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Wprowadzenie 

 
 Chińska Republika Ludowa obecnie zaliczana jest w poczet trzech wiodących 

światowych mocarstw, pretendujących do miana supermocarstw, zaraz obok Stanów 

Zjednoczonych i Rosji. Jej proklamacja nastąpiła 1 października 1949 r. Już kilka dni później 
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poszczególne państwa zaczęły uznawać kraj na arenie międzynarodowej. Doświadczone 

konfliktami wewnętrznymi i wojną domową Chiny weszły wówczas na drogę szerokich reform, 

chcąc odbudować swój kraj. Momentem przełomowym dla państwa okazał się koniec lat 

siedemdziesiątych XX wieku, kiedy Deng Xiaoping zaproponował gruntowne zmiany                w 

podstawowych strukturach państwowych poprzez modernizację takich dziedzin jak: rolnictwo, 

obronność, przemysł, a także nauka i technika. Od tego czasu odnotować można stopniowe 

otwarcie Chin na świat i kontakty z zagranicą. Następowały znaczące przekształcenia 

gospodarcze, niezbędne po zakończonym okresie maoistowskim, który wyniszczył kraj. Warto 

powołać się tutaj chociażby na fakt, iż na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

udział Chin w gospodarce światowej wynosił niecałe 2%. Wdrożone zmiany stopniowo jednak 

zaczęły przynosić efekty. W kolejnych latach można odnotować postępujący rozwój 

aktywności Chin na arenie międzynarodowej i ciągły wzrost kraju w światowym Produkcie 

Krajowym Brutto. W roku 2005 osiągnął on 5%,                     w 2010 prawie 10%, natomiast 

w 2015 przekroczył 17%. W 2017 roku udział Chin                             w gospodarce światowej 

wyniósł ok. 19,7%1. Jeżeli państwu uda się utrzymać taką dynamikę rozwoju, można 

przypuszczać, iż w ciągu kolejnej dekady Chiny mogą wyprzedzić Stany Zjednoczone.   

Postępujący od lat osiemdziesiątych rozwój Chin doprowadził do tego, iż obecnie są 

one drugą gospodarką pod względem nominalnego PKB zaraz po Stanach Zjednoczonych,                    

a trzecią, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę ugrupowanie integracyjne, jakim jest Unia 

Europejska2.  

Ukształtowany po zimnej wojnie nowy układ geopolityczny zakończył podział świata 

na dwie strefy utrzymujących się dotychczas wpływów radzieckich i amerykańskich. Dał on 

możliwość zaistnienia innym istotnym światowym graczom na arenie międzynarodowej, m.in. 

Chinom, które sukcesywnie dążą do wzmocnienia swojej pozycji i walczą o globalne wpływy, 

wykorzystując daną im szansę. Chiny aspirują nie tylko do zdobycia wiodącej pozycji w 

regionie Azji i Pacyfiku, ale też na całym świecie. Prowadzą w tym celu aktywną politykę 

zagraniczną, pozyskując nowych sojuszników, korzystnych dla nich z punktu widzenia 

prowadzonych inwestycji czy projektów. 

Jednym z ważniejszych dla Chin partnerów jest dziś Pakistan, kraj o bardzo korzystnym 

położeniu geograficznym, jeden z dwóch głównych i decydujących graczy, zaraz obok Indii, 

który w sposób znaczący wpływa na kształt relacji w całej Azji Południowej oraz warunkuje 

poziom bezpieczeństwa w regionie. To właśnie między Indiami a Pakistanem toczy się 

 
1 Trading Economics, China GDP, https://tradingeconomics.com/china/gdp (dostęp: 28.03.2019 r.) 
2 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, https://www.imf.org/ (dostęp: 28.03.2019 r.) 
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najdłużej trwający do dziś konflikt przewlekły, bez szans na jakiekolwiek rozwiązanie. Spór 

ma swoje źródła jeszcze w czasach panowania kolonii brytyjskiej na tych terenach. Jego 

apogeum nastąpiło w momencie podziału subkontynentu indyjskiego                          w 1947 

roku, kiedy powstały dwa odrębne państwa– Indie i Pakistan. Kraje cały czas pozostają w 

konflikcie, a główny obszar sporny między stronami stanowi Kaszmir, do którego oba kraje 

roszczą swoje prawa. Między państwami nieustannie dochodzi do napięć                          i 

konfliktów. Często mają one charakter komunalistyczny. Do ich podsycania wykorzystuje się 

różnice religijne w celu osiągnięcia konkretnych zamierzeń politycznych.  

Chiny starają się balansować między tymi krajami z punktu widzenia swoich interesów 

i relacji, jednak w Indiach coraz częściej dostrzegają bardziej rywala niż partnera. Popularna w 

latach pięćdziesiątych XX wieku koncepcja braterstwa Hindi Chini Bhai Bhai zdaje się nie być 

już możliwa do utrzymania w obecnym układzie sił. Stąd w ostatnich latach zaobserwować 

można zmianę kierunku chińskiej polityki w stronę Pakistanu. Dowodem umocnienia tych 

relacji może być chociażby sytuacja, jaka miała miejsce w związku z kolejną eskalacją 

konfliktu kaszmirskiego, która nastąpiła w lutym 2019 r. W marcu 2019 r. Chiny zablokowały 

rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącą wpisu lidera 

pakistańskiej organizacji terrorystycznej Jaish-e-Mohammad– Masooda Azhara na listę 

terrorystów UN Terror Blacklist. Chiny już trzykrotnie zdecydowały się zablokować tą 

rezolucję. Wcześniej miało to miejsce w 2016 i 2017 roku3. Jak powszechnie wiadomo Masood 

Azhar posiada silne związki z pakistańską agencją wywiadowczą Inter– Services Intelligence 

(ISI), stąd jest dosyć istotną osobą dla kraju. Chiny blokując rezolucję podkreśliły silne relacje 

z Pakistanem i sprzeciwiły się Indiom, które po raz kolejny apelowały o jej uznanie. Niemniej 

jednak ich decyzja pozostaje nie do końca zrozumiała, ze względu na wielokrotne potępienia 

aktów terroru ze strony chińskiej i chęci walki z ugrupowaniami radykalistycznymi. Pakistan 

jest dla Chin istotnym partnerem z punktu widzenia przebiegającego przez niego korytarza 

ekonomicznego China– Pakistan Economic Corridor (CPEC). Inicjatywa powstania korytarza 

sięga 2013 roku i od tego czasu do dziś trwają związane z nim budowy i liczne przedsięwzięcia. 

Dla Pakistanu zdecydowanie jest to szansa na poprawę wewnętrznej sytuacji, która ze względu 

na wieloletnie wojny i konflikt z Indiami jest bardzo zła. Kraj pozostaje zadłużony, a Chiny 

stanowią znaczące źródło pożyczek umożliwiających przeprowadzenie reform wewnętrznych. 

 
3 Dawn, China blocks US move to designate Jaish chief Masood Azhar a terrorist at UN, 
https://www.dawn.com/news/1313303 (dostęp: 28.03.2019  r.) 
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Stanowią też swego rodzaju przeciwwagę dla utrzymujących się w regionie wpływów 

amerykańskich, od których przez lata Pakistan pozostawał uzależniony.  

Chiny zainteresowane są Pakistanem przede wszystkim ze względu na jego położenie. 

To w jego obrębie znajduje się tak bardzo istotny dla Chin Port Gwadar. Państwo Środka jest 

też zainteresowane autonomią dla regionu Gilgit Baltistan– obszaru spornego Kaszmiru, który 

stale stanowi przedmiot wojny z Indiami. Warto podkreślić, iż region ten nigdy nie został 

formalnie zintegrowany z Pakistanem4. 

Niniejsza praca ma na celu ukazanie chińsko– pakistańskich relacji i ich wpływu na 

sytuację w obu krajach, a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Pakistan faktycznie 

stanowi dla Chin szansę na rozwój gospodarczy i biznes w tamtych regionach oraz czy osiągane 

przez kraje korzyści rzeczywiście mogą wskazywać na współpracę w oparciu                     o 

zasady typu win– win.  

 Praca została podzielona na trzy główne części. Pierwsza z nich dotyczy charakterystyki 

Pakistanu i ogólnych informacji o kraju, mieszkańcach, położeniu geograficznym oraz 

zasobach.  

Kolejna obejmuje zarys stosunków chińsko– pakistańskich, które pomogą lepiej 

zobrazować obecne relacje krajów.  

Ostatnia część dotyczy analizy gospodarczej i handlowej między krajami, a także 

głównych inwestycji dokonywanych przez Chiny w Pakistanie. 

 Praca została napisana w oparciu o dane wtórne. Istotne źródła stanowiły artykuły 

publikowane w pakistańskim „Dawn”, a także dane statystyczne dotyczące poziomu wymiany 

handlowej między krajami udostępnione za pośrednictwem World Bank Group.  

 

 

 

I  Pakistan– charakterystyka kraju 
 

O powstaniu państwa Pakistan możemy mówić od połowy sierpnia 1947. Wówczas 

nastąpił podział subkontynentu indyjskiego na dwa odrębne państwa: Indie i Pakistan. Swoją 

niepodległość początkowo oba kraje obchodziły 15 sierpnia, jednak ze względu na narastające 

 
4 Warto podkreślić, iż w konstytucji Pakistanu ani region Azad Dżammu i Kaszmir, ani Gilgit– Baltistan nie są 
wymienione jako prowincje pakistańskie. Szerzej na ten temat: The Constitution of Pakistan, Part IV: Provinces, 
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part4.ch2.html#263 (dostęp: 30.03.2019 r.) 
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różnice i wzajemną niechęć między państwami, Pakistan zmienił tę datę na 14 sierpnia.                   

Od 1858 do 1947 r., na omawianych terenach znajdowały się Indie Brytyjskie, pozostające pod 

kolonialnymi rządami Brytyjczyków. Już wtedy dochodziło tam do napięć i konfliktów. 

Brytyjska polityka devide et impera („dziel i rządź”) wywarła istotne piętno na 

zamieszkujących Półwysep Indyjski społecznościach. Cały czas podsycano wewnętrzne 

konflikty między mieszkańcami. Bardzo często wykorzystywano w tym celu odmienności 

religijne. Nastąpił wyraźny podział na muzułmanów i hindusów. Potwierdzeniem różnic może 

być także głoszona przez określanego mianem ojca narodu pakistańskiego– Muhammada Ali 

Jinnaha teoria dwóch narodów, zgodnie z którą źródłem ustalenia tożsamości ludności 

muzułmańskiej zamieszkującej region subkontynentu indyjskiego pozostawał nie język, czy 

pochodzenie etniczne, a tylko i wyłącznie religia.  

Etymologia nazwy kraju związana jest ze słowami: pāk (z języka urdu: czysty) i stān 

(miejsce) i jest tłumaczona jako „ziemia czysta”. Zawiera także ona w sobie pierwsze litery 

głównych prowincji państwa: P– Pendżab, A– Afghan Province (obecnie Chajber Pasztunchwa, 

wcześniej także znana jako Północno-Zachodnia Prowincja Pograniczna– NWFP North– West 

Frontier Province), K– Kaszmir, S– Sind, sufiks „–stan” pochodzi od Beludżystanu5.  

Pakistan podzielony jest więc na cztery główne prowincje i Terytorium Stołeczne 

Islamabadu, które jednocześnie pozostaje stolicą kraju od lat sześćdziesiątych XX wieku. 

Wcześniej stolicą było Karaczi6. Warto odnieść się do pakistańskiego regionu Kaszmiru, 

obejmującego Azad Dżammu i Kaszmir oraz wspomniany już niezwykle istotny strategicznie 

dla Chin Gilgit– Baltistan, które nie są wymieniane w konstytucji jako oficjalne prowincje 

kraju.  

Kaszmir od początku podziału subkontynentu stanowi przedmiot sporu Pakistanu                             

z Indiami, który negatywnie oddziałuje na cały region Azji Południowej, a także na ich kontakty 

z innymi krajami, np. Chinami, które chcąc zachowywać z nimi dobre relacje muszą w jakimś 

stopniu ustosunkować się do trwającego konfliktu. Zarówno Indie jak i Pakistan po ogłoszeniu 

niepodległości rościły sobie prawo do włączenia terytorium Kaszmiru do swojego kraju. 

Kwestia kaszmirska została nieuregulowana, księstwem rządził wówczas maharadża Hari 

Singh, któremu zależało na zachowaniu odrębności terytorium i niezależności względem 

obydwu aspirujących do jego zajęcia krajów. Zaproponował on nadaniu księstwu statusu quo. 

 
5 Ch. Rahmat Ali, Now or never, http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/txt_rahmatali_ 
1933.html (dostęp: 30.03.2019 r.) 
6 B. A. Weightman, Dragons and Tigers: A Geography of South, East, and Southeast Asia, Third Edition, John 
Wiley and Sons, California State University, Fullerton 2011, s. 187.  
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Mimo zawartego porozumienia, Pakistan nie dotrzymał obietnic i wysłał na terytorium 

Kaszmiru oddziały Pasztunów. Maharadża z obawy przez agresją ze strony pakistańskiej 

zwrócił się o pomoc do Indii, w skutek czego 26 października 1947 r. podpisał Akt Akcesji 

Dżammu i Kaszmiru do Dominium Indyjskiego i nigdy nie odzyskał już pełni władzy nad tymi 

terenami7. Przyłączenie Kaszmiru do Indii doprowadziło do eskalacji konfliktu                             i 

wybuchu kolejnych napięć między krajami. Spór spotęgowało też odłączenie się Bengalu 

Wschodniego od Pakistanu i utworzenie w 1971 r. niepodległego Bangladeszu. Pakistan do dziś 

utrzymuje stanowisko, iż Kaszmir został do Indii przyłączony przymusem                                        i 

z pogwałceniem wszelkich praw. Obwinia Indie o stałe łamanie praw człowieka na 

„okupywanych” terenach. Strona indyjska natomiast podtrzymuje, iż akcesja Kaszmiru miała 

legalny charakter. Jest on integralną częścią państwa, zgodną z jego koncepcją, według której 

w Indiach jest miejsce dla przedstawicieli każdej religii, czy to hinduistów, czy muzułmanów. 

Indie oskarżają także Pakistan o wspieranie ugrupowań terrorystycznych i wzniecanie buntów 

na terytorium Kaszmiru, co tylko potęguje spór i nie pozostawia szans na jakiekolwiek jego 

rozwiązanie. Eskalacja konfliktu nastąpiła także w 2019 roku, kiedy 14 lutego doszło do 

samobójczego zamachu na autobus, w którym znajdowali się indyjscy policjanci.                                  

Za przeprowadzony atak odpowiedzialność wzięło wspomniane już ugrupowanie                         

Jaish-e-Mohammad8. 

Sytuacja w Kaszmirze jest trudnym elementem w historii i stosunkach zarówno Indii 

jak i Pakistanu. Państwa partnerskie, decydujące się na współpracę z tymi krajami, powinny 

być ostrożne podejmując tą tematykę. Poparcie jednej ze stron będzie miało negatywny wpływ 

na relacje z drugim krajem. Do tej pory Chiny próbowały balansować między Indami           i 

Chinami nie wykazując jednoznacznego stanowiska w kwestii kaszmirskiej. Dobre relacje 

zarówno z Indiami jak i Pakistanem pozostawały istotne dla Państwa Środka, głównie                        

ze względów ekonomicznych. Obecnie jednak coraz bliżej jest im do Pakistanu, czego 

potwierdzeniem jest wspomniane już zablokowanie rezolucji wpisu lidera radykalnego 

ugrupowania na listę terrorystów, a także szereg inicjatyw i projektów realizowanych na jego 

terytorium. 

 Odchodząc od kwestii historycznych, warto teraz przyjrzeć się nieco specyfice 

geograficznej i demograficznej Pakistanu. Powierzchnia Pakistanu liczy ok. 796 tys. km2,                        

 
7 A. S. Anand, The Constitution of Jammu & Kashmir. Its Development & Comments, Universal Law Publishing 
Company, New Delhi 2007, s. 67. 
8 Al Jazeera, India-Pakistan tensions: All the latest updates, https://www.aljazeera.com/news/2019/02/india-
pakistan-tensions-latest-updates-190227063414443.html (dostęp: 28.03.2019 r.) 
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co daje państwu 37. miejsce na świecie. Biorąc pod uwagę zaludnienie, Pakistan jest                         

6. krajem, a liczba jego mieszkańców przekracza 207 mln9. Dla porównania Chiny pod 

względem powierzchni zajmują 5. miejsce (9,6 mln km2) i stanowią najbardziej zaludniony kraj 

na świecie (1,4 mld mieszkańców)10.  

 Pakistan graniczy z Indiami, Afganistanem (Linia Duranda), Iranem oraz Chinami 

(korytarz Wachański). Najdłuższą granicę stanowi Linia Duranda, która liczy ponad 2670 km. 

Jest to jednak granica de facto, do dziś nieuznana przez Afganistan. Pakistan chciałby, aby 

została ona prawomocną granicą, gdyż umożliwiłoby to częściowe uporządkowanie sytuacji 

panującej na tych terenach, poprawiłoby poziom bezpieczeństwa, a także rozwiązałoby chociaż 

częściowo problem przestępczości, czy nielegalnych migracji. Granica z Chinami jest 

najkrótszą spośród wymienionych i liczy 438 km11.  

 Pakistan to niezwykle zróżnicowany kraj także pod względem etnicznym, co ma 

związek z istniejącymi prowincjami oraz silnym poczuciem tożsamości lokalnej i religijnej 

ukształtowanej w świadomości Pakistańczyków. Główną narodowość Pakistanu stanowią 

mieszkańcy Pendżabu, jest ich ok. 45%. Kolejne miejsce zajmują Pasztuni– ok. 15%, 

Sindhowie ok. 14% i Beludżowie ok. 3%. W Pakistanie przebywa też wielu migrantów                       

i uchodźców, w tym z Afganistanu12. Mieszkańcy poszczególnych prowincji posługują się 

własnymi dialektami. Mimo tego, iż oficjalnymi językami pozostaje urdu i angielski, wielu 

Pakistańczyków uważa je za obce i narzucone z góry, nie utożsamiając się z nimi.                        

Język i dialekty pozostają dla mieszkańców istotnym elementem tożsamości narodowej. Urdu 

posługuje się zaledwie 8%, natomiast angielskim władają głównie ludzie posiadający wyższe 

wykształcenie. Dominującym dialektem pozostaje pendżabski. Posługuje się nim blisko połowa 

obywateli Pakistanu. Kolejnymi popularnymi językami są: sindhi i saraiki13. Oficjalną religią 

jest islam. Deklaruje go ponad 96% mieszkańców. Dominuje odłam sunnicki. Mniejszość 

szyicka stanowi w Pakistanie ok. 10– 15%. Pozostałymi religiami w Pakistanie są: hinduizm 

(ok. 2%) oraz chrześcijaństwo (ok. 1,6%)14. Główny ośrodek handlowy stanowi dawna stolica 

 
9CIA, Central Intelligence Agency, The World Factbook, South Asia: Pakistan, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html (dostęp: 28.03.2019 r.) 
10CIA, Central Intelligence Agency, The World Factbook, East Asia/ Southeast Asia: China, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html (dostęp: 28.03.2019 r.) 
11CIA, Central Intelligence Agency, The World Factbook, South Asia: Pakistan, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html (dostęp: 28.03.2019 r.) 
12CIA, South Asia: Pakistan, Ethnic groups, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/pk.html (dostęp: 28.03.2019 r.) 
13CIA, Central Intelligence Agency, The World Factbook, South Asia: Pakistan, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html (dostęp: 28.03.2019 r.) 
14Pew Research Center, Religion & Public Life, https://www.pewforum.org/2012/12/18/table-religious-
composition-by-country-in-percentages/(dostęp: 28.03.2019 r.) 
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kraju– Karaczi. Jest to jednocześnie największe miasto Pakistanu. Innymi ważnymi 

metropoliami są: Lahore, Fajsalabad, Islamabad, Hajdarabad, Rawalpindi czy Multan15. 

 Biorąc pod uwagę armię, Pakistan jest 15. siłą militarną na świecie. Wojsko liczy ponad 

600 tys. żołnierzy oraz blisko 500 tys. recydywistów. Roczne wydatki na obronność wynoszą 

ok. 3,6% PKB, co lokuje państwo na 20. pozycji na świecie16. Warto podkreślić,                   iż 

podobnie jak Chiny, Pakistan posiada dostęp do broni atomowej. Szacuje się, iż w jego zasięgu 

znajduje się ok. 140 głowic17. Pierwszej próby atomowej dokonał w 1998 roku,                                 

co stanowiło odpowiedź na indyjskie próby z 1974 i 1998 roku. Warto podkreślić, iż Pakistan 

przejął technologię i program atomowy od Chin, Indie natomiast opracowały swój 

samodzielnie. 

Problemy, z jakimi boryka się dziś Pakistan to przede wszystkim wysokie zadłużenie, a 

także terroryzm. W Pakistanie działa wiele ugrupowań ekstermistycznych, które potrafią 

skutecznie wywierać nacisk na władzę. Do najbardziej wpływowych grup można zaliczyć 

chociażby wspomnianą już Jaish-e-Mohammed, Haqqani Network, Lashkar-e Tayyiba, czy 

Tehrik-e-Taliban Pakistan. Istotny wpływ na cały system polityczny w dalszym ciągu posiada 

niestety armia, która nieustannie pozostaje w konflikcie z cywilami.  

Mimo napiętej sytuacji w regionie Kaszmiru i eskalacji konfliktu indyjsko–

pakistańskiego, w ostatnich latach można jednak zaobserwować stopniowe ograniczenie 

incydentów wywoływanych przez organizacje terrorystyczne na terenach Pakistanu. Być może 

jest to związane z coraz większą obecnością Chińczyków na tych terenach, którzy potrafią 

wywrzeć odpowiedni nacisk na władzę państwa, tak, by zapewnić należyte bezpieczeństwo, na 

którym bardzo zależy Chinom. 

II Zarys stosunków chińsko– pakistańskich 

 

 Początek nawiązania stosunków między Chinami a Pakistanem sięga lat                                   

pięćdziesiątych XX wieku. Wówczas Pakistan posiadał bliskie relacje ze Stanami 

Zjednoczonymi, które pozostawały dla niego niezwykle istotnym partnerem. Kształtujący się 

w okresie zimnowojennym sojusz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich                           

z sąsiadującymi z Pakistanem Indiami, zmusił kraj do szukania innych sojuszników, którzy 

 
15 Demographia World Urban Areas, 14th Annual Editon: April 2018, http://www.demographia.com/db-
worldua.pdf (dostęp: 28.03.2019 r.) 
16CIA, Central Intelligence Agency, The World Factbook, South Asia: Pakistan, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html (dostęp: 29.03.2019 r.) 
17 Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmamenet and 
International Security, Oxford University Press, Stockholm 2018,  s. 236. 
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mogliby stanowić znaczącą przeciwwagę dla tych relacji, tak, by zapobiec zwiększaniu ich 

wpływów w regionie. W 1955 r. podczas konferencji w Bandungu, która dała początek 

Ruchowi Państw Niezaangażowanych, uczestniczące w niej Chiny i Pakistan postanowiły 

nawiązać sojusz i rozpocząć współpracę18. Miało to stanowić swego rodzaju przeciwwagę dla 

pogłębiających się relacji ZSRR i Indii, a także stopniowo ograniczyć uzależnienie Pakistanu 

od amerykańskich władz. W 1956 r. ówczesny premier Pakistanu Huseyn Shaheed Suhrawardy 

i premier Chin Zhou Enlai podpisali Traktat o Przyjaźni, który pogłębił bilateralne relacje 

między krajami.  

 Rozkwit relacji chińsko– pakistańskich przypada na lata sześćdziesiąte XX wieku. Było 

to uwarunkowane wieloma czynnikami. Jedną z głównych przyczyn stanowił konflikt Chin z 

Indami z 1962 r. o Aksai Chin i region NEFA (obecnie stan Arunachal Pradesh). Indie odniosły 

druzgocącą klęskę w starciu z Chinami, czego skutkiem było zajęcie regionu Aksai Chin przez 

Chińczyków i włączenie go pod ich administrację. Konflikt graniczny z Indami znacząco 

osłabił stosunki chińsko– indyjskie. Popularna w latach pięćdziesiątych XX wieku koncepcja 

braterstwa odeszła w zapomnienie na długie lata, a Chiny postanowiły zwrócić się w stronę 

Pakistanu.  

Innym czynnikiem, który spowodował wzmocnienie sojuszu tych państw była postawa 

Stanów Zjednoczonych w stosunku do trwającego konfliktu kaszmirskiego oraz brak 

wyraźnego wsparcia i opowiedzenia się po pakistańskiej stronie.  

 Chiny coraz bardziej zaczęły inspirować Pakistan, zarówno pod względem 

gospodarczym jak i militarnym. Bardzo istotny wpływ miała tutaj dokonana przez Chiny 

pierwsza próba atomowa z 1964 r., która stanowiła o ich sile na arenie międzynarodowej. 

Pakistan przejął od Chin program atomowy i później sam dokonał testów w 1998 r., co miało 

stanowić odpowiedź na indyjskie działania.  

 Przedstawiciele wysokiego szczebla obydwóch krajów odbyli wiele wizyt zarówno do 

Chin jak i Pakistanu. W 1976 r. w Chinach przebywał ówczesny prezydent Pakistanu Zulfikar 

Ali Bhutto, który złożył wizytę Mao Zedongowi. W 1986 r. generał i dyktator wojskowy                  

Zia ul– Haq odwiedził Chiny, by wzmocnić rozwijający się sojusz. Był to trudny okres dla 

Chin, ze względu na ciągle odczuwalne wówczas jeszcze skutki rewolucji kulturalnej z lat 

sześćdziesiątych, a także postępujące zmiany polityczne. Warto dodać, iż Pakistan był jedynym 

 
18 A. Kuszewska, Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2015, s. 295.  
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po Kubie krajem, który wyraził wsparcie dla wydarzeń i protestów toczonych na placu 

Tiananmen w 1989 roku, co także umocniło relacje między krajami. 

 W 2013 r. w związku z opracowaną koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku                                     

oraz sześcioma głównymi szlakami transportowymi ściśle zintegrowanymi z projektem, 

Pakistan odwiedził chiński premier Li Keqiang. Przez kraj przebiegać miał bowiem jeden                 

z głównych korytarzy ekonomicznych– CPEC, łączący kraje poprzez miasto Kaszgar                          

w Xinjiangu z portem Gwadar za pomocą sieci dróg kolejowych, autostrad i gazociągów. Jest 

on niezwykle istotny dla Chin, ponieważ skróciłby drogę, którą dostarczana jest ropa naftowa 

z Bliskiego Wschodu do Państwa Środka. W dalszej perspektywie mógłby także ułatwić 

Chinom dostęp do Afganistanu pożądanego ze względu na możliwości wydobywania 

surowców.  

W 2015 r. do Pakistanu przyjechał także przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej 

Xi Jinping, który wcześniej opublikował artykuł o przyjaźni chińsko– pakistańskiej.  

O istotności sojuszu z Chinami dla Pakistanu, świadczyć może fakt, iż Chiny są obecnie 

liderem w dostarczaniu do Pakistanu broni i sprzętu wojskowego, a także trzecim partnerem 

eksportowym i pierwszym importowym. Chiny organizują także z Pakistanem wspólne 

szkolenia wojskowe. Stosunki z tym krajem są więc niezwykle ważne, dlatego utrzymanie 

bliskich relacji z Chinami pozostaje istotnym punktem zagranicznej polityki Pakistanu, w której 

często nawiązuje się do słów wypowiedzianych niegdyś przez jednego                 z byłych 

premierów kraju Syeda Yusufa Razy Gilani, iż sojusz chińsko– pakistański jest „wyższy niż 

Himalaje, głębszy niż ocean i słodszy niż miód”19. 

 

 

 

 

 

III Czy Chiny są szansą na biznes dla Pakistanu? 

 
 Znając już podstawowe uwarunkowania dotyczące Pakistanu, a także historyczny zarys 

stosunków tego kraju z Chinami, możemy przejść do końcowej części pracy, w której 

postaramy się znaleźć odpowiedź na postawione w pracy pytanie. Mianowicie, czy Chiny są 

szansą dla Pakistanu na biznes oraz rozwój gospodarczy i czy jest to relacja typu win– win, 

 
19 Tłumaczenie własne na podstawie słów wypowiedzianych przez byłego premiera Pakistanu  
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gdzie korzyści ze współpracy odnoszą obydwie strony, czy raczej głównym beneficjentem tej 

relacji pozostają jednak Chiny?  

 Aby podjąć się próby odpowiedzi na postawione pytanie, warto przeanalizować jeszcze 

poziom wymiany handlowej między krajami i główne inwestycje. Jest to bowiem kluczowe dla 

zobrazowania wielkości wpływów Chińskich na terenach Pakistanu i ukazania, w jakim stopniu 

jest on uzależniony od swojego sąsiada.  

 Istotnym dla stosunków handlowych omawianych krajów był rok 2006, kiedy strony 

podpisały porozumienie o wolnym handlu, dlatego analizy warto dokonać od tego właśnie 

momentu. Posłuży jej przygotowany poniżej wykres obrazujący zmiany wolumenu importu                 

i eksportu oraz tabela zestawiająca dodatkowo całkowity poziom obrotów i saldo bilansu 

handlowego z perspektywy Pakistanu.  

 

 
Rys. 1. Zmiany poziomu eksportu i importu w relacjach Pakistanu z Chinami w latach       

2006– 2017 (w mld USD) 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: World Bank Group, WITS, World Integrated Trade Solution 
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PAK/Year/2017/TradeFlow/EXPIMP (dostęp: 29.03.2019 
r.) 
 

Na podstawie przedstawionych danych możemy zaobserwować dynamiczne tempo 

wzrostu importowanych z Chin towarów do Pakistanu, które w roku 2017 przekroczyło                   

15 mld USD. Pakistański eksport wciąż utrzymywany jest na relatywnie niskim poziomie.  

 

Tab. 1. Zmiany poziomu eksportu i importu w relacjach Pakistanu z Chinami w latach       2006– 
2017 (w mld USD)* 
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Rok Import Eksport Obroty Saldo 

2006 2,9 0,5 3,4 -2,4 

2007 4,2 0,6 4,8 -3,6 

2008 4,7 0,7 5,4 -4 

2009 3,8 1,0 4,8 -2,8 

2010 5,2 1,4 6,8 -3,8 

2011 6,4 1,7 8,1 -4,7 

2012 6,7 2,6 9,3 -4,1 

2013 6,6 2,7 9,0 -3,9 
2014 9,6 2,3 11,9 -7,3 

2015 11,0 1,9 12,9 -9,1 
2016 13,7 1,6 15,3 -12,1 
2017 15,4 1,5 16,9 -13,9 

 *dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: World Bank Group, WITS, World Integrated Trade Solution, 
Pakistan exports, imports and trade balance By Country and 
Region,https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/PAK/Year/2017/TradeFlow/EXPIMP (dostęp: 
29.03.2019 r.) 
 

           W perspektywie lat 2006– 2017 poziom obrotów między krajami odnotował wzrost 

rzędu 397%, z poziomu 3,4 mld USD w roku 2006 do blisko 17 mld USD w roku 2017. Warto 

jednak podkreślić, iż Pakistan od początku współpracy posiada deficyt handlowy,                    co 

jest uzasadnione sytuacją wewnętrzną kraju i utrzymującymi się chińskimi wpływami na tych 

terenach.  

           Taki poziom wymiany handlowej sprawia, iż Chiny pozostają kluczowym partnerem dla 

Pakistanu zarówno pod względem eksportowym jak i importowym, co ma swoje 

odzwierciedlenie w zestawieniach przedstawionych na kolejnych dwóch wykresach poniżej.  
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Rys. 2. Główni partnerzy eksportowi Pakistanu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: CIA, Central Intelligence Agency, The World Factbook, 
South Asia: Pakistan https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html (dostęp: 
29.03.2019 r.) 
 

 

 
Rys. 3. Główni partnerzy importowi Pakistanu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: CIA, Central Intelligence Agency, The World Factbook, 
South Asia: Pakistan https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html (dostęp: 
29.03.2019 r.) 
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           Chiny są trzecim partnerem eksportowym Pakistanu zaraz po Stanach Zjednoczonych               

i Wielkiej Brytanii oraz pierwszym partnerem importowym.  

          Główne towary, jakie stanowią przedmiot wymiany w eksporcie z Chinami to przede 

wszystkim tekstylia, w tym głównie bawełna, rudy metali, popiół, produkty zbożowe oraz 

ryby20.  

           Jeżeli chodzi o dobra przywożone do Pakistanu z Chin to dominują głównie: sprzęt                     

i urządzenia elektryczne, maszyny, reaktory, żelazo i stal oraz chemikalia21. Uzależnienie 

Pakistanu od chińskich towarów jest zatem znaczące.  

           Istotnym punktem pozostają także chińskie inwestycje dokonywane na tych terenach. 

Strony podpisały blisko 20 porozumień dotyczących m.in. infrastruktury, energetyki,                        

czy telefonii komórkowych na łączną wartość ponad 1,6 mld USD.  

           Ważnym punktem w relacjach pozostają kwestie wspomnianego już w pracy korytarza 

ekonomicznego, który zdecydowanie rzutuje na charakter stosunków między krajami. Szacuje 

się, iż poziom całkowitych kosztów poniesionych na projekt wyniesie ok. 62 mld USD. 

Początkowo zakładano 46 mld USD22.  

            Od momentu ogłoszenia inicjatywy CPEC w 2013 r., w Pakistanie zwiększa się liczba 

Chińczyków. Są oni coraz bardziej zauważalni w różnorodnych sferach życia. Chińczycy 

przywieźli do Pakistanu także swoich pracowników realizujących projekty infrastrukturalne, 

co jest charakterystyczną elementem stosowanej przez Państwo Środka strategii, również                                     

w pozostałych krajach, w których decydują się na dokonywanie inwestycji.                                

          Niestety szacuje się, iż w ciągu kolejnych 40 lat z całości chińskich inwestycji w porcie 

Gwadar dla Pakistanu pozostanie zaledwie 9% zysków, reszta należeć będzie do strony 

chińskiej, co jest mało optymistyczną prognozą dla kraju23. Nie podlega jednak wątpliwości, iż 

mimo znaczącej wygranej Chin w stosunkach z Pakistanem, kraj poniekąd także odniesie 

pewne korzyści ze współpracy. Dzięki udzielonemu przez Chiny wsparcia finansowego, być 

może uda się wreszcie skutecznie zreformować kraj i wyprowadzić go z zadłużenia. Chińskie 

inwestycje bardzo zmieniają Pakistan, modernizują miasta i drogi, otwierają możliwości na 

nowe miejsca pracy i zatrudnienie nawet dla lokalnej ludności. Oprócz tego rośnie rola sektora 

 
20 Trading Economics, Pakistan Exports to China, https://tradingeconomics.com/pakistan/exports/china (dostęp: 
29.03.2019 r.) 
21Trading Economics, Pakistan Import from China, https://tradingeconomics.com/pakistan/imports/china (dostęp: 
29.03.2019 r.) 
22 Dawn, With a new Chinese loan, CPEC is now worth $51.5bn, https://www.dawn.com/news/1287040 (dostęp: 
29.03.2019 r.) 
23Dawn, China to get 91pc Gwadar income, minister tells Senate, https://www.dawn.com/news/1372695 (dostęp: 
29.03.2019 r.) 



15 
 

prywatnego, stąd pojawiają się szanse także dla pakistańskich inwestorów. Chińskie inwestycje 

i zaangażowanie ma też wpływ na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa                          w 

Pakistanie. Od momentu ich działalności na tamtych terenach znacząco ograniczyła się 

aktywność ugrupowań terrorystycznych, których działania potępiają Chiny, jest to więc kolejna 

korzyść dla kraju ze współpracy.  

          Pakistan zdecydowanie jest więc szansą dla Chin na rozwój gospodarczy i biznes,                           

ze względu na jego strategiczne położenie umożliwiające im skrócenie szlaków 

transportowych, a także zdywersyfikowanie źródeł dostaw energii. Chiny oferując pomoc 

finansową Pakistanowi, wzmacniają wzajemny sojusz i jednocześnie zaczynają stopniowo 

uzależniać go od oferowanej pomocy, dzięki czemu mogą później zacząć wywierać istotne 

naciski na kraj do realizacji określonych celów politycznych i osiągać coraz większą kontrolę 

nad Islamabadem. 

         Czy Chiny są szansą dla Pakistanu na biznes? Z jednej strony tak, bo dostarczają znaczące 

dla kraju środki finansowe, dokonują licznych modernizacji i inwestycji, zwiększają 

bezpieczeństwo w regionie i stanowią przeciwwagę dla wpływów amerykańskich, z którymi 

relacje Pakistanu stają się coraz trudniejsze. Z drugiej strony istnieje realne zagrożenie,                    

iż Pakistan, jako o wiele słabsze i biedniejsze państwo, straci swoją polityczną suwerenność                       

i całkowicie uzależni się od finansowej pomocy Chin, co w dalekiej perspektywie może 

doprowadzić do tego, iż nie będzie on potrafił się bez niej obejść nawet po zakończonych 

inwestycjach.  
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Czy Chiny są szansą na biznes dla Pakistanu? Wpływ stosunków chińsko– pakistańskich 
na obecne i przyszłe relacje  
 

Streszczenie: W ostatnich latach możemy zaobserwować rozwój stosunków chińsko– 
pakistańskich. Obecny układ geopolityczny poniekąd wymusił na Chinach poszukiwanie 
nowych partnerów strategicznych, a Pakistan stał się jednym z nich. Czy faktycznie jednak 
państwa tworzą sojusz wyższy niż Himalaje i głębszy niż ocean, a współpraca jest korzystna 
dla obydwu stron? Dokonana w pracy analiza stosunków chińsko– pakistańskich wskazuje na 
dominującą pozycję Chin w tym układzie. Bilans wymiany handlowej między krajami 
pozostaje ujemny dla Pakistanu. Chiny są jednak jego znaczącym partnerem zarówno                           
w imporcie jak i eksporcie. Pakistan jako słabsze państwo stopniowo coraz bardziej zaczyna 
być uzależniony od chińskich wpływów. Mimo to odnosi pewne korzyści z tej współpracy                   
tj. zmniejszenie aktywności organizacji terrorystycznych, czy stopniową poprawę sytuacji 
gospodarczej.  
 

Słowa kluczowe: Chiny, Pakistan, biznes, stosunki handlowe, CPEC 
 

Abstract: In recent years relations between China and Pakistan have strengthened and 
improved considerably. The current geopolitical situation somehow forced China to find  new 
strategic partners and Pakistan became one of them. But do this two countries genuinely build 
the partnership which is “higher than the Himalayas and deeper than the ocean”? Could we say 
that this cooperation is mutually beneficial? The important facts and figures mentioned in this 
thesis emphasize the predominant position of China in this bilateral relations. Pakistan still has 
a significant deficit in the balance of trade with China. However China is one of the largest 
trading partner of Pakistan both in exports and imports. Pakistan as a weaker and poorer country 
is gradually becoming increasingly dependent on Chinese influences. Nevertheless, there are 
some benefits for Pakistan from this cooperation i.a.: the decreasing number of terrorist 
incidents or the improvement of major sectors of the economy.  
 

Key words: China, Pakistan, business, trade relations, CPEC 


