Chin, Rosja była 

głównym klientem tego kraju. Rosnący udział Chin w eksporcie turkmeńskiego gazu wzrósł, 

co oznaczało spadek udziału Rosji w imporcie tego surowca z  wysokiego poziomu 40 mld m³ 

w 2008 r. do 10 mld m³ rocznie w latach 2010–2015, a następnie zaledwie 4 mld m³ w 2015 r. 

Rosja przestała kupować gaz od Turkmenistanu na 3 lata. Umowy między Turkmenistanem a 

Rosją nie są znane. Rosja przypuszczalnie chce wykorzystać słabnącą pozycję Turkmenistanu 

i wynegocjować wyjątkowo niskie ceny surowca. Jednocześnie, dostawy do Rosji 

przynajmniej na razie nie są znaczącej wielkości - kraj kusi jednak możliwość szybkiego 

spieniężenia należności. Motywacje Rosji są również inne niż ChRL - wśród potencjalnych 

przyczyn współpracy podaje się próbę zahamowania przez Moskwę projektu  rurociągu 

transkaspijskiego. Przedsięwzięcie to  przewiduje  ekspore turkmeńskiego gazu do Europy 

przez Kaukaz. Możliwość zrealizowania projektu zyskała na sile, gdy pięć państw 

nadbrzeżnych Morza Kaspijskiego ostatecznie zgodziło się na uzgodnienie statusu prawnego 

morza w sierpniu 2018 roku. Jednocześnie Gazprom mógłby równie dobrze być 

zainteresowany uzupełnieniem własnych dostaw, na konsumpcję krajową na niektórych 

obszarach lub na eksport do Europy. Motywacje Rosji wydają się być znajome – państwo dąży 

do uzyskania kontroli nad przepływami i ceną surowców przy jednoczesnym wykorzystaniu 

słabości Turkmenistanu.  

 Turkmenistan stoi przed poważnym kryzysem gospodarczym oraz załamaniem władzy - 

zadłużenie kraju zaczyna być poważnym problemem. Kłopotliwa jest też kwestia budowy 

umów z Chinami co znacznie podnosi koszty spłat zaciągniętej pożyczki. Jednocześnie, swoich 

szans na odnowienie słabnących wpływów w państwie szuka Rosja póki co proponująca 

wznowienie importu gazu przypuszczalnie po niskiej cenie i w niewielkim wolumenie. Oferta 

nadal wydaje się być interesująca dla Turkmenistanu - świadczy to o słabości kraju, który jest 

w stanie zgodzić się na mało atrakcyjne umowy za sam fakt szybkiego napływu gotówki. Kraj 

ten jest więc w dużym stopniu uzależniony od czynników zewnętrznych - szczęśliwym 

zwrtoem dla kraju mogą okazać się rosnące ceny surowców czy oferty pożyczek płynące z 

krajów innych niż Chiny i Rosja. Najczarniejszym scenariuszem jest jednak upadek obecnej 

władzy, która traci legitymizację Kraj bowiem leży w bezpośrednim sąsiedztwie Afganistanu 

a w samym kraju rośnie wsparcie dla zbrojnych ugrupowań z ramienia ISIS. Zarówno Chiny 

jak i Rosja zdecydowanie obawiają się terroryzmu i ruchów separatystycznych co w skrajnej 
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sytuacji może je zmobilizować do pomocy czy nawet ingerencji w wewnętrzne sprawy 

Turkmenistanu celem utrzymania w nim władzy. 

Kirgistan 

Populacja 5 849 296 
PKB per capita 3 700 USD 
Eksport- wartość 1.84 mld USD 
Eksport- partnerzy Szwajcaria 59,1%, Uzbekistan 9,4%, 

Kazachstan 5,1%, Rosja 4,9%, Wielka 
Brytania 4% 

Eksport - wyroby złoto, bawełna, wełna, odzież, mięso; rtęć, 
uran, elektryczność; maszyneria; buty 

Import - wartość 4.187 mld USD 
Import - partnerzy 
 

ropa i gaz, maszyny i urządzenia, 
chemikalia, artykuły spożywcze 

Import - wyroby 
 

Chiny 32,6%, Rosja 24,8%, Kazachstan 
16,4%, Turcja 4,8%, USA 4,2% 

 

Kolejną gospodarką Azji Centralnej jest Kirgistan. Kraj ten nie opiera swojej gospodarki na 

eksporcie surowców. Bawełna, wełna i mięso są głównymi produktami rolnymi, chociaż tylko 

bawełna jest eksportowana w dowolnej ilości. Pozostały eksport to złoto, rtęć, uran, gaz ziemny 

i - w niektórych latach - energia elektryczna. Kraj dążył do przyciągnięcia inwestycji 

zagranicznych w celu zwiększenia bazy eksportowej, w tym budowy zapór wodnych, ale 

trudny klimat inwestycyjny i trwająca walka prawna z kanadyjską firmą o wspólną strukturę 

własności największej krajowej kopalni złota powstrzymują potencjalnych inwestorów. 

Ważnym filarem gospodarki pozwalającym na godne funkcjonowanie  są również przepływy 

pieniężne od krajan pracujących za granicą, którzy część swoich dochodów przesyłają 

członkom rodziny pozostającym w Kirgistanie.  Przekazy od kirgiskich pracowników 

migrujących, głównie w Rosji i Kazachstanie, stanowią ponad jedną czwartą PKB Kirgistanu. 

Kirgistan, tak jak powyżej analizowany Turkmenistan ma nadzieję przyciągać i realizować 

wielkie inwestycje mające rozwinąć kraj. Stąd aspiracje do wstąpienia do Euroazjatyckiej Unii 

Gospodarczej. Wielu kirgiskich przedsiębiorców i polityków skarży się, że środki 

pozataryfowe nałożone przez inne państwa członkowskie EAEU szkodzą niektórym sektorom 

kirgiskiej gospodarki, takim jak produkcja mięsa i nabiału, w których mają przewagę 

komparatywną. Od przystąpienia do EAEU Republika Kirgiska kontynuuje harmonizację 

swoich przepisów ustawowych i wykonawczych w celu spełnienia standardów EAEU, choć 

wielu lokalnych przedsiębiorców uważa ten proces za chaotyczny i niekompletny. Rozwój 



   
 

  18 
 

gospodarczy Kirgistanu jest nadal hamowany przez korupcję, brak przejrzystości 

administracyjnej, brak różnorodności w rodzimym przemyśle i trudności z przyciągnięciem 

pomocy zagranicznej i inwestycji. Kirgistan przejawia wiele inicjatyw jednak wydaje się być 

niewystarczająco dojrzałym krajem by jawić się jako stabilny partner. Jest to szczególnie 

rozczarowujący fakt biorąc pod uwagę, że na początku lat 90. Ta stosunkowo mała, górzysta 

republika nazywana była Szwajcarią Azji Centralnej co miało podkreślić jej potencjał również 

gospodarczy ale też i naturalny wynikający z piękna tamtejszych gór.16 

Niestety, wiara w potencjał gospodarczy okazała się wyłącznie ułudą - wielu zachodnich 

inwestorów i rządów wycofało się z kraju. Jednocześnie, zmniejszyła się rola Rosji co dało 

pole dla chińskiej działalności. Punktem wyjściowym dla intensywnej współpracy z Pekinem 

była inicjatywa BRI .ChRL stał się dzięki temu największym partnerem handlowym Kirgistanu 

i drugim największym inwestorem. Jednocześnie chińska aktywność postrzegana jest przez 

obywateli jako sposób ingerencji w sprawy wewnętrzne w związku z czym rosną nastroje 

antychińskie. Połączenie chińskich kredytów i powszechna wiedza o skorumpowaniu w 

państwie budzi wątpliwości co do miejsc w które trafiają pieniądze płynące z Pekinu.  

Przykładami wykrytych nieprawidłowości może być pożyczka z chińskiego Export-Import 

Bank na budowę ważnej autostrady Biszkek-Osh. Przypuszcza się, że wartość inwestycji 

została kilkakrotnie zawyżona. Pożyczka opiewała na 850 mln USD. Kolejna pożyczka tego 

samego banku opiewająca na sumę 386 mln USD również budzi wątpliwości. Środki zostały 

przekazane chińskiej spółce Tebian Electric, która podjęła się remontu elektrowni cieplnej w 

Biszkeku. Nie wiadomo na jakich zasadach i wytycznych przebiegało wybieranie podmiotu 

odpowiedzialnego za remont. Kwestia remontu okazała się krytyczna – zatrzymanie elektrowni 

naraziło mieszkańców stolicy na brak ogrzewania w ponad 30-stopniowym mrozie. 

Niedogodność ta trwała klika dni. Wynikający z tego skandal doprowadził do aresztowania 

dwóch byłych premierów Pan Isakov i Zhantoro Satybaldijew.Chiny posiadają prawie połowę 

długu zagranicznego Kirgistanu – 1,7 mld USD z 3,8 mld USD. Rozszerzenie kolejnych 

kredytów nieuchronnie zwiększy ekspozycję Pekinu na ryzyko kredytowe – coraz 

wyraźniejsza staje się wizja, że Kirgistan nie będzie w stanie spłacić swoich długów. Znów - 

jak w przypadku Turkmenistanu – istnieje obawa o celowość takiego zabiegu ze strony 

Państwa Środka. Sytuacja w kraju staje się coraz bardziej napięta - doprowadziło to do 

                                                             
16Kyrgystan - CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html, 
dostęp online: 1.06.2019r. 
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protestów Kirgizów. Potrzeby demonstrantów obejmowały deportację nielegalnych 

imigrantów, ograniczając obywatelstwo do etnicznego Kirgistanu i inspekcje firm, które 

zatrudniają chińskich pracowników. W odpowiedzi na protesty państwo ogłosiło nowe 

ustawodawstwo dotyczące ochrony miejsc pracy, 20-procentowy pułap zatrudnienia 

cudzoziemców przez lokalne przedsiębiorstwa i opłatę finansową nakładaną na wszystkie 

firmy zatrudniające pracowników zagranicznych.Nie należy jednak całkowicie demonizować 

wpływu Chin na sytuację gospodarczą w Kirgistanie - w przeciwieństwie do sąsiedniego 

Tadżykistanu, gdzie inwestycje BRI koncentrują się głównie w sektorze energetycznym, 

program dla Kirgistanu pociąga za sobą również poważną infrastrukturę transportową. Jednym 

z przykładów jest autostrada łącząca północ i południe kraju, co pozwoli na połączenie stolicy 

– Biszkeku – z drugim co do wielkości miastem - Osh.Inną inwestycją w infrastrukturę jest 

połączenie kolejowe Chiny-Kirgistan-Uzbekistan.  

Mimo niezaprzeczalnego wpływu Rosji Kirgistan się oddala się od niego gospodarczo. 

Związki kulturowe i językowe nadal działają na korzyść Moskwy. Kirgistan ma najwyższy 

odsetek rosyjskojęzycznych w Azji Środkowej, a język rosyjski otrzymuje wyższy oficjalny 

status i większy szacunek niż w jakimkolwiek innym kraju Azji Środkowej. A jednak w 

Kirgistanie pojawiły się apele o ustawodawstwo mające na celu usunięcie tego szczególnego 

statusu i zwiększenie roli języka kirgiskiego.Propozycja ta paradoksalnie może mieć wpływ 

ekonomiczny na Kirgistan – istnieje ryzyko, że wielu z 500 000 rosyjskojęzycznych obywateli 

będzie zmuszonych do opuszczenia kraju, zmniejszając pulę wykwalifikowanej siły roboczej. 

Znajomość języka kirgiskiego miałaby być szczególnie punktowana przy okazji rekrutacji na 

studia podyplomowe co mogłoby zamknąć drogę do podnoszenia kwalifikacji wśród ludności 

rosyjskojęzycznej. Moska utrzymuje swoje wpływy w Kirgistanie poprzez EAEU co stanowi 

jednak silną wzięź zważając na fakt otawrtości rynków zrzeszonych w ramach Unii. 

Jednocześnie spadek koniunktury w rosyjskiej gospodarce znacznie zmniejszył atrakcyjność 

członkostwa w EEU, a proste porównanie jego skromnych korzyści z ogromną siłą finansową 

BRI potwierdza ten argument. Można więc przewidywać, że w najbliższych latach kraj ten 

konsekwentnie będzie kierować się raczej w stronę Pekinu niż w stronę Moskwy. Rosja 

bezpczecznie traci wpływy gospodarcze w regionie na rzecz ChRL. Widać również, rosnący 

wpływ Turcji która - tak jak Rosja – potrafi odwoływać się do kulturowych i także religijnych 

powiązań z Azją Centralną. Jednocześnie Rosja na pewno utrzyma swoją obecność w kraju ze 

względu na dużą liczbę Kirgizów przebywających w Rosji – jak zostało wspomniane, 

transferują oni znaczące ilość gotówki do ojczyzny.  
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Tadżykistan  

Populacja 8 604 882 
PKB per capita 3 200 USD 
Eksport- wartość 873.1 mln USD 
Eksport- partnerzy Turcja 27,5%, Chiny 17,7%, Rosja 13,4%, 

Szwajcaria 12,5%, Algieria 8,2%, Iran 7,1% 
 

Eksport - wyroby aluminium, elektryczność, bawełna, owoce, 
olej roślinny, tekstylia 

Import - wartość 2.39 mld USD 
Import - partnerzy Rosja 38%, Kazachstan 19%, Chiny 8,7%, 

Iran 4,4% 
Import - wyroby produkty naftowe, tlenek glinu, maszyny i 

urządzenia, artykuły spożywcze 
 

Tadżykistan jest najbiedniejszym krajem wśród reprezentowanych w zestawianiu. Gospodarka 

tego  górzystego kraju zdominowana jest przez wydobywanie minerałów, przetwarzanie 

metali, rolnictwo i poleganie na przekazach pieniężnych od obywateli pracujących za granicą 

- podobnie jak w przypadku Kirgistanu. Z powodu braku możliwości zatrudnienia w 

Tadżykistanie ponad milion obywateli  pracuje za granicą - z czego aż 90% z nich zatrudnienie 

znajduje  w Rosji . Wspierają rodziny poprzez przepływy pieniężne, które w 2017 r. wynosiły 

równowartość 35% PKB.  Znaczącym problemem w kraju jest bieda 19,5% ludności żyje za 

mniej niż 1,90 dolara dziennie, a 56,6% żyje za mniej niż 3,10 dolara dziennie. Kraj ten jest 

nadal bardzo podatny na zewnętrzne wstrząsy gospodarcze i cierpi z powodu ostatnich 

regionalnych spadków koniunktury spowodowanych kryzysem gospodarczym Rosji, co 

zaskutkowało aż 54% spadkiem  przekazów pieniężnych od migrujących robotników 

pracujących za granicą, z 4,2 mld USD do 1,9 mld USD w latach 2013–2016.  Zasoby 

mineralne obejmują srebro, złoto, uran, antymon, wolfram i węgiel. Przemysł składa się 

głównie z małych przestarzałych fabryk w przetwórstwie spożywczym i przemyśle lekkim, 

dużych elektrowni wodnych i dużej fabryki aluminium - obecnie działa znacznie poniżej 

swoich możliwości. Wojna domowa w latach 1992-97 poważnie uszkodziła już słabą 

infrastrukturę gospodarczą i spowodowała gwałtowny spadek produkcji przemysłowej i 

rolniczej. Dziś Tadżykistan jest najbiedniejszym spośród byłych republik Azji Centralnej. Z 

powodu niskiego udziału ziem uprawnych (7%), Tadżykistan importuje około 70% swojej 

żywności. Od zakończenia wojny domowej kraj realizuje bezskuteczne reformy i prywatyzacje 

w sferze gospodarczej, ale jej zły klimat biznesowy pozostaje przeszkodą w przyciąganiu 
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inwestycji zagranicznych. Niektórzy eksperci szacują, że wartość narkotyków przewożonych 

przez Tadżykistan jest równoważna 30–50% PKB. 
17 

Ostatnie spowolnienia w gospodarce rosyjskiej i chińskiej, niskie ceny surowców i wahania 

kursów walutowych hamowały wzrost gospodarczy.Rosnący dług publiczny Tadżykistanu - 

wynoszący obecnie około 50% PKB - może spowodować trudności finansowe. Częściową 

odpowiedzią na tadżyckie kłopoty były przepływy pieniężne płynące z Rosji, które pomogły 

nieco podratować upadającą gospodarkę. Jednocześnie Chiny są posiadaczem ok. 50% 

zadłużenia Tadżykistanu. Kraj, jak i poprzednie omawiane mimo sporych kłopotów 

finansowych zgłasza zapotrzebowanie na realizowanie dużych inwestycji. Kraj posiada spory 

potencjał hydrologiczny, który może zostać przekształcony w siłę hydroenergetyczną.  W 2016 

r. Tadżykistan zawarł umowę z włoską firmą Salini Impregilo na budowę tamy Roghun. 

Budowa ma trwać 13 lat, a jej wartość szacuje się na  3,9 mld USD. Euroobligacje z 2017 r. w 

dużej mierze sfinansowała pierwszą fazę Roghuna. Oczekuje się, że w drugiej fazie projekt 

będzie w stanie w dużej mierze finansować się sam. Rząd nie wykluczył emisji kolejnego 

euroobligacji w celu wygenerowania. Jednocześnie, w Tadżykistanie obecne są amerykańskie 

organizacje takie jak United States Agency for International Development, która widzi szanse 

wzmocnienia regionalnego handlu w rozwoju rolnictwa w kraju. Należy zauważyć, że wpływ 

Stanów  w regionie nie jest wyraźny. W tym przypadku jednak strategia amerykańska jest 

zupełnie inna niż rosyjska, która w dużej mierze stawia na rozwój sektora energetycznego.  
18iRosja wyraża chęć dalszej współpracy z krajem -  obustronna wymiana handlowa między 

Rosją a Tadżykistanem wzrosła o jedną trzecią w ciągu roku do 31 grudnia 2018 r., osiągając 

prawie 1 mld USD.  Tadżykistan z pewnością nie zostanie zignorowany ze względów 

strategicznych – przez jego terytorium bowiem odbywa się wspomniany już spory przemyt 

narkotyków, a sam kraj bezpośrednio graniczy z Afganistanem i prowincją Xinjiang. Zarówno 

Chiny jak i Rosja obawiają się ruchów terroryzmu, separatyzmu jak i przestępczości - 

chociażby z tego powodu Tadżykistan musi pozostać sferą działań obu państw.  

 

                                                             
17 Tajikistan - CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html, 
dostęp online: 2.06.2019r. 
 
18 Economic growth and trade, https://www.usaid.gov/tajikistan/economic-growth-and-trade, dostęp online: 
2.06.2019r. 
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