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Abstrakt 
 
Państwa Azji Centralnej tj. Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, 

Tadżykistan i Turkmenistan przedstawiają się dla Rosji i Chin głównie jako 
dostarczyciele surowców energetycznych. Przez ich terytorium przechodzą 
również korytarze transportowe m.in. do Europy, w tym Nowy Jedwabny 
Szlak. Na terenie Azji Środkowej może rozwijać się radykalny islam, a także 
terroryzm, dlatego też stabilność regionu jest bardzo ważna nie tylko dla 
znajdujących się tam państw, lecz także dla ich sąsiadów. Dla Rosji i Chin 
radykalny islam oraz terroryzm jawią się jako zagrożenie dla ich własnej 
stabilności i integralności. Dlatego też próbują one tworzyć pewne 
instytucje międzynarodowe mające na celu rozwój współpracy politycznej i 
gospodarczej z państwami regionu. Mocarstwa te próbują także utrwalić 
swoją pozycję w regionie, pod względem gospodarczym, ale też 
politycznym, dlatego też czasem ciężko ocenić, w której sferze pewne 
działania będą miały większe wpływy. 

 
 

Słowa-klucze: Azja Centralna, Rosja, Chiny, Xinjiang, Nowy Jedwabny 
Szlak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



Countries of Central Asia - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan and Uzbekistan - for China and Russia are mostly thought to 
be their energy resources suppliers. Though, they are also important for 
some infrastructure projects, e.g. the New Silk Road. In Central Asia region 
might develop radical islam and terrorism, that is why stability of the region 
is so important, not only for those countries, but also for their neighbours. 
For Russia and China radical islam and terrorism may be a huge danger to 
their own stability and entirety. That is way they’re into creating some new 
organisations, which are meant to cooperate and develop poor countries of 
Central Asia. Russia and China try to show and strengthen their political 
and economic influence in the region, but sometimes it is hard to predict in 
which way they will be stronger. 
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Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa niewątpliwie są 
mocarstwami, przynajmniej regionalnymi. Ich interesy są raczej rozbieżne, 
jednak, niektóre, są bardzo zbliżone dla obu państw. Oba państwa posiadają 
pewne interesy względem państw Azji Centralnej, szczególnie w sferze 
gospodarki. Dla Chin tereny te są istotne ze względu na Nowy Jedwabny 
Szlak i chęć poprowadzenia przez nie korytarzy transportowych do Europy, 
a także jako możliwość rozwoju niestabilnego regionu Xinjiang, 
zagrożonego separatyzmem przez Ujgurów oraz zminimalizowanie 
zagrożenia terroryzmem i możliwości przenikania radykalnego islamu. 
Przez Rosję tereny te są wciąż traktowane jako tzw. bliska zagranica. 
Federacja Rosyjska, jako dziedziczka Związku Radzieckiego, państwa 
bliskiej zagranicy uważa za swoją strefę wpływów. Moskwa stara się 
tworzyć pewne instytucje/organizacje jednoczące państwa byłego ZSRR, 
dążąc jednocześnie do odgrywania roli ich zwierzchnika, czy przewodnika. 
 

Region Azji Centralnej, dla obu mocarstw, jest istotny przede 
wszystkim ze względu na surowce energetyczne. Najważniejsze w tym 
aspekcie są Kazachstan, posiadający ogromne złoża ropy naftowej, oraz 
Turkmenistan, posiadający wiele złóż, przede wszystkim gazu ziemnego. 
Sytuacja obu tych państw jest jednak trochę inna. W Kazachstanie istniejące 
złoża, przynajmniej w części, są już eksploatowane, natomiast 
Turkmenistan posiada ogromny potencjał, jednak są to, w większości, 
źródła jeszcze niezbadane, dlatego też oprócz nakładów finansowych, 
potrzebnych do wydobycia i transportu kopalin, potrzeba funduszy na prace 
badawcze. Oba państwa poszukują zagranicznych inwestorów. Pomimo 
chęci tych rosyjskich, chińscy inwestorzy posiadają większy kapitał, dzięki 
czemu są w stanie zapewnić więcej funduszy na rozwój biednych państw. 
 

Pod względem politycznym region centralnoazjatycki jest istotny dla 
ChRL i FR, ponieważ właśnie tam ma możliwość rozwoju radykalny islam, 
a także terroryzm, co nie jest pożądane przez żadną ze stron. Przeniknięcie 



radykalnego islamu, czy to do Rosji, czy do Chin jawi się dla nich poważnym 
zagrożeniem. Podobnie jest z terroryzmem, który może się łatwo rozwijać w 
biednych, górzystych państwach regionu, dlatego też jego stabilizacja jest 
dla obu mocarstw bardzo istotna.  
 
  



Państwa Azji Centralnej tj. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, 
Uzbekistan i Turkmenistan są członkami różnych organizacji 
międzynarodowych, mających na celu integrację gospodarczą, polityczną, 
czy w sferze bezpieczeństwa. Do takich organizacji należą m. in.  Wspólnota 
Niepodległych Państw, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, 
Euroazjatycka Unia Celna, Euroazjatycka Unia Gospodarcza oraz 
Szanghajska Organizacja Współpracy. 
 

W 1991 roku przywódcy Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i 
Republiki Ukrainy podpisali porozumienie rozwiązujące Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, które jednocześnie powoływało 
Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP) zrzeszającą państwa 
postradzieckie w organizacji mającej na celu wspieranie rozwoju oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnych członków. Obecnie status 
członka zwyczajnego posiadają: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan; 
Turkmenistan od 2005 roku posiada status członka stowarzyszonego. 
 

Inną organizacją jednoczącą państwa Azji Centralnej pod 
zwierzchnictwem Rosji jest Organizacja Układu o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym (OUBZ) powołana w 2002 roku. W jej obecny skład wchodzą: 
Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan. Jej 
głównymi założeniami są współpraca w sferze obronności, zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz rozwijanie potencjału militarnego państw 
członkowskich. Dla przykładu członkowie (czasem po prostu wybrane 
państwo razem z Federacją Rosyjską) wspólnie przeprowadzają wiele 
manewrów wojskowych. Do byłych członków z regionu Azji Centralnej 
należy Uzbekistan. 
 

Kolejną organizacją mającą na celu współpracę pomiędzy państwami 
regionu jest Euroazjatycka Unia Celna (do 1. stycznia 2015 roku Unia Celna 



Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej). De 
facto Unia w pełni rozpoczęła pracę w 2011 roku1. Obecnie wśród jej 
członków znajdują się Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja. 
“Wciąż trwają prace nad ujednoliceniem norm sanitarnych oraz 
certyfikatów i wymogów technicznych, i innych dokumentów2”. W 2010 
roku utworzono wspólną przestrzeń gospodarczą Rosji, Białorusi i 
Kazachstanu (została ona później rozszerzona) - większość wymiany 
towarowej ma podlegać zasadom wolnego handlu. Wprowadzono jednolitą 
taryfę celną dla większości importowanych produktów, a także jednolity 
Kodeks celny regulujący transakcje dotyczące wwożonych i wywożonych 
towarów. Istnienie Unii Celnej jest argumentowane chęcią wzmocnienia 
więzi gospodarczych państw członkowskich, a także wspieranie ich rozwoju. 
“Ograniczony wymiar unii celnej (podyktowany przede wszystkim 
rosyjskimi interesami) oraz dotychczasowe doświadczenia integracji 
gospodarczej w regionie (m.in. nierespektowanie zawartych porozumień) 
wskazują na głównie polityczne motywy lobbowanego przez Moskwę 
porozumienia”3. Rosja dąży przede wszystkim do rozwoju i ochrony 
własnego rynku. W pewien sposób wymusiła ona od Białorusi i 
Kazachstanu, czyli pierwszych członków, a wręcz członków założycieli 
przystąpienie, w ogóle, do Unii Celnej. Dzięki temu FR mogła przedstawić 
pewną, własną, atrakcyjność również w sferze gospodarczej oraz 
zademonstrować swoją, dominującą, rolę na terenie byłego Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Funkcjonowanie Unii Celnej może 
w pewien sposób ograniczać swobodę działania jej członkom na arenie 
międzynarodowej, szczególnie Białorusi oraz Kazachstanowi. 
 

W 2014 roku Białoruś, Kazachstan i Rosja powołały jeszcze jedną 
organizację, mającą na celu rozszerzenie współpracy w sferze ekonomii. 

                                                   
1 http://www.gost-r.pl/unia-celna/ [dostęp: 04.06.2019.]. 
2 Ibidem. 
3 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-07-07/unia-celna-polityczny- 
projekt-rosji [dostęp: 04.06.2019.]. 



Euroazjatycka Unia Gospodarcza, nazywana alternatywą dla Unii 
Europejskiej, jest poszerzeniem założeń Unii Celnej. Zakłada swobodny 
przepływ towarów, a także usług, kapitału oraz osób(siły roboczej). Do jej 
obecnych członków zaliczają się Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i 
Rosja. Pomimo problemów, które napotyka na swojej ścieżce EUG, Unia ta 
jest dla Rosji  bardzo ważna ze względów geopolitycznych. Może ona służyć 
jako narzędzie ograniczające państwom byłego bloku sowieckiego 
integrację z Europą bądź Chinami.  
 

Przyglądając się działalności Chin mającej na celu zacieśnienie 
współpracy z państwami Azji Centralnej możemy dostrzec, iż w latach 90. 
XX wieku stały się one jednym z członków tzw. Szanghajskiej Piątki. W 
2001 roku  Szanghajska piątka przerodziła się w Szanghajską Organizację 
Współpracy (SzOW/SOW). W jej skład wchodzą ChRL, FR, Kazachstan, 
Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, a od 2017 roku dodatkowo Indie i 
Pakistan. SzOW wśród swoich celów wymienia zwiększenie współpracy w 
sferze gospodarki, bezpieczeństwa oraz wojskowości. SzOW funkcjonuje 
obecnie bardziej jako platforma dialogu pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami niż organizacja skupiająca w sobie wspólne interesy 
wszystkich członków. 
 

Rozwój państw Azji Centralnej jest ważny dla Chin, czy Rosji przez 
wzgląd na własne interesy. Obu mocarstwom zależy na surowcach 
energetycznych pochodzących z terenów Azji Środkowej. Pomimo 
posiadanych własnych surowców ChRL zdaje sobie sprawę, że przy tak 
rosnących zapotrzebowaniach jej własne surowce nie będą wystarczające. 
W przypadku Federacji Rosyjskiej chodzi bardziej o utrzymanie kontroli 
nad rynkami zbytu ropy naftowej i gazu ziemnego. Oba państwa starają się 
utrzymać pewną kontrolę w państwach Azji Centralnej. Rosja stara się 
dominować w poszczególnych państwach regionu, np. poprzez 
wykupywanie akcji konkretnych firm. Jednak jest to też element polityki 



chińskiej, a co więcej ChRL posiada więcej środków, które mogą zostać 
wykorzystane na inwestycje w regionie. Dzięki temu obie strony mogą 
czerpać korzyści. 

 
Chiny posiadają wiele aktywów w Azji Centralnej dlatego mogą się 

stać, w pewnym momencie, graczem, który rozdaje karty i stawia własne 
żądania. Prawdopodobnie nie jest to priorytetem rządu ChRL, jednak nie 
zmienia to faktu, iż dzięki posiadanym aktywom państwo to może kiedyś 
przedstawić “niepodważalne argumenty” do zaaprobowania pewnych 
własnych idei.  
 

Chiny pod względem gospodarczym tworzą także dla państw Azji 
Centralnej możliwości rozwoju własnego potencjału, utworzenia 
dodatkowych miejsc pracy, a także większych rynków zbytu towarów 
eksportowych. Właśnie do tego może przyczynić się Nowy Jedwabny Szlak, 
biorąc pod uwagę region Azji Centralnej - do zwiększenia jego 
samodzielności. Jednak może się on też objawić zagrożeniem dla tych 
państw poprzez utratę suwerenności i swobody podejmowania decyzji. 
Polityka Nowego Jedwabnego Szlaku przedstawia wiele możliwości rozwoju 
potencjału gospodarczego poszczególnych państw, a także zacieśnienia 
współpracy, co może skutkować rozwojem mniejszych rynków zbytu. 
 

Azja Centralna jest regionem wysoce niestabilnym. Wpływają na to 
wewnętrzne konflikty etniczne, przewroty polityczne, radykałowie islamscy, 
a także napięcia na tle społeczno-gospodarczym. Jednak utrzymanie 
stabilizacji tego regionu będzie również gwarantem stabilności prowincji 
Xinjiang. Prowincja ta jako region niestabilny, zagrożony separatyzmem 
potrzebuje dodatkowej możliwości rozwoju, którą może zapewnić Azja 
Centralna. 

 



Bezpieczeństwo i stabilność Azji Centralnej są też istotne ze względu 
na rurociągi, które przebiegają przez to terytorium do Chin oraz do Rosji, a 
także ze względu na inne magistrale transportowe, szczególnie Nowy 
Jedwabny Szlak, którego bezpieczeństwo również jest bardzo ważne. 
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