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Zamiast wprowadzenia

Przeobrażenia w skali globalnej obserwowane na przestrzeni ostatnich dwóch 
dziesięcioleci, będące w dużej mierze wynikiem upadku Związku Radzieckiego, 
a w konsekwencji wykształcenia się nowego porządku geopolitycznego, zmuszają 
do postawienia zasadniczego pytania o rolę i miejsce Chin w przestrzeni między
narodowej. Aspiracje związane z chęcią uzyskania, czy raczej odzyskania, pozy
cji przynależnej tak wielkiemu państwu wymagają głębszej analizy nad zmianami 
w zakresie przyjętej strategii rozwojowej, jak i wynikających z tego potrzeb. Cen
tralnymi wyznacznikami werbalnie propagowanej polityki Pekinu stały się w tej 
sytuacji hasła wskazujące na zdecydowanie negatywny stosunek wobec wszelkich 
form hegemonistycznych, unikanie militarnej konfrontacji, jak również podkreśla
nie pokojowego wymiaru realizowanej wizji rozwojowej. Te elementy, mające na 
celu stworzenie określonego wizerunku Chin na arenie międzynarodowej, stanowią 
fundament budowania wzajemnych relacji z innymi krajami. Działania powyższe 
podyktowane są koniecznością uzyskania niezbędnego czasu na skuteczne przepro
wadzenie reform wewnętrznych, pozwalających zmniejszyć wciąż ogromny dystans 
dzielący Chiny od najbardziej rozwiniętych gospodarek naszego globu. By ten cel 
osiągnąć, niezbędne jest wytworzenie stabilnego otoczenia międzynarodowego, po
zwalającego w pełni skoncentrować się na przekształceniach wewnątrzkrajowych. 
Z pewnością mamy tu do czynienia z kreowaniem nowej płaszczyzny interesów. 
Należy jednak pamiętać, iż pozostają one w ogromnej mierze uzależnione od poten
cjału, jakim będą w przyszłości dysponować Chiny. 

Carlo Jean pisał, że każdy podmiot geopolityczny posiada interesy: „Istnieją za
sadnicze interesy wspólne, takie jak suwerenność i integralność terytorialna, rozwój 
gospodarczy oraz obrona życia obywateli i wizerunku państwa”1. Jean klasyfikował 
interesy narodowe w zależności od:

1 C. Jean, Geopolityka, przeł. T. Orłowski, J. Pawłowska, Zakład Narodowy im. Osso
lińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 102.

• zawartości (podzielonych na: ekonomiczne, terytorialne, polityczne, 
ideologiczne);

• priorytetów (jako żywotne lub nieżywotne; ich trwałości jako stałe lub zmienne; 
ich zawartości jako ogólne lub szczegółowe);

• ich związków z interesami innych krajów (mogących być definiowanymi jako 
wspólne, komplementarne lub sprzeczne);

• czynnika czasu (jako długo- czy krótkoterminowe);
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• tego, czy są pośrednie (służąc osiągnięciu zupełnie innych interesów);
• aspektu historycznego2.

2 Szerzej zob.: ibidem, s. 101-107.
’ E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, 

PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 108-113.
4 Pięć zasad pokojowego współistnienia obejmuje takie kwestie, jak: wzajemne poszanowanie 

integralności terytorialnej oraz suwerenności, nieingerencję w sprawy wewnętrzne, nieagresję, 
równość i zasadę wzajemnych korzyści oraz pokojowe współistnienie.

Powyższe rozważania każą postawić pytanie o potencjał, jakim dzisiaj dysponu
ją Chiny, w kontekście walki o prymat w świecie. Potencjał państwa decyduje bo
wiem w znacznej mierze o możliwościach działań w układzie międzynarodowym. 
Stanowi on zatem przede wszystkim pochodną potencjału demograficznego, eko
nomicznego i militarnego kraju. Wśród mających zasadnicze znaczenie w zakresie 
kreowania strategii, jak również doborze środków działania, obiektywnych wy
znaczników wewnętrznych, należy wymienić środowisko geograficzne, potencjał 
demograficzny, potencjał ekonomiczny i naukowo-techniczny, system społeczno- 
-polityczny oraz czynniki militarne. Z kolei wśród subiektywnych wyznaczników 
wewnętrznych należy uwzględnić sposoby postrzegania środowiska międzyna
rodowego przez elity i społeczeństwo, kreowanie koncepcji, programów i wizji 
polityki zagranicznej, rolę wybitnych jednostek, a także profesjonalizm służby 
zagranicznej. Wyznaczniki międzynarodowe także należy rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach. Pierwsze z nich, o charakterze obiektywnym, wskazują na zmiany 
w otoczeniu zewnętrznym, pozycję kraju w systemie stosunków międzynarodo
wych, charakter umów i zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Z kolei subiek
tywne obejmują postrzeganie międzynarodowe państwa, koncepcje polityki zagra
nicznej innych państw oraz ich aktywność dyplomatyczną3.

Uwzględniając własny potencjał, Pekin podjął próbę wytworzenia poza własny
mi granicami odpowiedniego klimatu dla przeprowadzanych w kraju reform. Wła
ściwa percepcja wizerunkowa Chin przez świat zewnętrzny ma służyć zrozumieniu 
przeobrażeń wewnątrzkrajowych, a w dalszej kolejności usunąć sugestie świadczą
ce o chińskim zagrożeniu. W tym obszarze na szczególną uwagę zasługuje określe
nie na nowo zasad związanych z koncepcją bezpieczeństwa, kładącą nacisk przede 
wszystkim na takie kwestie, jak pokojowe współistnienie oraz polityka współpracy 
i rozwoju. W pełnym zakresie nową koncepcję bezpieczeństwa (New Security Con
cept) przedstawił chiński wicepremier i minister spraw zagranicznych Qian Qichen 
w czasie Regionalnego Forum Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschod
niej 27 lipca 1997 roku. Koncepcja zawierała znane już z przeszłości komponenty, 
takie jak przywiązanie do pięciu zasad pokojowego współistnienia4 i wizji tworze
nia układu międzynarodowego z wieloma punktami odniesienia, ale obok nich poja
wiły się również nowe, mówiące o wielostronnych mechanizmach bezpieczeństwa 
oraz „strategicznym partnerstwie” z innymi krajami. W wygłoszonym wówczas 
przemówieniu Qian zwracał uwagę na konieczność budowy przyjaznych relacji 
pomiędzy państwami Azji Południowo-Wschodniej, z uwzględnieniem zasad rów
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ności i wzajemnego szacunku, rozszerzania współpracy gospodarczej, która ma 
przyczyniać się do wytworzenia współzależności interesów, a w dalszej kolejności 
utrzymania stabilności w regionie, rozstrzygania sporów z użyciem środków poko
jowych, a także rozwijania dialogu i współpracy, które mają stanowić podstawy do 
zapewnienia pokoju i rozwoju w regionie5.

5 Opening Statement by H.E. Mr. Qian Qichen Vice Premier and Minister of Foreign Ajfairs 
Peoples Republic of China, ASEAN Régional Forum (ARF), Subang Jaya, 27 VII 1997, University 
of Hawai’i System.

6 Li Xing, Wu Jiao, Hu callsfor coopération, „China Daily”, 16 IV 2011.
7 Hu Jintao, Hołd the Great Banner of Socialism With Chinese Characteristics and Strivefor 

New Victories in Building a Moderately Prosperous Society in Ail Respects, Report to the Seventeenth 
National Congress of the Communist Party of China on October 15,2007, [w:] Documents of the 17th 
National Congress ofthe Communist Party of China, Foreign Language Press, Beijing 2007, s. 61-62.

Tę ideę podtrzymał przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao, 
kiedy w połowie kwietnia 2011 roku mówił o „otwartym regionalizmie” oraz „no
wej koncepcji bezpieczeństwa” podczas Boao Forum for Asia. Według Hu wszyst
kie kraje powinny przestrzegać zasady „otwartego regionalizmu” i z szacunkiem 
odnosić się do obecności i interesów krajów spoza regionu azjatyckiego. Z kolei 
proponowana „nowa koncepcja bezpieczeństwa” powinna być określana poprzez 
wzajemne zaufanie, równość i koordynację, porzucenie mentalności zimnowojen- 
nej i odejście od myślenia w kategoriach gry o sumie zerowej6.

Chiny deklaratywnie głoszą opór wobec wszelkich form hegemonizmu, eks
pansjonizmu i polityki siły, kładąc nacisk na rozwój współpracy z innymi krajami 
w oparciu o pięć zasad pokojowego współistnienia. W stosunku do krajów rozwinię
tych Pekin proponuje pogłębianie strategicznego dialogu. Z kolei w odniesieniu do 
państw w bliskim otoczeniu geograficznym zapowiada kontynuację polityki przy
jaźni i współpracy, wzmacniania dobrosąsiedzkich relacji i praktycznej współpracy 
z nimi poprzez aktywne zaangażowanie w regionalną współpracę celem stworzenia 
pokojowego i stabilnego otoczenia w tej części świata, cechującego się równością 
uczestników, wzajemnym zaufaniem i przynoszącą wzajemne korzyści współpracą7. 
Chiny wyraźnie uwypuklają znaczenie budowy przyjaznych stosunków z krajami 
sąsiedzkimi. Na uwagę zasługuje zasada równości, podnoszona w odniesieniu do 
wszystkim uczestników stosunków międzynarodowych. Oznacza to, że wszystkie 
kraje, niezależnie od potencjału, jakim dysponują, powinny być traktowane jak rów
norzędni partnerzy. Tu zaznacza się kolejny istotny element charakterystyczny dla 
chińskiej „miękkiej” siły (soft power), często wykorzystywany w relacjach z roz
wijającymi się krajami. Chiny chcą jawić się jako gracz odpowiedzialny i przewi
dywalny, ale jednocześnie dążący do uzyskania odpowiedniego statusu w świecie, 
czyli zmierzający do osiągnięcia pozycji jednego z liderów globalnego porządku.

Jak już zostało wspomniane, stabilne środowisko międzynarodowe na obecnym 
etapie stanowi dla Chin z pewnością czynnik sprzyjający. Zdaniem Scotta Coopera 
w polityce zagranicznej i obronnej ChRL można odnaleźć liczne analogie rozwiązań 
znanych z przeszłości. Wśród najważniejszych założeń tej polityki figuruje dążenie 
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do utrzymania integralności terytorialnej państwa, stosowanie „twardej” siły (hard 
power) i „miękkiej” siły (soft power) w celu wypracowania odpowiednich mecha
nizmów wpływania na region zgodnie z chińskim punktem widzenia i zdolności do 
działania bez nadmiernych ograniczeń dla podstawowych celów tej polityki („zdol
ność manewru geostrategicznego” - geostrategic manoeuvrability), a także pod
kreślanie technologicznego geniuszu i kreowanie obrazu Chin jako wielkiej potęgi. 
W ujęciu Coopera współcześnie można mówić o „trzech prawach Wielkiej Strategii 
Chin” (3 Laws of Chinas Grand Strategy). Pierwsze odnosi się do utrzymania in
tegralności terytorialnej kraju i wykorzystywania w szerokim stopniu „miękkiej” 
i „twardej” siły w realizacji wyznaczonych celów. Dnigie opiera się na założeniu, iż 
Tajwan stanowi niezbywalną część Chin. Trzecie z kolei mówi o niepodejmowaniu 
działań poza własnymi granicami i nieatakowaniu innych krajów, z wyjątkiem sytu
acji, gdy naruszone zostanie którekolwiek z przedstawionych praw8 *.

• S. Cooper, Chinas Path to Power, SinoDefence.com, http://www.sinodefence.com/research/ 
china-path-to-power/default.asp (13 IV 2012).

’ Program Czterech Modernizacji został przyjęty podczas plenum Komunistycznej Partii 
Chin w grudniu 1978 roku. Określał zasady przeprowadzania zmian w strategicznych obszarach 
związanych z rolnictwem, przemysłem, obroną narodową oraz nauką i techniką. Program nie 
zakładał reform w zakresie obowiązującej ideologii państwowej.

Przyjęta strategia działania staje się konsekwencją ograniczonych możliwości 
postępowania w walce o dominację w globalnym układzie sił. Zhang Yunling i Tang 
Shiping, kreśląc podstawowe wytyczne Wielkiej Strategii Chin (China's Grand 
Strategy), zwracali uwagę na mocarstwowe aspiracje Pekinu, za czym przemawia 
aktywnie prowadzona, pomimo świadomości własnych ograniczeń, wielkomocar
stwowa polityka zagraniczna (daguo waijiao). Ma ona służyć stworzeniu rozległej 
sieci przyjaznych stosunków z głównymi potęgami świata i ochronie własnego wi
zerunku jako wielkiej potęgi zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przy zało
żeniu, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi zawsze wykazywały zmienną koniunk
turę, Chiny powinny rozwijać przyjazne kontakty z państwami sąsiednimi (mulin 
youhao, wending zhoubian). O aspiracjach Pekinu świadczą również podejmowa
ne coraz częściej działania w ramach różnych inicjatyw i instytucji wielostronnych 
w skali regionalnej i globalnej, wyraźnie zauważalne od początku lat 90. ubiegłego wieku. 
W kontekście przejmowania większej odpowiedzialności za sprawy światowe moż
na domniemywać, że w przyszłości będzie obserwowana znacznie większa selek
cja w zakresie wyboru rodzajów owej odpowiedzialności. Współczesna wizja po
tęgi chińskiej stanowi nawiązanie do pomysłów pierwszego prezydenta Republiki 
Chińskiej Sun Yatsena (1866-1925) i jego następców, którzy podkreślali, że Chiny 
należą do grona państw dużych czy też znaczących/wpływowych (da guo). Kon
cepcja ta jest także inspirowana tezami Deng Xiaopinga, który uwypuklał znaczenie 
stabilnego i pokojowego środowiska międzynarodowego, niezbędnego dla pomyśl
nej realizacji programu Czterech Modernizacji’. Własne ograniczenia, czy raczej 

SinoDefence.com
http://www.sinodefence.com/research/
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ich świadomość, nic pozwalały na skuteczną realizację wszystkich planów, dlatego 
Chiny nie pretendowały do roli przywódczej (huyao dangtou - do not seek leader
ship}. Ważnym elementem w określaniu założeń aktualnej strategii Pekinu jest także 
świadomość działania w sprzężonym ze sobą układzie międzynarodowym. Kryzys 
finansowy, który dotknął gospodarki azjatyckie w 1997 roku, unaocznił chińskim 
decydentom, iż kwestie związane z gospodarką i bezpieczeństwem kraju zależą 
w znacznym stopniu od interakcji ze światem zewnętrznym10 11. Można zauważyć, że 
w ciągu dekady zakres tych powiązań zwiększył się wielokrotnie. Wstąpienie Chin 
do Światowej Organizacji Handlu 10 listopada 2001 roku spowodowało, że chińska 
gospodarka stała się integralną częścią globalnego systemu. Załamanie na rynkach 
finansowych trwające od drugiej połowy 2008 roku pokazało dobitnie, iż będący jej 
następstwem kryzys ma znacznie większy wpływ na sytuację w Państwie Środka, 
aniżeli miało to miejsce jeszcze dziesięć lat wcześniej.

10 Zhang Yunling, Tang Shiping, Chinas Regional Strategy, [w:] Power Shift. China and 
Asia's New Dynamics, red. D.L. Shambaugh, University of California Press, Berkeley 2005, 
s. 48-50.

11 J. Rowiński, Chiny: nowa globalna potęga? Cień dawnej świetności i lat poniżenia, [w:] 
Dokąd zmierza świat?, red. A.D. Rotfeld, PISM, Warszawa 2008, s. 362.

Dokonując przeglądu dzisiejszych wyzwań, z jakimi muszą zmagać się Chiny, 
funkcjonując w przestrzeni międzynarodowej, należy uwypuklić znaczenie róż
norodnych czynników. Jan Rowiński rozpatrywał to zagadnienie w trzech aspek
tach: gospodarczym, militarnym oraz kulturowo-cywilizacyjnym i ideologicznym. 
W pierwszym z nich zwracał uwagę na szybko rosnący eksport tanich chińskich 
towarów konsumpcyjnych i rolnych, co ma wpływ na międzynarodowe rynki. 
Wyzwanie stanowi gwałtownie rosnący deficyt handlowy wszystkich partnerów 
Pekinu spoza Azji. Chiński rozwój gospodarczy będzie również prowadził do za
ostrzenia walki o kurczące się zasoby surowców naturalnych, głównie ropy i gazu. 
W opinii Rowińskiego:

[...] niezwykle ekspansywna polityka energetyczna Chin, gigantyczne inwesty
cje w tym zakresie w Azji Południowo-Wschodniej i Środkowej, w regionie ka
spijskim, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Afryce i Ameryce Południowej, 
a także w Australii oraz rozbudowywana infrastruktura chińskich linii przesyłowych 
dają przedsmak wyzwania, przed jakim stają dominujące dotychczas na rynku ener
getycznym potęgi, takie jak USA, Europa i Rosja".

W aspekcie militarnym niepokój wiąże się z modernizacją tamtejszej armii 
oraz rozbudową potencjału wojskowego. Największe obawy odnoszą się do nie
zbyt czytelnej wielkości wydatków budżetowych w tej sferze. Dodatkowo należy 
uwzględnić ogromne zainteresowanie Pekinu najnowocześniejszymi technologiami 
i zaawansowaną techniką elektroniczną oraz zmianę doktryny militarnej kładącej 
nacisk na przygotowywanie się do lokalnych, ograniczonych wojen. Aspekt kul- 
turowo-cywilizacyjny i ideologiczny podkreśla z kolei znaczenie „miękkiej” siły 
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w polityce zagranicznej Pekinu. Promocja danych wzorców i wartości, propago
wanie określonej wizji rozwojowej w poszczególnych dziedzinach ma za zadanie 
budowanie przyjaznego klimatu poza granicami Chin12.

12 Szerzej zob.: ibidem, s. 360-365.
,3 Chinas Peaceful Development, The Information Office of the State Council, The Peoples 

Republic of China, 6 IX 2011, Beijing.
14 President Hu Pledges Peaceful Development, „China Daily”, 9 V 2008.

Pekin podkreśla pokojowy wymiar lansowanej przez siebie polityki zagranicz
nej. W dokumencie China’s Peaceful Development, wydanym we wrześniu 2011 
roku, można przeczytać, że Chiny wybrały drogę pokojowego rozwoju i zobowią
zują się do utrzymania światowego pokoju oraz promowania rozwoju i dobroby
tu wszystkich krajów. Pokojowy rozwój jest strategicznym wyborem dokonanym 
przez Chiny dla pomyślnej realizacji procesu modernizacji. W sferze międzynaro
dowej Pekin zamierza lansować ideę harmonijnego świata, promowania nowego 
sposobu myślenia o sprawach bezpieczeństwa, opartego na wzajemnym zaufaniu, 
wzajemnych korzyściach, równości i współpracy, promowaniu współpracy regio
nalnej i stosunków dobrosąsiedzkich. Takie ujęcie stanowi wynik własnych do
świadczeń historycznych i kulturowych Państwa Środka. W dokumencie zwrócono 
uwagę na unikalne cechy cywilizacji chińskiej, charakteryzowanej poprzez trwa
łość, inkluzywizm oraz otwartość, w oparciu o które dochodziło do interakcji ze 
światem zewnętrznym. W ujęciu Chin stosunki pomiędzy krajami winny opierać się 
na wzajemnym szacunku oraz równości, niezależnie od wielkości terytorialnej, siły 
czy bogactwa13. Współcześnie Chiny nie podkreślają zbyt mocno aspektu militarne
go. Świadczy o tym wypowiedź Hu Jintao z maja 2008 roku, kiedy podczas wizyty 
w Tokio mówił, że Chiny nigdy nie będą stanowiły militarnego zagrożenia dla żad
nego państwa. Przywołując tezę o pokojowym rozwoju, podkreślił jednocześnie, iż 
Chiny nie będą dążyły do hegemonii i ekspansji terytorialnej14. Zmiany w doktrynie 
militarnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej potwierdzają odejście od mani
festowania elementu konfrontacyjnego. Wedle Davida Shambaugha można wymie
nić cztery fazy rozwoju doktryny ChAL-W:
• wojna ludowa (1935-1979);
• wojna ludowa z uwzględnieniem elementów nowoczesności (1979-1985);
• wojna ograniczona (1985-1991);
• wojna ograniczona uwzględniająca znaczenie zaawansowanych technologii (od 1991).

Pierwszy z tych etapów charakteryzował się przekonaniem o nieuchronności 
wojny. Zmiana światopoglądowa nastąpiła z końcem lat 70. ubiegłego wieku, kiedy 
zainicjowano stopniową modernizację armii realizowaną w połączeniu z rozwojem 
ogólnonarodowym. W kolejnej fazie w założeniach chińskich strategów pojawiły 
się nowe pojęcia dotyczące wojny lokalnej (jubu zhangzheng) i wojny ograniczonej 
(youxian zhanzheng), które zastąpiły dominujący do tej pory w konfliktach mię
dzynarodowych termin wojny totalnej (zongti zhangzheng). Wojny lokalne i ograni
czone były charakteryzowane głównie poprzez pryzmat geograficzny. Konflikty te 
nie zmieniały znacząco dotychczasowych układów w skali globalnej i regionalnej. 
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Zaangażowanych w nie było zwykle dwóch uczestników. Mowa była tu głównie 
o wojnach krótkotrwałych, aczkolwiek zdarzały się wyjątki, czego przykładem 
mogła być choćby toczona w latach 80. wojna irańsko-iracka. W początku lat 90. 
zwrócono z kolei uwagę na zastosowanie w szerszym stopniu nowoczesnych metod 
prowadzenia wojny15.

15 Szerzej zob.: D.L. Shambaugh, Modernizing Chinas Military. Progress, Problems, and 
Prospects, University of California Press, Berkeley 2003, s. 56-107.

16 Chinas National Defense in 2008, Information Office of the State Council of the Peoples 
Republic of China, I 2009, Beijing.

17 Ibidem.

Współcześnie Pekin deklaruje, iż wojna zyskuje uzasadnienie jedynie w sytu
acjach obrony własnego terytorium lub zagrożenia żywotnych interesów narodo
wych. Podstawowa zasada chińskiej strategii obronnej mówi o nieinicjowaniu ata
ku. W ten klimat wpisuje się koncepcja nieużycia broni nuklearnej przez państwo 
jako pierwsze (the policy of no first use of nuclear weapons)'6. Za defensywnym 
charakterem polityki obronnej Chin ma przemawiać wielkość wydatków budże
towych przeznaczanych na cele wojskowe. Według oficjalnych danych przedsta
wionych w China s National Defense in 2008 budżet wojskowy w 2008 roku wy
niósł 417,769 mld RMB (około 48 mld USD) i był wyższy w stosunku do roku 
poprzedniego o ponad 17%. Pekin podkreślał jednak, iż wielkość tych wydatków 
pozostawała na relatywnie niskim poziomie w porównaniu z innymi głównymi 
mocarstwami świata. Dla porównania w 2007 roku miały one stanowić zaledwie 
7,51% wydatków poniesionych przez Stany Zjednoczone i 62,43% przez Wielką 
Brytanię17. Oczywiście należy zauważyć, że dane te nie prezentowały prawdziwe
go obrazu, gdyż w tym zestawieniu Chiny nie uwzględniały choćby swoich pro
gramów zbrojeniowych. Dodatkowo ciekawą kwestią pozostawało to, iż tamtejszy 
budżet wojskowy zawsze był wspierany przez wpływy z innych budżetów mini
sterialnych. Tym samym wydaje się racjonalne, by przynajmniej podwoić kwotę 
oficjalnie podawaną przez Pekin w kontekście określania rzeczywistych wydatków 
na cele wojskowe.

Pekin stara się przesunąć punkt ciężkości na inne strefy, silnie koncentrując 
swoją uwagę na nietradycyjnych aspektach bezpieczeństwa. Qiao Liang oraz Wang 
Xiangsui, autorzy książki Unrestricted Warfare. China ’s Master Plan to Destroy 
America, zwracali uwagę na nadmierne przywiązanie Stanów Zjednoczonych do 
kwestii militarnych i przecenianie potęgi wojska dla spraw bezpieczeństwa. Wska
zywali jednocześnie na znaczenie innych elementów w prowadzonej walce o do
minację w świecie. Wymieniali w tym względzie szeroki katalog różnego rodzaju 
wojen o charakterze niemilitarnym, jako przykłady podając:
• wojnę psychologiczną (psychological warfare), polegającą na szerzeniu pogło

sek mających na celu zastraszenie przeciwnika i złamanie jego woli;
• wojnę przemytniczą (smuggling warfare), wprowadzającą zamieszanie na ryn

kach i wpływającą na ustanowiony porządek gospodarczy;
• wojnę medialną (media warfare), pozwalającą manipulować odbiorcami;
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• wojnę narkotykową (drug warfare), umożliwiającą osiąganie nielegalną drogą 
szybkich i ogromnych korzyści poprzez wywoływanie katastrof w innych krajach;

• wojnę sieciową (network warfare), pozwalającą na anonimowe operowanie 
w przestrzeni cybernetycznej;

• wojnę technologiczną (technological warfare), umożliwiającą tworzenie mono
poli poprzez niezależne regulacje standardów;

• wojnę fałszowania (fabrication warfare), prezentującą przeciwnikowi sfabryko
wany obraz własnej realnej siły;

• wojnę surowcową (resource warfare), zmierzającą do przejmowania zasobów 
naturalnych;

• wojnę pomocy gospodarczej (économie aid warfare), polegającą na szerokim 
świadczeniu przysług przy jednoczesnym niejawnym przejmowaniu kontroli 
nad wybranymi obszarami;

• wojnę kulturową (cultural warfare), zmierzającą do zestawienia wiodących 
trendów kulturowych z odmiennymi punktami widzenia;

• wojnę z wykorzystaniem prawa międzynarodowego (international law warfare), 
polegającą na wykorzystaniu pojawiających się sposobności do przeforsowania 
odpowiednich regulacji międzynarodowych18.

'• Qiao Liang, Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare. Chinas Master Plan to Destroy 
America, Pan American Publishing Company, Panama 2002, s. 42-43.

19 R. Kaplan, Chinas Grand Map. How Far Will Beijing Reach on Land and at Sea?, „Foreign 
Affairs” 2010, nr 5/6, s. 23-24.

To wyliczenie określa wielotorowy schemat działań Pekinu mających związek 
z dążeniem do realizacji zasadniczych celów w polityce zagranicznej. Robert Ka
plan pisał na łamach „Foreign Affairs”, że dynamika przeobrażeń wewnątrz Chin 
stanowi projekcję zewnętrznych ambicji. Imperia tworzą się w sposób organiczny. 
Chiny zmierzają dzisiaj do konsolidacji swych granic i otwarcia na świat. Tamtej
sza polityka zagraniczna w swoim wymiarze jest jednak tak samo agresywna, jak 
amerykańska sto lat wcześniej, ale wynika to z zupełnie innych powodów. Pekin 
nie prezentuje misjonarskiego podejścia do spraw światowych, chcąc szerzyć swoją 
ideologię lub proponować swój system rządów. Postęp moralny w stosunkach mię
dzynarodowych jest zatem celem Amerykanów, a nie Chińczyków. Działania Peki
nu poza granicami podyktowane są kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, stra
tegią surowcową zmierzającą do podniesienia standardów życia własnej ogromnej 
populacji obejmującej jedną piątą ludzkości. Dlatego obserwujemy stały rozwój re
lacji z krajami zasobnymi w surowce naturalne. To, co stanowi o wyjątkowej aktyw
ności Chin za granicą, ma silny związek z narodowym interesem - ekonomicznym 
przetrwaniem. Chiny mogą być zatem określane, używając słów Kapłana, mianem 
iiber-realist power19

O słuszności tez Kapłana świadczą słowa samego wicepremiera Chin Li Ke- 
qianga, który w lipcu 2010 roku mówił, iż bezpieczeństwo energetyczne jest klu
czowe w kontekście dokonującej się w Chinach urbanizacji i uprzemysłowienia, jak 
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również utrzymania zrównoważonego i relatywnie szybkiego rozwoju gospodarcze
go w długiej perspektywie czasowej20.

20 Chinese Vice Premier Stresses Energy Conservation, Efficiency, „People’s Daily” (Xinhua), 
24 VII2010.

21 Hu Jintao, op. cit., s. 23.
22 Pan Letian, The new 11th Five-Year Guidelines, State Council PRC, 9 XI 2005.

Nowa strategia działania wyraźnie koresponduje z przyjętą krajową koncepcją 
rozwojową. W czasie XVII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który odbył się 
w październiku 2007 roku w Pekinie, przedstawiono oficjalnie plan dokonywania 
reform w perspektywie długofalowej. Przyjęta wówczas koncepcja „Harmonijnego 
Społeczeństwa” (hexie shehui) podkreślała znaczenie przekształceń wewnątrzkra- 
jowych, zakładając zrównoważony wzrost gospodarczy, rozwój regionów Chin Za
chodnich i Centralnych, rozwój obszarów wiejskich. Najważniejsze kryterium przy
świecające twórcom reform określało zasady zmierzające do osiągnięcia równowagi 
rozwojowej w pięciu przestrzeniach:
• pomiędzy miastem a wsią;
• pomiędzy regionami;
• pomiędzy rozwojem ekonomicznym a społecznym;
• pomiędzy człowiekiem a środowiskiem;
• pomiędzy rozwojem wewnętrznym a polityką „otwarcia” na świat zewnętrzny.

Podczas pamiętnego zjazdu Hu Jintao mówił o promocji zrównoważonego roz
woju, podkreślając konieczność dokonywania modyfikacji w ramach dotychcza
sowego modelu rozwojowego. Nowy plan zakładał czterokrotny wzrost PKP per 
capita do 2020 roku (przy uwzględnieniu 2000 roku jako bazowego) poprzez opty
malizację struktury gospodarczej oraz zwiększenie korzyści ekonomicznych dzięki 
zmniejszeniu konsumpcji zasobów naturalnych i ochronie środowiska21.

W XI Planie Pięcioletnim (2006-2010) na bazie naukowej koncepcji rozwo
ju poruszono kwestie związane z koniecznością zmiany dotychczasowej struktury 
opartej tylko na taniej sile roboczej, funduszach i zasobach naturalnych na rzecz 
dobrze wykształconych pracowników, poprawy jakości nauki i techniki, a także mo
delu rozwoju zależnego nie tylko od ilości i szybkości, ale również od wysokiej 
jakości oraz oszczędności energii. Nowy model rozwoju powinien w tej sytuacji 
uwzględniać cele strategiczne obejmujące podniesienie innowacyjności, przekształ
cenie modelu rozwoju gospodarczego, przyjęcie nowej formy uprzemysłowienia 
oraz budowy społeczeństwa, które jest energooszczędne, przyjazne dla środowiska 
oraz w pełni skoordynowane i zrównoważone22.

Wraz z przyjęciem XI Planu Pięcioletniego w 2006 roku Chiny zainicjowały 
kampanię na rzecz ograniczenia zużycia energii. Plan realizowany z udziałem po
nad tysiąca firm doprowadził do oszczędności równowartej 150 min ton ekwiwa
lentu węgla w okresie 2006-2010. Na tym jednak nie kończy się wyliczanie, gdyż 
w kolejnych pięciu latach (2011-2015) zakłada się dalsze oszczędności na poziomie 
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670 min ton ekwiwalentu węgla2’. W opublikowanym w lipcu 2011 roku wspólnym 
dokumencie ministerstwa finansów oraz ministerstwa transportu znalazł się zapis 
mówiący o tym, iż Chiny będą dążyć do oszczędności energii oraz redukcji emisji 
w transporcie drogowym i żeglugowym w ciągu najbliższych pięciu lat. Instytucje 
publiczne i firmy, które prowadzą politykę oszczędności energii i redukcji emisji 
będą kwalifikowały się do wsparcia finansowego ze środków budżetu centralnego. 
Dokument nie określił, ile wyniesie łączna kwota finansowania do 2015 roku, jednak 
wskazywano, że w ramach programu może być przeznaczona suma około 10 min 
RMB (1,55 min USD) dla podmiotów, które podejmą skuteczne działania oszczęd
nościowe. Firmy i instytucje publiczne mogą otrzymać nagrody w wysokości 600 
RMB za każdą zaoszczędzoną tonę ekwiwalentu węgla. Uczestnicy programu będą 
jednocześnie uzyskiwać do 2 tys. RMB za każdą tonę ropy, z której zrezygnują na 
rzecz paliw alternatywnych23 24.

23 Chinas Energy-Saving Campaign Saves ISO mln Tons of Coal, „Global Times” (Xinhua), 
3X2011.

24 China to Strengthen Energy Saving in Transport, „China Daily” (Xinhua), 6 VII 2011.

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga realizacji przez centralne wła
dze skutecznych działań nie tylko na gruncie wewnętrznym, ale również podjęcia 
szeroko zakrojonej aktywności na arenie międzynarodowej. Strategia pozyskiwania 
surowców naturalnych w świecie staje się w obecnych uwarunkowaniach geopoli
tycznych jedną z podstawowych wytycznych polityki zagranicznej Pekinu. Skon
centrowanie się na tym aspekcie determinowane jest wyraźnie sytuacją wewnętrz
ną i wyrastającymi z niej potrzebami. Zainicjowanie polityki reform i „otwarcia na 
świat” ponad trzy dekady temu doprowadziło do szybkiego rozwoju chińskiej go
spodarki. Niewątpliwie jednym z kluczowych następstw tego stanu rzeczy stało się 
chroniczne wręcz zapotrzebowanie na surowce.



Część I

Sektor energetyczny w Chinach
Charakterystyka głównych źródeł energii

Nowy wymiar polityki energetycznej

Gospodarka chińska w ciągu trzech dekad, w latach 1978-2008, wykazywała śred
nioroczny wzrost na poziomie 9,8%'. W tym samym czasie wzrosły wyraźnie do
chody mieszkańców kraju. W 1978 roku nie przekraczały one 400 USD rocznie, 
w 2000 roku wzrosły już jednak do poziomu ponad 800 USD, trzy lata później do 
1 tys. USD, a w 2008 roku - do 3 tys. USD2. Wzrost dochodów automatycznie wy
zwala zapotrzebowanie na towary konsumpcyjne, w tym również energochłonne. 
Nic więc dziwnego, że tylko w okresie ostatnich trzydziestu lat konsumpcja energii 
wzrastała średnio o 5,2% rocznie1.

1 China Statistical Yearbook - 2009, National Bureau of Statistics of China, China Statistic Press, 
Beijing 2010.

1 Chinas GDP Per Capita to Reach $4,000, „People’s Daily”, 21 XII 2009.
J Coal Consumption is Slashed, „China Daily” (Xinhua), 10 X 2009.

Chińska gospodarka potrzebuje zagranicznych surowców energetycznych. Opar
cie się wyłącznie na własnych zasobach jest daleko niewystarczające. Dlatego też 
w latach 90. ubiegłego wieku Pekin zainicjował niezwykle ożywioną ekspansję dy
plomatyczną zmierzającą do zdobycia nowych źródeł zaopatrzenia. Starając się za
spokoić swoje niedobory surowcowe, skoncentrował swoją działalność na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji Centralnej oraz w Azji Południo
wo-Wschodniej. Najczęściej w zamian za dostarczane surowce energetyczne Chiny 
dokonują szeregu inwestycji w lokalną infrastrukturę oraz dostarczają zaawanso
wane technologie państwom przyjmującym. Inwestycje obejmują także miejscowy 
przemysł oraz inne strategiczne z punktu widzenia danego kraju dziedziny. Biorąc 
pod uwagę ostatnie lata w zakresie konsumpcji światowej energii, wyraźnie widać 
rosnące z każdym rokiem zapotrzebowanie Chin w tym względzie. W 1991 roku * 1 
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ich udział w światowym zużyciu energii wynosił 9%4. W 2010 roku stały się one 
już największym konsumentem energii na świecie. Publikowany rokrocznie raport 
BP Statistical Review, potwierdzając te dane, wskazywał, że w tym samym czasie 
światowa konsumpcja energii osiągnęła rekordowy poziom 5,6%, nienotowany od 
1973 roku. Zużycie energii w Chinach wzrosło o 11,2%, co oznaczało, że zdetro
nizowały one dotychczasowego lidera - Stany Zjednoczone. Udział Chin w świa
towej konsumpcji energii wzrósł do 20,3%. Dla porównania udział USA wyniósł 
19%, a kolejnej w zestawieniu Rosji 5,8%5. Wedle informacji Państwowej Komisji 
ds. Rozwoju i Reform (National Development and Reform Commission - NDRC) 
oraz Państwowego Biura Statystycznego (National Bureau of Statistic), konsump
cja energii w Chinach w latach 2006-2010 wzrastała o 6,6% rocznie, podczas gdy 
tempo wzrostu gospodarczego wynosiło średnio 11,2%. Wskaźnik wzrostu zużycia 
energii do tempa wzrostu gospodarczego spadł do poziomu 0,59 w 2010 roku wobec 
poziomu 1,04 kończącego X Plan Pięcioletni (2001-2005)6.

4 BP Statistical Review of World Energy, VI 2007.
5 BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
6 China Makes Headway in Energy Savings Over Past 5 Years, „Global Times” (Xinhua), 11 VI2011.
7 Annual Energy Outlook 2007. With Projections to 2030, Energy Information Administration 

(ELA), II 2007.
8 BP Energy Outlook 2030, London, I 2011.

Zjawisko niedoborów surowcowych dotyka państw najszybciej się rozwija
jących, takich właśnie jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone. Zgodnie z rapor
tem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (Energy Information Administration 
- EIA) do 2030 roku konsumpcja energii na świecie ma się zwiększyć o połowę. 
Zapotrzebowanie na takie surowce, jak węgiel kamienny oraz kopalne złoża paliw 
płynnych (ropa naftowa i jej pochodne), będzie systematycznie rosnąć we wspo
mnianym okresie. Zmianie ulegnie jedynie struktura udziału poszczególnych źró
deł energii7. Światowe zużycie energii pierwotnej wzrosło o 45% w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat, na tym jednak nie koniec, zważywszy, że w ciągu kolejnych dwóch 
dekad może wzrosnąć o kolejne 39%. Globalny wzrost sektora energii w tym cza
sie zdominują gospodarki krajów wschodzących, głównie Chin, Indii, Brazylii 
oraz Rosji8.

Dążenia na rzecz zapewnienia stabilnych dostaw surowcowych pozostają imma- 
nentną częścią walki, jaka rozgrywa się pomiędzy mocarstwami o prymat w świecie. 
Kolejne posunięcia Pekinu stanowią przygotowanie gruntu pod realizację przyszłych 
aspiracji wielkomocarstwowych. W poszczególnych częściach globu na różnych 
płaszczyznach rozgrywa się konflikt mocarstw. Spory koncentrują się wokół rozsze
rzenia wpływów w strategicznych obszarach. Uważnie obserwując obecne wyda
rzenia, można wysunąć wniosek, że konflikty pomiędzy państwami dominującymi 
w świecie wpisane są w naturę wzajemnych stosunków. Chiny odgrywają w tej grze 
jedną z pierwszoplanowych ról. Po załamaniu się układu dwubiegunowego zdomi
nowanego w okresie zimnowojennym przez Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki 
na arenie międzynarodowej doszło do istotnych modyfikacji. Te pierwsze pozostały 
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jedynym mocarstwem o zasięgu globalnym. Chinom w nowym układzie przypadła 
rola mocarstwa regionalnego. Dla potrzeb chwili władze w Pekinie forsują obecnie 
ideę świata z wieloma punktami odniesienia, bez jednego ośrodka dominującego. Ta 
koncepcja, pożyteczna dzisiaj, z pewnością w dalszej perspektywie czasowej ule
gnie modyfikacji, gdyż w ciągu najbliższych dziesięcioleci Chiny powinny stać się 
realną przeciwwagą dla wpływów USA.

Wielkość ogólna chińskich zasobów naturalnych, zgodnie z informacjami 
rządowymi, jest całkiem duża i cechuje się sporą różnorodnością. Jednak ilość ta 
w kontekście uwzględnienia dużej liczby mieszkańców kraju nie przedstawia się 
już tak imponująco. W raporcie o stanie chińskich zasobów naturalnych z 2003 roku 
zatytułowanym China's Policy on Minerai Resources padło stwierdzenie, które sta
nowi doskonałą ilustrację dla takich spostrzeżeń:

Chiny są krajem rozwijającym się z dużą liczbą ludności i relatywnie małymi zaso
bami [surowców - przyp. Ł.G.J. Chiny będą kontynuowały pogłębianie reform, posze
rzając otwarcie, rozwijając socjalistyczną gospodarkę rynkową, podejmując drogę cią
głego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystywania i ochrony własnych zasobów. Chiny 
będą, jak zwykle, podejmowały aktywną rolę we współpracy międzynarodowej na rzecz 
rozwoju zasobów i ochrony środowiska oraz wspólne przedsięwzięcia z innymi pań
stwami zmierzające do stałego rozwoju ludzkiej społeczności’.

W opublikowanym pod koniec grudnia 2007 roku kolejnym ważnym doku
mencie poruszającym sprawy energetyki, China ’s Energy Conditions and Policies, 
można przeczytać, że Chiny są największym na świecie krajem rozwijającym się, 
pozostając jednocześnie drugim co do wielkości globalnym producentem i konsu
mentem energii. Jako niezastąpiony element rynku światowego, Chiny odgrywają 
coraz większą rolę w utrzymaniu globalnego bezpieczeństwa energetycznego* 10.

’ Chinas Policy on Mineral Resources (XII 2003), [w:] White Papers of the Chinese Government 
(2002-2004), Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, Foreign 
Languages Press 2005, s. 375 (ten cytat i inne w niniejszej pracy w tłumaczeniu autora).

10 White Paper on Energy. China s Energy Conditions and Policies, Information Office of the 
State Council of the People’s Republic of China, 26 XII 2007, Beijing.

Chiny podkreślają, iż dysponują bogatymi złożami surowców naturalnych, 
przede wszystkim węgla. Co prawda potwierdzone zasoby ropy naftowej i gazu 
ziemnego są stosunkowo niewielkie, ale pokłady łupków bitumicznych, gazu pozy
skiwanego z węgla oraz inne niekonwencjonalne zasoby kopalne stwarzają ogromne 
możliwości ich wykorzystania w niedalekiej przyszłości. Przy tej okazji należy jed
nak pamiętać o właściwych proporcjach uwzględniających ogromną liczbę miesz
kańców kraju. Ilość energii per capita pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. 
Zaburzona jest również dystrybucja zasobów w skali całego kraju. Odnotowuje 
się w tym miejscu wielką różnicę położenia pomiędzy producentami a konsu
mentami. Ważną sprawą pozostaje zatem stworzenie odpowiedniego mechanizmu 
dystrybucji energii. W dokumencie zwracano również uwagę na sprawy związane 
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z optymalizacją struktury zużycia energii, kładąc nacisk na kwestie ochrony śro
dowiska naturalnego".

Zdaniem Edwarda Haliżaka „z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia 
energetyczny wymiar bezpieczeństwa Chin jawi się jako najważniejszy lub wręcz 
kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego tego państwa”* 12 13. To sprawia, że w kon
tekście określania celów strategicznych w zakresie rozwoju energii polityka chiń
ska opiera się na uwzględnieniu własnego potencjału oraz korzyści wynikających 
z podstawowych założeń polityki „otwarcia się na świat”. Pekin podkreśla, że roz
wój energetyczny stwarza więcej możliwości w innych krajach i pozwala rozsze
rzyć światowy rynek, stanowiąc jednocześnie pozytywny wkład w bezpieczeństwo 
energetyczne na świecie i jego stabilność. Chiny położyły nacisk na oszczędność 
i ochronę własnych zasobów, wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki, jak również 
ochronę środowiska. W odniesieniu do przestrzeni międzynarodowej zapropono
wały model współpracy opartej na obopólnych korzyściach. Wraz z procesem glo
balizacji gospodarczej następuje sprzężenie ze światem zewnętrznym w dziedzinie 
energii, dlatego też Chiny chcą jawić się jako aktywny uczestnik międzynarodowej 
współpracy energetycznej. Przejawem podejmowanych działań kooperacyjnych 
stają się zabiegi na rzecz zmian ustawodawczych stwarzających korzystne warunki 
dla inwestycji dokonywanych przez podmioty zagraniczne. Podkreśla się znaczenie 
wspólnych badań i rozwoju zasobów ropy i gazu oraz niekonwencjonalnych źró
deł energii, a także zachęt do inwestowania w urządzenia energetyczne, takie jak 
choćby elektrownie. Pekin zapowiada kontynuację działań na rzecz utrzymania 
zrównoważonego rozwoju energetycznego i promocji zrównoważonego rozwoju 
światowych zasobów energii, co ma stanowić pozytywny wkład do globalnego 
bezpieczeństwa energetycznego1’.

" Ibidem.
12 E. Hal i żak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 124, Żurawia Papers, z. 10.
13 White Paper on Energy...

Rozpoznawanie własnych zasobów
Istotnym problemem, z jakim borykają się Chiny, jest koegzystencja lepszej jakości 
rud minerałów z gorszymi. Większość rodzimych zasobów znajduje się na potwier
dzonych obszarach rezerw surowcowych. Jak zaznaczają jednak władze chińskie, 
nadal istnieje dobra koniunktura dla pozyskiwania i odkrywania nowych pokładów 
surowców, szczególnie w odniesieniu do ropy, gazu, złota i węgla. Chiny poczy
niły w tej mierze znaczący krok do przodu, o czym świadczy rozpoznawanie no
wych zasobów. W 2007 roku dokonano największego od kilku dekad odkrycia złóż 
ropy na północy w okolicach wschodniego wybrzeża w Zatoce Bohai. Wedle sza
cunków mogą one zawierać ponad 1 mld ton ropy. W tym samym czasie krajowi 
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producenci ropy zaplanowali odkrycie do końca 2010 roku dziesięciu nowych pól 
naftowych zasobnych w rezerwy większe aniżeli 100 min ton w przypadku każdego 
z nich1'1. W 2010 roku Chiny zadeklarowały przeznaczenie 30 mid RMB (4,48 mid 
USD) w ciągu pięciu kolejnych lat na działania związane z poszukiwaniem złóż 
mineralnych, w celu zmniejszenia zależności importowej. Projekt poszukiwaczy 
realizowany będzie w dwudziestu jeden prowincjach. Wedle danych China Geo
logical Survey (CGS) z października 2010 roku, na przestrzeni ostatnich dwunastu 
lat chińscy geolodzy odkryli ponad dziewięćset miejsc zasobnych w złoża mineral
ne, w tym sto pięćdziesiąt dwa na dużą skalę. Pięć złóż, w prowincjach Liaoning, 
Hebei, Henan, Shandong i Shanxi, może zawierać 5 mid ton rudy żelaza. Rezerwy 
liczące ponad 38,5 min ton rudy miedzi zostały z kolei odkryte w Tybecie, Xinjian- 
gu i Yunnanie. Dzięki temu import rudy miedzi, rudy żelaza i sylwinu powinien sta
nowić odpowiednio mniej aniżeli 75, 50 i 60% zużycia tych minerałów w Chinach 
w ciągu następnych pięciu lat15. Tylko w ciągu pierwszych czterech lat realizacji 
XI Planu Pięcioletniego (2006-2010) krajowe zasoby węgla wzrosły o 26%, miedzi 
o 19% oraz żelaza o 9% w porównaniu z pierwszymi czterema latami X pięciolatki 
(200I-2005)16.

14 Chinas Oil Consumption to Hit 563M Tons in 2020, Xinhua, 8 IV 2008.
15 China to Spend 30 bln Yuan Exploring for Domestic Mineral Deposits Next 5 Years: Official, 

„People’s Daily" (Xinhua), 8 XI 2010.
16 Wang Qian, Govt Extends Resources Search, „China Daily”, 17 XI 2010.
17 China May Discover 32.3b Tons of Oil Reserve, „China Daily”, 7 VI 2010.

Wang Qian, Govt Extends...

Wedle informacji gazety „21 Century Business Herald”, powołującej się na do
niesienia Instytutu Badawczego Gospodarki i Technologii (Research Institute of 
Economics and Technology) przy koncernie China National Petroleum Corpora
tion (CNPC), w przyszłości mogą zostać odkryte w Chinach pokłady zawierające 
33,2 mid ton ropy. Największe ilości mają znajdować się we wschodnich obszarach 
kraju (12,21 mid ton, 38%), w zachodnich (11,4 mid ton, 35%) oraz w pasie przy
brzeżnym (8,63 mid ton)14 15 16 17. W Chinach zostało wyselekcjonowanych czterdzieści 
pięć miejsc, w których będą prowadzone poszukiwania nowych złóż. Będzie to jed
nocześnie jeden z kluczowych punktów realizowanych w ramach XII Planu Pięcio
letniego (2011-2015). Chiny w tym czasie rokrocznie będą inwestować 6 mid RMB 
w badania geologiczne. Ocena potencjalnej pojemności dwunastu ważniejszych su
rowców mineralnych w kraju powinna być znana przed końcem 2015 roku18.

Z ciekawszych pomysłów należy wspomnieć o zatwierdzonym na początku lip- 
ca 2011 roku przez rząd centralny planie dla przemysłu energetycznego pod na
zwą „złota strefa”, obejmującym prowincję Shaanxi oraz regiony autonomiczne 
Ningxia i Mongolię Wewnętrzną w północno-zachodnich Chinach. Wstępny plan 
dla obszarów zasobnych w surowce naturalne, obejmujących miasta Yulin w pro
wincji Shaanxi, Ordos w południowo-zachodniej Mongolii Wewnętrznej orazNing- 
dong w Ningxia, został zaproponowany po raz pierwszy w lutym 2010 roku przez 
wicepremiera Li Keqianga w trakcie kontroli przeprowadzanej w Ningxia. Strefa 
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rozciąga się na dziewięć miast i obszarów w prowincjach Shaanxi i Gansu oraz 
regionach autonomicznych Ningxia i Mongolii Wewnętrznej na powierzchni ponad 
240 tys. km2. „The Securities Times” szacuje, że dzięki przyjętym rozwiązaniom do 
2020 roku produkcja węgla w tej strefie wzrośnie do 1,45 mld ton, wydobycie ropy 
naftowej do 54 min ton, a gazu ziemnego do 55 mld m’1’.

19 Li Jiabao, Du Juan, China Approves Plan for Energy 'Golden Zone', „China Daily”, 
7 VII 2011.

20 China to Invest More in Oceanic Science, „China Daily” (Xinhua), 17 IX 2011.
21 Ibidem.
22 Meng Jing, Blue Economy Gets a Lift, „China Daily”, 19 VIII 2011.

W ramach realizacji XII Planu Pięcioletniego Chiny zamierzają także zwiększyć 
znaczenie gospodarki morskiej. Za tym rozwiązaniem przemawiają bogate zasoby 
morskie wzdłuż liczących 3 min km2 wód przybrzeżnych i 32 tys. km linii brze
gowej. Atutem są morskie złoża ropy naftowej szacowane na około 24,6 mld ton, 
a gazu ziemnego na ponad 1,6 mld m3. Zdaniem Michaela O’Toole, kierownika pro
gramu Sea Change Management w Irlandzkim Instytucie Morskim (Marine Institute 
of Ireland), Chiny spostrzegły potrzebę wykorzystania wód dla dalszego rozwoju 
własnej gospodarki. Sąsiednie wody mają dla nich wręcz strategiczne znaczenie, 
gdyż dzięki nowym przedsięwzięciom można rozwiązywać problemy w zakresie 
zatrudnienia, jak również pobudzać działalność gospodarczą w kontekście widocz
nego braku surowców na rynku wewnętrznym2“.

W połowie września 2011 roku chiński rząd określił wytyczne w zakresie roz
woju badań oceanicznych i technologii morskich na lata 2011-2015, zobowiązu
jąc się do przeznaczenia większych środków na inwestycje w rozwój gospodarki 
morskiej. Poszerzeniu wiedzy o morzu mają towarzyszyć badania koncentrujące 
się przede wszystkim na regionach polarnych oraz eksploracji środowiska głę
bokich mórz19 20 21.

W ramach podkreślenia znaczenia gospodarki morskiej rząd chiński podjął 
również decyzję o utworzeniu pilotażowych stref ekonomicznych w nadmorskich 
prowincjach Shandong, Zhejiang i Guangdong. Niedobory surowcowe i ogromne 
uzależnienie od zagranicznych dostawców zmuszają do podjęcia intensywnych 
poszukiwań nowych źródeł również na morzu. China National Offshore Oil Com
pany (CNOOC) planuje do 2015 roku zainwestować 350 mld RMB w ramach po
szukiwań krajowych złóż ropy i gazu. Z tego 20 mld RMB przeznaczone zostanie 
na eksplorację podmorskich złóż. Szef wykonawczy koncernu Yang Hua już za
znaczył, że w przewidywalnej przyszłości CNOOC nadal będzie koncentrować 
swoją działalność poszukiwawczą na Morzu Południowochińskim22.

Chiny kładą nacisk na rozwój gospodarki morskiej, nieco zaniedbywanej w cią
gu ostatnich dziesięcioleci. Profesor Li Jingyu z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Liaoning (Lioaning Normal University) pisał na łamach „China Daily”, że Chi
ny muszą chronić swoje zasoby morskie, kierując się względami ekonomicznymi 
i bezpieczeństwa. Jego zdaniem wielu psychologów i socjologów definiujących
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charakter narodowy Chin z perspektywy geograficznej jest skłonnych postrzegać 
go raczej jako „kontynentalny” (continental), a nie „oceaniczny” (oceanie). Taki 
pogląd dominował na przestrzeni wielu stuleci, będąc jeszcze bardzo popularnym 
w okresie maoistowskim. Jednak współcześnie coś zaczyna się zmieniać tym zakre
sie. Jedno z ważniejszych założeń XII Planu Pięcioletniego mówi bowiem wprost 
o rozwoju na lądzie i na morzu. W dobie globalizacji gospodarki Chiny muszą wy
korzystać atuty, jakie stwarza im geograficzna lokalizacja. To niemożliwe, by strate
giczny kierunek rozwoju kraju nic uwzględniał rozwoju przemysłu morskiego, gdyż 
konkurencyjność kraju zależy nie tylko od jego gospodarki, handlu i finansów, ale 
również od środowiska, kultury, energetyki, siły militarnej, polityki i wielu innych 
elementów. Na całym świecie podkreśla się znaczenie wód terytorialnych bogatych 
w zasoby naturalne, tym samym znaczenie morza będzie sukcesywnie wzrastać23.

23 Li Jingyu, Ocean of Dreams, „China Daily”, 19 VIII 2011.
24 Szerzej zob.: Chinas Policy on Mineral Resources..., s. 345-375.
25 Ibidem, s. 364.
26 Exxon Mobil, Aramco, Sinopec Announce $5 Billion Venture, „USA Today”, 30 III 2007.
27 Saudi Aramco, Sinopec to Conclude Qingdao Refinery JV Deal Soon, „Forbes”, 24 V 2007.

Głównym problemem chińskiej energetyki wciąż pozostaje sprawa ogromnych 
zróżnicowań regionalnych, co powoduje, że zachodnie i centralne obszary kraju za
sobne w surowce naturalne nie rozwijają się tak, jak ich odpowiedniki ulokowane na 
wschodzie. Dlatego coraz częściej pojawiają się oferty współpracy z zagraniczny
mi koncernami w zakresie pozyskiwania surowców energetycznych24. W 1982 roku 
Chiny otworzyły swój sektor naftowy na współpracę z zagranicą. Możliwość wyko
rzystania doświadczeń oraz zaawansowanej technologii przeważyła za podjęciem 
takiej decyzji. Pozyskanie zagranicznego kapitału oraz technologii już w wielu 
miejscach przyczyniło się do rozwoju chińskich złóż ropy i gazu25.

Pomimo tego, że miejscowe prawo gwarantuje chińskim koncernom uprzywile
jowaną pozycję pośród wszystkich udziałowców prowadzonego przedsięwzięcia, za
graniczne przedsiębiorstwa wykazują duże zainteresowanie tym rynkiem. Exxon Mo
bil, Saudi Aramco czy Total posiadają już znaczące udziały w chińskich rafineriach. 
Wśród przykładów wspólnych działań z zagranicznymi kontrahentami można przy
wołać zintegrowany projekt Fujian, obejmujący utworzone w marcu 2007 roku dwie 
spółki joint ventures pomiędzy Sinopec oraz Exxon Mobil i Saudi Aramco, o łącznym 
kapitale 5 mid USD, związany z rozwojem rafinerii petrochemicznych oraz obsługą 
siedmiuset pięćdzisięciu stacji paliw26. W maju tego samego roku zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Sinopec a Saudi Aramco w sprawie stworzenia wspólne
go przedsięwzięcia rafineryjnego w Qingdao we wschodnich Chinach27. Ożywioną 
współpracę z zagranicznymi koncernami prowadzi China National Petroleum Corpo
ration (CNPC). Do grona jego głównych partnerów zaliczają się Total, Royal Dutch 
Shell oraz Chevron. Wśród przykładów kooperacji należy wymienić porozumienie 
z francuskim Total dotyczące zagłębia gazowego Południowy Sulige w Mongolii 
Wewnętrznej. W tym przedsięwzięciu CNPC zatrzymał pakiet większościowy 51% 
udziałów, podczas gdy reszta przypadła Total. W Sulige znajdują się jedne z najwięk
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szych pól naftowych i gazowych w Chinach. Dane CNPC wskazują, że zasoby gazu 
w tym regionie mogą wynieść nawet 534 m3 gazu28. W sierpniu 2007 roku ame
rykański Chevron uzyskał kontrakt na eksplorację złóż gazu w północno-wschod
niej części prowincji Sichuan, należących do Petrochina, spółki zależnej od CNPC. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami chiński końcem Petrochina miał pozostać 
partnerem Chevronu w procesie wydobycia29. W listopadzie 2009 roku China Natio
nal Petroleum Corporation podpisał z Chevronem porozumienie dotyczące wspólne
go wydobycia gazu z tych złóż. Nowa spółka joint venture, w której CNPC posiada 
51% udziałów, a Chevron 49%, to największe przedsięwzięcie związane z wydoby
ciem surowca na lądzie dokonywane z udziałem zagranicznego partnera. Na obsza
rze Chuandongbei w północno-wschodnim Sichuanie, liczącym prawie 2 tys. km2, 
znajdują się złoża szacowane na 5 bin stóp3 gazu30. Kooperacja z zagranicznym 
podmiotem widocza jest także w Changbei w prowincji Shaanxi, gdzie Petrochina 
podjęła współpracę z Shell. Dzięki temu produkcja gazu ziemnego w tym obszarze 
osiągnęła pułap 3,48 m3 w 2010 roku31. Obok wspomnianych wyżej przykładów 
pojawiają się również inne formy współpracy. W lipcu 2009 roku brytyjski British 
Petroleum rozpoczął negocjacje z chińskimi Sinopec i Petrochina w sprawie budo
wy dużych rafinerii. Suma 4,6 mid USD zainwestowanych już przez BP czyni ten 
koncern największym spośród zagranicznych inwestorów lokujących swój kapitał 
w chiński sektor energetyczny32. W drugiej połowie 2010 roku koncern China Natio
nal Offshore Oil Company uzgodnił warunki współpracy z Chevronem oraz British 
Petroleum w procesie wydobywczym w obszarze Morza Południowochińskiego33 *. 
Warto również wspomnieć o poszukiwaniach prowadzonych przez chińskie przed
siębiorstwa wespół z amerykańskim koncernem Philips Oil na wodach Zatoki Bohai 
i Morza Żółtego, po odkryciu w tym rejonie złóż ropy i gazu. Na uwagę zasługu
je współpraca CNOOC z Royal Dutch Shell. Utworzona w listopadzie 2005 roku 
spółka joint venture z kapitałem 12,1 mid RMB pozostaje największym wspólnym 
przedsięwzięciem chińskiego koncernu z zagranicznym partnerem. Shell przejawia 
ogromne zainteresowanie chińskim sektorem rafineryjnym. Na początku 2011 roku 
Shell rozpoczął negocjacje z CNOOC dotyczące jego udziału w drugiej fazie reali
zacji projektu rafinerii w Huizhou. Ta część inwestycji zaplanowanej do realizacji 
do 2014 roku pochłonie wedle szacunków 7,5 mid USD3“1. CNOOC współpracuje 
także z norweskim Statoil. Wspólny projekt dotyczy pól naftowych Lufeng 22-1.

28 Zhou Yan, CNPC, Total Plan Venture, „China Daily”, 25 II 2011.
29 PetroChina Picks Chevron for Sichuan Gas Field-WSJ, Reuters, 6 VIII 2007.
30 CNPC, Chevron Ink Sichuan Gas Field Development Deal, „China Daily”, 6 XI 2009. Stopa 

sześcienna odpowiada równowartości 0,028317 metrów sześciennych.
31 Zhou Yan, CNPC, Total Plan...
32 Zhi Hong, BP Talking to Oil Firms for Refinery, „China Daily”, 24 VII 2009.
33 Wan Zhihong, CNOOC Amends Output Deals with Chevron, BP, „China Daily”, 91X2010.
M Zhou Yan, Shell Wants to Join in CNOOC Refinery Plan, „China Daily”, 11 I 2011.
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Statoil wyraża jednak chęć rozszerzenia pola wzajemnej współpracy. Szczególne 
zainteresowanie norweskiego koncernu budzą chińskie złoża gazu łupkowego”.

Chińskie koncerny ruszają na podbój świata

Chińskie koncerny państwowe wykazują dużą aktywność na rynkach zagranicz
nych. Stanowi to pochodną strategii rządowej uznającej pozyskiwanie surowców 
energetycznych w świecie za sprawę kluczową dla bezpieczeństwa narodowego. 
Chińskie koncerny wykorzystują dostępne środki do poszukiwania zarówno bez
piecznych, jak i odpowiednio zasobnych złóż surowcowych poza granicami kraju, 
realizując w tych przypadkach ściśle wytyczne rządowe. Ważna rola w kontekście 
udzielanego wsparcia finansowego wybranym krajom przypada państwowemu 
Export-Import Bank of China - Eximbank (Chiński Bank Eksportowo-Importo- 
wy), powstałemu w 1994 roku. Dzięki temu chińskie przedsiębiorstwa mogą uzy
skiwać niskoprocentowe kredyty na działalność prowadzoną poza granicami kra
ju. Wszelkie ważne decyzje w sprawach energetycznych zapadają na najwyższym 
szczeblu. Dotyczy to zarówno procesów wydobywczych i inwestycyjnych w nowe 
złoża, jak również wytyczania przebiegu tras przesyłowych. Rosnące uzależnienie 
od importu energii doprowadziło do powołania w styczniu 2010 roku Narodowej 
Komisji Energetycznej (National Energy Commission - NEC) pod przewodnic
twem samego premiera Wen Jiabao, odpowiedzialnej za koordynowanie polityki 
w przestrzeni energetycznej kraju. Komisja określa strategię energetyczną, stan 
bezpieczeństwa energetycznego, a także zajmuje się koordynacją kluczowych 
programów związanych z krajowym rozwojem energetyki i współpracą międzyna
rodową”. Kwestiami związanymi z regulacjami prawnymi w sektorze paliwowym 
zajmuje się z kolei powołana do życia w 2008 roku Państwowa Administracja 
Energetyczna (National Energy Administration - NEA), funkcjonująca w ramach 
Komisji ds. Rozwoju Narodowego i Reform, podlegającej bezpośrednio Radzie 
Państwowej.

Większość projektów realizowanych poza Chinami ma wymiar zarówno go
spodarczy, jak i strategiczny. Pekin instrumentalnie wykorzystuje koncerny pań
stwowe do realizacji celów własnej polityki zagranicznej. Szef Petrochina Jiang 
Jiemin mawiał, że ów „strategiczny alians” ma wpływ zarówno na realizację glo
balnej strategii przez CNPC, jak również w szerszym stopniu gwarantuje bezpie
czeństwo energetyczne państwa* 37 *. W tym samym tonie wypowiadał się również 

55 He Shan, Norwegian Statoil in Shale Gas Talks with China, china.org.cn, 15 II 2011, 
http://www.china.org.cn/business/2011-02/15/content_21926213.htm (13 IV 2012).

M Chinas National Energy Commisson is Established, „People’s Daily”, 27 I 2010.
37 Jim Bai, Chen Aizhu, Chinas CNPC Gets $30 Billion Loan for Overseas Buys, Reuters,

9 IX 2009.

china.org.cn
http://www.china.org.cn/business/2011-02/15/content_21926213.htm
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jeden z członków kierownictwa tego koncernu, mówiąc, że bezpieczeństwo energe
tyczne państwa stoi na pierwszym miejscu, a interesy finny dopiero na drugim”.

Chińskie koncerny prowadzą działania z wielkim rozmachem. Wedle danych 
Thomson Reuters chińskie koncerny od 2007 do początku 2010 roku podpisały 
za granicą aż dwieście pięćdziesiąt sześć umów o łącznej wartości 68,6 mid USD, 
związanych z przejęciami w branżach surowcowych, głównie w sektorach związa
nych z ropą, gazem, metalami oraz w sektorach wydobywczych. Dla porównania 
w tym samym czasie Stany Zjednoczone zawarły siedemset siedemdziesiąt cztery 
umowy o wartości 58,3 mid USD39. China National Petroleum Corporation do końca 
2008 roku rozszerzył swoją działalność aż na dwadzieścia dziewięć krajów, w któ
rych realizował siedemdziesiąt pięć projektów współpracy, w tym także w pięciu 
strefach współpracy tworzonych w Azji Centralnej, Afryce, Ameryce Południowej, 
na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku40. We wrześniu 2009 roku CNPC 
otrzymał od China Development Bank (Chiński Bank Rozwoju) pożyczkę na pię
cioletni okres w wysokości 30 mid USD. Środki te miały ułatwić realizację planów 
sfinansowania projektów zagranicznych w 2009 roku41. CNPC jednocześnie poin
formował, że od początku 2009 roku, a zatem w czasie największych zawirowań 
na rynkach światowych, wydał kwotę 46 mid USD w ramach porozumień „pożycz
ka za ropę” (loan for oil) z Rosją, Wenezuelą, Brazylią, Kazachstanem i Angolą. 
Dwa miesiące wcześniej z ust premiera Wen Jiabao padła zapowiedź wykorzysta
nia ogromnych rezerw walutowych celem bezpośredniego wsparcia chińskich firm 
w zakresie inwestycji i dokonywania zakupów zagranicznych aktywów. O ogrom
nym zaangażowaniu kapitału za granicą świadczy fakt, iż w 2008 roku pozafinanso
we bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły 40,7 mid USD. Dla porównania 
w 2002 roku było to zaledwie 143 mln USD. Zdaniem głównego ekonomisty chiń
skiego oddziału banku HSCB Qu Hongbina, rząd zamierza gromadzić w przyszło
ści więcej długoterminowych realnych aktywów korporacyjnych. Wprawdzie Wen 
Jiabao nie podał, ile Chiny zamierzają wydać ze swoich rezerw (liczących wówczas 
2,132 bln USD), ale może to wyglądać na część strategii zmierzającej do unieza
leżniania się od dolara jako waluty rezerwowej. Dużą aktywność widać zwłaszcza 
w odniesieniu do sektorów związanych z bogactwami naturalnymi. Zakupom sprzy
jała niewątpliwie sytuacja kryzysowa na rynkach finansowych. W opinii prezesa 
China Development Bank Chen Yuana zagraniczne inwestycje mogą nabrać tempa, 
ale powinny jednak skupiać się na krajach rozwijających się zasobnych w surowce42.

” P. Wonacott, G.L. White, China Lines Up Oil Deals Far Afield, „The Wall Street 
Journal”, 19 XII 2003, [za:] M.T. Klarę, Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej 
zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, przeł. A. Czerwiński, Agencja Wydawnicza 
i Reklamowa AKCES, Warszawa 2006, s. 188, Myśl Polityczna.

” M. Flaherty, I. Geoghegan, China Bags Oil Sands Stake; Not Finished Yet, Reuters, 
13 IV 2010.

40 CNPC Expands Oil and Gas Business to 29 Countries, „China Daily” (Xinhua), 25 I 2009.
41 Wan Zhihong, CNPC Gets $30b to Fund Acquisitions, „China Daily”, 10 IX 2009.
42 J. Anderlini, China to Deploy Foreign Reserves and Support Overseas M&A, „Financial 

Times”, 21 VII 2009.
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Przychylność władz centralnych sprawia, że chińskie firmy wykazują dużą go
towość do dokonywania inwestycji za granicą. W badaniu przeprowadzonym na 
początku 2011 roku przez Chińską Radę ds. Promocji Handlu Zagranicznego (The 
China Council for the Promotion of International Trade - CCPIT) oraz Konferencję 
Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Tra
de and Development) aż 88% spośród tysiąca dwudziestu czterech badanych firm 
zadeklarowało chęć zwiększenia działalności inwestycyjnej za granicą w ciągu ko
lejnych dwóch do pięciu lat4’. Jak zaznaczył Li Xiaojing, szef działu finansowego 
Bank of China (Bank Chin), zagraniczne inwestycje pozwolą dokonać dywersyfi
kacji części rezerw. Azja, Europa i Ameryka Północna stanowić będą ważne cele 
na mapie inwestycyjnej Chińczyków. Warto podkreślić, że około dwóch trzecich 
badanych firm zainwestowało mniej niż 5 mln USD w 2010 roku, podczas gdy tylko 
8% to inwestycje na poziomie ponad 100 mln USD. W ciągu dwóch do pięciu lat 
około 30% ankietowanych firm zamierza jednak zainwestować większą sumę ani
żeli 5 mln USD. Trzeba też zaznaczyć, że 40% całości chińskich inwestycji za gra
nicą w 2010 roku stanowiły fuzje i przejęcia. Łączna ich wartość wyniosła 23,8 mid 
USD. Wedle danych ministerstwa handlu w 2010 roku chińskie firmy zainwestowa
ły w sumie 59 mid USD w trzech tysiącach stu dwudziestu pięciu zagranicznych fir
mach w stu dwudziestu dziewięciu krajach. Tym samym, jak podała Chińska Akade
mia Nauk Społecznych Społecznych (Chinese Academy of Social Science), Chiny 
stały się drugim co do wielkości na świecie, po Stanach Zjednoczonych, nabywcą 
zagranicznych aktywów* 44.

Lan Lan, Companies to Boost Overseas Investment, „China Daily”, 28 IV 2011.
44 Ibidem.

Tabele nr l i 2 obrazują procentowy rozkład dokonywanych inwestycji z po
działem na poszczególne regiony geograficzne oraz z uwzględnieniem sektorów. 
Badanie zostało przeprowadzone z udziałem stu trzydziestu jeden chińskich firm 
(niektóre z nich dokonywały inwestycji na wielu rynkach zagranicznych).

Tabela 1. Zagraniczne inwestycje w odniesieniu do poszczególnych regionów (w %) - 2010

Region Udział procentowy (%)
Azja 46

Ameryka Północna 27

Europa 23

Afiyka 22

Oceania 7

Ameryka Łacińska 3

Źródło: The China Council for the Promotion of International Trade and the United Nations Confe
rence on Trade and Development, [w:] Lan Lan, Chinese companies to boost overseas investment, 
„China Daily”, 28 IV 2011.
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Tabela 2. Zagraniczne inwestycje z podziałem na sektory (w %) - 2010

Sektor Udział procentowy (%)
Produkcja 33

Rolnictwo, leśnictwo, hodowla, rybołówstwo 17

Sprzedaż hurtowa i detaliczna 17

Górnictwo 13

Energetyka 5

Inne 15

Źródło: The China Council for the Promotion of International Trade and the United Nations Confe
rence on Trade and Development, [w:] Lan Lan, Chinese companies to boost overseas investment, 
„China Daily”, 28 IV 2011.

W 2009 ¡2010 roku Chiny udzieliły rządom i przedsiębiorstwom krajów roz
wijających się co najmniej 110 mid USD pożyczek, co oznacza, że suma ta była 
większa od tej, którą w tym samym czasie przeznaczył Bank Światowy (100,3 mid 
USD). Chińskie banki, takie jak China Development Bank, Export-Import Bank of 
China oraz Bank of China, z jednej strony rozszerzyły ofertę kredytową w zamian 
za gwarancję dostaw ropy naftowej, a z drugiej przeznaczały określone sumy na 
realizację projektów infrastrukturalnych w krajach takich, jak Ghana i Argentyna45.

45 Koh Gui Qing, Sui-Lee Wee, J. Thatcher, China Ahead of World Bank in Loans to
Developing Nations: Report, Reuters, 17 I 2011.

46 A. Maas ho, India Offers $5 Billion to Africa in Bid to Boost Ties, Reuters, 24 V 2011.

Spośród gospodarek wschodzących rywalizację z Chinami na tym polu zamie
rzają podjąć w najbliższych latach Indie. W czasie szczytu indyjsko-afrykańskiego 
w Addis Abebie pod koniec maja 2011 roku premier Manmohan Singh zapowiedział 
uruchomienie linii kredytowej dla krajów afrykańskich. W ciągu trzech lat Indie 
zamierzają przeznaczyć sumę około 5 mid USD na wspomaganie rozwoju gospo
darczego na kontynencie afrykańskim. Już w styczniu 2010 roku Indie zadeklaro
wały wzrost linii kredytowej dla Afryki z poziomu 2,15 mid USD do 5,4 mid USD 
w 2012 roku. Podczas szczytu w Addis Abebie Singh zapowiedział wsparcie dla 
projektów infrastrukturalnych, integracji regionalnej, szkolenia zawodowego i roz
woju zasobów ludzkich. Obok tej sumy Indie zamierzają także przeznaczyć 700 min 
USD na programy szkoleniowe, a kolejne 300 mln USD na wsparcie budowy linii 
kolejowej pomiędzy Etiopią a Dżibuti, projektu realizowa nego już od 2004 roku. 
Dodatkowe 2 mln USD ma zasilić konto Unii Afrykańskiej walczącej z problemem 
piractwa w Zatoce Adeńskiej. Indie pokazują tym samym, iż zamierzają stawić czo
ła wpływom chińskim na rynku afrykańskim. Świadczą o tym rosnące w szybkim 
tempie wskaźniki gospodarcze. W 2010 roku obroty handlowe pomiędzy Indiami 
a Afryką osiągnęły pułap 46 mid USD. Zważywszy, że na początku dekady wynosi
ły one około 3 mid USD, trzeba docenić skalę tego wzrostu46.
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W kontekście zakończonego szczytu indyjsko-afrykańskiego pada oczywiście 
pytanie, czy mamy do czynienia z kolejnym polem rywalizacji pomiędzy Pekinem 
a New Delhi. Próbą odpowiedzi na to pytanie mogą być opinie, które wyrazili na 
łamach dziennika „Global Times” Jagannath P. Panda z Instytutu Studiów w zakre
sie Obronności i Analiz w New Delhi (Institute for Defence Studies and Analyses) 
oraz Liu Zongyi z Instytutu Studiów nad Światową Gospodarką i Centrum Studiów 
Azji Południowej oraz Szanghajskich Instytutów nad Studiami Międzynarodowymi 
(Institute for World Economy Studies & Center for South Asia Studies, Shanghai 
Institutes for International Studies). Ten ostatni podkreślił, że nie można wykluczać 
rywalizacji czy sytuacji konfliktowych w relacjach z Indiami na tle Afryki, nie może 
to być jednak gra o sumie zerowej. Chiny wespół z Indiami stały się nowymi dawca
mi pomocy dla kontynentu afrykańskiego. W kontekście importu ropy z Afryki po- 
zostają jednak daleko w tyle za Europą i Stanami Zjednoczonymi, na które przypada 
odpowiednio 36 i 33% afrykańskiego rynku ropy. Problemem Chin i Indii w tej sy
tuacji nie jest wzajemna konkurencja, ale konkurencja z krajami zachodnimi. Panda 
z kolei podkreślał, że kontynent afrykański może w przyszłości stać się potencjalną 
areną rywalizacji chińsko-indyjskiej. Indie muszą wykorzystać korzyści, jakie nie
sie ze sobą bliskość geograficzna z Afryką. Konfrontacja w tych okolicznościach 
z pewnością będzie zawierać podtekst surowcowy47.

47 Yu Jincui, Africa Big Enough to Avoid Sino-Indian Conflict, „Global Times”, 2 VI 2011.
48 J. Hua, J. Bai, Ch. Lewis, Chinas CNOOC Plans up to $151 Billion Investment in 2011-15, 

Reuters, 4 I 2011.
49 Obszar upstream obejmuje poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Z kolei obszar downstream odnosi się do przerobu ropy i gazu, marketingu, dystrybucji i sprzedaży 
produktów ropopochodnych.

M Tona ekwiwalentu ropy naftowej (ton of oil equivalent), zwana również jednostką paliwa 
umownego, stosowana jest do celów porównawczych wielkości konsumpcji energii w różnych krajach. 
Przyjmuje się, że 1 tona ekwiwalentu ropy naftowej stanowi ilość energii uwolnionej w czasie spalania 
jednej tony ropy naftowej. Tona ekwiwalentu ropy zdefiniowana jest jako 41,868 GJ (11,630 MWh).

Szczególną aktywność poza granicami kraju wykazują chińskie koncerny nafto
we. Przedsiębiorstwo China National Offshore Oil Company zamierza przeznaczyć 
w latach 2011-2015 niebagatelną kwotę od 800 mid do 1 bln RMB (121-151 mid 
USD) na realizację planów inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem produk
cji oraz wzmożeniem działalności za granicą48. Bierny nie pozostaje także koncern 
China National Petroleum Corporation. Zależna od niego spółka Petrochina poin
formowała w maju 2011 roku o planie utworzenia nowych centrów operacyjnych 
w Singapurze, Londynie i Nowym Jorku, które pozwolą jej zintensyfikować obec
ność na zagranicznych rynkach surowcowych. Petrochina, tradycyjnie do tej pory 
skoncentrowana na sektorze upstream49 zamierza zwiększyć swoje wpływy poza 
granicami Chin, rozszerzając zakres swojej działalności handlowej. Petrochina 
pragnie podwoić od 2010 roku wartość swoich obrotów handlowych do poziomu 
200 mid USD w 2015 roku. Jednocześnie koncern CNPC zamierza w ciągu pię
ciu lat pozyskiwać z zagranicy 50% z łącznej ilości 400 min ton ekwiwalentu ropy 
naftowej50. Trzeba zaznaczyć, że Petrochina stworzyła już podstawy do mocnego 
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wejścia na rynki azjatyckie po nabyciu udziałów w rafinerii w Osace oraz Singapure 
Petroleum Co. Na dalszym etapie gra będzie się toczyć o niezwykle interesujący 
rynek rafineryjny w Europie, który stwarza nowe możliwości, dzięki osiągniętemu 
porozumieniu z brytyjskim Ineos Group Holdings Pic51.

sl Zhou Yan, PetroChina Boosts its Overseas Operations, „China Daily”, 19 V 2011.
52 Lan Lan, Crisis Good Opportunity for Chinese Companies to Go Global, „China Daily", 

12 IV 2010.
53 A. Driver, B. Reddall, BP Has Spend $19 bln on Oil Spill so Far-exec, Reuters, 29 III 2011.
54 BP Has Declined Sinopec's Offer to Buy Its Assets, „China Daily”, 30 VII 2010.

Globalny kryzys finansowy okazał się znakomitą szansą dla chińskich przedsię
biorstw prowadzących działania za granicą na nabycie po korzystnej cenie nowych 
aktywów. Zgodnie z da ymi ministerstwa przemysłu chińskie inwestycje zagranicz
ne w 2009 roku wzrosły aż o 54% w porównaniu z rokiem poprzednim, do poziomu 
9,4 mid USD. Zainteresowanie najczęściej przejawiano rynkiem samochodowym, 
stalowym, energetycznym oraz komputerowym. Emst&Young poinformował, że 
fuzje w chińskim przemyśle górniczym i metalowym zostały dokonane w tym sa
mym roku na kwotę 16,1 mid USD52.

Chiny nadal bacznie obserwują sytuację na rynku surowcowym i starają się 
natychmiast wykorzystać nadarzającą się okazję. Przykładem były działania, jakie 
podjęto tuż po eksplozji na platformie wydobywczej Deepwater Horizon znajdują
cej się 130 mil od południowo-wschodnich wybrzeży Nowego Orleanu w kwietniu 
2010 roku, która wywołała gigantyczny wyciek ropy do Zatoki Meksykańskiej. Ka
tastrofa ekologiczna doprowadziła zarządzający platformą koncern BP do ogrom
nych strat finansowych. Od momentu eksplozji do marca 2011 roku straty koncer
nu spowodowane skutkami wycieku ropy do Zatoki Meksykańskiej sięgnęły sumy 
19 mid USD. Wedle szacunków firmy całkowity koszt usuwania szkód pochłonie 
około 41 mid USD. W tej sytuacji gros środków finansowych składających się na tę 
sumę będzie pochodzić ze sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa. Do tej pory pod
pisano kontrakty na sprzedaż aktywów naftowych i gazowych za 22-23 mid USD5’. 
Wedle planów, BP zamierza w ciągu osiemnastu miesięcy od momentu eksplozji po
zbyć się aktywów wartych 30 mid USD na pokrycie rosnących kosztów w związku 
z katastrofą. Tę sytuację natychmiast starał się wykorzystać Sinopec, który w lip- 
cu złożył ofertę przejęcia części udziałów brytyjskiego przedsiębiorstwa. Została 
ona jednak odrzucona54. Samo zainteresowanie chińskiego koncernu opcją zakupów 
świadczy dobitnie o stosowanej strategii dokonywania przejęć po korzystnych ce
nach w sprzyjających warunkach rynkowych.

Podobne zachowanie można było zaobserwować w przypadku innego chińskie
go koncernu, Aluminium Corporation of China (Chinalco), który podejmuje bardzo 
agresywne działania na światowych rynkach surowcowych. Na początku 2009 roku, 
w okresie globalnego kryzysu finansowego, prawie doszła do skutku wielka inwe
stycja Aluminium Corporation of China z trzecią co do wielkości na świecie spółką 
wydobywczą Rio Tinto. Zgodnie z podpisaną 12 lutego tego roku umową, Chinalco 
miało zainwestować w zadłużony koncern 19,5 mid USD (7,2 mid USD na zakup 
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wymiennych obligacji, a 12,3 mid USD na przejęcie udziałów w projektach w Chi
le, Australii, a także Stanach Zjednoczonych). W przypadku zamiany papierów 
dłużnych na akcje firmy udział Chinalco w spółce wzrósłby tym samym do 18%. To 
była już druga próba wejścia Chińczyków w Rio Tinto, bowiem rok wcześniej, w lu
tym 2008 roku, Chinalco wespół z amerykańskim koncernem Alcoa zakupiło 9% 
udziałów Rio Tinto55. Po czterech miesiącach umowa z lutego 2009 roku została jed
nak zerwana. Rio Tinto, wielokrotnie krytykowane za podpisaną umowę z Chinalco, 
podjęło decyzję o połączeniu kopalni rudy ze światowym liderem w branży górni
czej BHP Billiton i emisji akcji. Aspiracje firmy zmierzały do zebrania w ten sposób 
21 mid USD na rynku finansowym. BHP zobowiązał się do wpłaty 5,8 mid USD 
w celu wyrównania udziałów kapitałowych z Rio Tinto w utworzonej spółce joint 
venture56. Ciekawy pozostaje fakt, że rok wcześniej BHP przedłożył ofertę przeję
cia Rio Tinto wartą 66 mid USD, ale została ona wówczas odrzucona57. Zerwanie 
umowy z Chinalco oznaczało wypłatę przez Rio Tinto odszkodowania w wysokości 
195 mln USD58. Warto nadmienić, że Rio Tinto, BHP i brazylijski Vale kontrolują 
ponad dwie trzecie światowego rynku rudą żelaza.

55 R. Keenan, Xiao Yu, Chinalco Agrees to Invest $19.5 Billion in Rio Tinto, 12 II 2009, 
Bloomberg, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&refer=home&sid=ab3Z- 
SCc6CL8I (13 IV 2012).

56 R. Keenan, S. Raja, Rio Scraps Chinalco Deal for Share Sale, BHP Venture, 5 VI 2009, 
Bloomberg, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive8rsid=aJcBWCaFKqgM&ref 
er=europe (13 IV 2012).

57 R. Keenan, Xiao Yu, op. cit.
58 R. Keenan, S. Raja, op. cit.
59 E. Rocha, E. Onstad, BHP Goes Hostile on $39 Billion Potash Corp Bid, Reuters, 

18 VIII 2010.
60 J.T. Areddy, O. Fletcher, Beijing Says It Is Monitoring BHPs Bid for Potash, „The Wall 

Street Journal", 15 IX 2010.

Ciekawą strategię Chińczycy zastosowali także w odniesieniu do największego 
producenta potażu, kanadyjskiego koncernu Potash Corporation of Saskatchewan. 
Po ogłoszeniu w drugiej połowie 2010 roku informacji o próbie wrogiego przejęcia 
spółki przez BHP Billiton przedstawicielstwo Potash Corporation oświadczyło, iż 
rozpoczęło rozmowy z innymi zagranicznymi podmiotami, w tym również chiński
mi. BHP złożył ofertę kupna na prawie 39 mid USD. Została ona jednak odrzucona 
przez władze spółki. W tej sytuacji BHP zapowiedział bezpośredni wykup udziałów 
Potash Corporation od akcjonariuszy, z pominięciem zarządu spółki59. Pekin natych
miast włączył się do gry, zapowiadając ustami rzecznika ministerstwa handlu, że 
transakcja pomiędzy dwiema dużymi firmami z pewnością zwróci uwagę całego 
świata i będzie miała również wpływ na Chiny. Chińska Państwowa Komisja ds. 
Rozwoju i Reform zapowiedziała z kolei, że potaż jest niezbędny dla zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju60. O tak dużym zainteresowaniu tym obsza
rem świadczy fakt, że Chiny pozostają największym na świecie konsumentem pota
żu. Jeśli chodzi o wielkość importu, ustępują jedynie Indiom.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&refer=home&sid=ab3Z-SCc6CL8I
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive8rsid=aJcBWCaFKqgM&ref
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W Saskatchewan jest już obecnych wiele chińskich przedsiębiorstw, co więcej, 
pojawiają się kolejne pomysły rozwoju współpracy. W drugiej połowie stycznia 
2011 roku CNPC oraz ministerstwo ds. energii i surowców zapowiedziały w Sa
skatchewan, że w niedługim czasie podpisane zostanie wstępne porozumienie do
tyczące technologii poszukiwania energii. Trzeba podkreślić, iż Saskatchewan po
siada duże ilości ropy, gazu, uranu. Jednocześnie dysponuje aż 53% światowych 
rezerw potażu61.

61 Wang Ying, CNPC, Saskatchewan in Pact for Oil Exploration Technology, „China Daily”, 
19 I 2011.

62 Jim Bai, Chen Aizhu, Chinas CNPCgets $30 billion...
63 PetroChina to Invest 60 bln USD Overseas over ¡0 Years, „People’s Daily” (Xinhua), 21 V2010.
M Jim Bai, Chen Aizhu, Chinas CNPC Gets $30 billion...
65 Baryłka ropy ma pojemność 159 litrów.

Chińskie koncerny mają dalsze plany ekspansji na zagranicznych rynkach. 
CNPC prowadziło w 2009 roku rozmowy w sprawie nabycia 75% akcji argentyń
skiego YPF znajdującego się w rękach hiszpańskiego koncernu naftowego Repsol. 
Koszty tej operacji szacowano wówczas na 14,5 mid USD62. Spółka Petrochina 
również ma ambitne plany rozwojowe, o czym świadczy zapowiedź przeznacze
nia w ciągu dziesięciu lat ogromnej sumy 60 mid USD na realizację zagranicznych 
projektów63. W 2009 roku Petrochina nabyła za 1 mid USD połowę udziałów w ra
finerii Singapore Petroleum Corporation SPCS.SI.64 Petrochina pozostaje równie 
mocno zainteresowana rafineriami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Umowy 
downstream mają w tej sytuacji ekonomiczne uzasadnienie. Strategia zakupów za
granicznych rafinerii staje się najlepszą formą budowania ekspozycji na rynku wo
bec widocznego już globalnego wzrostu po okresie zastoju. Dodatkowo niezwykle 
korzystnym elementem jest tu również stosunkowo niska cena aktywów i mniejsza 
konkurencja na rynkach zagranicznych. W 2009 roku pojawiło się kilka ciekawych 
ofert nabycia aktywów zagranicznych rafinerii. W styczniu chiński koncern rozma
wiał z prywatną brytyjską firmą Ineos na temat inwestycji w rafinerię w Grange
mouth w Szkocji, poprzednio należącą do BP, a przetwarzającą 200 tys. baryłek65 
ropy dziennie. W marcu pojawiła się informacja o chęci zakupienia rafinerii ulo
kowanej na Arubie, należącej do Valero Energy Corporation. Rafineria produku
jąca 275 tys. baryłek ropy dziennie leży blisko wybrzeża Wenezueli i wytwarza 
produkty wsadowe dla rafinerii położonych na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 
Petrochina finalizowała także rozmowy dotyczące przejęcia udziałów w jednej z ja
pońskich rafinerii. Wedle Reutersa działania Petrochina w kontekście prób przej
mowania rafinerii poza granicami Chin obrazują ambicje koncernu zmierzające 
do zdobycia pozycji światowego lidera w zakresie tradingu ropy na wzór British 
Petroleum. O zamorskiej ekspansji świadczą działania związane z rozbudową do
tychczas niewielkich zespołów tradingowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
Koncern stawia w tej sytuacji na własny zespół traderów. Firma Petrochina Inter
national (znana jako China United Oil Corporation) jest spółką córką CNPC. Teraz 
Petrochina faktycznie stała się ramieniem inwestycyjnym odpowiedzialnym za in
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westycje typu downstream koncernu CNPC. Petrochina w zasadzie zdetronizowała 
w tym aspekcie dotychczasowego rywala, Sinopec, który znalazł się pod silną presją 
rządu i udziałowców domagających się zwiększenia rezerw upstream. Sinopec był 
niegdyś pionierem w tworzeniu zespołów tradingowych w Singapurze i Londynie, 
podejmował wyzwania na rynkach nieprzetworzonej ropy w Omanie i w Dubaju, 
angażował się także w transakcje arbitrażowe na rynkach nieprzetworzonej ropy 
w Rosji i Wielkiej Brytanii. Ta sytuacja zmieniła się jednak w 2007 roku, kiedy 
w Sinopec doszło do zmiany kierownictwa i w rezultacie do podejmowania bardziej 
zachowawczych działań. W przeciwieństwie do Petrochina, która postawiła na mło
dy zespół, w swojej aktywności wzorując się w wielu kwestiach na rozwiązaniach 
stosowanych w BP. To właśnie ten koncern stał się jednym z pierwszych inwestorów 
po wejściu Petrochina na giełdę w 2000 roku. Te udziały BP sprzedał cztery lata 
później. Dzięki działaniom zespołów tradingowych dochody BP znacznie wzrosły 
w tym czasie. Reuters informował o podobieństwach pomiędzy BP a Petrochina, 
choćby w zakresie produkcji rafineryjnej i produkcji ropy nieprzetworzonej, których 
wskaźniki były w 2008 roku niemal tożsame. Różnica widoczna była jednak w mar
ketingu i tradingu obejmującym produkty naftowe - w przypadku BP na poziomie 
5,7 min baryłek dziennie, podczas gdy w Petrochina na połowę mniejszym, wyno
szącym 2,5 min baryłek dziennie. Aktualnie import stanowi 70% zapotrzebowania 
Sinopec na nieprzetworzoną ropę, co odbija się na poważnych stratach w rafinacji. 
Petrochina z kolei większość swoich aktywów naftowych już ulokowała za granicą, 
co pozwala jej zmierzyć się z innymi wyzwaniami66.

“ Refinery Buys Reveal PetroChina Trade Ambition: Be BP, Reuters, 29 I 2009.
67 PetroChina and INEOS Announce Plans for New Trading and Refining JV in Europe, 

10 I 2011, Petrochina, http://www.petrochina.com.cn/Ptr/News_and_Bulletin/News_Release/ 
PetroChina_and_INEOS_announce_plans_for_new_trading_and_refining_JV_in_Europe.htm 
(13 IV 2012).

Po dwóch latach usilnych zabiegów Chiny weszły na europejski rynek rafineryj
ny. 10 stycznia 2011 roku Petrochina zawarła wstępne porozumienie o współpracy 
ze spółką Ineos, w wyniku czego chiński koncern przejął 50% udziałów w dwóch ra
fineriach, francuskiej Lavera oraz szkockiej Grangemouth. Umowa podpisana przez 
wicepremierów Chin i Wielkiej Brytanii, Li Keqianga oraz Nicka Clegga, przewidy
wała podjęcie współpracy w zakresie rafinacji oraz wymiany technologii i doświad
czeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Petrochina z Ineos utworzą spół
kę, która będzie zajmowała się przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą produktów 
naftowych we wspomnianych dwóch zakładach. Warto nadmienić, że każdy z nich 
dziennie przerabia 210 tys. baryłek ropy. Zakład Lavera leży na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego niedaleko portu w Marsylii. Rafineria dostarcza surowiec do Fran
cji, Szwajcarii i południowych Niemiec. Z kolei zakład Grangemouth znajduje się 
w zatoce Morza Północnego Firth of Forth. Z tej rafinerii surowiec trafia do Szkocji, 
północnej Anglii oraz Irlandii Północnej67.

http://www.petrochina.com.cn/Ptr/News_and_Bulletin/News_Release/
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Bardzo aktywne za granicą pozostają również inne chińskie koncerny naftowe. 
W czerwcu 2009 roku Sinopec poinformował, że nabył szwajcarską firmę naftową 
Addax Petroleum Corporation AXC.TO za 7,24 mid USD. O znaczeniu tej transak
cji świadczy fakt, że Addax posiada aktywa w Zachodniej Afryce i Iraku68. Przykła
dy dowodzą, że chińskie koncerny wchodzą niemal w każdy obszar świata. Warto 
przypomnieć choćby rozmowy, jakie jesienią 2009 roku rozpoczął China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC) z norweską firmą StatoilHydro w sprawie po
krycia kosztów wiercenia szybów poszukiwawczych w amerykańskiej części Za
toki Meksykańskiej. StatoilHydro od roku szukał partnerów do sfinansowania prac 
rozwojowych w obszarach dzierżawionych od dwóch lat. Finalizacja tej transakcji 
wprowadzałaby Chiny na amerykański rynek naftowy, co naturalnie musiało budzić 
uzasadnione obawy Waszyngtonu. Cztery lata wcześniej, w 2005 roku, z powodu 
silnych protestów politycznych wskazujących na zagrożenie dla bezpieczeństwa 
Stanów Zjednoczonych, nie doszła do skutku transakcja zakupu amerykańskiej fir
my Unocal przez China National Offshore Oil Corporation. Tym razem sytuacja 
była jednak nieco inna z uwagi na fakt, iż CNOOC miał finansować jedynie prowa
dzone wiercenia, a nie jak to miało miejsce uprzednio, starać się o nabycie zagra
nicznej firmy69. Konsekwentne działania zaowocowały wymiernym sukcesem. Po 
pięciu latach oczekiwania Chińczycy w końcu dokonali zakupu aktywów na rynku 
energetycznym w Stanach Zjednoczonych. W październiku 2010 roku ogłoszono 
informację, iż chiński końcem CNOOC zapłaci 1,08 mid USD za 33,3% udziałów 
w projekcie spółki Chesapeake Energy Corporation związanym z eksploatacją ropy 
i gazu z pokładów skał łupkowych Eagle Ford w południowym Teksasie. Zgod
nie z podpisanym porozumieniem Chińczycy pokryją do 75% kosztów związanych 
z przygotowaniem złóż do eksploatacji. Na dalszym etapie, do 2012 roku, zapla
nowano wydanie kolejnych 1,08 mid USD. Niemal w tym samym czasie norweski 
koncern Statoil poinformował, że również będzie prowadził działalność wydobyw
czą na polach Eagle Ford we współpracy z kandyjską firmą Talisman. Koncerny te 
zakupiły za 1,3 mid USD pola ze złożami gazu łupkowego70.

“ Jim Bai, Chen Aizhu, Chinas CNPC Gets $30 billion...
69 C. Hoyos, S. McNulty, CNOOC in Talks over US Drilling Deal, „Financial Times”, 

17X2009.
70 P. Bansal, D. Ranasinghe, CNOOC, Chesapeake in $1.8 bln Eagle Ford Deal, Reuters, 

11 X 2010; Sui-Lee Wee, A. Driver, Chinas CNOOC Tests U.S. with Chesapeake Shale Deal, 
Reuters, 11 X 2010.

Węglowe bogactwo
Łączny bilans energetyczny wskazuje bardzo wyraźnie, iż gospodarka chińska 
opiera się przede wszystkim na węglu. Do lat 70. XX wieku to właśnie węgiel po
krywał 80-90% zapotrzebowania Chin na energię. Od tego czasu ten współczyn
nik nieco się obniżył, ale i tak pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie ponad 
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70%. W 2009 roku 70,4% zużywanej energii w Państwie Środka pochodziło z wę
gla, 17,9% z ropy naftowej, 3,9% z gazu ziemnego, a pozostałe 7,8% z elektorowni 
wodnych, nuklearnych i wiatrowych71. W perspektywie najbliższych dekad można 
jednak oczekiwać spadku znaczenia węgla dla rodzimej gospodarki. Potwierdzają to 
prognozy Państwowej Administracji Energetycznej, która wskazała w swoich obli
czeniach, że w 2015 roku konsumpcja węgla w Chinach spadnie do poziomu 63% 
w ogólnym bilansie energetycznym72.

71 China Statistical Yearbook - 2010, National Bureau of Statistics of China, China Statistic 
Press, Beijing 2011.

72 Chinas Reliance on Coal to Drop 7% by 2015, „Peoples Daily” (Xinhua), 20 VII 2010.

Tabela 3. Całkowita produkcja energii w Chinach z podziałem na sektory (w %)

Rok Węgiel Ropa naftowa Gaz ziemny
Energia wodna, 

jądrowa, wiatrowa
1952 96,7 1,3 b.d. 2,0
1957 94,9 2,1 0,1 2,9
1962 91,4 4,8 0,9 2,9
1965 88,0 8,6 0,8 2,6
1970 81,6 14,1 1,2 3,1
1975 70,6 22,6 2,4 4,4
1978 70,3 23,7 2,9 3,3
1980 69,4 23,8 3,0 3,8
1985 72,8 20,9 2,0 4,3
1990 74,2 19,0 2,0 4,8
1991 74,1 19,2 2,0 4,7
1992 74,3 18,9 2,0 4,8
1993 74,0 18,7 2,0 5,3
1994 74,6 17,6 1,9 5,9
1995 75,3 16,6 1,9 6,2
1996 75,0 16,9 2,0 6,1
1997 74,3 17,2 2,1 6,5
1998 73,3 17,7 2,2 6,8
1999 73,9 17,3 2,5 6,3
2000 73,2 17,2 2,7 6,9
2001 73,0 16,3 2,8 7,9
2002 73,5 15,8 2,9 7,8
2003 76,2 14,1 2,7 7,0
2004 77,1 12,8 2,8 7,3
2005 77,6 12,0 3,0 7,4
2006 77,8 11,3 3,4 7,5
2007 77,7 10,8 3,7 7,8
2008 76,8 10,5 4,1 8,6
2009 77,3 9,9 4,1 8,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook z lat 2000-2010, National Bure
au of Statistics of China, China Statistic Press, Beijing (2001-2011).
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Tabela 4. Całkowita konsumpcja energii w Chinach z podziałem na sektory (w %)

Rok Węgiel Ropa naftowa Gaz ziemny
Energia wodna, 

jądrowa, wiatrowa
1957 92,3 4,6 0,1 3,0
1962 89,2 6,6 0,9 3,2
1965 86,5 10,3 0,9 2,7
1970 80,9 14,7 0,9 3,5
1975 71,9 21,1 2,5 4,6
1978 70,7 22,7 3,2 3,4
1980 72,2 20,7 3,1 4,0
1985 75,8 17,1 2,2 4,9
1990 76,2 16,6 2,1 5,1
1991 76,1 17,1 2,0 4,8
1992 75,7 17,5 1,9 4,9
1993 74,7 18,2 1,9 5,2
1994 75,0 17,4 1,9 5,7
1995 74,6 17,5 1,8 6,1
1996 73,5 18,7 1,8 6,0
1997 71,4 20,4 1,8 6,4
1998 70,9 20,8 1,8 6,5
1999 70,6 21,5 2,0 5,9
2000 69,2 22,2 2,2 6,4
2001 68,3 21,8 2,4 7,5
2002 68,0 22,3 2,4 7,3
2003 69,8 21,2 2,5 6,5
2004 69,5 21,3 2,5 6,7
2005 70,8 19,8 2,6 6,8
2006 71,1 19,3 2,9 6,7
2007 71,1 18,8 3,3 6,8
2008 70,3 18,3 3,7 7,7
2009 70,4 17,9 3,9 7,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Chin a Statistical Yearbook z lat 2000-2010, National Bure
au of Statistics of China, China Statistic Press, Beijing (2001-2011).

Chińskie zasoby węgla kamiennego należą do jednych z największych na świę
cie. W zakresie posiadanych rezerw Chiny ustępują miejsca jedynie Stanom Zjedno
czonym i Rosji, ale pod względem wydobycia nie mają już sobie równych, kontro
lując prawie połowę światowej produkcji. Należy jednak zauważyć, że tak ogromne 
wydobycie nie równoważy wewnętrznej konsumpcji. Z uwagi na utrzymujące się 
w ciągu ostatnich lat stałe wysokie tempo wzrostu importu surowca z zagranicy, 
Chiny pozostają obecnie importerem węgla netto. Według danych „Beijing News” 
tylko w 2010 roku Chiny zaimportowały 164,83 min ton węgla, o prawie 31% wię
cej aniżeli w roku poprzednim. Równocześnie po raz kolejny odnotowano spadek 
eksportu surowca, tym razem o nieco ponad 15%, do poziomu 19,03 min ton. Chi
ny najczęściej sprowadzały węgiel z Indonezji, Australii, Wietnamu, Mongolii oraz 
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Rosji. Na te pięć krajów przypadało łącznie 84% całego chińskiego importu węgla 
z zagranicy73.

73 Zhao Tingting, Chinas Coal Imports up 31% in 2010, „China Daily”, 27 I 2011.
7< China, Mongolia Plan to Jointly Build New Highway for Coal Transportation, „People’s Daily” 

(Xinhua), 5 X 2010.
75 Shenhua Builds Processing Project on China-Mongolia Border, „China Daily” (Xinhua), 

4 IV 2011.
76 Shenhua Group to Invest $78b on Expansion in 2011-2015, „China Daily” (Xinhua), 

4 III 2011.

W bliskim sąsiedztwie interesujące perspektywy stwarza szczególnie rynek mon
golski. W celu stworzenia dogodnych warunków do transportu węgla w 2010 roku 
podjęto decyzję o budowie autostrady łączącej obydwa kraje. Projekt przewidziany 
jako wspólne przedsięwzięcie zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat. Mongolska 
firma uzyska pakiet większościowy (51%), z kolei chińska pozostałą część. Koszt 
inwestycji szacuje się na 2,51 mid RMB (375 mln USD). Autostrada o długości 
245 km zgodnie z planem połączy mongolską prowincję Omnogovi Aymag z chiń
skim miastem granicznym Ganqimaodu znajdującym się na obszarze Mongolii We
wnętrznej74. Obok tego, końcem Shenhua, największy krajowy producent węgla, bę
dzie realizował projekt przetwarzania węgla na granicy chińsko-mongolskiej, co ma 
się przyczynić do lepszego wykorzystania importowanego z Mongolii węgla. Plano
wana inwestycja pochłonie 10 mid RMB (1,5 mid USD). Pierwsza faza inwestycji 
ma zostać ukończona w 2012 roku75. To nie jedyna wielka inwestycja, jaką realizuje 
Shenhua. Wedle planów koncernu, w latach 2011-2015 na rozszerzenie działalności 
wydanych zostanie aż 515,2 mid RMB (78,4 mid USD). Spośród wielu przedsię
wzięć, które mają być realizowane w tym czasie, należy podkreślić plany związane 
z podniesieniem wydajności produkcyjnej oraz budową czterech baz węglowych 
w Mongolii Wewnętrznej, Shaanxi, Shanxi i Xinjiangu76.

Tabela 5. Największe potwierdzone zasoby węgla-2010

Region W min ton Udział procentowy (%)
Ameryka Północna 245 088 28,5

Ameryka Środkowa 12 508 1,5

Europa i Euroazja 304 604 35,4

Bliski Wschód i Afryka 32 895 3,8

Azja, Pacyfik 265 843 30,9

Ogółem 826 001 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
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Tabela 6. Największe potwierdzone krajowe zasoby węgla -2010

Państwo W min ton Udział procentowy (%)
USA 237 295 27,6
Rosja 157010 18,2
Chiny 114 500 13,3
Australia 76 400 8,9
Indie 60 600 7,0
Niemcy 40 699 4,7
Ukraina 33 873 3,9
Kazachstan 33 600 3,9
RPA 30 156 3,5
Kolumbia 6746 0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Tabela 7. Najwięksi producenci węgla -2010

Państwo Produkcja (w min ton) Udział procentowy (%)
Chiny 1800,4 48,3
USA 552,2 14,8
Australia 235,4 6,3
Indie 216,1 5,8
Indonezja 188,1 5,0
Rosja 148,8 4,0
RPA 143,0 3,8
Kazachstan 56,2 1,5
Polska 55,5 1,5
Kolumbia 48,3 1,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Tabela 8. Najwięksi konsumenci węgla - 2010

Państwo Konsumpcja (w min ton) Udział procentowy (%)
Chiny 1713,5 48,2
USA 524,6 14,8
Indie 277,6 7,8
Japonia 123,7 3,5
Rosja 93,8 2,6
RPA 88,7 2,5
Niemcy 76,5 2,2
Korea Płd. 76,0 2,1
Polska 54,0 1,5
Australia 43,4 1,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
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Największe chińskie złoża węgla zlokalizowane są w centralnej części kraju, na 
północnym wschodzie oraz na zachodzie w obszarze Xinjiangu. Wśród głównych 
ośrodków węglowych wymienia się Datong, Yanzhou, Pingdingshan, Huainan, Hu- 
aibei oraz Junggar. Tam znajduje się najwięcej miejsc produkcyjnych. W 2009 roku 
Region Autonomiczny Mongolia Wewnętrzna po raz pierwszy został największym 
krajowym miejscem produkcyjnym, detronizując prowincję Shanxi. Ten obszar 
w ostatnich latach charakteryzuje się największą dynamiką rozwojową. Dla porów
nania w 2002 roku wydobycie węgla w Mongolii Wewnętrznej wynosiło 114,5 min 
ton, a w 2009 roku już 637 min ton77. W 2010 roku zanotowano kolejny znaczący 
wzrost wydobycia do poziomu ponad 786 min ton, czyli aż o 46 min ton więcej 
aniżeli osiąga niegdysiejszy lider w tej branży - prowincja Shanxi78. Na tym nie 
koniec, gdyż lokalne władze w Mongolii Wewnętrznej już poinformowało o planie 
zwiększenia mocy produkcyjnych nawet do poziomu 1 mid ton w 2015 roku, co 
oznacza, że będzie ona pokrywać wówczas jedną czwartą krajowego wydobycia. 
W Mongolii Wewnętrznej lokują się największe potwierdzone zasoby węgla sza
cowane na około 732,3 mid ton. Duże znaczenie ma w tym względzie przeprowa
dzana restrukturyzacja w ramach tamtejszych przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi 
lokalnych władz liczba firm węglowych działających w regionie zmniejszyła się 
niemal o połowę, z dotychczasowych trzystu pięćdziesięciu do stu osiemdziesięciu. 
Dodatkowo, w wyniku fuzji, powstały dwie wielkie kompanie węglowe, które mogą 
poszczycić się roczną produkcją na poziomie 100 min ton79.

77 Inner Mongolia to Produce One-Fourth of China’s Coal by 2015, „People’s Daily” (Xinhua), 
11 VII 2010.

7# L i M u, Inner Mongolia Ousts Shanxi as Chinas Top Coal Province, „Peoples Daily”, 1912011.
79 Inner Mongolia to Produce...

Tabela 9. Dziesięć największych regionów wydobywczych węgla w Chinach - 2008

Region W mln ton
Shanxi 655,77

Mongolia Wewnętrzna 472,70

Henan 209,38

Shaanxi 242,64

Shandong 141,10

Guizhou 117,99

Anhui 119,13

Hebei 81,37

Heilongjiang 98,89

Sichuan 96,77

Źródło: National Bureau of Statistics of China (NBC), [za:] China by Numbers 2010. A com
prehensive listing of China statistics with full sources, China Economic Review Publishing 
(HK) Ltd., Hong Kong 2010, s. 158.
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Najbliższe lata będą dla chińskiego sektora górniczego niezwykle istotne. 
Związane to będzie przede wszystkim z koniecznością dostosowania się do no
wych wyzwań rynkowych oraz z podniesieniem standardów w zakresie bezpie
czeństwa w kopalniach.

Chiński przemysł węglowy tradycyjnie był i nadal jest podzielony pomiędzy 
kopalnie państwowe, kopalnie zarządzane na szczeblu lokalnym oraz tysiące ko
palni miejskich i wiejskich. W 2005 roku w Chinach funkcjonowało 25 tys. kopalni 
węgla. Charakterystyczną cechą rynku węglowego jest jego spore rozdrobnienie. 
Trzy spośród największych państwowych przedsiębiorstw węglowych (Shenhua 
Coal, China National oraz Datong Coal) nie wytwarzają nawet jednej szóstej całej 
produkcji. Największe z nich, Shenhua Coal, posiada zaledwie 9% udziału w rynku. 
Nic dziwnego, że postępująca restrukturyzacja sektora sukcesywnie zmierza do jego 
integracji i ograniczenia liczby małych i nieefektywnych kopalń, często niespełnia- 
jących podstawowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Właśnie ta ostatnia 
sprawa spędza sen z powiek rządzącym. W związku z licznymi wypadkami w ko
palniach prowadzone są intensywne działania na rzecz zmniejszenia liczby zakła
dów stwarzających potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia górników. W ciągu 
najbliższych trzech do pięciu lat zostaną zamknięte małe i średnie kopalnie z roczną 
produkcją nieprzekraczającą w tym czasie 1,2 min ton. Należy zauważyć, że już 
wcześniej, w 2007 roku, zainicjowana została akcja zamykania kopalń, które produ
kują mniej aniżeli 300 tys. ton węgla rocznie. Tylko w prowincji Shaanxi od począt
ku reformy zamknięto około jednej piątej kopalń. Kolejnym krokiem będzie objęcie 
tą akcją zakładów, które produkują do 450 tys. ton rocznie80. W 2005 roku dziennik 
„China Daily” informował o planie zamknięcia 7 tys. kopalń niespełniających norm 
bezpieczeństwa81. Podjęte już działania pokazują, że zastosowane środki przynoszą 
efekty. Przejawia się to w spadku liczby notowanych wypadków w kopalniach oraz 
liczby ofiar śmiertelnych. Wedle sprawozdania Państwowej Administracji ds. Bez
pieczeństwa w Kopalniach (State Administration of Coal Mine Safety - SACMS) 
w 2010 roku w kopalniach zginęło 2433 osoby82. Dla porównania w 2009 roku odno
towano 1616 wypadków (o 338 mniej aniżeli rok wcześniej), które pochłonęły 263 1 
ofiar śmiertelnych (o 584 mniej w porównaniu z 2008 rokiem). W większości przy
padków (około 70%) odpowiedzialność spadała na małe kopalnie, które wytwarzają 
jedną trzecią krajowej produkcji. W celu poprawy tej sytuacji - zdaniem dyrektora 
SACMS Zhao Tiechui - liczba małych kopalń powinna się zmniejszyć do poziomu 
poniżej 10 tys. O postępach tej akcji świadczy fakt, że tylko w samym 2009 roku 
zamknięto aż 1088 niewielkich kopalń83. W ramach całego XI Planu Pięcioletnie
go (2006-2010) zamknięto w sumie 9 tys. małych kopalń. Celem rządu w kolejnej 
pięciolatce będzie stworzenie, do 2015 roku, dużych baz produkcyjnych, w których 

80 Smal! Coal Mines to Be Shuttered to Boost Chinas Energy Efficiency, „Global Times”, 
13 VI 2010.

81 7,000 Coal Mines to Close in Crackdown, „China Daily” (Xinhua), 21 VIII 2005.
82 Coal Mine Death Toll Drops 7.5% in 2010, „Global Times” (Xinhua), 26 II 2011.
85 Chinas Coal Mines Accidents, Fatalities Drop in 2009, „Peoples Daily” (Xinhua), 20 I 2010.
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koncentrowałoby się 90% całej działalności wydobywczej. Istniejących obecnie 
trzynaście baz produkcyjnych dostarczyło w 2010 roku 2,8 mid ton, co w sumie wy
niosło 87,5% całej krajowej produkcji. Wśród zamierzeń Państwowej Administracji 
Energetycznej jest plan stworzenia czternastej bazy produkcyjnej na terytorium Xin- 
jiangu. Zapowiedziano jednocześnie pomoc w utworzeniu do 2015 roku dwudzie
stu przedsiębiorstw węglowych, dziesięciu dużych z roczną produkcją na poziomie 
100 min ton rocznie oraz dziesięciu małych z roczną produkcją 50 min ton84.

M China to Forge New Coal Production Base in Xinjiang, „China Daily”, 26 I 2011.
85 Chen Ji alu, CNOOC Turns to Unconventional Gas, „China Daily”, 2 X 2010.
86 Li Xing, Lan Lan, China Makes Flurry of Energy Deals with US Firms, „China Daily”, 

20 I 2011.

Górnictwo w ciągu najbliższych dekad z pewnością pozostanie kluczowym 
sektorem gospodarki. W związku z tym władze centralne zapowiedziały szereg po
ważnych przedsięwzięć związanych z unowocześnieniem sektora oraz wprowadza
niem nowych technologii w wytwarzaniu czystego węgla. Możliwość uzyskiwania 
energii z węgla przy jednoczesnym spadku zanieczyszczenia środowiska staje się 
w chwili obecnej zasadniczym wyzwaniem, przed jakim stoi chińskie górnictwo 
węglowe. W Państwie Środka czyni się intensywne zabiegi na rzecz zastosowania 
technologii spalania w czystym tlenie, jak również podziemnego zgazowania wę
gla polegającego na przekształceniu paliw stałych lub płynnych o dużej zawartości 
węgla w paliwa gazowe za pomocą powietrza lub czystego tlenu przy dodaniu pary 
wodnej. Od powodzenia tych przedsięwzięć w dużej mierze będzie zależeć przy
szłość całego przemysłu górniczego w Chinach.

Wśród ciekawych inwestycji w tym zakresie warto wspomnieć o planach kon
cernu China National Offshore Oil Company, który zamierza zainwestować dzie
siątki miliardów juanów (RMB) w rozwój syntetycznego gazu ziemnego (synthe
tic natural gas - SNG) w prowincji Shanxi. Kolejny projekt zgazowania węgla 
CNOOC przewiduje realizować w Mongolii Wewnętrznej. Dyrektor wykonawczy 
koncernu Fu Chengyu zapowiedział jednocześnie, że CNOOC Group zainwestuje 
w ciągu pięciu lat ponad 40 mid RMB w projekt czystego wykorzystania węgla 
w Shanxi. Zgodnie z umową firma przeznaczy od 50 do 100 mid RMB na realizację 
projektu zgazowania węgla o rocznej wydajności 10 mid m3 gazu ziemnego. W tym 
przedsięwzięciu CNOOC będzie wspomagany przez największą spółkę wydobyw
czą w prowincji Shanxi, Datong Coal Mine Group85.

Duże znaczenie w kontekście zastosowania nowych technologii w przemyśle wę
glowym będzie miała również współpraca z zagranicznymi partnerami. W styczniu 
2011 roku podczas wizyty przewodniczącego ChRL Hu Jintao w Waszyngtonie pod
pisano osiemnaście umów o łącznej wartości 13 mid USD. Na uwagę zasługują jed
nak przede wszystkim porozumienia pomiędzy Alcoa Inc. a China Power Investment 
Corporation dotyczące aluminium oraz projektów związanych z rozwojem czystej 
energii wartych 7,5 mid USD. Obok tego należy wspomnieć o porozumieniu GE 
Energy z chińskim Shenhua Group w sprawie współpracy w zakresie rozwoju tech
nologii czystego węgla86.
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W pogoni za ropą naftową

Obok węgla, w bilansie energetycznym Chin od kilku lat wyraźnie umacnia się 
pozycja ropy naftowej. Joseph S. Nye pisał, że ropa naftowa pozostaje najważ
niejszym surowcem na świecie, zarówno w kategoriach ekonomicznych, jak i po
litycznych. Współcześnie zachowuje swój wyjątkowy status wśród surowców natu
ralnych, o czym świadczy fakt, iż przyczyniła się do dwóch wojen w Zatoce Perskiej 
i w znacznej mierze wpływa na obecność amerykańskiej marynarki w tamtejszym 
regionie. Tym samym istnieje ścisła korelacja pomiędzy aspektem surowcowym 
a sferą bezpieczeństwa87.

87 J.S. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, przel. M. Madej, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 310, 316-317, Stosunki 
Międzynarodowe. Podręcznik akademicki.

88 H. L i u, Pipeline Engineering, Lewis Publishers, Boca Raton-London-New York-Washington 
2003, s. 3.

89 H. O’Connor, Zmierzch naftowego imperium, przeł. T. Jaworski, Państwowe 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1964, s. 40.

90 Ibidem, s. 54.
91 Ibidem, s. 77.

Warto zauważyć w tym miejscu, iż ropa i gaz znalazły swoje zastosowanie 
już w Chinach starożytnych. Około 400 roku przed naszą erą stosowano rurocią
gi bambusowe owinięte w płótno woskowane do transportu gazu do Pekinu. Gaz 
znajdował zastosowanie przede wszystkim w przypadku oświetlania domostw88. 
Prawdopodobnie Chińczycy znaleźli ropę i gaz jako produkt uboczny, dokonując 
odwiertów solnych. Używali tych surowców do ekstrakcji soli z roztworu. Potem 
stosowali ropę do opalania domów, a gazu do ich oświetlania89.

Chińczycy bardzo szybko dostrzegli praktyczne zastosowanie powyższych su
rowców. To spowodowało, że w 1878 roku rozpoczęto import nafty. W okresie póź
niejszym wielkości pozyskiwanej z zagranicy nafty stale wzrastały. Niepodważal
ną pozycję na rynku posiadał amerykański końcem Standard Oil Company, który 
zaopatrywał w surowiec rozległe obszary Azji Wschodniej. Zawierane transakcje 
pozwoliły mu czerpać ogromne zyski i to pomimo odległej trasy, jaką musiały po
konywać transportowce płynące z Bayonne, wokół Przylądka Dobrej Nadziei i po
przez Cieśninę Malakka na Morze Chińskie. Koniunktura jeszcze się poprawiła, 
kiedy zainicjowano wydobycie nafty ze złóż w Kalifornii. Dzięki temu w 1884 roku 
eksport nafty na rynki azjatyckie wynosił prawie jedną czwartą całego eksportu 
tego przedsiębiorstwa. Jak pisał Harley O’Connor, „nafta była pierwszym produk
tem Zachodu, który Chińczycy przyjęli bez sprzeciwu”90. W 1911 roku nafta stała 
się w Chinach trzecim pod względem wielkości artykułem importowym, ustępując 
miejsca jedynie bawełnie i opium91.

Wydaje się, że historia zatoczyła koło, bowiem i dzisiaj ropa stała się nie
zwykle pożądanym towarem importowym, z uwagi na rosnącą w szybkim tempie 
konsumpcję i stosunkowo niewielkie zasoby własne. Chiny należą do czołówki 
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największych importerów ropy naftowej na świecie. Poszerzająca się rzesza konsu
mentów tego surowca sprawiła, że w ciągu ostatnich lat doszło do wyraźnego wy
odrębnienia potrzeb w tym względzie. W Chinach rokrocznie systematycznie przy
bywa użytkowników pojazdów mechanicznych. W 2009 roku roczna produkcja aut 
przekroczyła magiczną liczbę 10 min sztuk. Warto nadmienić, że do tej pory tylko 
Stany Zjednoczone i Japonia mogły poszczycić się takimi wynikami. Chińskie Sto
warzyszenie Producentów Samochodów (China Association of Automobile Manu
facturera - CAAM) ogłosiło, iż dziesięciomilionowym pojazdem został nowy model 
ciężarówki Jiefang (Wyzwolenie), wyprodukowany w Changchun w październi
ku 2009 roku przez najstarszy rodzimy końcem First Automobile Works (FAW). 
Pierwszy model pojazdu pod tą nazwą pojawił się w 1956 roku, trzy lata po roz
poczęciu działalności przez FAW. Prognozy CAAM jeszcze w połowie 2009 roku 
mówiły o celu, jakim jest osiągnięcie pułapu 12 min sztuk samochodów na koniec 
tego roku’2. Jak się okazało, wynik był jeszcze lepszy, niż pierwotnie przewidywa
no. Chiny stały się bowiem największym światowym producentem i rynkiem sprze
daży pojazdów, przekraczając pułap sprzedaży na poziomie 13,5 min (wzrost o 46% 
w stosunku do poprzedniego roku). Sprzedaż samochodów osobowych wyniosła 
w tym czasie 10,3 min sztuk (wzrost o 53%). Dla porównania w Stanach Zjedno
czonych, największym do tej pory rynku, odnotowano spadek sprzedaży wszystkich 
pojazdów do poziomu 10,4 min sztuk (spadek o 21% w skali rocznej). Tak dobry 
wynik chińskiego przemysłu motoryzacyjnego to oczywiście w dużej mierze za
sługa polityki rządowej i przyjętego w 2009 roku pakietu stymulacyjnego, który 
w istotnym stopniu wpłynął na sprzedaż nowych samochodów. Zmniejszenie sta
wek podatkowych do poziomu 5% na zakup samochodów z silnikami o pojemności 
do 1,6 litra okazało się celnym posunięciem. Nawet zapowiedziane wkrótce potem 
zwiększenie tej stawki do 7,5% pozostawiało ją nadal na stosunkowo niskim pozio
mie93. Nie bez znaczenia były również dopłaty stosowane przy złomowaniu starych 
pojazdów oraz dopłaty do samochodów ekologicznych. Dużą rolę odegrały także 
zniżki dla nabywców aut na obszarach wiejskich. Zgodnie z nią rząd subsydiował 
w 10% zakup nowego auta. Według danych ministerstwa finansów w 2009 roku 
w obszarach wiejskich sprzedano 5,83 min samochodów, subsydiując kupujących 
łączną kwotą 8,7 mld RMB (1,27 mld USD)94.

” Chinas Automotive Output Hits 10 mln Mark, „Beijing Review” (Xinhua), 21 X 2009.
” Tian Ying, P. Harrington, N. Denslow, China Ends U.S’s Reign as Largest Auto Market, 

11 I 2010, Bloomberg, http://www.bloomberg.eom/apps/news?pid=newsarchive&sid=aE.x_r_l9NZE 
(13 IV 2012).

94 Worlds Top Auto Market Keeps Expanding, „People’s Daily" (Xinhua), 23 I 2010.

Prognozy na przyszłość pozostają nie mniej obiecujące, zważywszy, że Chiń
czycy, wedle raportu przygotowanego 5 czerwca 2010 roku przez Radę Państwo
wą, Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (Society of Automotive Engineers) 
oraz Volkswagen China, mieli zakupić w 2010 roku już 15 min nowych pojazdów, 
22,6 min w 2015 roku, 25,8 min w 2020 roku, 29,2 min w 2025 roku i wreszcie 

http://www.bloomberg.eom/apps/news?pid=newsarchive&sid=aE.x_r_l9NZE


48 Sektor energetyczny w Chinach. Charakterystyka głównych źródeł energii

35,2 min w 2030 roku95. To obrazuje, z jak dynamicznym rynkiem mamy do 
czynienia. Chiny w ciągu zaledwie dekady zwiększyły niemal dziesięciokrot
nie produkcję pojazdów. W związku z szybko rosnącym popytem wewnętrznym 
w następnych latach można oczekiwać kolejnych znaczących wzrostów produk
cji. Populacja kierowców poruszających się po chińskich drogach, zgodnie z da
nymi Pekińskiego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym (Beijing Traffic Ma
nagement Bureau), sięgnęła w 2009 roku niemal 200 min osób, z czego ponad 
138 min stanowili kierowcy samochodów osobowych96.

95 Golden Age of China's Auto Industry Likely to Last 20 More Years, „People’s Daily”, 14 VII2010.
96 2009 Sees a Surge of Vehicle and Driver Population in China, Beijing Traffic Management 

Bureau, 9 I 2010.
97 Chinese Highways for Fast Traffic Add up to 65,000 km, „People’s Daily” (Xinhua), 16 I 2010.
98 China to Invest 823.5 bln Yuan in Railways in 2010, „People’s Daily”, 11 I 2010.
99 China’s High-speed Railways Hit 3,300 km, „China Daily” (Xinhua), 18 I 2010.
lira Chen Xiaoru, Song Shengxia, China No. 1 in High-speed Rails, „Global Times”, 

2 VII 2010.

Doskonała infrastruktura drogowa sprzyja rozwojowi sektora motoryzacyj
nego. Należy podkreślić, że Chiny posiadają ogromne doświadczenie w zakresie 
budowy dróg. Ostatnie lata obfitują wręcz w nowe projekty. Dokonane na dużą 
skalę inwestycje krajowe doprowadziły do zwiększenia sieci autostrad w Chinach 
do poziomu 65 tys. km na koniec 2009 roku. Plan ogłoszony jeszcze w 2005 roku 
zakładał zwiększenie tej liczby do 100 tys. km w 2020 roku97.

Inwestycje w rozbudowę sieci komunikacyjnych obejmują także budowę no
wych połączeń kolejowych oraz lotnisk. O rozmachu podjętych działań niech świad
czy to, że tylko w 2010 roku Chiny rozpoczęły realizację siedemdziesięciu nowych 
projektów w przemyśle kolejowym, przeznaczając na ten cel kwotę 823,5 mid RMB 
(z czego 700 mid RMB zainwestowano w projekty infrastrukturalne). Plan zakłada 
budowę 3690 km nowych torów kolejowych oraz 3150 km linii dwutorowych. Dłu
gość linii kolejowych w Chinach wzrosła do 90 tys. km na koniec 2010 roku98 99. Na 
uwagę zasługują podjęte inwestycje w rozwój szybkiej kolei. W lutym 2010 roku 
chińskie ministerstwo kolei poinformowało, że łączna długość linii szybkiej ko
lei przekroczyła 3300 km, co sprawiło, że Chiny stały się światowym liderem pod 
względem zarówno ich długości, jak i zastosowanych technologii. W 2009 roku 
ukończono połączenia w relacji Wuhan-Kanton oraz Zhengzhou-Xi’an, na których 
pociągi poruszają się ze średnią prędkością 350 km/h. Wcześniej ukończono szyb
kie połączenia Pekin-Tianjin, Shijiazhuang-Taiyuan, Qingdao-Jinan, Hefei-Wuhan 
oraz Hefei-Nankin". W 2008 roku zainicjowano prace związane z budową połącze
nia pomiędzy Pekinem a Szanghajem. To największy z dotychczas realizowanych 
na gruncie chińskim projektów. Ocenia się, iż koszt budowy połączenia wyniesie 
221 mid RMB, co oznacza, że będzie droższy nawet od projektu związanego z bu
dową Tamy Trzech Przełomów, który kosztował 203,9 mid RMB100. Na długości 
1318 km pociągi będą poruszały się ze średnią prędkością 350 km/h, co pozwoli 
skrócić czas podroży pomiędzy miastami z dwunastu do pięciu godzin.
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Obok rozbudowy infrastruktury kolejowej Pekin ogłosił w 2008 roku, iż w cią
gu dwunastu lat zostanie wybudowanych 97 nowych lotnisk. Zgodnie z tym pla
nem liczba lotnisk krajowych miała wzrosnąć do stu dziewięćdziesięciu dwóch 
w 2010 roku oraz do dwustu czterdziestu czterech w 2020 roku101. W ramach XII 
Planu Pięcioletniego (2011-2015) Chiny zamierzają wydać 1,5 bln RMB (229 mid 
USD) na rozwój sektora lotniczego - wydatki mają objąć przede wszystkim zakup 
siedmiuset nowych samolotów i budowę czterdziestu pięciu nowych lotnisk. Tym 
samym liczba lotnisk cywilnych powinna wzrosnąć z obecnych stu siedemdziesię
ciu pięciu do dwustu dwudziestu. W 2010 roku z usług krajowych linii lotniczych 
skorzystało 267 min osób, czyli prawie 16% więcej aniżeli w roku poprzednim. Tym 
samym krajowe linie lotnicze odnotowały zyski na poziomie nieco ponad 35 mid 
RMB, co oznacza, że przypadło na nie 60% zysków, jakie wygenerowała ta branża 
na całym świecie. Duże znaczenie dla rozwoju rodzimego sektora lotniczego miały 
zawarte w 2010 roku umowy z Francją i Stanami Zjednoczonymi102.

Potwierdzone zasoby ropy naftowej w Chinach w 2010 roku - zgodnie z rapor
tem BP Statistical Review of World Energy - wyniosły 14,8 mid baryłek, co czyni te 
złoża największymi na obszarze Azji i Pacyfiku. Nie zmienia to jednak faktu, iż sta
nowią one zaledwie 1,1% światowych zasobów. Jeśli chodzi o największe krajowe 
złoża ropy naftowej, Chiny znajdują się dopiero na czternastej pozycji103.

Tabela 10. Największe potwierdzone zasoby ropy naftowej - 2010

Region W mid ton W mid baryłek W%
Ameryka Północna 10,3 74,3 5,4
Ameryka Środkowa 34,3 239,4 17,3
Europa i Eurazja 19,0 139,4 10,1
Bliski Wchód 101,8 752,5 54,4
Afryka 17,4 132,1 9,5
Azja, Pacyfik 6,0 45,2 3,3
Ogółem 188,8 1383,2 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Tabela 11. Największe potwierdzone krajowe zasoby ropy naftowej -2010

Państwo W mid ton W mid baryłek W%
Arabia Saudyjska 36,3 264,5 19,1
Wenezuela 30,4 211,2 15,3
Iran 18,8 137,0 9,9
Irak 15,5 115,0 8,3
Kuwejt 14,0 101,5 7,3

101 Xin Dingding, China to Add 97 Airports in 12 Years, „China Daily”, 25 III 2008.
102 China to Invest 1.5 trillion Yuan on Aviation, „People’s Daily”, 25 II 2011.
101 BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Państwo W mid ton W mid baryłek W%
Zjednoczone 
Emiraty Arabskie

13,0 97,8 7,1

Rosja 10,6 77,4 5,6
Libia 6,0 46,4 3,4
Kazachstan 5,5 39,8 2,9
Nigeria 5,0 37,2 2,7
Kanada 5,0 32,1 2,3
USA 3,7 30,9 2,2
Katar 2,7 25,9 1,9
Chiny 2,0 14,8 1,1
Angola 1,8 13,5 1,0

Prognozy długoterminowe nie pozostawiają złudzeń, iż to właśnie ropa nafto
wa oraz gaz ziemny będą w przyszłości stanowić podstawę w tworzeniu bilansu 
energetycznego Chin. Jednocześnie zauważalny będzie spadek udziału węgla. To 
charakterystyczna sytuacja, zważywszy, że do początku lat 60. XX wieku to wła
śnie węgiel pokrywał ponad 95% ogólnego zapotrzebowania na energię. Dopiero 
załamanie gospodarcze, będące następstwem krachu kampanii Wielkiego Skoku 
(1958-1961), doprowadziło do spadku wydobycia. Pomimo tego węgiel nadal po
zostawał głównym źródłem energetycznym. Jeszcze w połowie lat 80. jego udział 
w bilansie energetycznym Chin wynosił 75%. W tym czasie ropa naftowa pokrywa
ła około 12%, drewno i nawóz suszony 10%, energia wodna 2%, a gaz ziemny tylko 
1% krajowego zapotrzebowania na energię104.

A. Maryański, A. Halimarski, Geografia ekonomiczna Azji Wschodniej, Państwowe 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989, s. 66.

105 BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Zasoby chińskiej ropy naftowej pozostają na zdecydowanie niewystarczającym 
poziomie z uwagi na systematycznie rosnącą konsumpcję tego surowca. W ciągu 
dekady wzrosła ona niemal dwukrotnie. W 2000 roku wynosiła 4766 tys. baryłek 
dziennie (224,2 min ton w całym roku), podczas gdy dekadę później już 9057 
tys. (428,6 min ton). Tylko w 2010 roku odnotowano wzrost o 10,4% w stosunku 
do roku poprzedniego. To sprawia, że Chiny lokują się na drugiej pozycji w gronie 
największych konsumentów ropy na świecie (9,6% światowej konsumpcji), ustę
pując tylko Stanom Zjednoczonym (21,1%). Obecna proporcjonalnie niska pro
dukcja w stosunku do skali spożycia nie sprzyja rozwiązaniu w najbliższym czasie 
tego problemu. W analogicznym okresie produkcja surowca odnotowała bowiem 
tylko niewielki wzrost z poziomu 3252 tys. baryłek dziennie (162,6 min ton) do 
4071 tys. (203,0 min ton)105.

Największy wzrost wydobycia ropy w Państwie Środka zanotowano w latach 
70., w związku z wcześniejszym odkryciem w prowincji Heilongjiang i w delcie 
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Rzeki Żółtej nowych złóż zasobnych w ropę naftową. Od tamtej pory wydobycie 
surowca z roku na rok regularnie wzrastało, ale w bardzo powolnym tempie.

Tabela 12. Wydobycie ropy naftowej w Chinach - 1949-1987

Lata Ropa naftowa (wydobycie w mln ton)
1949 0,12
1955 0,97
1957 1,46
1960 5,20
1962 5,75
1965 11,31
1967 13,88
1970 30,65
1975 77,06
1980 105,95
1981 101,22
1982 102,12
1983 106,07
1985 125,00
1987 134,00

Źródło: Zhingguo Tongji Nianjian (Mały Rocznik Statystyczny Chin), Zhongguo Tongji 
Chubanshe, Beijing 1987, [za:] A. Maryański, A. Halimarski, Geografia ekonomiczna 
Azji Wschodniej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989, s. 69.

Tabela 13. Najwięksi producenci ropy naftowej -2010

Państwo
Produkcja 

(w tys. baryłek dziennie)
Udział procentowy (%)

Rosja 10 270 12,9
Arabia Saudyjska 10 007 12,0

USA 7513 8,7
Iran 4245 5,2
Chiny 4071 5,2
Kanada 3336 4,2
Meksyk 2958 3,7
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

2849 3,3

Kuwejt 2508 3,1
Wenezuela 2471 3,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
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Tabela 14. Najwięksi konsumenci ropy naftowej -2010

Państwo
Konsumpcja 

(w tys. baryłek dziennie)
Udział procentowy (%)

USA 19 148 21,1
Chiny 9057 10,6
Japonia 4451 5,0
Indie 3319 3,9
Rosja 3199 3,7
Arabia Saudyjska 2812 3,1
Brazylia 2604 2,9
Niemcy 2441 2,9
Korea Południowa 2384 2,6
Kanada 2276 2,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Prognozy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych wskazywały, że konsumpcja 
ropy będzie w ciągu następnych lat systematycznie wzrastać. W 2006 roku poziom 
konsumpcji ropy oscylował na poziomie 346,6 min ton, a w 2020 roku ma wzro
snąć już do 563 min ton. Przewidywano, że spożycie będzie wzrastać w okresie 
2006-2010 w tempie 4,5%, a w ciągu następnej dekady 3,3%. Zgodnie z tą progno
zą do 2020 roku spożycie wzrośnie aż o 62,5% w porównaniu z 2006 rokiem106. 
Do podobnych wniosków w swoich wyliczeniach doszło Chińskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Naftowego i Chemicznego, które w grudniu 2007 roku podało, że krajo
we zapotrzebowanie na paliwa węglowodorowe rośnie w tempie 7,4% rocznie, co 
oznaczałoby, że w 2020 roku popyt wewnętrzny na ropę w Państwie Środka będzie 
aż w 60% zaspokajany poprzez import z zagranicy107.

106 China’s Oil Consumption...
107 Chiny: Wydobycie ropy rośnie o 1,5 proc., ale import jeszcze szybciej, „Puls Biznesu”, 20 XII 2007.
108 China’s Energy Import Volume Still on the Rise, „Peoples Daily”, 23 III 2010.
109 Zhao Tingting, Overseas Oil Dependence Ratio Surpasses 55%, „China Daily”, 24 I 2011.

Przewidywania Państwowej Administracji Energetycznej z 2009 roku wskazy
wały, że Chiny zaimportują 210 min ton ropy w 2010 roku (wzrost z 199 min ton 
w 2009 roku), wobec spożycia na poziomie 400 min ton108 109. Faktycznie wskaźniki 
były jednak nieco wyższe od pierwotnie zakładanych. W raporcie China National 
Petroleum Corporation (CNPC) Research Institute of Economics and Technolo
gy Information ze stycznia 2011 roku można przeczytać, że w 2010 roku krajowa 
konsumpcja ropy naftowej osiągnęła poziom aż 455 min ton, czyli o 47 min ton 
(11,4%) więcej aniżeli w roku poprzednim. W tym czasie zależność od ropy po
chodzącej z importu przekroczyła 55%. Pojawiające się wówczas prognozy na 
2011 rok mówiły o zapotrzebowaniu na poziomie 483 min ton ropy (6,2% więcej 
w porównaniu z 2010 rokiem)10’.
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Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że wzrost zapotrzebowania na 
produkty ropopochodne w Państwie Środka będzie oscylował na poziomie 4-5% 
rocznie w latach 2010-2015. Zhang Fuqin z Chińskiego Instytutu Nafty i Inżynierii 
(China Petroleum Planning and Engineering Institute) prognozował, że Chiny będą 
potrzebowały w 2010 roku 216 min ton produktów ropopochodnych, pięć lat póź
niej 286 min ton, a za dziesięć lat już 336 min ton110 111.

110 Chinas Demand for Oil Products to Grow 5% Annually", „Peoples Daily” (Xinhua), 26 III 2010.
111 China Plans to Double Natural Gas Output by 2015, „Beijing Review” (Xinhua), 8 I 2009.
112 Nuke Power Capacity Set to Increase, „China Daily”, 4 II 2009.

China Eyes 20% Renewable Energy by 2020, „China Daily", 20 VI 2009.

Sprawę komplikuje fakt, iż Chiny nie zamierzają w najbliższej przyszłości zna
cząco zwiększać wydobycia. Plany podniesienia rocznej produkcji węgla do pozio
mu 3,3 min ton (wzrost o 30% w porównaniu z 2007 rokiem) i ropy do poziomu 
200 min ton w 2015 roku (wzrost o 7%), jak również podwojenie dotychczasowego 
wydobycia gazu, którego roczna produkcja ma wynieść 160 mld m3 w 2015 roku, 
nie poprawią znacząco tej niekorzystnej sytuacji1". Nie zaskakuje zatem pojawie
nie się w tej przestrzeni nowych pomysłów. Przejawem tego była choćby decyzja 
rządu związana z przeznaczeniem 580 mld RMB (85 mld USD) w 2009 roku na 
sektor energetyczny, w tym również na alternatywne źródła energii, tj. elektrownie 
atomowe i wiatrowe. W odniesieniu do tego wątku warto zauważyć, że aktualnie 
Pekin opiera się przede wszystkim na elektrowniach węglowych. W ciągu trzech lat 
w Chinach przewidywano budowę ośmiu nowych siłowni jądrowych z szesnastoma 
reaktorami. Na przestrzeni dekady z siłowni jądrowych ma pochodzić przynajmniej 
5% prądu zużywanego w kraju. Dla porównania, obecnie istniejących jedenaście 
reaktorów dostarcza zaledwie 1% potrzebnej energii112. Plany Pekinu zmierzają do 
wykorzystywania w szerszym stopniu energii słonecznej i wiatrowej. Dzięki temu 
do 2020 roku jedna piąta energii pochodziłaby ze źródeł odnawialnych113.

Restrukturyzacja sektora naftowego
W lipcu 1955 roku powołano do życia ministerstwo przemysłu naftowego ChRL, 
które przejęło kontrolę nad procesem produkcji i poszukiwań ropy i gazu w Chi
nach, a także nad rozwojem sektora z tym związanego. Na bazie tego ministerstwa 
17 września 1988 roku powstało przedsiębiorstwo państwowe China National Pe
troleum Corporation (CNPC). W związku ze zmianami na chińskim rynku paliwo
wym w latach 90. komunistyczne władze doprowadziły do istotnych przekształceń 
w ramach krajowego sektora naftowego. W ich następstwie 17 września 1998 roku 
utworzono zreorganizowany China National Petroleum Corporation Group (CNPC 
Group). Niemal w tym samym czasie zrestrukturyzowano również koncern China 
Petrochemical Corporation (Sinopec). Strefy oddziaływań tych dwóch koncernów 
rozłożyły się regionalnie. Pierwszy z nich podjął operacje w północno-wschodniej 
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części kraju, podczas gdy drugi na południu. Sinopec oddał cztery rafinerie na pół
nocy na rzecz CNPC, otrzymując jednocześnie osiem pól naftowych na południu. 
CNPC kontroluje dwie trzecie mocy produkcyjnych w przemyśle naftowym. Od
powiada także za wszystkie operacje typu upstream związane z ropą i gazem na 
lądzie, włączając w to płytkie wody. CNPC pozostaje krajowym gigantem w za
kresie produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Zgodnie z przedstawionymi przez 
koncern danymi na dzień 31 grudnia 2010 roku wydobycie ropy naftowej wynosi
ło 2,83 min baryłek dzienne, a gazu ziemnego 8,02 stóp3 dziennie. W tej sytuacji 
CNPC kumulował 52% krajowej produkcji ropy i 75% gazu. Ogólna długość krajo
wych rurociągów będących własnością tego przedsiębiorstwa wynosiła 56 865 km, 
z czego 14 807 km przeznaczonych było do przesyłu ropy (prawie 70% ogólnej licz
by krajowych linii przesyłowych), 32 801 km do przesyłu gazu (prawie 80%) oraz 
9257 km do przesyłu produktów rafinowanych1 N. W połowie 2011 roku pracę roz
począł drugi chiński gazociąg Zachód-Wschód. Wartość tego projektu wyceniono 
na 142,2 mld RMB (21,88 mld USD). W momencie ukończenia budowy w czerwcu 
2012 roku rurociągiem będzie płynąć 30 mld m3 surowca rocznie z Azji Centralnej 
do Xinjiangu, a dalej do delt rzeki Jangcy oraz Rzeki Perłowej. Realizacja projektu 
pozwoli zaoszczędzić 76,8 min ton węgla i jednocześnie zmniejszyć emisję dwu
tlenku węgla o 130 min ton oraz dwutlenku siarki o 1,44 min ton. Pierwszy rurociąg 
Zachód-Wschód rozpoczął działalność w 2004 roku, transportując 12 mld m3 gazu 
rocznie z Basenu Tarim w Xinjiangu do Szanghaju. Z zapowiedzi wiceprzewodni
czącego CNPC Liao Youngyuana wynika, że Chiny planują budowę trzeciego ga
zociągu Zachód-Wschód, co pozwoliłoby transportować 20 mld m3 gazu ziemnego 
rocznie z Azji Centralnej. Dodał jednocześnie, że czwarta, a nawet być może piąta 
nitka będzie budowana w przyszłości114 115.

114 CNPC at a Glance, 31 XII 2010, China National Petroleum Corporation, http://www.cnpc. 
com.cn/en/aboutcnpc/cnpcataglance (13 IV 2012).

1,5 Zhang Qi, West-East Gas Pipe Begins Service, „China Daily”, 1 VII 2011.
116 Sinopec to Invest 100 bln Yuan in New Refinery in East China, „People’s Daily” (Xinhua), 18 VI2011.
117 Ibidem.

Sinopec z kolei kontroluje ponad połowę zdolności rafinacyjnych kraju. Odpo
wiada za proces przetwarzania ropy naftowej i dystrybucję produktów. W kwestii 
najnowszych wielkich przedsięwzięć tego koncernu warto wspomnieć, iż planuje 
on zainwestowanie 100 mld RMB (15,43 mld USD) w budowę nowego kompleksu 
rafinacji w Xuwei New Area w mieście Lianyungang w prowincji Jiangsu. Dzięki 
realizacji tego projektu roczne zdolności przetwórcze wynosiłyby 32 min ton. Budo
wa miałaby się rozpocząć w 2013 roku i zostać ukończona trzy lata później116.

Dwa przywołane koncerny, Sinopec i CNPC, odgrywają kluczową rolę w sek
torze rafineryjnym, kontrolując odpowiednio 50% i 35% ogólnych mocy produk
cyjnych. Plany Państwowej Administracji Energetycznej zakładały wzrost zdol
ności produkcyjnych do 8,8 min baryłek w 2011 roku, przy poziomie 6,4 min 
baryłek w styczniu 2009 roku117. Sinopec już określił zasady zwiększenia wydo

http://www.cnpc
com.cn/en/aboutcnpc/cnpcataglance
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bycia ropy i gazu w północno-zachodnich obszarach Chin w związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem krajowym. Plany zakładają produkcję 15 min ton w 2015 roku 
oraz 25 min ton w 2020 roku (wzrost o 67%)"’.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności CNPC i Sinopec odnotowały debiut na 
giełdzie. W latach 2000-2002 nastąpiła publiczna emisja ich akcji. Warto zaznaczyć, 
że zarówno Petrochina (spółka powstała 5 listopada 1999 roku w ramach dokona
nej przez rząd restrukturyzacji energetycznego monopolisty CNPC), jak i Sinopec 
znajdują się obecnie w gronie dominujących firm na świecie pod względem war
tości rynkowej. W zestawieniu największych korporacji „Fortune” Global 500 za 
2008 rok znalazły się wszystkie chińskie koncerny paliwowe: Sinopec (dziewiąte 
miejsce), CNPC (trzynaste) oraz CNOOC (trzysta osiemnaste). Magazyn „Fortu
nę”, przedstawiając dane za 2008 rok, wśród chińskich firm z największymi przy
chodami ze sprzedaży na czele umieścił Sinopec (dochód 207 814 mln USD) oraz 
spółkę Petrochina (181 122 mln USD)"9. W 2009 roku wyniki chińskich koncernów 
były jeszcze lepsze. Na liście „Fortune” Global 500 Sinopec awansował na siód
mą pozycję (dochód 187 518 mln USD), CNPC na dziesiątą (dochód 165 496 min 
USD), a CNOOC na dwieście pięćdziesiątą drugą (dochód 30 680 mln USD)'20. 
Rok 2010 po raz kolejny potwierdził trend wzrostowy. W opublikowanej w lipcu 
2011 roku liście magazynu „Fortune” Global 500 znalazło się w sumie sześćdzie
siąt dziewięć chińskich przedsiębiorstw (wespół z tajwańskimi), aż o szesnaście 
więcej aniżeli w roku poprzednim. W tym zestawieniu Chiny ustępowały miejsca 
jedynie Stanom Zjednoczonym, które na wspomnianej liście były reprezentowane 
przez sto trzydzieści trzy firmy. Trzecia w zestawieniu Japonia posiadała sześćdzie
siąt osiem przedsiębiorstw. Stawce przewodził Walmart Stories z łącznym docho
dem na poziomie 421,849 mln USD, przed Royal Dutch Shell (378,152 mln USD) 
i Exxon Mobil (354,674 mln USD). W pierwszej dziesiątce znalazły się trzy chiń
skie firmy: na piątej pozycji Sinopec Group (273,422 mln USD), na szóstej CNPC 
(240,192 mln USD), a siódmej State Grid (226,294 mln USD). Na sto sześćdzie
siątej drugiej lokacie uplasował się inny koncern naftowy - CNOOC (52,408 min 
USD)118 * 120 121. W lipcu 2011 roku magazyn „Fortunę” przedstawił również listę pięciuset 
największych chińskich przedsiębiorst- 2010 roku. Stawce drugi rok z rzędu prze
wodził Sinopec z dochodem 1,91 bln RMB (293,74 mid USD), przed CNPC (1,47 
bin RMB, 227,26 mid USD) oraz China Mobile (485 bln RMB, 74,98 mln USD). 
Łączny dochód pięciuset przedsiębiorstw wyniósł 18,9 bin RMB (2,92 mid USD), 
czyli o 38% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Stanowiło to jednocześnie 
47% chińskiego PKB122.

118 Sinopec's Target, „Shanghai Daily”, 7 II 2009.
Global 500, „Fortune”, 20 VII 2009; What Are Chinas Top 10 Chinese Companies, „Peoples 

Daily”, 14 X 2009.
120 Global 500, „Fortune”, 26 VII 2010.
121 Global 500, „Fortune”, 25 VII 2011.
122 Sinopec Again Tops List of500 Leading Chinese Enterprises, „Global Times”, 13 VII 2011.
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W branży naftowej, obok CNPC i Sinopec, działały jeszcze dwa przedsiębior
stwa, tj. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) oraz China National 
Star Petroleum (CNSP). Ten ostatni niewielki koncern, utworzony w 1997 roku, po 
trzech latach działalności połączył się z Sinopec. Z kolei China National Offshore 
Oil Corporation, powstały w 1982 roku, podjął działalność związaną z eksploracją 
zasobów surowców w strefie przybrzeżnej. CNOOC posiada cztery spółki zależ
ne (Bohai, Morze Wschodniochińskie, Wschodnie Nanhai, Zachodnie Nanhai) oraz 
szereg wyspecjalizowanych przedsiębiorstw.

Chińskie pola naftowe
Największe zasoby chińskiej ropy znajdują się na północno-wschodnich obsza
rach kraju, w szelfach kontynentalnych wzdłuż wschodniego wybrzeża, jak rów
nież w prowincji Xinjiang (głównie zagłębie Tarim). Pierwsze niewielkie złoża 
ropy rozpoczęto eksploatować w 1907 roku w prowincji Shaanxi. Trzydzieści lat 
później zainicjowano eksploatację złóż Yumen w prowincji Gansu, co pozwoli
ło znacząco zwiększyć ogólne wydobycie. Prawdziwy przełom w zakresie chiń
skiego przemysłu naftowego nastąpił jednak dopiero na przełomie lat 50. i 60. 
XX wieku, kiedy odkryto pokaźne złoża Karamay w prowincji Xinjiang, a potem 
w Shengli i Daqing.

Aktualnie przeważająca większość (około 85%) chińskiego wydobycia ropy 
koncentruje się wzdłuż wybrzeża w północno-wschodniej części kraju. Jedna 
czwarta produkcji zlokalizowana jest w kontrolowanym przez CNPC Daqing, 
w prowincji Heilongjiang. Działalność produkcyjną na tym obszarze rozpoczęto 26 
września 1959 roku. W 1963 roku ze złoża wydobyto tylko 4 min ton. Po kolejnych 
trzech latach ten pułap zwiększył się do 10 mln ton, a dekadę później, w 1976 roku, 
pochodziło stamtąd już 50 min ton ropy. Od tamtej pory aż do początku lat 90. na 
Daqing przypadała połowa wydobywanej ropy w Państwie Środka. Obecnie jest to 
nieco ponad 40%123. Złoża Daqing należą do najstarszych pól naftowych w Chi
nach. Systematyczne wyczerpywanie się zasobów będzie w przyszłości wpływać 
na wielkość wydobycia. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiło już wyraźne zmniej
szenie produkcji. Jeszcze kilka lat temu z Daqing wydobywano dziennie ponad 
1 min baryłek ropy. To już jednak tylko brzmienie przeszłości. W 2008 roku wy
dobycie na tym obszarze wynosiło 801 tys. baryłek ropy dziennie124. Plany rozwo
jowe Daqingu zakładają rozszerzenie działalności na innym obszarze, zmierzając 
do zwiększenia wydobycia gazu ziemnego do poziomu 8-10 mid m3 w 2020 roku. 
Niewątpliwie stwarza to ciekawą perspektywę, zważywszy, że Daqing z rezerwami 
aryłgazu szacowanymi na około 1 bin m3 jest piątym co do wielkości lądowym

123 Lan Xinzhen, Chinas First Large Oilfield Celebrates 50th Anniversary, „Beijing Review”, 
8 X 2009.

12,1 Country Analysis Briefs: China, XI 2010, Energy Information Administration, http:/ www. 
eia.gov/cabs/china/pdf.pdf (13 IV 2012).
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złożem gazu w Chinach125. Wśród innych znaczących pól naftowych na półno
cy kraju należy wymienić jeszcze Jilin i Liaoning oraz zagłębie Tarim w Xinjian- 
gu w Zachodnich Chinach. Duże znaczenie dla dalszego ich rozwoju ma rysująca 
się na tych obszarach ciągle widoczna perspektywa odkrywania nowych pokładów 
surowcowych.

125 Lan Xinzhen, op. cit.
126 Country Analysis Briefs: China, V 2011, Energy Information Administration, 

http://205.254.135.7/countries/cab.cfm?fips=CH (13 IV 2012).

Drugim co do wielkości obszarem produkcyjnym w kraju, obok Daqing, jest 
Shengli znajdujące się na północy prowincji Shandong, w okolicach delty Rzeki 
Żółtej. Produkcję na tym obszarze zainicjowano w 1962 roku. Sinopec, pod kon
trolą którego znajdują się złoża, wydobywał z nich w 2008 roku 553 tys. baryłek ropy 
dziennie, a dwa lata później 547 tys.126

Obok wspomnianych pól naftowych, duże złoża ropy naftowej znajdują się rów
nież w szelfach kontynentalnych wzdłuż wschodnich wybrzeży Chin. W rejonie Zatoki 
Bohai na Morzu Południowochińskim aktywnie działa CNOOC. Pokaźne zasoby kryją 
również obszary Morza Wschodniochińskiego i Morza Żółtego.

Tabela 15. Największe pola naftowe w Państwie Środka -1 2006.

Pole naftowe Produkcja (w tys. baryłek dziennie)

China National Petroleum Corporation (CNPC)/Petrochina
Daqing 929 268
Liaohe 256 991
Xinjiang 222 524
Changqing 162 422

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec)
Shengli 535 531
Sinopec Star 78 567

Zhongyuan 67 092

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
Strefa przybrzeżna ogółem 519 108

Źródło: Oil&Gas Journal, China Analysis Briefs: China, Energy Information Administra
tion, VIII 2006, http://china.usc.edU/App_Images//eia-china-brief-2006.pdf (14 IV 2012).

Tworzenie strategicznych rezerw naftowych

Korzystając z niskich cen surowców na rynkach światowych, będących następstwem 
kryzysu finansowego, pod koniec 2008 roku Pekin rozpoczął zwiększenie w swo
ich zbiornikach ilości magazynowanej ropy. Znajdujące się w północno-wschodnim 

http://205.254.135.7/countries/cab.cfm?fips=CH
http://china.usc.edU/App_Images//eia-china-brief-2006.pdf
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Xinjiangu zbiorniki, zarządzane przez CNPC, mogą pomieścić 6,3 min baryłek. 
Pierwszy etap tego przedsięwzięcia będzie zmierzał do zwiększenia rezerw do po
nad 50 min baryłek, wydobywanych w Xinjiangu lub importowanych z Kazachsta
nu. Całość inwestycji ma kosztować około 6,5 mid RMB (950 mln USD), z czego 
856 min RMB ma zostać wykorzystane już w pierwszej fazie projektu. Zgodnie 
z informacjami przekazywanymi przez agencję Xinhua, strategiczne krajowe re
zerwy surowca szacowano na 101,9 min baryłek w 2009 roku, 145,9 min baryłek 
w 2010 roku oraz 511,9 min baryłek jako cel w perspektywie długofalowej127. Już 
w 2003 roku, w następstwie strategii określonej w ramach X Planu Pięcioletniego 
(2001-2005), w Chinach rozpoczęła się budowa czterech strategicznych zbiorników 
ropy na obszarze wschodniego wybrzeża, w miastach Zhenhai (ujście rzeki Yon- 
jiang, na północny wschód od Ningbo), Zhoushan (prowincja Zhejiang), Huang- 
dao (prowincja Shandong) i Dalian (prowincja Liaoning). Wedle informacji podanej 
w gazecie „Nanfang Daily” cytującej ra ort Goldman Sachs Chiny planują przezna
czyć 100 mid RMB (14,64 mid USD) na stworzenie kompleksowego projektu stra
tegicznych rezerw ropy w ciągu piętnastu lat. Projekt ma być wykonywany w trzech 
etapach. W momencie zakończenia jego realizacji w 2020 roku zbiorniki będą miały 
możliwości przyjęcia dziewięćdziesięciodniowych ilości importowanej ropy. Pierw
sza faza przedsięwzięcia zakładająca wybudowanie czterech zbiorników została 
ukończona w 2009 roku. Zdolności magazynowania wynoszą obecnie 16,4 min m3 
ropy (102 min baryłek), co stanowi ekwiwalent dwudziestojednodniowego importu 
z zagranicy. Druga faza zakłada zwiększenie zdolności magazynowania o dodatko
we 26,8 min m3 (168 min baryłek) do poziomu 43,2 min m3, z zaznaczeniem jed
nak, że nie ustalono jeszcze miejsca lokalizacji nowych zbiorników. Z kolei trzecia 
faza pozostaje dopiero w opracowaniu128. W połowie stycznia 2011 roku „China 
Economy Weekly” poinformował, że Chiny w 2020 roku powinny dysponować 
85 min rezerw ropy naftowej, czyli ekwiwalentu dziewięćdziesięciodniowego im
portu z zagranicy. To jednocześnie oznacza możliwość osiągnięcia minimalnego 
pułapu rezerw określonych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną129.

127 China Starts Filling Tanks at Largest Oil Reserve, 28 XII 2008, Money News (AFP), http:// 
www.moneynews.com/FinanceNews/china-oil-reserves/2008/12/26/id/327321 (13 IV 2012).

128 Zhao Tingting, Chinas Strategic Oil Reserve Complete by 2020, „China Daily”, 10V2010.
129 China Able to Store 85 mln Tons of Oil by 2020, „Global Times”, 18 I 2011.

Budowa floty nowoczesnych supertankowców
Innym ważnym elementem polityki Pekinu w związku z ogromnym uzależnieniem 
od zagranicznych dostaw ropy są działania podjęte na rzecz zwiększenia liczby wła
snych tankowców do jej przewozu. Aspiracje Chin zmierzają do tego, by w nieda
lekiej przyszłości połowa importowanej ropy trafiała do kraju na pokładach rodzi
mych supertankowców. Padła wówczas zapowiedź budowy sześćdziesięciu pięciu

http://www.moneynews.com/FinanceNews/china-oil-reserves/2008/12/26/id/327321
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nowoczesnych obiektów tego typu do 2012 roku. O skali przedsięwzięcia świad
czy to, że w 2007 roku dysponowano zaledwie dwudziestoma pięcioma wielkimi 
tankowcami. Wartość inwestycji szacowano na 7,1 mid USD. Takie działania mają 
doprowadzić do uniezależnienia się od zagranicznych pośredników. Aktualnie go
spodarka chińska jest uzależniona w ogromnym stopniu od dostaw ropy z rejonów 
Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Przeważająca ilość importowanej ropy (około 
90%) dociera do Państwa Środka drogą morską, z czego tylko niespełna 20% na 
pokładach własnych tankowców. Światowym liderem pozostaje w tej przestrzeni 
Japonia, która posiada flotę liczącą ponad sto supertankowców130.

150 D. Lague, China Begins Expandingits Supertanker Fleet, „The New York Times”, 16 V 2007.
131 Chinas Largest Oil Tanker Set to Sail, „China Daily”, 141 2010.
132 BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
133 Z. Trześniowski, Jak odkryć ropę naftową. Wykrywanie i monitorowanie węglowodorów 

metodami sejsmicznymi. Agencja Reklamowo-Wydawnicza media2, Kraków 2005, s. 31.

Chiny już odnotowały wymierne sukcesy w realizacji tego planu. W styczniu 
2010 roku zwodowano w Kantonie największy na świecie i najbardziej zaawanso
wany tankowiec, jaki kiedykolwiek wyszedł z chińskich stoczni. Okręt o nazwie 
Xin Pu Yang dysponuje zaawansowanym automatycznym systemem nawigacyj
nym, który pozwala płynąć przez całą dobę bez obsługi ręcznej. Dodatkowo w ciągu 
dwudziestu dni od wypłynięcia z portu w Guangdongu jest w stanie nawet przy 
pełnym obciążeniu dotrzeć do terminali na Bliskim Wschodzie. Innym atutem nowo 
powstałego tankowca jest również możliwość rozładowania 300 tys. ton ropy w cią
gu zaledwie jednej doby131.

Światowy głód na ropę
Perspektywy nowych odkryć naftowych

Zapotrzebowanie na ropę w skali globalnej pozostaje determinowane przez gospo
darki wschodzące, głównie Chiny i Indie. W 2010 roku globalna konsumpcja su
rowca wyniosła 87 382 tys. baryłek dziennie wobec produkcji na poziomie 82 095 
tys. baryłek dziennie132. Wzrost zużycia ropy naftowej z pewnością nie doprowadzi 
w najbliższym czasie do wyraźnych niedoborów surowca, jednak w dalszej per
spektywie taka groźba może już rysować się bardzo wyraźnie. Lekarstwem na po
wyższe bolączki może się stać przestrzeń nowych miejsc eksploatacji oraz zupełnie 
nowych odkryć. Zdaniem geofizyka Zygmunta Trześniowskiego na „przywrócenie 
normalnego odtwarzania zasobów na poziomie wymaganym przez podwyższoną 
konsumpcję tego surowca potrzeba kilkuletniej wysokiej koniunktury w poszukiwa
niach”133. Dodatkowo ogromny postęp w dziedzinie poszukiwań, a także prawdopo
dobieństwo odkrycia nowych pokładów jest dzisiaj znacznie większe. Dzięki wyso
kim nakładom będą odkrywane nowe złoża, co będzie dokonywane głównie dzięki 
niebywałemu postępowi w rozpoznawaniu zasobów metodami sejsmicznymi. Nie 
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bez znaczenia pozostaje element cenowy wpływający na ocenę opłacalności eksplo
atacji. Tym samym wiele odkrytych złóż zacznie być ponownie eksploatowanych. 
Trześniowski wspominał także o budowie większej liczby zbiorników magazyno
wania ropy, co wpływa na zmiany koniunktury, jak również wzrost bezpieczeństwa 
energetycznego. Wysokie ceny surowca wymuszają na konsumentach „optymali
zację zużycia oraz przestawianie się na paliwa alternatywne”. Biorąc pod uwagę 
te argumenty, Trześniowski przekornie sugerował, iż nie należy nieustannie drążyć 
tematu wyczerpywania się zasobów, ale postawić raczej pytanie o zmniejszającą się 
rolę ropy naftowej dla gospodarki134.

134 Ibidem, s. 32.

Wbrew pojawiającym się apokaliptycznym wizjom o szybkim wyczerpywaniu 
się zasobów ropy, perspektywy nowych odkryć i zwiększania wydobycia w zna
nych już miejscach rysują się niezwykle obiecująco. Do najważniejszych odkryć 
w ostatnim czasie należy zaliczyć złoża w Zatoce Meksykańskiej i w szelfie kon
tynentalnym Brazylii. Wiele miejsc nadal oczekuje jednak na określenie wielkości 
zasobów. Obiecujące miejsca lokują się przede wszystkim w mało rozpoznanych 
rejonach Ameryki Łacińskiej i Rosji. Na początku 2010 roku „Forbes” sporządził 
listę dziesięciu najbardziej obiecujących i perspektywicznych obszarów wydobycia 
w niedalekiej przyszłości tzw. „łatwej ropy” (easy oil), niewymagającej głębokich 
odwiertów i stosowania zaawansowanych technologii wydobycia. W magazynie 
wskazywano na fakt, że świat potrzebuje dziennie ponad 85 min baryłek surowca, 
które pozyskuje z 4 tys. pól naftowych. Większość z nich to jednak niewielkie pola, 
gdzie dzienne wydobycie nie przekracza 20 tys. baryłek. Z kolei duże pola z wydo
byciem dziennym na poziomie 100 tys. baryłek zaspokajają zaledwie 3% zapotrze
bowania. Obok nich są superpola, gdzie wydobywa się około 1 min baryłek dziennie. 
„Forbes” zwrócił w tej sytuacji uwagę na „pola naftowe przyszłości” (oil fields of the 
future) czy też „największe pola jutra” (giants of tommorow). Dzisiejsze wydobycie 
z tych obszarów nie jest zbyt imponujące, ale ta sytuacja może ulec szybko zmia
nie. Te pola mogą stać się bardzo atrakcyjne już w ciągu najbliższej dekady, dzięki 
pojawiającej się opcji zwiększenia wydobycia do 1 min baryłek dziennie. Pierwsze 
z nich to pole Ghawar w Arabii Saudyjskiej. W ciągu sześćdziesięciu ostatnich lat 
wydobyto tam co prawda około 60 mid baryłek, ale kolejnych 30 mid baryłek nadal 
czeka na zagospodarowanie. W latach 90. ubiegłego wieku saudyjski koncern nafto
wy Saudi Aramco zainicjował wtryskiwanie wody pod złoża, powodując wypycha
nie ropy naftowej. Prognozuje się, iż obecna produkcja na poziomie 4,5 min baryłek 
dziennie może być zwiększona o dodatkowe 0,5 min baryłek dziennie. Na drugiej 
lokacie usytuowano pola Zachodnia Kurna w Iraku z zasobami szacowanymi na 
21 mid baryłek. Firmy Exxon Mobil oraz Royal Dutch Shell zdobyły w 2009 roku 
kontrakt na realizację pierwszego etapu związanego z eksploatacją pola naftowego 
i wydobyciem 9 mid baryłek. Koncerny zamierzają zwiększyć produkcję na tym ob
szarze z 300 tys. do 2,3 min baryłek dziennie. Porozumienie przewiduje, że władze 
irackie zachowają własność pola i ropy, a Exxon i Shell jako kontrahenci otrzymają 
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1,9 USD za każdą wyprodukowaną baryłkę. Na trzecim miejscu pojawiły się irackie 
pola naftowe Majnoon z rezerwami 13 mld baryłek ropy, zlokalizowane w pobliżu 
granicy z Iranem. Obecna produkcja wynosi zaledwie 50 tys. baryłek dziennie, ale 
potencjał jest ogromny i wydobycie może zostać zwiększone nawet do poziomu 
1,8 min baryłek dziennie. Czwarte co do wielkości pola naftowe wymienione przez 
„Forbesa” to iracka Rumaila, na granicy z Kuwejtem, kryjąca 17 mld baryłek su
rowca. Aktualnie wydobywa się tam około 1 min baryłek dziennie, co stanowi po
łowę całkowitej produkcji ropy w Iraku. Na tym obszarze kontrakt będą realizowały 
wspólnie BP i CNPC. Koncerny te planują wydanie 15 mld USD w celu zwiększe
nia wydobycia do poziomu 2,85 min baryłek dziennie, co pozwoliłoby wówczas 
Rumaili stać się drugim pod względem wielkości wydobycia polem naftowym na 
świecie, po Ghawarze. Na piątej pozycji pojawiła się prowincja Chuzestan, gdzie 
ma miejsce 90% irańskiej produkcji ropy. Znajdują się tam pola Ahwaz z dziennym 
wydobyciem na poziomie 300 tys. baryłek, a także pola Jadawaran, eksplorowane 
przez chiński Sinopec na mocy porozumienia zawartego jeszcze w 2004 roku na 
kwotę 70 mld USD. W 2009 roku Iran poinformował o odkryciu w tej prowincji 
pola Soussangerd z zasobami szacowanymi na 8 mld baryłek ropy. Szóste miejsce 
przypadło Kaszaganowi w Kazachstanie. Pola zawierające 9 mld baryłek odkryte 
zostały w 2000 roku na obszarze Morza Kaspijskiego. W tym przypadku problemem 
pozostają jednak wysokie koszta związane z eksploatacją tych złóż. Pomimo tego 
produkcja może pod koniec dekady wynieść nawet 1,5 min baryłek dziennie. Na 
siódmym miejscu znalazły się saudyjskie pola Khurais. W ich przypadku pojawia 
się możliwość zastosowania techniki wstrzykiwania wody pod złoża, podobnie jak 
w przypadku Ghawaru, co pozwoliłoby osiągnąć produkcję na poziomie 1,2 min 
baryłek dziennie. Trzeba przypomnieć, że złoża kryjące około 27 mld baryłek ropy 
były już częściowo eksploatowane w latach 80. ubiegłego wieku. Ósma lokata przy
padła, odkrytym w 2006 roku, brazylijskim polom Tupi, z zasobami na poziomie 
8 mld baryłek ropy oraz pokaźnymi złożami gazu ziemnego. Na dziewiątej pozycji 
umiejscowiono wenezuelskie Carabobo w pasie Orinoko. Przewiduje się, że na tym 
obszarze na wydobycie oczekuje 15 mld baryłek ciężkiej ropy. Jako ostatnie w ze
stawieniu „Forbesa” zostały wymienione złoża North Slope na Alasce, które mogą 
kryć około 40 mld baryłek ropy oraz 125 bln stóp3 gazu ziemnego135.

135 Ch. Helman, The World’s Biggest Oil Reserves, „Forbes”, 21 I 2010; idem, In Depth: The 
Top 10 Oil Fields of The Future, „Forbes", 21 I 2010.

136 G. Fouche, H. Stoelen, Big Statoil Arctic Find Revives Norway’s Oil Future, Reuters,
1 IV 2011.

Analitycy „Forbesa” nie uwzględnili w przedstawionym zastawieniu zasobów 
zlokalizowanych u wybrzeży Norwegii. A to właśnie tam na początku 2011 roku 
konsorcjum spółek pod przewodnictwem norweskiego przedsiębiorstwa państwo
wego Statoil dokonało największego na przestrzeni ostatniej dekady odkrycia ropy 
i gazu pod dnem Morza Barentsa. Statoil ocenił je nawet na 0,5 mld baryłek ropy136 *. 
W październiku 2011 roku Statoil oświadczył z kolei, że złoża ropy Aldous Major 
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South, usytuowane na Morzu Północnym, są dwukrotnie większe, aniżeli pierwotnie 
zakładano. Tym samym potencjał wydobywczy zwiększył się z 400-800 min bary
łek do 1,2-2,6 mid baryłek ekwiwalentu ropy. Jeśli szacunki dotyczące wspomnianej 
liczby 2,6 mid potwierdziłyby się, wówczas mielibyśmy do czynienia z odkryciem 
trzecich co do wielkości złóż w norweskim szelfie. Dwa największe złoża, Statljord 
i Ekofisk, zawierają po 3 mid baryłek137.

1,7 M. Shanley, J. Dagenborg, Norway Oil Find May Be Its 3rd Biggest Ever, Reuters, 
30 IX 2011.

1M A. Driver, Exxon Has 3 Deepwater Gulf of Mexico Discoveries, Reuters, 8 VI 2011.
139 S. Hamdan, As Days of Easy Oil Fade on Middle East, Firms Turn to Newer Techniques, 

„The New York Times”, 8 XII 2010.

To nie jedyne spektakularne odkrycie ostatnich lat. W czerwcu 2011 roku 
Exxon Mobil Corporation dokonał odkrycia wielkich złóż ropy i gazu w Zatoce 
Meksykańskiej. Szacunki firmy mówią o złożach wielkości nawet 700 min bary
łek ekwiwalentu ropy naftowej138. To ważne wydarzenie po chwilowym zastoju 
w prowadzonych poszukiwaniach na tym obszarze, będących następstwem eks
plozji platformy wiertnicznej Deepwater Horizon. To jednocześnie pierwsze zna
czące odkrycia po zniesieniu amerykańskiego moratorium dotyczącego przepro
wadzania odwiertów głębinowych.

Przywołane wybiórczo przykłady dowodzą, że perspektywa nowych odkryć ry
suje się w nader korzystnych barwach. Warto jednocześnie pamiętać, że skutecznym 
sposobem na kurczące się zasoby ropy może być nie tylko dokonywanie nowych 
odkryć. Wiele bowiem wskazuje, że istotne znaczenie będą miały w przyszłości 
również nowe techniki wydobycia. Obok popularnej na Bliskim Wschodzie metody 
wstrzykiwania wody w złoża, pojawiają się nowe pomysły związane z wstrzykiwa
niem pod złoża dwutlenku węgla, azotu i polimerów. Te techniki wykorzystywane 
są już z powodzeniem w Omanie, Abu Żabi i Arabii Saudyjskiej. Duże sukcesy na 
tym polu odnotowuje się w Omanie, gdzie państwowy koncern Petroleum Develop
ment Oman na polu Amal-West realizuje technologię wstrzykiwania pod złoża pary 
wodnej (tzw. metoda strumienia pary - steam-flood techniques). Z kolei w Qam 
Alam bada skuteczność zastosowania technik termalnych. W 2010 roku zainicjo
wano badania w tej samej miejscowości, stosując nową technologię wspomagania 
termalnie drenażu grawitacyjnego {thermally assisted gas-oil gravity drainage). Na 
polu Marmul stosowana jest metoda wtłaczania w złoża roztworu polimerów. Dzia
łania Omanu są pilnie śledzone przez inne koncerny międzynarodowe. Royal Dutch 
Shell, posiadający pakiet 34% akcji w Petroleum Development Oman, zamierza zre
alizować na świecie jedenaście projektów, które mają na celu zwiększenie efektyw
ności wydobycia. Podobne działania podjął również francuski Total139.

Nowe odkrycia oraz zastosowanie nowych technologii pokazują, iż do czę
sto przywoływanych wizji sugerujących szybkie wyczerpanie się światowych 
zasobów ropy naftowej należy na razie podchodzić z dużym dystansem. Walka 
o nowe złoża powoli wkracza w decydującą fazę. Pekin nie pozostaje bierny w tej 
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rozgrywce, o czym świadczą działania podjęte już przez chińskie koncerny na 
wielu z tych obszarów.

Uwaga skierowana na gaz ziemny
Obok działań związanych z pozyskiwaniem ropy naftowej na rynkach zagranicz
nych Pekin przywiązuje coraz większą wagę do stworzenia analogicznego mechani
zmu stałych dostaw gazu ziemnego. Podyktowane jest to zwiększającą się rolą tego 
surowca w ogólnym bilansie energetycznym gospodarek krajów wschodzących. 
Wedle prognoz zawartych w raporcie BP Energy Outlook 2030, w ciągu najbliż
szych dwóch dekad, biorąc pod uwagę paliwa kopalne, najszybciej będzie się rozwi
jać rynek gazu naturalnego. W uwzględnionym okresie 2010-2030 będzie wykazy
wał wzrost na poziomie 2,1 % rocznie'40.

Sytuacja na chińskim rynku gazowym prezentuje się nieco inaczej aniżeli 
w sektorze naftowym. Potwierdzone zasoby gazu ziemnego w Chinach wynosiły 
2,8 bln m3 w 2010 roku141.

Tabela 16. Największe potwierdzone zasoby gazu ziemnego - 2010.

Region W bln m3 Udział procentowy (%)
Ameryka Północna 9,9 5,3
Ameryka Środkowa 7,4 4,0
Europa i Euroazja 63,1 33,7
Bliski Wchód 75,8 40,5
Afryka 14,7 7,9
Azja, Pacyfik 16,2 8,7
Ogółem 187,1 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Tabela 17. Największe potwierdzone krajowe zasoby gazu ziemnego - 2010.

Państwo W bln m3 Udział procentowy (%)
Rosja 44,8 23,9
Iran 29,6 15,8
Katar 25,3 13,5
Turkmenistan 8,0 4,3
Arabia Saudyjska 8,0 4,3
USA 7,7 4,1
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

6,0 3,2

ho gp gnergy Outlook 2030, London, 1 2011.
Hl BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Państwo W bln m3 Udział procentowy (%)
Wenezuela 5,5 2,9
Nigeria 5,3 2,8
Algieria 4,5 2,4
Irak 3,2 1,7
Indonezja 3,1 1,6
Australia 2,9 1,6
Chiny 2,8 1,5
Malezja 2,4 1,3

Własna produkcja na obecnym etapie pozwalała zatem zaspokoić niemal w ca
łości popyt wewnętrzny. Jednak w najbliższym czasie należy się spodziewać zmian 
w tym zakresie i ujawniania się nowych potrzeb. Statystyki wskazują, że konsumpcja 
gazu ziemnego w Chinach w latach 2000-2008 wzrastała o 16,2% średniorocznie, co 
oznaczało, iż była o 9,7% wyższa od konsumpcji ropy i 6,6% wyższa od konsumpcji 
węgla142. Raport BP Statistical Review podawał, że konsumpcja gazu w Chinach w sa
mym tylko 2010 roku wyniosła 109 mid m3, podczas gdy produkcja - 96,8 mid m3143. 
Podobne dane zaprezentowała Państwowa Administracja Energetyczna, która poda
ła, że konsumpcja gazu wyniosła 110 mid m3, a produkcja 94,5 mid m3. W porówna
niu z 2009 rokiem konsumpcja wzrosła aż o 20%, z kolei produkcja zaledwie o 12%. 
Prognozy na 2011 rok zakładały utrzymanie się tego trendu. NEA mówiła wówczas 
o wzroście konsumpcji w 2011 roku o kolejne 20% (130 mid m3), przy wzroście pro
dukcji na poziomie 16% (110 mid m3). Wydaje się, iż ten trend utrzyma się w ciągu 
następnych lat. Potwierdza to opinia Lin Boqianga, dyrektora Chińskiego Centrum 
Badań nad Gospodarką Energetyczną na Uniwersytecie Xiamen (China Center for 
Energy Economics Research, Xiamen University), którego zdaniem tempo wzrostu 
konsumpcji będzie wynosiło ponad 20% w ciągu najbliższej dekady144.

Tabela 18. Najwięksi producenci gazu ziemnego - 2010.

Państwo
Produkcja 
(w mid m3)

Udział procentowy (%)

USA 611,0 19,3
Rosja 688,9 18,4
Kanada 159,8 5,0
Iran 138,5 4,3
Katar 116,7 3,6
Norwegia 106,4 3,3
Chiny 96,8 3,0

42 Wan Zhihong, PetroChina Inks Qatar LNG Deal, „China Daily”, 18 V 2010.
143 BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.
144 Du Juan, Natural Gas Demand to Soar, „China Daily”, 29 I 2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Państwo
Produkcja 
(w mid m3)

Udział procentowy (%)

Arabia Saudyjska 83,9 2,6
Indonezja 82,0 2,6
Algieria 80,4 2,5

Tabela 19. Najwięksi konsumenci gazu ziemnego-2010.

Państwo
Konsumpcja 
(w mld m3)

Udział procentowy (%)

USA 683,4 21,7
Rosja 414,1 13,0
Iran 136,9 4,3
Chiny 109,0 3,4
Japonia 94,5 3,0
Kanada 93,8 3,0
Wielka Brytania 93,8 3,0
Arabia Saudyjska 83,9 2,6
Niemcy 81,3 2,6
Włochy 76,1 2,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, VI20 i 1.

Największym krajowym producentem gazu ziemnego pozostaje CNPC, ope
rując w czterech głównych ośrodkach (Tarim, Sichuan, Changqing oraz Qinghai), 
z których pochodzi 80% całego wydobycia koncernu. CNPC pozostaje zaintereso
wany realizacją projektów do odbioru gazu w formie skroplonej (LNG). Liderem 
w tym obszarze jest co prawda CNOOC, niemniej CNPC również może poszczycić 
się znaczącymi sukcesami. Koncern ten w połowie 2004 roku zainicjował budowę 
trzech projektów LNG: w Tangshan (w prowincji Hebei), Rudong (Jiangsu) i Da- 
lian (Liaoning). Zakończenie realizacji tych przedsięwzięć zostało zaplanowane 
na pierwszą połowę 2011 roku. Dodatkowo CNPC w 2008 roku rozpoczął budo
wę drugiego krajowego gazociągu Zachód-Wschód, który łącznie z ośmioma od
gałęzieniami będzie liczył ponad 9 tys. km. Tym gazociągiem dostarczane będzie 
30 mld m3 surowca z Azji Centralnej do Xinjiangu i dalej na wschodnie wybrzeże1''5.

O dużym zainteresowaniu Pekinu dostawami skroplonego gazu świadczą po
dejmowane w ostatnich latach szeroko zakrojone przedsięwzięcia. W 2010 roku 
Chiny zaimportowały 9,3 min ton skroplonego gazu LNG, aż o 75% więcej aniżeli 
w roku poprzednim. W tym samym roku rodzima produkcja LNG wyniosła 9 min 
ton. W opinii analityka w CNPC, Xu Bo, produkcja w 2011 roku może wzrosnąć

N5 Wan Zhihong, LNG Projects Are Changing China's Energy Mix, „China Daily”, 
10 VIII 2009.
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do 19 min ton146. Pierwsze cargo LNG z zagranicy zostało przyjęte w 2006 roku. 
W planach pozostaje budowa w pasie wschodniego wybrzeża ponad dziesięciu ter
minali do odbioru skroplonego gazu. Duże znaczenie przywiązuje się do planów 
zwiększenia importu surowca z Kataru, o czym świadczy dotychczasowa strategia 
koncernu CNOOC, lidera w krajowej branży LNG. W Doha działa już biuro przed
stawicielskie tej firmy. Zgodnie z prognozami CNOOC z 2004 roku chińskie rezer
wy gazu określano na poziomie 1,3-1,6 mid m3, ale już wówczas sugerowano wzrost 
zapotrzebowania na ten rodzaj czystej energii w przeciągu kolejnych piętnastu lat 
o 12% rocznie. Przewidywania mówią w tej sytuacji o wzroście rocznej konsumpcji 
do poziomu 160-210 mid m3 gazu w 2020 roku. Do tego czasu 49% zapotrzebowa
nia będzie pokrywane poprzez import surowca z zagranicy, przy czym przeważać 
ma gaz dostarczany w formie skroplonej (39%), z kolei pozostała część dotrze za 
pośrednictwem rurociągów z Rosji i Azji Centralnej (10%)147.

146 Du Juan, Natural Gas Demand to Soar, „China Daily”, 29 I 2011.
147 China to Become Promising LNG Market by 2020, „China Daily" (Xinhua), 26 IV 2004.
148 China to Import More LNG from Qatar, „China Daily” (Xinhua), 8 III 2009.
149 Qatar Signs Gas Exploration Sharing Agreement with Shell, CNPC, „People’s Daily” (Xinhua), 

17 V 2010.

Chiński CNOOC prowadzi w obecnej sytuacji najbardziej zaawansowane dzia
łania na rzecz realizacji projektów przyjmowania dostaw gazu w formie skroplonej, 
aczkolwiek należy zauważyć, że pozostałe koncerny nie pozostają bierne i również 
przejawiają inicjatywę w tym względzie. CNOOC kieruje już dwoma projektami 
LNG - w prowincjach Fujian i Guangdong. Trzeci terminal budowany jest w Szan
ghaju. Najnowszy projekt będzie z kolei realizowany w prowincji Zhejiang.

CNOOC planuje zwiększyć import skroplonego gazu do poziomu 60 min ton 
rocznie w 2020 roku. W tej sytuacji nie zaskakuje strategia przedsiębiorstwa, które 
już zapowiedziało ustami swojego dyrektora wykonawczego Fu Chengyu, że do
datkowe ilości surowca będą pochodzić właśnie z Kataru148. Kierunkiem blisko
wschodnim zainteresowany jest również CNPC. 17 maja 2010 roku koncern ten 
zawarł porozumienie z Royal Dutch Shell i Qatar Petroleum w sprawie poszuki
wań gazu ziemnego w Katarze. Umowa zakłada podjęcie działań poszukiwawczych 
i wydobywczych w ciągu trzydziestu lat na obszarze nieco ponad 8 tys. km2 (Blok 
D) znajdującym się blisko położonego na północy kraju przemysłowego miasta Ras 
Laffan. W tym przedsięwzięciu większym udziałowcem został jako główny operator 
Shell (75%), pozostała część przypadła CNPC (25%)149.

O znaczeniu, jakie przypisują gazowi ziemnemu władze centralne, świadczy 
podjęcie planu rozbudowy zbiorników magazynowania tego surowca. Rząd ofi
cjalnie potwierdził, iż Narodowa Komisja Energetyczna ma szerokie plany doty
czące stworzenia magazynów do przyjmowania gazu ziemnego, również w formie 
skroplonej. Realizacja tego przedsięwzięcia to kwestia bezpieczeństwa krajowego, 
związanego głównie z niezbyt sprzyjającą sytuacją w miastach. Chiny posiadają 
bowiem na chwilę obecną zaledwie sześć urządzeń magazynujących zdolnych do 
przyjęcia łącznie 3 mid m3 surowca. To niewiele w porównaniu z innymi wiodącymi 
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potęgami gospodarczymi na świecie. Na przykład Stany Zjednoczone mają cztery
sta podobnych urządzeń podziemnych, z kolei Unia Europejska ponad sześćdziesiąt. 
Petrochina planuje wybudowanie w latach 2011-2015 dziesięciu urządzeń magazy
nujących zdolnych do przyjęcia 22,4 mld m3 gazu150. Aktualnie pojemność krajowe
go systemu rezerw gazu ziemnego liczy zaledwie 3% w stosunku do ogólnokrajowej 
sprzedaży surowca. Założenia poczynione w ramach XII Planu Pięcioletniego za
kładają zwiększenie tego pułapu do 8-10%151.

150 Gas Reserves Needed for Security: Govt, „Global Times”, 20 V 2010.
151 CNPC to Rise Natural Gas Reserve Capacity, „People’s Daily”, 25 II 2010.
152 Natural Gas. An Unconventional Glut, „The Economist”, 11 III 2010.
153 BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Perspektywy wydobycia gazu z łupków

Szansą dla Chin w kontekście rosnących potrzeb surowcowych mogą stać się do
niesienia o kolejnych odkryciach nowych złóż gazu łupkowego (shale gas). Na 
świecie mogą być ogromne złoża niekonwencjonalnego gazu. Szacunki Między
narodowej Agencji Energetycznej wskazują na wielkości rzędu 921 bln m3 rezerw 
czekających na wydobycie, co wskazywałoby na to, iż byłyby one znacznie więk
sze aniżeli źródła konwencjonalne152. Dla porównania potwierdzone zasoby gazu 
ziemnego na świecie wyniosły 187,1 bln m3 w 2010 roku153. Eksploatacja gazu łup
kowego już stała się poważnym źródłem zaopatrzenia w Stanach Zjednoczonych. 
Wskaźniki produkcji z ostatnich lat całkowicie zmieniły dotychczasową strukturę, 
pozwalając Amerykanom praktycznie uniezależnić się od zagranicznych dostaw
ców. Obecnie to właśnie rejon Ameryki Północnej wyraźnie przoduje w rozwoju 
i produkcji gazu pochodzącego z łupków. Pozytywne doświadczenia wydobywcze 
z obszaru Barnett Shale w Teksasie wpłynęły na rozszerzenie projektów tego typu 
na innych terytoriach w USA i w sąsiedniej Kanadzie. Wydobycie gazu łupkowe
go uderza przede wszystkim w dotychczasowych czołowych producentów i sprze
dawców gazu konwencjonalnego. W gronie zagrożonych z pewnością znajduje 
się Rosja i tamtejszy gigant gazowy Gazprom. Amerykańskie odkrycia niewątpli
wie nie pozostają bez wpływu na ceny surowca na rynkach zagranicznych, pro
wadząc do wyraźnych spadków. Można domniemywać, że taki trend utrzyma się 
w najbliższych latach. Obok zasobów północnoamerykańskich bardzo interesują
ce perspektywy wydobycia gazu łukowego stwarzają rynki w Europie (głównie 
w Polsce, Niemczech, Austrii) i Azji (przede wszystkim w Chinach i Indiach). 
We wszystkich tych przypadkach niekonwencjonalne rezerwy surowca znacznie 
przewyższają zasoby konwencjonalne. Wedle szacunków Petrochina, krajowe 
zasoby gazu łupkowego w Państwie Środka mogą wynosić około 45 bln m3, co 
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sytuowałoby je w ścisłej światowej czołówce154. Największa ich koncentracja ma 
się znajdować głównie na obszarach Xinjiangu, Shanxi oraz Mongolii Wewnętrz
nej. Szacunki Międzynarodowej Agencji Energetycznej potwierdzają, że chińskie 
złoża gazu łupkowego są największe na świecie. W raporcie z 2011 roku ocenie 
poddano najbardziej obiecujące złoża w trzydziestu dwóch krajach. Na czele znala
zły się Chiny ze złożami szacowanymi na 36 bin m3, przed USA (24 bin m3), Argen
tyną (22 bin m3) i Meksykiem (19 bin m3)155.

l5'1 B. Farey, China May Emulate U.S. ‘Quiet Revolution’ in Shale Gas Output, 11 III 2010, 
Bloomberg, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ahD4MXgJ0CyA 
(13 IV 2012).

1S5 World Energy Outlook 2011 - Special Report. Are We Entering A Golden Age of Gas?, 
International Energy Agency, France 2011, s. 52.

154 International Energy Outlook 2009, Energy Information Administration, Office of 
Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, V 2009, s. 37-38.

157 China Aims To Sharply Raise Shale Gas Output Capacity By 2020, „The Wall Street Journal" 
1 II 2010.

Wydobycie gazu z łupków z oczywistych względów wzbudza zainteresowanie 
Pekinu. Prognozy długoterminowe nie pozostawiają żadnych złudzeń, kto będzie 
w niedalekiej przyszłości głównym importerem tego surowca. Wedle danych EIA kon
sumpcja gazu w Chinach i Indiach będzie systematycznie wzrastać. W przypadku Chin 
przewiduje się wzrost na poziomie 5,2% rocznie, a Indii 4,2%156.

Tabela 20. Prognoza wielkości konsumpcji gazu ziemnego przez Chiny i Indie - 1990-2030 
(w bln stóp3)

Rok Chiny Indie
1990 0,5 0,4
2005 1,7 1,3
2006 2,0 1,4
2010 2,6 1,8
2015 3,7 2,3
2020 4,6 2,8
2025 5,5 3,1
2030 6,2 3,3

Źródło: international Energy Outlook 2009, Energy Infonnation Administration, Office of Integrated
Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, V 2009, s. 160.

Chiny stawiają sobie bardzo ambitny cel związany z osiągnięciem w ciągu deka
dy produkcji pochodzącej z łupków na poziomie 15-30 mld m3 gazu rocznie. Obec
nie udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym Chin wynosi zaledwie 4%, jed
nak dzięki podejmowanym działaniom w 2020 roku ten pułap ma się zwiększyć do 
poziomu 10%157. Chiny skonsumowały w 2010 roku 109 mld m3, co sugeruje, że 
istnieje tu szerokie pole do zagospodarowania. Prognozy długoterminowe Center 
for Energy Strategy Studies w Pekinie wskazują, że roczny import gazu, obejmu

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ahD4MXgJ0CyA
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jący również LNG przewożone na pokładach tankowców drogą morską, wyniesie 
135 mid m3 w 2020 roku158.

158 B. Farey, op. cit.
159 Statement on U.S.- China Shale Gas Resource Initiative, 17 XI 2009, The White House, 

Office of the Press Secretary.
160 B. Farey, op. cit.
161 Wan Zhihong, China, US Ink Green Energy Deals, „China Daily”, 27 V 2010.
162 Terrawest Energy Corp. Announces Natural Gas Discovery, 20 V 2009, Mining Top News, 

http://www.miningtopnews.com/terrawest-energy-corp-announces-natural-gas-discovery.html
(13 IV 2012).

I6J D. Winning, China Starts First Shale Gas Project, „The Wall Street Journal”, 27 XI 2009.

Ważnym aspektem w kontekście dokonywanej eksploracji własnych zasobów 
staje się podjęta w tej dziedzinie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Efek
tem tego było podpisane 17 listopada 2009 roku przez przywódców USA i Chin, 
Baracka Obamę oraz Hu Jinatao, dokumentu U.S.-China Shale Gas Resource Ini- 
dative, który określił zasady współpracy w zakresie pozyskiwania czystej energii, 
w tym również tej pochodzącej z łupków skalnych. Porozumienie obejmuje współ
pracę techniczną oraz inwestycyjną pomiędzy obydwiema stronami159 160. Doświadcze
nia Amerykanów i pomoc technologiczna z ich strony mogą okazać się kluczem 
do podjęcia konkretnych działań w tej materii. Przedstawiciel EIA Richard Newell 
podkreślił na początku marca 2010 roku, iż gaz łupkowy będzie stanowił „ważne 
źródło” gazu w Państwie Środka, pokrywając jedną czwartą krajowego wydoby
cia w 2030 roku1“. Biorąc pod uwagę tego typu sugestie, należy jednak pamiętać, 
że o ile w Stanach Zjednoczonych proces pozyskiwania gazu z łupków osadowych 
znajduje się w zaawansowanym stadium, o tyle w Chinach temat ten dopiero został 
podjęty. Dalszym krokiem wzmacniającym współdziałanie Chińczyków i Ameryka
nów w sektorze energetycznym było podpisanie 26 maja 2010 roku ośmiu porozu
mień dotyczących współpracy w zakresie rozwoju zielonej energii. Przewiduje się 
w nich przede wszystkim podjęcie wspólnych działań na rzecz energii odnawial
nej. Perspektywy tej kooperacji rysują się bardzo obiecująco, zważywszy, że każdy 
z krajów występuje tu z innej perspektywy. Trafnie przedstawił to przewodniczący 
Państwowej Administracji Energetycznej Zhang Guobao, mówiąc, że Amerykanie 
mają w ręku atut w postaci zaawansowanej technologii, z kolei Chiny dysponują 
ogromnym rynkiem161.

Na terytorium Chin podjęto już działania w kierunku realizacji planów wydo
bycia gazu łupkowego. W maju 2009 roku Petromin Resources Ltd. poinformował 
o odkryciu przez Terrawest Energy Corporation (TWE) nowych złóż na obszarze 
Xinjiangu. Projekt o nazwie Liuhuanggou realizowany jest wraz z chińskim Chi
na United Coalbed Methane Corporation162. Pod koniec listopada 2009 roku został 
zainicjowany pierwszy wspólny projekt firm Royal Dutch Shell PLC i Petrochina 
związany z pozyskiwaniem gazu łupkowego na polach Changbei w południowo- 
-zachodniej części prowincji Sichuan163. Z kolei Sinopec Group podjął współpracę 
z British Petroleum w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na obsza

http://www.miningtopnews.com/terrawest-energy-corp-announces-natural-gas-discovery.html
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rze Kaili w prowincji Guizhou oraz Huangqiao w prowincji Jiangsu164. Royal Dutch 
Shell zamierza wydawać 1 mid USD rocznie do 2015 roku na projekty związane 
z gazem pozyskiwanym z łupków, jeśli poszukiwania zakończą się sukcesem. Shell 
do początku 2011 roku dokonał w sumie siedemnastu odwiertów w poszukiwaniu 
złóż gazu w prowincji Sichuan165.

Sinopec and BP Join Hands to Explore Shale Gas in China, „Peoples Daily”, 19 I 2010.
165 Shell CEO Has High Hopes for Chinas Shale Gas, „China Daily”, 21 III 2011.
*“ Lin Boqiang, The Political and Economic Risks of Foreign Oil Addiction, „Global Times”, 

23 VIII 2011.

W pierwszym kwartale 2011 roku Chiny przyznały osiem pierwszych konce
sji na poszukiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych na terytorium własnego 
kraju. Pomimo ogromnego zainteresowania ze strony zagranicznych koncernów, 
w wyniku przyjętych regulacji prawnych, w przetargu wzięły jednak udział jedynie 
chińskie spółki.

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
Chiński „głód na energię” prowadzi do poszukiwań alternatywnych rozwiązań. 
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych staje się poważnym wyzwaniem na 
przyszłość. Wspomniany Lin Boqiang, dyrektor Chińskiego Centrum Badań nad 
Gospodarką Energetyczną na Uniwersytecie Xiamen wskazywał na polityczne i go
spodarcze konsekwencje dla kraju w kontekście szybko rosnącego uzależnienia od 
ropy naftowej. Każdego roku Chiny wydają około 1 bln RMB w związku z impor
tem ropy. W tej sytuacji powinny ograniczyć swoją zależność od ropy naftowej 
w ogóle, nie tylko tej dostarczanej z zagranicy. Ze względu na ograniczone rezerwy, 
roczna produkcja tego surowca osiągnęła już punkt szczytowy, określany na pozio
mie pomiędzy 180 a 200 min ton. Oznacza to, że każdy dalszy wzrost krajowego 
popytu na ropę będzie musiał być zaspokajany jedynie przez zwiększenie dostaw 
z zagranicy. Sposobem na to musi być znalezienie alternatywnych źródeł energii. 
Jednym z nich może być oczywiście zwiększenie roli gazu ziemnego. W związku 
z rosnącą liczbą samochodów na drogach powinno się rozważyć również możliwość 
wspierania rozwoju pojazdów elektrycznych. Nadmierne uzależnienie od importo
wanej ropy stanowi duże wyzwanie dla rozwoju gospodarczego kraju, dlatego rząd 
centralny powinien dążyć do dalszej dywersyfikacji źródeł energii w celu zmniej
szenia popytu na ropę. Należy promować oszczędność energii oraz dążyć do popra
wy efektywności energetycznej w przemyśle166.

Za tym kierunkiem działań przemawia kilka argumentów, które usystematyzo
wało w 2005 roku Centrum Badań Rozwoju przy Radzie Państwowej (Development 
Research Center of the State Council). Wśród nich wymieniono przede wszystkim 
strategie zrównoważonych źródeł energii. Należy pamiętać, że ogromny niedobór 
wysokiej jakości źródeł energii, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, skutkuje tym, 
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iż ilość kopalnych surowców energetycznych przypadających na głowę jednego 
mieszkańca w Chinach jest o połowę mniejsza od średniej światowej. Dodatkowo 
stosowanie przestarzałych technologii energetycznych wiąże się z niskim wykorzy
staniem energii. Szybki rozwój gospodarczy będzie w znacznym stopniu pociągał za 
sobą wyczerpywanie się rodzimych zasobów. Kolejny problem wiąże się z utyliza
cją odpadów węglowych. Nie należy zapominać również o ogromnym uzależnieniu 
od zagranicznych dostaw surowcowych, głównie ropy naftowej. Jako drugi punkt 
wymieniono przyspieszenie rozwoju gospodarek wiejskich i co za tym idzie zwięk
szenie dochodów rolników. Tradycyjne i przestarzałe struktury wykorzystywania 
energii na wsiach poważne wpływają na zanieczyszczenie pomieszczeń, stwarzając 
zagrożenie dla zdrowia publicznego, niosąc jednocześnie ze sobą negatywne skut
ki dla lasów i roślinności. W większym stopniu proponuje się zatem wykorzystać 
na tych obszarach energię wiatrową, słoneczną, wodną i biomasę, w zależności od 
lokalnych uwarunkowań. Problemem pozostaje wciąż fakt, że w 2001 roku 30 min 
mieszkańców Chin z ponad 20 tys. miejscowości nadal było pozbawionych dostę
pu do energii elektrycznej. Co ciekawe, większość z nich zamieszkiwała zachodnie 
połacie kraju, gdzie znajdują się największe skupiska odnawialnych źródeł ener
gii. Kolejny argument mówił o konieczności stworzenia nowych możliwości pracy 
i wzrostu gospodarczego. Doświadczenia innych krajów pokazują, że rozwój odna
wialnych źródeł energii może dawać nowe możliwości zatrudnienia, jak również za
spokajać zapotrzebowanie na energię. Chiński rynek technologii odnawialnych źró
deł energii ma wiele do nadrobienia w porównaniu z zachodnimi odpowiednikami. 
Chiny mają świadomość, że odnawialne źródła energii staną się dominujące w XXI 
wieku. Każdy zatem kraj, który posiada bogate złoża odnawialnych źródeł energii 
oraz zaawansowane technologie niezbędne do rozwoju nowej energii, uzyska prze
wagę w międzynarodowej rywalizacji surowcowej. Odrębną sprawą pozostają kwe
stie związane z ochroną środowiska i redukcją emisji gazów cieplarnianych. Wdro
żenie powyższych przedsięwzięć nie jest łatwe. Wśród głównych barier dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii wymienia się przede wszystkim wysokie koszty (cena 
energii ze źródeł odnawialnych jest wyższa aniżeli koszty tradycyjnych źródeł ener
gii), niewielki udział w rynku (rozwój odnawialnych źródeł energii jest prowadzony 
na stosunkowo małą skalę, dodatkowo wiąże się z niepewnością i brakiem mechani
zmu promocji takich działań), a także kwestie polityczne (doświadczenia Chin i in
nych krajów dowodzą, że uchwalenie stosownych rozwiązań na szczeblu rządowym 
okazuje się skuteczną metodą rozwiązania tego problemu)167.

167 Szerzej zob.: China National Energy Strategy and Policy 2020. Renewable Energy Strategy 
and Policy, project leaders: Zhang Zhenmin, Wang Gehua, Energy Foundation.
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Zielona energia i czyste technologie

Skierowanie uwagi na czyste technologie podyktowane jest uwarunkowaniami na 
międzynarodowych rynkach surowcowych, jak również kwestiami związanymi 
z ochroną środowiska naturalnego. Należy pamiętać, iż Chiny są największym emi
tentem dwutlenku węgla (CO,), co musi rzutować na posunięcia centralnego rządu. 
Duże zainteresowanie budzą przede wszystkim inwestycje w czyste technologie. 
W tej mierze Chiny odnotowały już pierwsze poważne sukcesy, inicjując nowy pro
ces w zakresie rozwoju rodzimej energetyki.

Jak podał niemiecki instytut energii odnawialnej IWR, globalna emisja dwu
tlenku węgla w 2009 roku spadła o 1,3% do poziomu 31,2 m Id ton, co oznaczało, 
że mieliśmy do czynienia z pierwszym spadkiem w zestawieniu rocznym na prze
strzeni ostatniej dekady. Nie dotyczył on jednak Chin, które w 2009 roku stały się 
światowym liderem w zakresie emisji dwutlenku węgla. Przypadło na nie w tym 
czasie aż 7,43 mld ton w porównaniu z 6,81 mld ton w 2008 roku. Na kolejnych 
miejscach znalazły się Stany Zjednoczone (5,95 mld ton; w 2008 roku 6,37 mld 
ton), Rosja, Indie i Japonia. Warto nadmienić, że pomimo ogólnego spadku emisji 
CO2 na świecie, poziom ten nadal jest o 37% wyższy niż w bazowym 1990 roku, 
określonym w Protokole klimatycznym z Kioto168 169.

168 V. Eckert, World 2009 CO2 Emissions off 1.3 Percent: Institute, Reuters, 13 VIII 2010.
169 Industrial Polluters Given Two Months to Close, „China Daily” (Xinhua), 9 VIII 2010.

Pomimo niezbyt korzystnego obrazu w odniesieniu do stopnia zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego w Państwie Środka, należy zauważyć, że władze centralne 
wykazują dużą aktywność w działaniach zmierzających do ograniczenia negatyw
nych następstw tego zjawiska. Przykładem są dyrektywy wydane w drugiej połowie 
2010 roku przez ministerstwo przemysłu i technologii informatycznych, które naka
zało dwa tysiące osiemdziesięciu siedmiu firmom zamknięcie przestarzałych urzą
dzeń produkcyjnych lub ich części w terminie dwóch miesięcy. Nakazem zostały 
objęte przedsiębiorstwa reprezentujące w sumie osiemnaście branż (m.in. żeliwną, 
stalową, górniczą, cementową, papierową, szklaną, chemiczną). Wśród głównych 
zarzutów stawianych tym przedsiębiorstwom wymieniano znaczne ilości konsumo
wanej przez nie energii, wpływ na zanieczyszczenie środowiska i tym samym stwa
rzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa16’.

Strategiczny rozwój nowych źródeł energii w Państwie Środka w ciągu naj
bliższych pięciu lat będzie koncentrować się na czterech sektorach - jądrowym, 
wiatrowym, słonecznym i biomasie. Takie informacje przestawione zostały przez 
gazetę „Shanghai Securities News” 29 lipca 2011 roku, powołującą się na anoni
mowych urzędników. Zgodnie z tym, Chiny planują do 2015 roku zainstalowanie 
10 min kW mocy produkcyjnych pochodzących z energii słonecznej oraz 13 min 
kW mocy pochodzących z biomasy; nie określiły natomiast jeszcze pułapów 
dla energii wiatrowej i jądrowej. Cytując wypowiedzi analityków, podkreślono, 
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że sektor biomasy170 rozwija się najszybciej pośród innych form nowej energii, 
z uwagi na najniższe koszty. Rocznie mogłoby powstawać ponad sto elektrowni 
w tym sektorze171.

170 Biomasa to popularne odnawialne źródło energii. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku definiuje biomasę jako stałe lub ciekłe substancje pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów 
i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, 
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (Dz. U. Nr 267, poz. 2656).

171 S. Shen, M. Lee, China to Focus on Developing Biomass, Solar Power-Paper, Reuters, 
31 VII 2011.

172 Global Trends in Renewable Energy Investment 2011. Analysis of Trends and Issues in the 
Financing of Renewable Energy, Bloomberg New Energy Finance, Frankfurt School of Finance 
and Management, UNEP Collaborating Centre for Climate and Sustainable Energy Finance, 
Frankfurt 2011.

171 Wan Zhihong, Clean Energy Sources Powering Ahead, „China Daily”, 13 IX 2011.

Na początku lipca 2011 roku we Frankfurcie opublikowany został raport Glo
bal Trends in Renewable Energy Investment 2011, będący efektem wspólnych 
badań Frankfurt School of Finance and Management, Programu Środowiskowe
go ONZ (United Nations Environment Program - UNEP) oraz Bloomberg New 
Energy Finance. Wynika z niego, iż Chiny stają się jednym z największych in
westorów w projekty z zakresu energii odnawialnej. W 2010 roku kraje rozwija
jące się po raz pierwszy prześcignęły kraje rozwinięte pod względem wielkości 
nakładów w zieloną energię. W 2010 roku zanotowano rekordowy poziom in
westycji w tym sektorze na poziomie 211 mld USD, aż o 30% więcej aniżeli rok 
wcześniej. Chiny zainwestowały w tym czasie 48,9 mld USD w zieloną energię. 
Największą liczbę inwestycji zrealizowano w sektorze energii wiatrowej, notując 
wzrost w skali rocznej o 30%, do poziomu 94,7 mld USD. Na energię słoneczną 
przeznaczono w inwestycjach łącznie 86 mld USD, a na energię pozyskiwaną 
z biomasy 11 mld USD172.

Według raportu Banku Światowego Chiny potrzebują dodatkowych inwestycji 
na poziomie 64 mld USD rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat na rzecz strate
gii inteligentnego rozwoju energii. To sprawia, że w rozwój nowych źródeł ener
gii zaangażowało się już wiele przedsiębiorstw, w tym dwa największe koncerny 
naftowe - China National Petroleum Corporation oraz Sinopec. Ten pierwszy za
powiedział wykorzystywanie metanu z pokładów węgla, etanolu i piasków ropo- 
nośnych, dzięki czemu zamierza uzyskiwać w 2015 roku 6 min ton ekwiwalentu 
ropy. Z kolei drugi planuje wykorzystywanie metanu z pokładów węgla na pół
nocy kraju, a także gazu łupkowego na południu. Ponadto chce podjąć działania 
w zakresie rozwoju energii geotermalnej173.
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Chiny liderem globalnego rynku zielonej energii
Chiny przywiązują ogromną wagę do rozwoju czystej energii, co potwierdza fakt, że 
w 2009 i 2010 roku przewodziły one na światowym rynku zielonej energii, notując 
najwyższe nakłady w czyste technologie. Wedle raportu opublikowanego w marcu 
2010 roku przez Pew Environment Group wydatki w Państwie Środka wyniosły 
34,6 mid USD w 2009 roku, prawie dwukrotnie więcej aniżeli w przypadku do
tychczasowego lidera - Stanów Zjednoczonych. Chiny skupiły się głównie na in
westycjach w energię wiatrową i słoneczną. Warto podkreślić, że energia wiatrowa 
w ogóle była w 2009 roku kluczowym sektorem dokonanych inwestycji w czyste 
technologie w skali globalnej (skupiając ponad 50% inwestycji)174.

174 Szerzej zob.: Who's Winning The Clean Energy Race? Growth, Competition and Opportunity 
in the Worlds Largest Economies, G-20 Clean Energy Factbook, The PEW Charitable Trusts, 
Washington 2010.

Tabela 21. Najwięksi inwestorzy w czyste technologie - 2009.

Państwo Inwestycje (w mid USD)

Chiny 34,6
USA 18,6
Wielka Brytania 11,2
Kraje UE
(Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, 
Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, 
Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Szwecja, Węgry)

10,8

Hiszpania 10,4

Brazylia 7,4
Niemcy 4,3
Kanada 3,3
Włochy 2,6
Indie 2,3

Źródło: Who's Winning The Clean Energy Race? Growth, Competition and Opportunity in the World's 
Largest Economies, G-20 Clean Energy Factbook, The PEW Charitable Trusts, Washington 2010, s. 7.

Wedle nowszego raportu The PEW Charitable Trusts opublikowanego w marcu 
2011 roku globalne inwestycje w czyste technologie wyniosły w 2010 roku 243 mid 
USD. Chiny utrzymały pozycję lidera z nakładami na poziomie 54,4 mld USD. 
Oznaczało to, iż w 2010 roku chińskie inwestycje były porównywalne z całością in
westycji globalnych dokonanych w 2004 roku. W 2010 roku Chiny zainwestowały 
45 mld USD w ten sektor (47% wszystkich inwestycji na świecie), co pozwoliło im 
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uzyskać 17 GW dodatkowych mocy. Kolejne 4,7 mld USD zostało przeznaczonych 
na rozwój sektora energii słonecznej. Wedle planów Chiny w 2020 roku pragną po
zyskiwać 20 GW z energii słonecznej, 30 GW z biomasy i 150 GW z energii wiatro
wej. Swoją pozycję lidera czystych technologii Chiny ugruntowały również poprzez 
produkcję prawie 50% turbin wiatrowych i modułów słonecznych.

Tabela 22. Rozkład chińskich inwestycji w czyste technologie z podziałem na sektory - 
2005-2010 (w %)

Sektor Udział procentowy (%)
Energia wiatrowa 72

Inne rodzaje energii odnawialnej 17,5
Energia słoneczna 6,3

Biopaliwa 3,8
Niskoetnisyjne technologie węglowe 0,3

Źródło: Who s Winning The Clean Energy Race? G-20 Investment Powering Forward, The PEW Chari
table Trusts, Washington 2010. s. 34.

Dla porównania, drugie w zestawieniu największych inwestorów w czyste 
technologie Niemcy wydały 41,2 mld USD, a trzecie Stany Zjednoczone 34 mld 
USD. Największe inwestycje w skali jednego roku dokonane zostały w Argentynie 
(568%), Meksyku (278%) i we Włoszech (124%). Chiny znalazły się w tym ran
kingu na ósmej pozycji ze wzrostem rocznym 39%. Ogólny bilans wskazywał, że 
w latach 2005-2010 chińskie inwestycje wzrosły o 88%, co sytuowało je na piątej 
pozycji w skali światowej. Na czele znalazła się Turcja (190%), przed Argentyną 
(115%) i RPA (94%)175.

Tabela 23. Najwięksi inwestorzy w czyste technologie - 2010.

Państwo Inwestycje (w mid USD)
Chiny 54,4
Niemcy 41,2
USA 34,0
Włochy 13,9
Kraje UE
(Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, 
Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Szwecja, Węgry)

13,4

Brazylia 7,6

175 Szerzej zob.: Who's Winning The Clean Energy Race? G-20 Investment Powering Forward, 
The PEW Charitable Trusts, Washington 2010.
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Źródło: Who’s Winning The Clean Energy Race? G-20 Investment Powering Forward, The PEW Cha
ritable Trusts, Washington 2010. s. 11.

Państwo Inwestycje (w mid USD)
Kanada 5,6
Hiszpania 4,9
Francja 4,0
Indie 4,0

Do 2020 roku Chiny mogą wydać na projekty związane z rozwojem czystych 
źródeł energii astronomiczną kwotę 738 mld USD (5 bln RMB), co znacząco wpły
nie na redukcję emisji ze spalania węgla i ropy. Jak już wcześniej wspomniano, 
w 2015 roku powinien zmniejszyć się udział węgla w bilansie energetycznym z obec
nych 70 do 63%, przy jednoczesnym zwiększaniu inwestycji w czystą energię176.

176 China May Spend $738b on Clean Energy Projects, „China Daily”, 21 VII 2010.
177 Lin Meilian, New Report Points to Surge in Wind Power Capacity by Year 2020, „Global 

Times”, 14X2010.

Chiny przewidują osiągnięcie nawet 230 GW mocy pochodzących z zainstalo
wanych elektrowni wiatrowych w 2020 roku, co oznacza trzynastokrotny wzrost 
mocy w stosunku do aktualnej mocy dostarczanej przez Tamę Trzech Przełomów. 
Takie informacje można znaleźć we wspólnie przedstawionym przez Greenpeace, 
Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Energii Odnawialnej (Chinese Renewable Ener- 
gy Industries Association - CREIA) oraz Światowej Rady Energetyki Wiatrowej 
(Global Wind Energy Council -GWEC) raporcie China Wind Power Outlook 2010. 
Zgodnie z zawartymi w nim danymi elektrownie wiatrowe w Chinach w 2009 roku 
osiągnęły moc 13,8 GW. Rozwój elektrowni wiatrowych stanowi konsekwencję 
planów zmniejszenia zależności od węgla i innych paliw kopalnych. Dzięki temu 
w 2020 roku łączna moc pochodząca z elektrowni wiatrowych w Chinach będzie 
oscylowała w granicach 150-230 GW w wyniku zmniejszenia o 410 min ton emisji 
dwutlenku węgla lub zmniejszenia o 150 min ton konsumpcji węgla177.

Na początku maja 2011 roku Chiny ogłosiły założenia inwestycyjne w czyste 
technologie w ramach XII Planu Pięcioletniego (2011-2015). Zgodnie z nimi pla
nuje się zwiększenie mocy o 235 min kW pochodzących z czystych źródeł ener
gii, co pozwoli zmniejszyć nieco uzależnienie od paliw kopalnych. Przewiduje się 
uruchomienie projektów w zakresie energii jądrowej o mocy 40 min kW. Oprócz 
budowy elektrowni jądrowych na obszarach przybrzeżnych, nowe elektrownie mają 
powstać także w centralnych ośrodkach kraju. Plan obejmuje również budowę elek
trowni wodnych wzdłuż głównych rzek, takich jak Jinsha, Yalong, Dadu, co po
zwoli uzyskać dodatkowe moce na poziomie 120 min kW. W tym samym czasie co 
najmniej 70 min kW mocy ma pochodzić z elektrowni wiatrowych oraz 5 min kW 
ze słonecznych. W kraju ma powstać sześć dużych farm wiatrowych na lądzie oraz 
dwie w strefie przybrzeżnej. Elektrownie słoneczne powstaną w Tybecie, Mongolii 
Wewnętrznej, Ningxia, Gansu, Qinghai, Xinjiangu i Yunnanie. Co więcej, w trak
cie obecnej pięciolatki zostanie wybudowanych dodatkowo 150 tys. km nowych 
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rurociągów naftowych i gazowych. Przyjęte założenia to konsekwencja szybko ro
snącego zużycia energii. Dane Chińskiego Stowarzyszenia Badań nad Energią (Chi- 
na Energy Research Society) wskazywały, że roczna konsumpcja energii w Chinach 
w 2010 roku wyniosła 3,25 mld ton ekwiwalentu węgla, co stanowiło 5,9% więcej 
aniżeli w roku poprzednim178.

Energia wiatrowa w Chinach

Wedle danych opublikowanych 6 kwietnia 2011 roku wspólnie przez Global Wind 
Energy Council (GWEC), Chinese Renewable Energy Industry Association (CRE- 
IA) oraz Chińskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (Chinese Wind Energy As
sociation - CWEA) Chiny w 2010 roku zainstalowały w energetyce wiatrowej 
18,9 GW nowych mocy, co pozwoliło im zwiększyć krajowy potencjał do 44,7 GW. 
W tym samym czasie w skali światowej, dzięki zainstalowaniu 38,3 GW nowych 
mocy, nastąpił wzrost do poziomu 197 GW (o 24% więcej aniżeli w 2009 roku). 
Od 2005 roku Chiny rokrocznie podwajają wielkość swoich mocy, co pozwoliło im 
już w 2010 roku wyprzedzić pod tym względem Stany Zjednoczone. Raport Global 
Wind Energy Council zatytułowany Development Planning of New Energy Industry 
mówił o planie zwiększenia zainstalowanych mocy pochodzących z energii wiatro
wej w Państwie Środka do 200 G W w 2020 roku, a rocznej produkcji energii wiatro
wej do 440 TWh. Przy zrealizowaniu tych założeń Chiny zaoszczędziłyby 250 mld 
RMB (38 mld USD). Zgodnie z zatwierdzonym w marcu 2011 roku planem pię
cioletnim Pekin zamierza do 2015 roku uzyskać 90 GW dodatkowych mocy po
chodzących z energii wiatrowej179. Do 2020 roku chińskie inwestycje w energię 
wiatrową będą wynosiły rocznie 21,3 mld EUR i 24,6 mld EUR w 2030 roku. Po
zwoli to na zwiększenie zatrudnienia w tym sektorze z obecnych około 200 tys. 
miejsc pracy do blisko 300 tys. w 2020 roku i 400 tys. dziesięć lat później180.

Tabela 24. Nowe moce zainstalowane w energetyce wiatrowej na świecie -2010.

Kraj MW Udział procentowy (%)
Chiny 18 928 49,5
USA 5115 13,4
Indie 2139 5,6
Hiszpania 1516 4,0
Niemcy 1493 3,9
Francja 1086 2,8

178 China Announces Clear Energy Plans for Next Five Years, „China Daily” (Xinhua), 5 III 2011.
179 China Adds 18.9 GW of New Wind Power Capacity in 2010, Global Wind Energy Council 

(GWEC), 6 IV 2011.
180 Global Wind Energy Outlook 2010, red. A. Pullen, S. Sawyer, S. Teske, Global Wind 

Energy Council (GWEC), Greenpeace International, DLR and Ecofys, Brussels, Belgium, X 2010, s. 26.
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Źródło: Top 10 New Installed Capacity Jan-Dec 2010, [w:] Global Wind Statistics 2010, Global Wind 
Energy Council (GWEC), Brussels, Belgium, II 2011.

Kraj MW Udział procentowy (%)
Wielka Brytania 962 2,5
Włochy 948 2,5
Kanada 690 1,8
Szwecja 603 1,8
Reszta świata 4750 12,5
Łącznie TOP 10 33 480 87,5
Świat łącznie 38 265 100,0

Intensywność nowych przedsięwzięć wygląda wręcz imponująco. Szczegól
nie interesująco przedstawiają się perspektywy rozwoju sektora energii wiatrowej 
w Zachodnich Chinach. Władze Specjalnego Regionu Autonomicznego Xinjiang 
w samym tylko 2011 roku wydały 20 mid RMB (3,04 mid USD) na działania zwią
zane z rozwojem przemysłu energii wiatrowej. W planach pozostaje budowa naj
większej bazy do produkcji turbin wiatrowych w Hami181.

181 Xinjiang Spends Heavily on Wind Power Industry, „China Daily” (Xinhua), 3 III 2011.
182 Ibidem.
183 China to Build 10m kW Wind Power Plant in Xinjiang in 5 yrs, „China Daily” (Xinhua), 

19X1 2010.

Do 2015 roku w Hami ma powstać wielka farma wiatrowa o mocy 10,8 min kW. 
Chiny planują dodatkowo budowę kolejnych sześciu farm wiatrowych do końca 
obecnej dekady, o podobnej mocy 10 min kW. Tych siedem farm w ciągu dekady ma 
wspólnie generować około 90 min kW, co pozwoli pokryć 60% krajowej produk
cji182. W 2009 roku w Hami z energii wiatrowych generowano zaledwie 100 tys. kW 
mocy. Trzeba tu wspomnieć o projekcie China Huadian Corporation realizowanym 
w południowo-wschodniej części Hami. Dotyczy on elektrowni wiatrowej o mocy 
200 tys. kW, stanowiącej część składową budowanej farmy wiatrowej, która dostar
czy łącznie 2 min kW mocy. Potencjał energetyki wiatrowej w Hami szacuje się na 
75 min kW (60% mocy możliwej do wygenerowania przez Xinjiang)183.

Szerokie perspektywy dla rozwoju energetyki wiatrowej stwarza rozległy pas 
przybrzeżny. Według informacji podanych w maju 2011 roku przez stowarzysze
nie Chinese Renevable Energy Industries Association (CREIA) w Pekinie, Chiny 
będą rozszerzać swoją energetykę wiatrową na morzu do poziomu zainstalowanej 
mocy 5 GW do 2015 roku i 30 GW do 2020 roku. W Chinach do końca 2010 roku 
zainstalowano turbiny wiatrowe o łącznej mocy 44,7 GW, co w znacznym stopniu 
przyczyniło się także do rozwoju energetyki wiatrowej na morzu. W 2009 roku Chi
ny dysponowały jedynie mocami 63 tys. kW zainstalowanych turbin wiatrowych na 
morzu, co dla przykładu stanowi zaledwie 21% nowo zainstalowanych mocy energii 
wiatrowej na morzu w Wielkiej Brytanii. W czerwcu 2010 roku został ukończony 
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pierwszy etap realizacji projektu East Sea Bridge Offshore Wind Farm w Szanghaju, 
co stanowi istotny krok w kierunku dalszego rozwoju morskiej farmy wiatrowej184.

,M China Plans 30gW Offshore Wind Power by 2020, „China Daily” (Xinhua), 17 V 2011.
185 Li Fangfang, China to Double Solar-Power Capacity by 2015, „China Daily”, 10 V 2011.
186 Ibidem.
187 Ibidem.
188 Tibet to Become Leading Solar Power Base, „Global Times” (Xinhua), 11 V 2011.

Energia słoneczna w Chinach
Ważne miejsce na liście nowych inwestycji w czystą energię w Chinach zajmu
je energia słoneczna. Nie jest to co prawda poziom nakładów porównywalnych 
z energią wiatru, niemniej dynamiczny rozwój tej branży przemysłu, która za cel 
stawia sobie wykorzystywanie na wielką skalę promieniowania słonecznego, zasłu
guje na podkreślenie. Chiny zamierzają podwoić produkcję energii słonecznej z 5 
do 10 GW do 2015 roku185.

W opinii jednego z członków zarządu amerykańskiej firmy Applied Materials 
Inc. rozwój sektora energii słonecznej w ciągu najbliższej dekady sprawi, że Chiny 
staną się największym konsumentem i jednocześnie eksporterem modułów fotowol
taicznych186. Reprezentowana przez niego firma jest jednym z wiodących na świecie 
producentów wyrobów fotowoltaicznych. Co ciekawe, Applied Materials ukierun
kowany jest głównie na rynki azjatyckie, gdzie trafia ponad dwie trzecie jego obro
tów. Nie zapomina także o Chinach, gdzie w 2009 roku utworzył własne centrum 
technologiczne. W Xi’anie na terytorium prowincji Shaanxi działa jedno z najwięk
szych na świecie centrów badawczych tego rodzaju. Chiny pozostają największym 
na świecie producentem paneli słonecznych187 188. Rząd w Pekinie zamierza uczynić 
własny kraj nie tylko największą bazą produkcyjną wyrobów fotowoltaicznych, 
ale również największym rynkiem energii słonecznej, co sprawi, że pojawią się tu 
w niedalekiej przyszłości ogromne możliwości dla firm reprezentujących ów sektor.

W planach rządowych Specjalny Region Autonomiczny Tybet ma stać się głów
nym obszarem inwestycyjnym w energię słoneczną. W 2011 roku na tym obszarze 
ma powstać kolejnych dziesięć elektrowni fotowoltaicznych. Nowe instalacje, któ
rych koszt wyniósł 2 mid RMB (308 mid USD), osiągną łączne moce w wysoko
ści 100 MW. O ogromnym potencjale Tybetu w kontekście dokonanych inwesty
cji świadczy fakt, iż posiada on znaczne zasoby energii słonecznej, średnio 3 tys. 
godzin rocznie promieniowania słonecznego, co pozwala uzyskiwać około 6 do 
8 tys. MJ/m2188.

Rozważania na temat wykorzystywania nowych źródeł energii pozostają nie
zwykle interesujące, ale nie należy zapominać, że nie staną się one z dnia na dzień 
realną alternatywą wobec węgla, ropy i gazu. Proces zastępowania dominujących 
surowców będzie pociągał za sobą niezwykle wysokie koszty, jak również będzie 
się wiązał z koniecznością wprowadzania gruntownych rozwiązań systemowych.
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Energia z wody

Chiny wiele uwagi poświęcają rozwojowi pozyskiwania energii elektrycznej z ener
gii wody. Stanowi ona jedno z najchętniej wykorzystywanych źródeł energii odna
wialnych. Chiny są obecnie jednym z największych na świecie producentów energii 
hydroelektrycznej. Duże znaczenie odgrywa tu Tama Trzech Przełomów na rzece 
Jangcy w prowincji Hubei w środkowych Chinach. To największa na świecie elek
trownia wodna. 3 kwietnia 1992 roku podczas sesji plenarnej parlamentu został za
akceptowany projekt tej inwestycji. 14 grudnia 1994 roku premier Li Peng ogło
sił oficjalne rozpoczęcie prac nad konstrukcją tamy. Budowę zakończono 20 maja 
2006 roku. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 23 mld USD. Najwyższy 
poziom wody umożliwiający elektrowni działanie z pełną mocą wynosi 175 me
trów. W czasie budowy przesiedlono około 1,3 min ludzi. W 2020 roku wartość 
zainstalowanych mocy w hydroelektrowni ma wynieść 18 min kW189. Projekt ten 
należy rozpatrywać w kategoriach strategicznych. Pozwala on bowiem nie tylko na 
pozyskiwanie czystej i niedrogiej energii, ale również na znaczące ograniczenie ry
zyka wystąpienia powodzi w tej części kraju. Z drugiej jednak strony należy pamię
tać o jego negatywnym wpływie na ekosystem i masowych przesiedleniach, które 
towarzyszyły tej inwestycji.

189 Wang Qian, Dam Gives Tourism, Transport a Boost, „China Daily", 27 X 2011.
Du Juan, China to Build New Hydroelectric Power Plants, „China Daily”, 23 VI 2011.

Chiny zamierzają w dalszym ciągu rozwijać sektor hydroelektryczny, o czym 
świadczą zatwierdzone już duże projekty. W połowie 2011 roku rząd ogłosił, że 
zamierza przeznaczyć 400 bln RMB (62 mld USD) na budowę czterech elektrow
ni wodnych, co ma pomóc zwiększeniu udziału paliw niekopalnych w krajowym 
zużyciu energii. Jak oznajmił Han Wenke, dyrektor Centrum Badań Energii w Ko
misji ds. Rozwoju i Reform w 2030 roku ma nastąpić zwiększenie udziału źródeł 
niekopalnych do 20% krajowego zużycia energii, a do 2050 roku do jednej trzeciej. 
China Three Gorges Corporation będzie odpowiedzialny za cztery zapory wodne, 
o nazwach Xiluodu, Xiangjiaba, Wudongde oraz Baihetan na rzece Jinsha, dopływie 
Jangcy. Łączna zainstalowana moc z czterech tam wyniesie 43 min kW, co ozna
cza, że będzie dwukrotnie większa od Tamy Trzech Przełomów. Cztery elektrownie 
wodne będą w stanie dostarczyć 190 mld kWh rocznie po zakończeniu realizacji 
projektu. Według założeń wykonawcy elektrownia wodna Xiangjiaba ma rozpocząć 
pracę w 2012 roku, dysponując mocami 6,4 min kW, z kolei Xiluodu rok później 
przy zainstalowanych mocach 13,68 min kW190.

Za popularnością energetyki wodnej przemawia szereg argumentów. Koszty 
wytwarzania dzięki niej energii elektrycznej są niewielkie. Hydroelektrownie nie 
wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Ponadto nie wymagają dużych na
kładów na eksploatację. Stwarzają również potencjalne możliwości dla rozwoju 
kompleksów rekreacyjnych w ich pobliżu.
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Chiny stawiają na atom

W dyskusji o czystych źródłach energii trudno pominąć sprawę rozwoju chińskie
go sektora energii jądrowej. Niezwykle ambitny plan zakłada zwiększenie mocy 
w chińskich elektrowniach atomowych z poziomu 9,1 GW w 2008 roku do 40 GW 
w 2020 roku. W ciągu dwóch dekad popyt na uran może zatem wzrosnąć nawet 
dziesięciokrotnie. W Państwie Środka już działa jedenaście reaktorów atomowych, 
kolejnych siedemnaście jest w budowie, a projektowane są sto dwadzieścia cztery 
kolejne, zgodnie z danymi przedstawianymi przez Światowe Stowarzyszenie Nukle
arne (World Nuclear Association - WNA). Zdaniem dyrektora nauki i technologii 
w China National Nuclear Corporation (CNNC) Pan Zhiqianga dla Chin nie powin
no stanowić dużego problemu osiągnięcie nawet 70 GW mocy elektrowni atomo
wych. Co więcej, w 2030 roku ten pułap może wzrosnąć do 200 GW, a w 2050 roku 
do 1000 GW1’1. W Chinach obecnie istnieją trzy wielkie bazy nuklearne: w Qinshan 
w prowincji Zhejiang, Daya Bay w Guangdong oraz Tianwan w Jiangsu. Wszystkie 
reaktory jądrowe będące w budowie lokują się w strefie przybrzeżnej, ale w wielu 
prowincjach w głębi kraju przewiduje się podjęcie projektów nuklearnych* 192.

1.1 D. Stanway, China Struggles to Fuel Its Nuclear Energy Boom, Reuters, 10 XII 2009.
1.2 Wan Zhihong, Clean Energy Sources Powering Ahead, „China Daily”, 13 VIII 2011.
192 Zhang Qi, Wan Zhihong, Uranium Capacity Will Be Increased, „China Daily”,

17X1 2010.
1,4 Liu Yiyu, CNNC Begins Trials at Uranium Mine in Niger, „China Daily”, 24 III 2011.
195 J. Riseborough, J. Paton, China Guangdong Plans 756 Million-Pound Offer for Ka

lahari, 8 III 2011, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2011-03-07/guangdong-nuclear-
bids-l-2-billion-for-uranium-producer-kalahari-minerals.html (10 IX 2011).

Chiny prowadzą aktywną politykę pozyskiwania uranu za granicą. Ożywioną 
działalność przejawiają tu dwie chińskie firmy nuklearne. Pierwsza z nich, China 
Guangdong Nuclear Power Corporation (CGNPC), stara się pozyskiwać surowiec 
w Kazachstanie, Uzbekistanie, Australii, a także Namibii. Z kolei druga, China Na
tional Nuclear Corporation (CNNC), stara się rozszerzyć zakres swojej działalności 
na inne kraje, w tym Rosję, Zimbabwe, Australię, Kazachstan, Tanzanię i Zambię. 
Do tej pory podpisała już porozumienia na działania poszukiwawcze i wydobywcze 
w Mongolii i Nigrze193. W marcu 2011 roku w Nigerii CNNC rozpoczął próbną 
produkcję w tamtejszej kopalni uranu. Kopalnia Azelik, w ponad 37% kontrolowa
na przez chiński koncern, będzie w stanie wytworzyć 700 ton uranu rocznie, kiedy 
uruchomione zostaną wszystkie moce produkcyjne19'1. Nieco wcześniej firma Chi
na Guangdong Nuclear Power Corporation złożyła propozycję współpracy firmie 
Kalahari Minerais Pic (KAH) opiewającą na 1,2 mld USD. Planowana transakcja 
dałaby chińskiej firmie dostęp do największych złóż uranu w Namibii195 * *.

Takie działania stanowią pochodną potrzeb, z jakimi boryka się chińska go
spodarka. Wedle prognoz długoterminowych w 2020 roku Chiny prześcigną 

http://www.bloomberg.com/news/2011-03-07/guangdong-nuclear-bids-l-2-billion-for-uranium-producer-kalahari-minerals.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-03-07/guangdong-nuclear-bids-l-2-billion-for-uranium-producer-kalahari-minerals.html
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Stany Zjednoczone, stając się największym konsumentem uranu na świecie196. Tyl
ko w 2010 roku Chiny zaimportowały łącznie 17,136 ton uranu, trzykrotnie więcej 
aniżeli rok wcześniej197. Zdaniem Zhou Zhexinga, przewodzącego jednostce rozwo
ju w CGNPC, kierowana przez niego firma będzie potrzebowała w 2020 roku ponad 
10 tys. ton uranu rocznie. Przy uwzględnieniu analogicznych potrzeb drugiego gi
ganta nuklearnego CNNC tę liczbę należałoby jednak podwoić. Strategia chińskich 
operatorów jądrowych realizowana jest według zasady Three One-Third, zgodnie 
z którą jedna trzecia potrzeb ma być zaspokajana poprzez wykorzystanie krajowych 
dostaw, jedna trzecia dzięki dokonanym przejęciom za granicą oraz jedna trzecia 
przez bezpośrednie zakupy na rynkach międzynarodowych w celu zapewnienia sta
bilnych dostaw energii w perspektywie długoterminowej198.

19,1 Ding Qingfen, Demands for Uranium Set to Outstrip US in 2020s, „China Daily”, 
8 III 2011.

1,7 Liu Yiyu, CNNCBegins Trials at Uranium mMine in Niger, „China Daily”, 24 III 2011. 
D. Stanway, China Struggles to Fuel its Nuclear Energy Boom, Reuters, 10 XII 2009. 
China Claims Breakthrough in Nuclear Technology, „China Daily”, 1 III 2011.

200 Zhou Yan, Nuclear Fuel Feat to Solve Uranium Shortage, „China Daily”, 1 IV 2011.
201 Energy Predictions 2011, Deloitte, London 2010.

Obok intensywnych prób uzyskania dostępu do zagranicznych złóż uranu nale
ży wspomnieć o rodzimych pomysłach, które mogą stanowić lekarstwo na bolączki 
w tym zakresie. Chińskie zasoby nie należą do zbyt pokaźnych. Oficjalne dane mó
wią o złożach uranu na poziomie 171,4 tys. ton, co stanowi zaledwie kroplę w mo
rzu potrzeb. Własne zasoby koncentrują się głównie na obszarach ośmiu prowin
cji - są to: Jiangxi, Guangdong, Hunan, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna, Shaanxi, 
Liaoning oraz Yunnan199. Przy wysokiej konsumpcji wydaje się, że to niezbyt wiele. 
Niewystarczające zasoby własne uranu zmuszają Chiny do poszukiwania alterna
tywnych rozwiązań. Jednym z nich stał się opracowany przez China National Nuc
lear Corporation plan ponownego wykorzystywania zużytego paliwa jądrowego, co 
znacząco może zwiększyć współczynnik wykorzystania uranu w przyszłości. Mowa 
jest o tym, iż mógłby on wzrosnąć nawet sześćdziesiąt razy. Dzięki zastosowaniu 
nowej technologii chińskie zasoby wystarczyłyby na trzy tysiące lat!200

Inwestycje w tym zakresie stają się odpowiedzią na zmiany na globalnym rynku 
energetycznym. W raporcie Energy Predictions 2011 przygotowanym przez Deloitte 
podkreślono, że dla wielu krajów priorytetem stają się czyste źródła energii. Dlate
go też energetyka jądrowa, zaliczana do najczystszych i stosunkowo niezawodnych 
źródeł energii, cieszy się rosnącym zainteresowaniem gospodarek wschodzących, 
w tym głównie Chin201.

Zdaniem Tima Stone’a, przewodniczącego KPMG’s Global Infrastructure & Pro
jects Group, szybki rozwój chińskiego przemysłu jądrowego oraz doświadczenia 
chińskich przedsiębiorstw w tym sektorze stwarzają możliwości dokonywania in
westycji w Wielkiej Brytanii. Nowe możliwości otwierają się przed firmami, któ
re produkują komponenty dla AP-1000 (trzeciej generacji technologii Westingho
use) lub reaktorów Areva. Podkreślił on, iż w Wielkiej Brytanii trzy firmy planują 
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budowę nowych elektrowni atomowych: EdF, Horizon i NuGeneration. Poprzez 
podjęcie współpracy na bazie Westinghouse i Areva istnieje szansa dla chińskich 
podmiotów na wejście na brytyjski rynek202.

202 Zhang Qi, UK expert: Chinas Nuclear Know-How Can Be Exported, „China Daily”, 
7 VII 2011.

203 A. Sowiżdżał, W. Górecki, Geotermalne bogactwo Chin, „GLOBEnergia. Odnawialne 
Źródła i Poszanowanie Energii” 2008, nr 3.

204 He Dan, Ministry Unveils Geothermal Power Plan, „China Daily”, 23 IV 2011.
205 Yin Mingzhe, Chinas Geothermal Energy Market Set to Boom, „China Daily", 16VI2011.

Energia geotermalna
Od kilku lat dużą popularnością zaczyna się w Chinach cieszyć energetyka geoter
malna. Korzystanie z tego rodzaju energii służącej do ogrzewania i wytwarzania 
energii elektrycznej stanowi istotną część niskoemisyjnych strategii rozwoju Chin. 
Atutem rozwiązań geotermalnych pozostaje duże bezpieczeństwo w zakresie ich 
wykorzystywania. Nie występuje tu bowiem ryzyko wycieków promieniowania 
możliwych w przypadku energetyki jądrowej, jak również podatność na zmiany po
gody, którą obarczone są energetyka wiatrowa i słoneczna. Problemem Chin w kon
tekście szerszego wykorzystania energii geotermalnej pozostaje jednak brak rozwi
niętych technologii oraz nierównomierne rozmieszczenie terytorialne zasobów.

Największe chińskie zasoby wysokotemperaturowe znajdują się w południowo- 
-zachodniej części kraju i na Tajwanie, nisko oraz średniotemperaturowe typu kon- 
dukcyjnego sytuują się głównie w obszarach wschodnio-centralnych, z kolei wody 
termalne nisko i średniotemperaturowe w pasie przybrzeżnym południowo-zachod
nich Chin oraz w prowincji Liaoning. Na Morzu Południowochińskim i w basenie 
Północnych Chin lokują się dodatkowo zasoby geotermalne z bardzo wysokimi ci
śnieniami203. W 1977 roku Chiny wybudowały pierwszą elektrownię geotermalną 
w Yangbajain, na obszarze Tybetu. Ta największa tego typu elektrownia w Chinach 
wygenerowała do tej pory 2,4 mid kWh energii elektrycznej204.

Z informacji podanych przez Guan Fengjuna, szefa wydziału geologicznego 
w ministerstwie ziemi i zasobów naturalnych, wynika, że Chiny posiadają dwana
ście głównych basenów geotermalnych z zasobami energii odpowiadającymi rów
nowartości 853 mid ton standardowych ekwiwalentu węgla. Dzięki temu istnieje 
szansa obniżania z roku na rok emisji dwutlenku węgla o 1,3 mid ton. Ponadto ist
nieją potwierdzone rezerwy zasobów geotermalnych w ziemi na głębokościach od 
3 do 10 tys. m, których wartość odpowiada 860 bln ton standardowych ekwiwa
lentu węgla, czyli jest 260 tys. razy większa, aniżeli wynosi roczne zużycie energii 
w Chinach. Ministerstwo ziemi i zasobów naturalnych w okresie 2011-2015 będzie 
prowadzić pomiary zasobów energii geotermalnej, tworzyć mapy oraz podejmować 
projekty związane z poszukiwaniem nowych zasobów205.
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W ramach XII Planu Pięcioletniego Chiny zamierzają w większym stopniu ukie
runkować się na energię geotermalną, z określeniem celu dostarczania ogrzewania 
do 350 min m2 w ciągu pięciu lat, przy przewidywanej wielkości rynku na poziomie 
około 70 mld RMB (10,8 mld USD)206.

206 Ibidem.
207 He Dan, op. cit.

W kwietniu 2011 roku Guan Fengjun zapowiedział, że do 2015 roku energia 
geotermalna powinna zaspokajać około 1,7% całkowitego zapotrzebowania na 
energię w Państwie Środka. Zastąpiłaby do tego czasu 68,8 min ton węgla oraz po
zwoliłaby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 180 min ton207.

W ciągu najbliższych lat można oczekiwać ożywienia w tym sektorze. Będzie to 
stanowić istotny element polityki Pekinu związanej z promowaniem czystych źró
deł energii. Trzeba także podkreślić wymierny wpływ geotermii na rozwój branży 
turystycznej, zważywszy na potencjalnie dużą liczbę klientów doceniających zna
czenie i pozytywny wpływ na zdrowie wód geotermalnych. Ten element może nieść 
ze sobą nowe wyzwanie dla władz lokalnych w kontekście kreślenia przyszłościo
wych planów rozwojowych.

Ważnym czynnikiem wpływającym na postępowanie władz centralnych, 
uwzględniających w coraz większym stopniu alternatywne źródła energii, jest 
konieczność poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wynika to przede 
wszystkim z chęci stworzenia dogodnych warunków dla zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego w przyszłości, jak i podniesienia konkurencyjności i innowacyjno
ści własnej gospodarki w stosunku do krajów wysokorozwiniętych.



Część II

Aktywność chińskich przedsiębiorstw 
państwowych na rynkach zagranicznych

Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w surowce

Niedobory surowcowe, widoczne głównie w obszarze naftowym i gazowym, zmu
szają Chiny do podjęcia rywalizacji z innymi mocarstwami o zagraniczne źródła. 
Stawką w tej grze będzie zdobycie przychylności krajów zasobnych w surowce, co 
pozwoli uzyskać odpowiednio duże i stabilne dostawy w ciągu kolejnych dziesię
cioleci. Priorytetem ofensywy dyplomatycznej Pekinu staje się stworzenie szero
kiego mechanizmu dywersyfikacji dostaw surowcowych, w celu zapewnienia dłu
gookresowego bezpieczeństwa energetycznego. Działania koncernów naftowych 
w poszczególnych częściach świata wyraźnie potwierdzają, że Chiny nie zamierzają 
jedynie przyglądać się owej rozgrywce, lecz będą dążyć do wykorzystania własnych 
atutów dla zdobycia mocnych przyczółków na mapie świata. Największe zaintere
sowanie budzi ze zrozumiałych przyczyn rozległy obszar euroazjatycki.

Zbigniew Brzeziński pisał niegdyś o tym regionie jako o „euroazjatyckiej sza
chownicy”, na której rozgrywa się walka o światową hegemonię. W tym starciu 
bierze udział kilku graczy o różnym stopniu potęgi1. Obszarem szczególnego zain
teresowania pozostają ogromne terytoria rozciągające się od Kanału Sueskiego aż 
po Xinjiang i od północnego Kazachstanu po Morze Czerwone, które Brzeziński 
określał mianem „globalnych Bałkanów”1 2. Termin „gry” przywołał także Michael T. 
Klarę, mówiąc o znaczeniu zasobnych w surowce obszarów Zatoki Perskiej i Morza 
Kaspijskiego dla Waszyngtonu, Moskwy i Pekinu w kontekście ich aspiracji hege- 
monistycznych. Stany Zjednoczone dzięki dominacji w tych regionach mogą dą
żyć do zabezpieczenia przyszłych dostaw surowcowych, ale mogą również uzyskać 

1 Szerzej zob.: Z. Brzeziński, Wielka szachownica, przeł. T. Wyżyński, Bertelsmann Media, 
Warszawa 1999, s. 30-56, Politeja.

2 Z. Brzeziński, Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower, 
Basic Books, New York 2007, s. 154.
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kontrolę nad przepływem energii do innych krajów importujących ropę. Klarę uwy
puklał rolę Rosji i Chin, podkreślając, że

[...] chociaż brakuje im argumentów militarnych, wnoszą do gry inne aktywa-geo- 
graficzne, historyczne i polityczne. Bliski Wschód i Środkowa Azja stanowią arenę 
licznych wewnętrznych podziałów i konfliktów, które każdy poważny gracz potrafi 
wykorzystać do zdobycia korzyści lub pognębienia swego rywala. Powodzenie każ
dej z potęg w tym epickim boju będzie opierać się na kombinacji potęgi militarnej, 
korzystnego położenia geograficznego, siły ekonomicznej, strategicznego myślenia, 
dyplomatycznego spryni i wielu innych czynników3.

3 M.T. Klarę, Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki 
od importowanej ropy naftowej, przeł. A. Czerwiński, Agencja Wydawnicza i Reklamowa 
AKCES, Warszawa 2006, s. 170-171, Myśl Polityczna.

Bliskowschodni dostawcy surowców
Połowa importowanej przez Chiny ropy pochodzi obecnie z obszaru Bliskiego 
Wschodu. Zestawienie największych dostawców ropy naftowej do Państwa Środka 
w 2009 i 2010 roku jednoznacznie wskazuje na dominację krajów Bliskiego Wscho
du i Afryki. O ile jednak czołówka importerów w ciągu dwóch lat nie zmieniła się 
wcale, o tyle warto zwrócić uwagę na dalszą część wykazu i wzmocnienie pozycji 
przez innych aktorów.

Tabela 25. Główne źródła dostaw ropy do Chin w 2009 (w tys. baryłek dziennie)

Arabia Saudyjska 839

Angola 644

Iran 463

Rosja 306

Sudan 244

Oman 233

Irak 143

Kuwejt 142

Libia 127

Kazachstan 120

Wenezuela 105

Pozostałe kraje 711

Źródło: FACTS Global Energy, [za:] Country Analysis Briefs: China, Energy Information Administra
tion, XI 2010, http://www.eia.gov/cabs/china/pdf.pdf (13 IV 2012).

http://www.eia.gov/cabs/china/pdf.pdf
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Tabela 26. Główne źródła dostaw ropy do Chin w 2010. (w tys. baryłek dziennie)

Arabia Saudyjska 893

Angola 788

Iran 426

Oman 317

Rosja 284

Sudan 252

Irak 225

Kuwejt 197

Kazachstan 184

Brazylia 151

Libia 148

Pozostałe kraje 922

Źródło: FACTS Global Energy [za:] Country Analysis Briefs: China, Energy Information Administra
tion, V 2011, http://205.254.135.7/countries/cab.cfm?fips=CH (13 IV 2012).

Chińczycy często operują hasłem odnowienia starych utartych tras handlowych 
sprzed dwóch tysięcy lat, łączących niegdyś Chiny ze światem arabskim, mówiąc 
o Nowym Jedwabnym Szlaku (new silk road). Tradycyjnie Jedwabny Szlak funk
cjonował, począwszy od II stulecia przed naszą erą aż po XVII wiek, ułatwiając 
kontakt ze światem arabskim oraz pośrednio Europą. Swój początek miał w ów
czesnej stolicy Chin, Chang’anie (dzisiejszym Xi’anie). Następnie trasa wiodła na 
zachód w kierunku Dunhuangu, by dalej rozdzielić się na dwie części: pierwszą 
- na północy przez góry Tianshan, Kotlinę Dżungarską do terytoriów dzisiejszego 
Kazachstanu, oraz drugą - na południu biegnącą przez Kaszgar do dzisiejszego Uz
bekistanu. Na dalszym etapie podróży kupcy wybierali jedną z kilku tras w kierunku 
zachodnim4. Zdaniem Xinru Liu to właśnie Jedwabny Szlak był najbardziej znaczą
cą w Eurazji trasą przepływu towarów i wpływów kulturowych aż po XI stulecie, 
potem bowiem nastąpiło zwiększenie liczby tras morskich, które ostatecznie prze
jęły lwią część handlu międzykulturowego5. Współcześnie Chińczycy chętnie na
wiązują w swoich rozważaniach do tego tradycyjnego traktu komunikacyjnego, dą
żąc do aktywizacji wielu ośrodków znajdujących się wzdłuż jego przebiegu. Zoltan 
Somogyi ze Światowej Organizacji Turystyki przy ONZ w wywiadzie dla „China 
Daily” wskazał na Xinjiang jako ten obszar, który w najbliższej przyszłości stanie 
się jednym z najbardziej dynamicznych w rozwoju turystyki, podkreślając głównie 

4 Szerzej zob.: P. Hopkirk, Obce diabły na jedwabnym szlaku, przeł. A. Bezpiańska- 
-Oglęcka, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2008; A. Kajdańska, E. Kajdański, 
Jedwab. Szlakami dżonek i karawan, Książka i Wiedza, Warszawa 2008; H. Uhlig, Jedwabny szlak. 
Kultury antyku między Chinami a Rzymem, przeł. J. Danecki, Książnica, Katowice 2007.

5 Xinru Liu, The Silk Road. Overland Trade and Cultural Interactions in Eurasia, Oxford 
University Press, Washington 1998, s. 1.

http://205.254.135.7/countries/cab.cfm?fips=CH
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jego rolę w kontekście łączenia kultur. Z kolei Zhu Shanzhong, zastępca dyrektora 
generalnego Chińskiej Administracji Turystycznej (China National Tourism Admi
nistration), podkreślił istotę reaktywacji Jedwabnego Szlaku z sąsiednimi krajami, 
mówiąc o tym, że współpraca transgraniczna oraz regionalne więzi stanowią podsta
wowe filary dla rozwoju turystyki6.

6 Shao Wei, Silk Road Set to Welcome Worlds Tourists, „China Daily”, 5 IX 2011.
7 Szerzej zob.: В. Simpfendorfer, The New Silk Road. How A Rising Arab Worlds Is Turning 

Away From The West And Rediscovering China, Palgrave Macmillan, New York 2009.
8 Ibidem, s. 1.
’ Wu Jiao,Qin Jize,China, ArabNationsInkStatementtoUpgradeTies,„ChinaDaily",I5V2010.
10 Premier Wen Urges Upgrading China-Arab Co-Op, „China Daily” (Xinhua), 14 V 2010.

Ciekawe spostrzeżenia na temat rewitalizacji szlaku znalazły się w słynnej książ
ce The New Silk Road autorstwa Bena Simpfendorfera7. Pisał on, że stosunki świata 
arabskiego z Ameryką i Europą są coraz bardziej napięte. W obliczu tej sytuacji 
wzrost znaczenia Chin prowadzi do wyłonienia się nowego strategicznego partnera, 
stanowiącego zabezpieczenie dla niepewnych relacji z Zachodem. Wskrzeszenie Je
dwabnego Szlaku jest przypomnieniem, iż globalny punkt ciężkości niekoniecznie 
musi być ulokowany na Zachodzie8.

Ważną platformę określającą zasady współpracy gospodarczej i handlowej 
Chin ze światem arabskim stanowi, cyklicznie organizowane, Forum Współpracy 
Chińsko-Arabskiej (China-Arab Cooperation Forum). Dodatkowo należy wspo
mnieć o podpisanej w lipcu 2004 roku umowie ramowej pomiędzy Chinami a Radą 
Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Cooperation Council for the Arab 
States of the Gulf - CCASG), której celem jest pogłębianie współpracy i wymiany 
technologicznej, wspieranie handlu i inwestycji. Pierwsze forum współpracy odbyło 
się w styczniu 2004 roku w Kairze, kolejne dwa miały miejsce w Pekinie (2006) 
i Manamie w Bahrajnie (2008). Podczas ostatniego, czwartego już spotkania zor
ganizowanego w tej formule, w maju 2010 roku w Tianjinie, wzięły udział, obok 
Chin jako gospodarza, dwadzieścia dwie delegacje z państw arabskich. Wspólnym 
uzgodnieniem forum było ustanowienie nowego partnerstwa (new partnership) 
w okresie wzrastającej globalizacji, demonstrującej nowy model współpracy kra
jów rozwijających się. Przyjęta deklaracja położyła nacisk na pogłębianie koopera
cji politycznej, gospodarczej, energetycznej, środowiskowej i kulturalnej. W czasie 
forum Hu Jintao podkreślił konieczność wzmocnienia współpracy na rzecz reformy 
systemu międzynarodowego w kierunku utrzymania wspólnych interesów krajów 
rozwijających się oraz radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami9. Chiny wyraziły 
swoje zainteresowanie współpracą w zakresie infrastruktury, rozbudowy sieci kole
jowych i drogowych, a także realizacją projektów naftowych i gazowych w obsza
rze bliskowschodnim10.

O fundamentalnym znaczeniu Forum Współpracy Chińsko-Arabskiej świadczą 
wskaźniki ekonomiczne. Przed jego powstaniem obroty handlowe Chin z krajami 
arabskimi wynosiły 25,4 mid USD w 2003 roku i 36,7 mid USD w 2004 roku, wzra
stając gwałtownie do poziomu 132,9 mid USD w 2008 roku. Kryzys finansowy 
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doprowadził do zmniejszenia tych wielkości w 2009 roku do 107,4 mld USD, nie
mniej ten wynik i tak można uznać za zadowalający". Z kolei obroty handlowe po
między Chinami a krajami członkowskimi Ligi Państw Arabskich, jak podało chiń
skie ministerstwo przemysłu, wyniosły 145,4 mld USD w 2010 roku, czyli aż 34% 
więcej aniżeli rok wcześniej11 12.

11 Ibidem.
12 China to Strengthen Ties with Arab States Through Deepened Economic Cooperation, 

„People’s Daily” (Xinhua), 22 IX 2011.
13 D i ng Q i n g fe n, China Looks to Arab States for Opportunities, „China Daily”, 9 IV 2011.

Tabela 27. Obroty handlowe Chin z krajami Bliskiego Wschodu (w mld USD) - 2009.

Państwo Import z Chin Eksport do Chin Łącznie

Arabia Saudyjska 8,98 23,57 32,55
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

18,63 2,60 21,23

Iran 7,92 13,30 21,22

Oman 0,75 5,41 6,16
Irak 1,84 3,31 5,15

Kuwejt 1,54 3,50 5,04

Jemen 1,17 1,24 2,41

Katar 0,87 1,38 2,25

Syria 2,21 0,01 2,22

Jordania 1,96 o,n 2,07

Liban 1,06 0,01 1,07
Bahrajn 0,48 0,21 0,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook -2010, National Bureau of Sta
tistics of China, China Statistic Press, Beijing 2011.

W 2010 roku wartość chińskich inwestycji zagranicznych w krajach arabskich 
zamknęła się kwotą 15 mld USD. Z kolei wartość zakontraktowanych projektów 
realizowanych na tym terytorium osiągnęła sumę 116,9 mld USD. Analogicznie 
arabskie inwestycje w Chinach do połowy 2010 roku wyniosły 2,15 mld USD i były 
lokowane głównie w sektorach nieruchomości, chemicznym i spożywczym13.

We wrześniu 2011 roku w trakcie drugiego Forum Gospodarczego i Handlo
wego Chin i Krajów Arabskich (China-Arab States Economic and Trade Forum) 
w Yinchuan w Regionie Autonomicznym Ningxia w Chinach przewodniczący Lu
dowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Jia Qinglin zapowiedział, że chiń
skie firmy, które zechcą dokonywać inwestycji w projekty infrastrukturalne w pań
stwach arabskich, będą mogły liczyć na finansowe i technologiczne wsparcie ze 
strony rządu. Jednocześnie dał gwarancje poprawy warunków inwestycyjnych dla 
arabskich podmiotów zainteresowanych działalnością w Państwie Środka. Świat 
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arabski, jak podkreślił Jia, staje się zatem jednym z najszybciej rozwijających się 
rynków inwestycyjnych dla Chin14.

H China to Strengthen Ties...
15 MENA Oil Producers to Invest 525 bln USD in Energy Projects, „Global Times” (Xinhua), 

3X2011.
16 Saudi Arabia in the Balance. Political Economy, Society, Foreign Affairs, red. P. Aarts, 

G. Nonneman, Hurst 8r Company, London 2005, s. 344.
17 China and Saudi Hit Trade Target Ahead of Time, „People’s Daily”, 18 II 2009.
11 Chinese, Saudi Arabian Leaders Pledge to Deepen Ties, Jointly Tackle Financial Crisis, 

Xinhua, 11II 2009.

W najbliższych latach można oczekiwać intensyfikacji działań ze strony chiń
skich przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie, z uwagi na plany tych krajów zwią
zane z rozwojem energii. Przewiduje się, że kraje producenci ropy z Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej powinny zainwestować w latach 2012-2016 ogromną 
sumę 525 mid USD w projekty energetyczne. Problemy mogą jednak pojawić się 
w kontekście finansowania, rosnących kosztów oraz innych zmian. Spowolnienie 
gospodarcze, zawirowania polityczne w świecie arabskim mogą wpływać na polity
kę inwestycyjną. Takie spostrzeżenia można było zanotować po lekturze prognozy 
dotyczącej inwestycji energetycznych w okresie pięcioletnim w obszarze Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej (Middle East and North Africa - MENA) przygotowa
nej przez Arab Petroleum Investments Corporation (Apicorp) na początku paździer
nika 2011 roku. Nieco ponad dwie trzecie kapitału inwestycyjnego w dalszym ciągu 
będzie lokować się w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ira
nie, Katarze i Algierii. Liście przewodzić będzie Arabia Saudyjska z kwotą 141 mid 
USD, gdzie większość inwestycji przypadnie na Saudi Aramco oraz SABIC. Na 
kolejnych miejscach znalazły się ZEA oraz Iran z sumami inwestycji odpowiednio 
76 mid USD i 58 mid USD. W krajach, które dotknął kryzys polityczny, tj. w Egicie, 
Libii, Syrii, Tunezji czy Jemenie, inwestycje są niższe od ich realnych potencjałów15.

Arabia Saudyjska
Liderem wśród zagranicznych dostawców ropy naftowej do Państwa Środka od lat 
pozostaje Arabia Saudyjska. Od momentu ustanowienia stosunków dyploma
tycznych 21 lipca 1990 roku współpraca gospodarcza rozwija się bez większych 
zakłóceń. Należy wspomnieć, iż już w latach 80. doszło do zawarcia ważnej 
umowy pomiędzy Chinami a Arabią Saudyjską, w efekcie czego Rijad zakupił 
trzydzieści sześć pocisków CSS-2 za kwotę 3 mid USD. Zostały one dostarczo
ne w latach 1987-198916.

W 1990 roku wzajemne obroty handlowe z Arabią Saudyjską wynosiły zaled
wie 290 mln USD17, podczas gdy w 2008 roku już 41,8 mid USD, co sytuowało ją 
na pozycji głównego partnera gospodarczego Chin w Azji Zachodniej i Północnej 
Afryce18. Aspiracje obydwóch krajów zmierzają do rozszerzenia bazy wzajemnych



Arabia Saudyjska 91

relacji. Podstawowym celem będzie osiągnięcie pułapu 60 mld USD w obrotach 
wzajemnych do 2015 roku. Warto nadmienić, że założony w 2006 roku poziom 
40 mld USD do osiągnięcia do końca dekady został zrealizowany już dwa lata przed 
terminem. W chińskim eksporcie do Arabii Saudyjskiej dominują produkty mecha
niczne i elektroniczne oraz tekstylia, podczas gdy w imporcie przeważają zdecydo
wanie ropa naftowa i skroplony gaz ziemny. W 2009 roku import saudyjskiej ropy 
wzrósł o ponad 12% w porównaniu z rokiem poprzednim, do poziomu 800 tys. ba
ryłek dziennie19.

19 Ding Qingfen, China, Saudi Arabia to Boost Trade, „China Daily”, 12 I 2010.
20 Oil Supplies Focus of Chinas Hu Visit to Saudi Arabia, Al Arabiya, 10 II 2009.
21 China to Take Stake in Saudi Aluminium Smelter Venture, „China Daily” (Xinhua), 9 V 2008.
22 D. Winning, Jing Yang, Sinopec to Invest in Saudi Refinery, „The Wall Street Journal”, 

17 III 2011.

Ważną rolę w rozwoju wzajemnych relacji z pewnością odegrały wizyty na naj
wyższym szczeblu. W 2005 roku w Pekinie gościł król Abdulaziz, z kolei na po
czątku 2009 roku miała miejsce rewizyta przewodniczącego ChRL Hu Jintao w Ri- 
jadzie. O znaczeniu, jakie przypisywane jest Arabii Saudyjskiej, świadczy suma 
120 mld USD, którą Chiny planują zainwestować w ciągu najbliższych pięciu lat 
w tamtejszy przemysł, edukację i infrastrukturę oraz obszary związane z dostarcza
niem siły roboczej. Obecnie na rynku saudyjskim funkcjonują sześćdziesiąt dwie 
chińskie firmy. Zatrudniają one łącznie 22 tys. pracowników, z czego 15,8 tys. sta
nowią Chińczycy. Wspomniane przedsiębiorstwa zaangażowane są głównie w roz
wój lokalnej infrastruktury oraz inwestycje w tamtejsze gałęzie przemysłu20.

Przykładem może być porozumienie pomiędzy Saudi Binladin Group a male- 
zyjskim MMC Corporation i chińskim Aluminium Corporation of China (Chinalco) 
w sprawie inwestycji 4,5 mld USD w budowę huty aluminium i wyposażenie elek
trowni w saudyjskiej strefie ekonomicznej Jazan (Jazan Economie City), zlokalizo
wanej 725 km na południe od Jeddah. Realizacja projektu została zaplanowana na 
lata 2009-2013. Zdolności produkcyjne nowo powstałej huty szacuje się na 1 min 
ton rocznie. Chalco z 40% udziałów w fabryce stało się największym udziałowcem 
projektu, jednocześnie uzyskało kontrolę nad 20% akcji w elektrowni21.

W marcu 2011 roku Sinopec zainwestował w saudyjską rafinerię Yanbu, przej
mując 37,5% udziałów w przedsięwzięciu. W 2010 roku z projektu wycofał się ame
rykański ConocoPhilips, tłumacząc swoją decyzję ograniczeniem działań w zakre
sie rafinacji i marketingu. Rafineria Yanbu, jako wspólne przedsięwzięcie z Saudi 
Aramco, po zainaugurowaniu działalności w 2014 roku ma przetwarzać 400 tys. 
baryłek ropy dziennie22.

O zainteresowaniu głębszą współpracą świadczy ciągle rosnąca liczba uczących 
się języka chińskiego. Na chińskich uniwersytetach studiuje około ośmiuset Saudyj
czyków, czyli więcej aniżeli we Francji. Należy tu wspomnieć o niezwykle intere
sującej strategii koncernu Saudi Aramco, który już od 1986 roku jest zaangażowany 
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w działania związane z wysyłaniem studentów do Chin w celu podjęcia tam przez 
nich nauki23.

23 J. Sfakianakis, China: A Strategie Partner, „Arab News”, 9 I 2011.
2,1 Idem, China: A Powerful New Trading Partner, „Arab News”, 10 II 2009.

Sektor naftowy pozostaje najważniejszym obszarem zainteresowań Pekinu. Nie 
stanowi to zaskoczenia z uwagi na fakt, iż import tego surowca z Arabii Saudyj
skiej będzie systematycznie wzrastał w ciągu najbliższych kilku lat. W 2007 roku 
Chiny importowały 527 tys. baryłek dziennie, ale dzięki osiągniętemu w czerwcu 
2008 roku porozumieniu pomiędzy Sinopec a Saudi Aramco w 2010 roku ten pu
łap został zwiększony do 1 min baryłek ropy dziennie, a w 2015 roku ma osiągnąć 
1,5 min baryłek dziennie24.

Prowadząc powyższe rozważania, należy podkreślić dwukierunkowość współ
pracy. Świadczą o tym ogromne inwestycje saudyjskie dokonywane w chińskim 
sektorze naftowym. Największym przedsięwzięciem ostatnich lat jest budowa rafi
nerii w Qingdao, która będzie zajmowała się przerobem saudyjskiej ropy. To jednak 
nie jedyna inwestycja realizowana w Państwie Środka wspólnie z Saudyjczykami.

Pod koniec marca 2007 roku w Pekinie nastąpiło oficjalne zatwierdzenie przez 
rząd kontraktów joint venture i przyznanie licencji handlowych dwóm wielkim 
spółkom o mieszanym kapitale trzech przedsiębiorstw w prowincji Fujian - Fujian 
Refining & Petrochemical Company Ltd. oraz Sinopec SenMei (Fujian) Petroleum 
Company Ltd. To efekt sfinalizowanego po dwunastu latach negocjacji kontraktu 
wartego 5 mid USD pomiędzy chińskim Sinopec a amerykańskim Exxon Mobil 
i saudyjskim Saudi Aramco. Pierwsza ze spółek, w której połowę udziałów zostało 
zarezerwowanych dla Fujian Petrochemical Company Ltd. (firmy w połowie będą
cej własnością Sinopec, a w połowie rządu Fujian), a po 25% dla Exxon Mobil Chi
na Petroleum and Petrochemical Company Ltd. (własność wyłącznie Exxon Mobil 
Corporation) oraz Saudi Aramco Sino Company Ltd. (własność wyłącznie Saudi 
Aramco), miała podjąć działania związane z rozbudową zakładów petrochemicz
nych i rafinerii w Państwie Środka. Przede wszystkim podjęto plan rozbudowy rafi
nerii Quanzhou w prowincji Fujian poprzez trzykrotne zwiększenie jej możliwości 
produkcyjnych do 240 tys. baryłek dziennie, począwszy od 2009 roku. Rafineria po 
zmianach ma zajmować się rafinacją oraz przetwarzaniem kwaśnej ropy pochodzą
cej z Arabii Saudyjskiej. Porozumienie przewidywało także budowę etylenowego 
krakera parowego o zdolności przetwarzania 800 ton surowca rocznie, jednostki po
lietylenowej o wydajności 800 ton rocznie, jednostki polipropylenowej o wydajno
ści 400 tys. ton rocznie, a także kompleksu węglowodorów zdolnego do produkcji 
700 tys. paraksylenu rocznie. Druga z wymienionych spółek, w której kontrolny 
pakiet również uzyskał Sinopec (55%), a Exxon Mobil China Petroleum and Pe
trochemical Company Ltd. i Saudi Aramco Sino Company Ltd. podzieliły się resz
tą udziałów (odpowiednio po 22,5%), miała zająć się stworzeniem i zarządzaniem 
siecią siedmiuset pięćdziesięciu stacji benzynowych oraz baz paliwowych w pro
wincji Fujian, gdzie miały być sprzedawane paliwa pochodzące z unowocześnionej 
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rafinerii25. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kompleks petrochemiczny i ra
fineryjny został oficjalnie otwarty w listopadzie 2009 roku. W marcu 2010 roku 
w dzienniku „China Daily” pojawiła się informacja wskazująca, iż Sinopec rozważa 
powołanie wespół z amerykańskim i saudyjskim koncernem spółki do budowy rafi
nerii o potencjalnym przerobie 12 min ton ropy rocznie. Taki obiekt miałby powstać 
na obszarze istniejących w prowincji Fujian zakładów petrochemicznych. Podobnie 
jak w przypadku wcześniejszych porozumień, Amerykanie mieliby zapewnić dostęp 
do nowoczesnych technologii, z kolei Saudyjczycy zabezpieczyć dostawy surowca 
z Arabii Saudyjskiej do Chin26.

25 U.S./Saudi/Chinese Five Billion Dollar Energy Deal, „Arab News”, SUSRIS Saudi-US 
Relations Information Service, 1IV 2007.

26 Wan Zhidong, Sinopec Mulls Oil Refinery JV with ExxonMobil, Aramco, „China Daily", 
9 III 2010.

27 A. DiPaola, Aramco, PetroChina Plan 200,000 Barrel Oil Refinery in China, 20 III 2011, 
Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2011-03-20/aramco-says-accord-signed-with- 
petrochina-for-china-refinery.html (13 IV 2012).

28 SABIC and Sinopec Celebrate 3.2 Million-Ton Petrochemical Complex at Tianjin,
China, 3 XI 2009, SABIC, http://www.sabic.com/corporate/en/newsandmediarelations/ 
news/20091103.aspx (13 IV 2012).

W marcu 2011 roku Bloomberg poinformował o podpisanym wstępnym poro
zumieniu pomiędzy Saudi Aramco i Petrochina, spółką zależną od CNPC, w spra
wie budowy rafinerii w południowo-zachodnich Chinach. Wedle założeń zdolności 
przerobowe rafinerii mają osiągnąć pułap 200 tys. baryłek ropy dziennie. Na podsta
wie długookresowych porozumień Aramco będzie dostarczać ropę do wspomnianej 
rafinerii. Arabska ropa będzie przetwarzana w produkty o niskiej zawartości siar
ki, takie jak benzyna czy olej napędowy. Co prawda Aramco nie podał dokładnej 
lokalizacji rafinerii, ale wszystko wskazuje na to, iż powstanie ona na terytorium 
chińskiej prowincji Yunnan, łącząc się z prowadzącymi z Birmy do Chin liniami 
przesyłu ropy i gazu. Powyższe plany ściśle korespondują z ogólnymi zamierze
niami Pekinu związanymi z chęcią zwiększenia zdolności przerobowych własnych 
rafinerii o jedną trzecią, do poziomu ponad 12 min baryłek dziennie w 2015 roku, 
o czym informowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna27.

W czerwcu 2008 roku wiceprzewodniczący ChRL Xi Jinping odwiedził Arabię 
Saudyjską w związku z podpisaniem porozumień pomiędzy Sinopec i Saudi Basic 
Industries Corporation (SABIC) na budowę fabryk chemicznych i petrochemicz
nych na obszarze Tianjinu w północno-wschodnich Chinach. W utworzonej spół
ce joint venture funkcjonującej pod nazwą Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical 
Co., Ltd. obydwa przedsiębiorstwa podzieliły się w równych częściach udziałami. 
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyceniono na 2,7 mid USD28 *. Koszty 
pierwotnie miały być nieco niższe, jednak wzrosły w związku z budową dodatkowej 
fabryki poliwęglanów. Moce produkcyjne nowo powstałej fabryki szacowane są na 
3,2 min ton rocznie produktów chemicznych, w tym 1 min ton etylenu, jak rów
nież innych produktów, takich jak polietylen, glikoetylen, polipropylen i butadien, 

http://www.bloomberg.com/news/2011-03-20/aramco-says-accord-signed-with-petrochina-for-china-refinery.html
http://www.sabic.com/corporate/en/newsandmediarelations/
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fenol/buten29. Dodatkowo w połowie maja 2011 roku Sinopec poinformował, że we 
współpracy z SABIC utworzy do 2015 roku nowy zakład produkcyjny poliwęglanu 
w Tianjinie w dotychczasowym obszarze wspólnych działań. Nie ujawniono jednak 
wartości tej inwestycji30.

19 Ibidem.
10 Sinopec, SABIC Invest in Polycarbonate Plant, „China Daily” (Xinhua), 18 V 2011.
31 Saudi Arabia Sees 333% Population Boom Over 34 Years, RIA Novosti, 28 III 2010.
32 The World Factbook: Saudi Arabia, 9 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html (13 IV 2012).
33 Ibidem.
34 M. R. Simmons, Twilight in the Desert. The Coming Saudi Oil Shock and the World 

Economy, John Wiley 8c Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005, s. 152.

Przy rozważaniach dotyczących przyszłych relacji chińsko-saudyjskich nie 
można zapominać o licznych problemach wewnętrznych, z jakimi boryka się Ri- 
jad. Mogą one bowiem mieć istotne znaczenie dla poczynionych już zobowiązań 
ze strony zagranicznych kontrahentów. Arabia Saudyjska jawi się jako potencjalne 
źródło niestabilności. Należy zauważyć, że mamy tam do czynienia z niezwykle dy
namicznym wzrostem liczby ludności, przede wszystkim w bardzo młodym wieku. 
Zgodnie z informacjami podanymi pod koniec marca 2010 roku przez dziennik „Al- 
-Hayat” w okresie 1975-2009 populacja krajowa zwiększyła się aż o 333%, z po
ziomu 7 min do około 25 min. Należy jednak zauważyć, że 18 min z tej grupy to 
obywatele saudyjscy, podczas gdy pozostałe 7 min stanowi migracja zarobkowa. 
Dane te oznaczają, że Arabia Saudyjska odnotowała jeden z najbardziej spektaku
larnych wzrostów ludności na świecie, dysponując rzeszą 13,3 min obywateli po
niżej 34. roku życia (70%)31. Wedle danych CIA World Factbook prawie 30% osób 
w Arabii Saudyjskiej nie przekroczyło 14. roku życia. Dla porównania tylko 3% to 
ludzie powyżej 65 lat32. Takie zestawienie niesie ze sobą szereg konsekwencji zwią
zanych nie tylko z wyraźnym spadkiem w ostatnich latach PKB przypadającego na 
głowę mieszkańca kraju, ale także rosnącym bezrobociem, szczególnie dotykają
cym młodych ludzi wchodzących dopiero na rynek pracy. Należy również pamiętać, 
iż gospodarka saudyjska uzależniona pozostaje w ogromnej mierze od dochodów 
ze sprzedaży ropy naftowej. Ten sektor stanowi obecnie około 80% wpływów bu
dżetowych, 45% całego PKB, a także 90% całego eksportu krajowego33. W tej sy
tuacji kluczowym wyzwaniem dla władz centralnych pozostają działania związane 
z dywersyfikacją państwowej gospodarki i inwestycjami w nowe gałęzie przemy
słu. Niezwykle pilną sprawą pozostaje również modernizacja przemysłu naftowego, 
zważywszy na stały spadek potencjału produkcyjnego kraju. Znakomita większość 
ropy pochodzi z zaledwie siedmiu wielkich pokładów, które ulegają powolnemu sta
rzeniu się. Przewodzą im, odkryte tuż po wojnie, w 1948 roku, największe złoża 
w Ghawar. Od momentu rozpoczęcia wydobycia w 1951 roku przez następne pół 
wieku właśnie z tych pól naftowych pochodziło 55-65% całej krajowej produkcji34. 
Z Ghawar wydobywane jest około 4,5 min baryłek dziennie. Ze względu na suk
cesywną eksploatację złóż może pojawiać się problem związany z utrzymaniem 

https://www.cia.gov/
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właściwego ciśnienia wewnątrz pokładów. Eksploatacja ropy skutkuje bowiem wy
dobywaniem się znacznych ilości gazu w złożach. To, co wydawało się przekleń
stwem, może się jednak okazać zbawienne z uwagi na możliwość komercyjnego 
wykorzystania także i tego surowca. Saudi Aramco zastosował w tym przypadku 
procedurę wstrzykiwania wody do wnętrza pokładów. Działania, traktowane po
czątkowo jak eksperyment, wkrótce stały się niezbędne dla utrzymania stabilizacji 
ciśnieniowej. W 1993 roku wewnątrz pokładów Ghawar znajdowało się 26% wody, 
podczas gdy dekadę później już 33%35.

35 Ibidem, s. 153.
36 J. Vidal, WikiLeaks Cables: Saudi Arabia Cannot Pump Enough Oil to Keep a Lid on Prices, 

„The Guardian”, 8 II 2011; J. Leggett, Peak Oil: We Are Asleep at the Wheel, „The Guardian”, 
10 II 2011; T. Lister, WikiLeaks Cable: Saudi Oil Estimates May Have Been Exaggerated, CNN, 
9 II 2011.

Władze Arabii Saudyjskiej podkreślają spory potencjał w zakresie nowych od
kryć złóż roponośnych. Podawane liczby budzą jednak szereg wątpliwości. Na po
czątku 2011 roku na łamach brytyjskiej gazety „The Guardian” ukazał się tekst, 
w którym zakwestionowana została zarówno wielkość saudyjskich zasobów, jak 
i możliwości tego kraju w zakresie dystrybuowania ropy na aktualnym poziomie. 
Artykuł został oparty na amerykańskiej depeszy wysłanej w listopadzie 2007 roku 
z Arabii Saudyjskiej, a pozyskanej przez portal WikiLeaks. Amerykański dyplomata 
z ambasady w Rijadzie, będący autorem wspomnianego pisma, odwoływał się do 
sugestii Sadata al-Husseiniego, geologa odpowiedzialnego w latach 1986-2004 za 
produkcję i wydobycie w koncernie naftowym Saudi Armaco. Jego zdaniem zasoby 
saudyjskie są przesadzone o około 300 mid baryłek. Gdyby to okazało się prawdą, 
oznaczałoby to konieczność korekty o blisko 40% w stosunku do oficjalnych danych 
podawanych przez wiceprezesa Aramco Abdullaha al-Saifa. Te bowiem określały 
aktualny poziom rezerw na 716 mid baryłek, z opcją ich zwiększenia do 900 mid 
baryłek dzięki możliwościom nowych odkryć. Al-Husseini sugerował, że wydoby
cie uda się zwiększyć do 12 min baryłek dziennie do końca dekady. Tymczasem 
globalne wydobycie w 2012 roku może osiągnąć już swój punkt szczytowy (peak 
oil), co doprowadzi do sytuacji, że Arabia Saudyjska nie będzie w stanie powstrzy
mać wzrostu cen surowca na światowych rynkach, zwiększając wydobycie. Wedle 
prognoz al-Husseiniego okres względnej stabilizacji w zakresie wydobycia potrwa 
około piętnastu lat, po czym około 2020 roku rozpocznie się powolny, ale stały spa
dek produkcji i żadne wysiłki nie będą w stanie zatrzymać postępującego procesu36. 
Niezależnie od tego rodzaju wątpliwości Arabia Saudyjska pozostanie kluczowym 
rozgrywającym na światowych rynkach surowcowych. Jej dominacja może zostać 
zachwiana w przyszłości przez Wenezuelę, która od dłuższego czasu uparcie walczy 
o pozycję lidera w kontekście wielkości posiadanych rezerw ropy naftowej. Nie
zwykle korzystne dane dla Wenezueli przedstawił U.S. Geological Survey, który sza
cował, że w delcie Orinoko mogą znajdować się złoża liczące nawet 513 mid baryłek 
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bardzo ciężkiej ropy37. Wedle informacji podanych w połowie 2011 roku przez mi
nistra ds. energetyki Rafaela Ramireza Wenezuela dysponuje obecnie największymi 
potwierdzonymi rezerwami ropy na świecie. Na koniec 2010 roku miały one wynosić 
297 mld baryłek, czyli o 41% więcej aniżeli rok wcześniej38.

37 An Estimate ofRecovarable Heavy Oil Resources of the Orinoco Oil Belt, Venezuela, X 2009, 
U.S. Geological Survey.

38 M. Parraga, Venezuela Says No Threat from Higher Oil Prices, Reuters, 15 I 2011.
” M.T. Klare, op. cit., s. 103-105.
40 US to Ink $60 b Audi Arms Sale, „China Daily”, 22 X 2010.

Obok wyżej przedstawionych problemów uwidaczniają się także inne. Michael 
T. Klarę zwracał uwagę na słabnącą pozycję rodziny królewskiej w Arabii Saudyj
skiej, głównie w oczach własnych obywateli. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy 
wymieniał wcześniejszą obecność amerykańskich wojsk na terytorium królestwa, 
będącą konsekwencją udzielonego poparcia dla operacji militarnej przeciwko siłom 
irackim w Kuwejcie w 1990 roku. Drugi zarzut odnosił się do braku reakcji władz 
saudyjskich na stałe poparcie Stanów Zjednoczonych dla działań Izraela wobec Pa
lestyńczyków. Kolejny element wskazywał na zjawisko korupcji w otoczeniu rodzi
ny królewskiej. Klarę wspominał również o lęku przed radykalnymi ugrupowaniami 
towarzyszącym władzy centralnej. W rezultacie obserwuje się sytuacje finansowa
nia wielu organizacji i fundacji islamskich, by uspokoić nastroje wewnątrz państwa 
i ograniczyć bezpośrednią krytykę39 Z argumentów przedstawionych przez Klare’a 
na szczególną uwagę zasługuje kwestia obecności amerykańskiej w regionie. Po
zostając bowiem kluczowym dostawcą broni dla Arabii Saudyjskiej, Stany Zjed
noczone mogą sukcesywnie umacniać swoją pozycję. W październiku 2010 roku 
Waszyngton podał informację o planowanej sprzedaży zaawansowanego uzbrojenia 
dla Rijadu za kwotę 60 mld USD40. Sama decyzja argumentowana była istnieniem 
potencjalnego zagrożenia ze strony Iranu, jednak jak się wydaje, jej podłoże pozo- 
staje zdecydowanie szersze, aniżeli jest to oficjalnie deklarowane. Arabia Saudyjska 
- zgodnie z planami Amerykanów - ma w przyszłości spełniać, obok Izraela, istotną 
rolę w zakresie budowy stabilizacji regionalnej.

Iran

Iran zajmuje trzecią lokatę wśród największych dostawców ropy do Chin, ustępu
jąc miejsca jedynie Arabii Saudyjskiej i Angoli. Warto nadmienić, iż Chiny stały się 
obecnie najważniejszym partnerem handlowym Iranu, dystansując Unię Europejską. 
Oficjalne statystyki za 2009 rok mówiły wprawdzie, że to Unia Europejska była lide
rem, z obrotami handlowymi na poziomie 35 mid USD, a dopiero w dalszej kolejno
ści Chiny z obrotami równymi 29 mid USD, niemniej w przygotowaniu tych danych 
nie brano pod uwagę faktu, iż połowa irańskiego handlu ze Zjednoczonymi Emira
tami Arabskimi, wartego łącznie 15 mid USD, obejmowała towary importowane lub 
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eksportowane z Państwa Środka. Po dodaniu połowy tej sumy wartość właściwa ob
rotów handlowych pomiędzy Iranem a Chinami wzrosła do 36,5 mld USD. Wymiana 
pod względem towarowym ma charakter dosyć jednolity. Chiny eksportują przede 
wszystkim dobra konsumpcyjne oraz produkty mechaniczne, z kolei importują głów
nie ropę, gaz oraz produkty petrochemiczne41.

41 N. Bozorgmehr, G. Dyer, China Overtakes EU as Iran's Top Trade Partner, „Financial 
Times", 8 II 2010.

42 N. MacFarquhar, U.N. Approves New Sanctions to Deter Iran, „The New York Times”, 
9 VI 2010.

43 China, Iran Sign Biggest Oil Gas Deal, „China Daily”, 31 XII 2004.

Z punktu widzenia Teheranu współpraca z Państwem Środka posiada strategicz
ne znacznie z uwagi na międzynarodowe sankcje będące odpowiedzią na irański 
program atomowy. Niepokój budzi wciąż realizowany przez Iran program wzbo
gacania uranu, co w przyszłości może doprowadzić do zbudowania własnej bomby 
atomowej. Na Zachodzie nie dano wiary w zapewnienia Iranu, że jego działania 
mają jedynie na celu uzyskanie paliwa dla tamtejszych elektrowni jądrowych. W tej 
sytuacji Rada Bezpieczeństwa ONZ kilkakrotnie nakładała sankcje na Iran w od
powiedzi na odmowę zamrożenia programu wzbogacania uranu. Przez długi czas 
Teheran mógł liczyć na przychylność Pekinu wetującego postanowienia Rady. Do
piero w czerwcu 2010 roku, po długich negocjacjach, Rada Bezpieczeństwa ONZ 
przyjęła rezolucję nakładającą sankcje na Iran. Za jej przyjęciem głosowało dwana
ście krajów, w tym Chiny i Rosja. Spośród niestałych członków Turcja i Brazylia 
głosowały przeciw, z kolei Liban wstrzymał się od głosu. Sankcje w założeniu miały 
uderzać przede wszystkim w cele militarne, transakcje handlowe i finansowe prze
prowadzane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, który kontroluje pro
gram jądrowy42. Należy jednak podkreślić, że pod wpływem Chin i Rosji przyjęta 
ostatecznie rezolucja została mocno złagodzona, zasadniczo różniąc się od swojego 
pierwowzoru forsowanego wcześniej przez Waszyngton.

Teheran zabiega o przychylność Pekinu w kontekście potencjalnych inwestycji 
w krajowym sektorze naftowym. Ze względu na ograniczoną działalność zachodnich 
przedsiębiorstw wydobywczych bez udziału koncernów chińskich niemożliwe wydaje 
się zwiększenie wydobycia ropy i gazu w stosunku do obecnego poziomu.

Warto odnotować, iż już pod koniec października 2004 roku została podpisa
na wstępna umowa energetyczna na sumę 70 mld USD pomiędzy Chinami a Ira
nem. Zgodnie z porozumieniem Sinopec miał nabyć 250 min ton skroplonego gazu 
(LNG) w ciągu trzydziestu lat i zaangażować się w rozwój irańskich złóż Jadawaran. 
W zamian Teheran zobowiązał się do dostarczania 150 tys. baryłek ropy dziennie do 
Państwa Środka na przestrzeni dwudziestu pięciu lat43. Chiński koncern natychmiast 
wykorzystał nadarzającą się sposobność do zaistnienia na rynku irańskim. W grud
niu 2007 roku Sinopec podpisał porozumienie o wartości 2 mld USD w sprawie 
rozwoju naftowych złóż Jawadaran. Zgodnie z ustaleniami przez pierwsze cztery 



98 Aktywność chińskich przedsiębiorstw państwowych na rynkach zagranicznych

lata ze złóż ma być wydobywane 85 tys. baryłek dziennie, a przez kolejne trzy lata 
- 100 tys. baryłek dziennie44.

44 Wang Ying, Dinakar Sethuraman, China, Iran Sign $2 Billion Oil Production 
Agreement, 10 XII 2007, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive& 
sid=a7JGTZGGyNyk&refer=china (13 IV 2012).

45 Xiao Wan, CNPC to Develop Azadegan Oilfield, „China Daily”, 16 I 2009.
46 R. Mostafavi, Iran Says China to Help Develop Azadegan Fields-Agency, Reuters, 

12 III 2011.
47 Iran Signs Multibillion $ Contract With CNPC, 5 VI 2009, Gulf Oil and Gas, http:// 

www.gulfoilandgas.com/webpro l/main/mainnews.asp?id=8149 (13 IV 2012).

To nie jedyne przykłady podejmowanej współpracy na płaszczyźnie energetycz
nej chińskich koncernów z Iranem. W połowie stycznia 2009 roku doszło do pod
pisania wartego 1,76 mld USD porozumienia pomiędzy China National Petroleum 
Corporation a irańskim National Iranian Oil Company (NIOC) w sprawie rozwoju 
pola naftowego w Północnym Azadeganie w prowincji Chuzestan w południowo- 
-zachodniej części Iranu, w pobliżu granicy z Irakiem. To właśnie w tym miejscu 
lokują się największe potwierdzone zasoby irańskiej ropy, nie dziwi zatem zainte
resowanie nimi chińskich przedsiębiorstw. Szacunki mówią o zasobach tamtejszych 
pól na poziomie 6 mld baryłek ropy, co daje możliwość wydobywania 75 tys. ba
ryłek dziennie przez dwadzieścia pięć lat45. W 2009 roku CNPC podpisał kolejne 
porozumienie z NIOC dotyczące pokrycia 90% kosztów związanych z rozwojem 
pól naftowych w Południowym Azadeganie w zamian za przejęcie 70% udziałów. 
Zdaniem jednego z irańskich urzędników projekt wymaga wyłożenia sumy ponad 
2,5 mld USD. W marcu 2011 roku władze irańskie oświadczyły, iż z Chinami podpi
sane zostały oddzielne kontrakty na rozwój pól w Północnym i Południowym Aza
deganie. Jak poinformował zastępca ministra ds. ropy naftowej Ahmad Qalebani, 
kontrahentem w kontekście rozwoju pól będzie ta sama chińska firma. Dodał rów
nież, iż wymagana kwota inwestycyjna przewyższająca próg 6 mld USD przekracza 
możliwości rodzimych przedsiębiorstw46.

Kolejnym sukcesem CNPC w Iranie było uzyskanie w czerwcu 2009 roku kon
traktu na rozpoczęcie eksploatacji bogatych w gaz ziemny złóż na obszarze Połu
dniowego Pars. Państwowy koncern NIOC rozwiązał uprzednio kontrakt z fran
cuskim Totalem na realizację działań w ramach jedenastej fazy rozwoju. Zasobny 
w gaz ziemny obszar leżący na terytorium Iranu graniczy z większymi polami zlo
kalizowanymi na terenie sąsiedniego Kataru (North Field). W Południowym Pars lo
kuje się łącznie 47% całkowitych rezerw gazu w Iranie. Złoża, odkryte w 1990 roku, 
znajdują się 62 mile od stałego lądu w Zatoce Perskiej. Plan ich rozwoju, obej
mujący dwadzieścia pięć faz, został rozłożony na dwadzieścia lat. Kontrakt NIOC 
z CNPC, warty prawie 5 mld USD, przewiduje udostępnienie części złóż w celu 
wydobycia 2 mld cm3 gazu oraz 70 tys. baryłek kondensatu gazu dziennie47. Warto 
nadmienić, iż w marcu 2009 roku irański koncern Iran LNG Company zawarł z kon
sorcjum firm chińskich warty 3,2 mld USD kontrakt w sprawie budowy zakładów 
skraplania gazu na obszarze Południowego Pars. Zgodnie z przyjętym porozumie

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&
http://www.gulfoilandgas.com/webpro
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niem Chińczycy zobowiązali się do wybudowania w ciągu trzech lat sieci instalacji 
o zdolności produkcyjnej na poziomie ponad 10 min ton gazu rocznie4’.

W lipcu 2009 roku irańskie władze zaprosiły chińskie przedsiębiorstwa do zain
westowania w ogromny projekt o wartości 42,8 mld USD, związany z budową sied
miu rafinerii oraz rurociągów o długości 1019 mil48 49. Koszt budowy siedmiu rafinerii 
naftowych o zdolnościach produkcyjnych wynoszących w sumie 1,56 min baryłek 
dziennie ma wynieść 23 mld USD. Dzięki temu przedsięwzięciu zdolności produk
cyjne Iranu mają wzrosnąć do poziomu 3,2 min baryłek dziennie. Wkrótce potem, 
pod koniec listopada 2009 roku, Sinopec podpisał wstępne porozumienie z National 
Iranian Oil Refining and Distribution Company w sprawie zainwestowania 6,5 mld 
USD w budowę rafinerii naftowych w Iranie50.

48 Iran, China Sign $3.2B Gas Deal, 15 III 2009, Fox News (Associated Press), 
http:/ www. foxnews.com/story/0,2933,509260,00.html (13 IV 2012).

49 M. Wines, Chinas Ties With Iran Complicate Diplomacy, „The New York Times”, 291X2009.
50 Iran, China Agree on $6.5B Oil Refinery Project, Payvand News, 25 XI 2009.
51 China, Iran to Double Joint Investment Projects, 1 V 2011, Zawya - Islamic Republic 

News Agency, https://www.zawya.com/story/ZAWYA20110502055049/?relcontent=ZAW 
YA20110209045231/ (13 IV 2012).

52 J. Blas, C. Hoyos, D. Dombey, Chinese Companies Supply Iran with Petrol, „Financial 
Times”, 23 IX 2009.

1 maja 2011 roku przewodniczący Irańsko-Chińskiej Izby Handlowej (Iran- 
-China Joint Chamber of Commerce) Asadollah Asgaroladi zapowiedział podwoje
nie wielkości wspólnych inwestycji do końca roku. Chiny zainwestowały w Iranie 
570 min USD w 2010 roku, a obecnie planują wydanie 320 min USD na projekty 
związane z transportem. Asgaroladi zaznaczył jednocześnie, iż Chiny przewidują 
w 2011 roku zwiększenie inwestycji do poziomu 1 mld USD. Warte odnotowania 
pozostają również niedawne inwestycje Iranu w Chinach, o których wspomniał As
garoladi, na łączną sumę 60 min USD, bez określenia jednak ich specyfikacji oraz ter
minu realizacji. To znacząca kwota wobec zainwestowanych do tej pory 80 min USD51.

Ważnym przejawem rozszerzającej się współpracy stały się podjęte we wrześniu 
2009 roku przez chińskie firmy dostawy paliw do Iranu, które wykorzystały sku
tecznie w tej przestrzeni pośredników. Właśnie Chiny pokrywają obecnie około jed
nej trzeciej irańskiego importu. W dużej mierze wpływ na to miała decyzja Stanów 
Zjednoczonych o wcześniejszym odcięciu dostaw paliwowych do Iranu, w celu po
wstrzymania jego ambicji nuklearnych. Zdaniem Lawrence’a Eaglesa, szefa działu 
badań rynków surowcowych JPMorgan, z azjatyckiego rynku poprzez pośredników 
dociera do Iranu około 30-40 tys. baryłek dziennie chińskiej ropy. Całkowity import 
Iranu jest tylko trzykrotnie wyższy i stanowi około 120 tys. baryłek dziennie. Dodat
kowo chińskie koncerny Sinopec oraz CNPC podpisały kontrakt o wartości 4 mld 
USD w sprawie modernizacji starych irańskich szybów naftowych i zwiększenia 
wydobycia z nich ropy52.

Podobnie jak w innych rejonach, tak i na terytorium Iranu Pekin realizuje zbliżo
ną strategię angażowania się w rozwój lokalnej infrastruktury. W marcu 2011 roku 

https://www.zawya.com/story/ZAWYA20110502055049/?relcontent=ZAW
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został podpisany kontrakt na budowę zapory o wysokości 315 m i elektrowni wod
nej o mocy 1500 MW w południowo-zachodnim Iranie. Kontrakt pomiędzy irańską 
spółką Farab a chińskim Sinohydro opiewa na kwotę 2 mid USD53. Dobitnym dowo
dem skali nowo podejmowanych przedsięwzięć był podpisany w lutym 2011 roku 
kontrakt związany z planem podniesienia zdolności transportowych Teheranu. 
Przedsięwzięcie, w którym wezmą udział - obok irańskich przedsiębiorstw pań
stwowych - również firmy z Chin, przewiduje przeznaczenie około 13 mid USD na 
projekt rozbudowy sieci kolejowych w Iranie. Umowy przewidują stworzenie ponad 
5300 km nowych połączeń. Warto jednak w tym miejscu nadmienić, że chętnych do 
podziału tego tortu jest więcej. Szczególnie zwraca uwagę postępowanie Moskwy, 
która czyni zabiegi dla stworzenia korytarza transportowego Północ-Południe łączą
cego Iran z Rosją i Azerbejdżanem. Na początku lutego w Teheranie przedstawiciele 
wspomnianych trzech stron dyskutowali nad powołaniem wspólnej spółki, której 
zadaniem byłaby budowa połączenia kolejowego pomiędzy Ghazwin-Raszt-Asta- 
ra (w Iranie) a Astarą (w Azerbejdżanie). Połączenie Północ-Południe przewiduje 
utworzenie systemu kolejowego prowadzącego z Europy, poprzez Rosję, Azerbej
dżan i Iran, do Indii i Azji Południowo-Wschodniej. Większość prac zostanie wyko
nana w Iranie, który nie ma połączenia kolejowego do granicy z Azerbejdżanem54.

53 R. Mostafavi, China to help Iran build worlds tallest dam-Teheran, Reuters, 14 III 2011.
M Teheran, Beijing Sign $ 13b Rail Deal, „Iran Daily”, 9 II 2011.
55 China, Iran Explore Using Yuan to Settle Trade: rpt, „China Daily”, 23 VII 2010.
56 R. Foroohar, M. Liu, When China Rules The World, „Newsweek”, 22 III 2010.
57 Ibidem.

Chiny podjęły debatę z Iranem nad wprowadzeniem yuana do wzajemnych roz
liczeń handlowych w zakresie zakupu ropy naftowej i realizacji projektów inwe
stycyjnych. Propozycja została przedstawiona przez Sinopec. Opcja wprowadzenia 
tego rozwiązania mogłaby przyczynić się do znaczącego zwiększenia obrotów wza
jemnych. To nie pierwsza inicjatywa zastąpienia dolara jako waluty w obrotach han
dlowych Teheranu, gdyż w październiku 2009 roku Iran zaproponował rozliczenia 
w narodowych walutach z Turcją55. W 2009 roku Chiny zawarły walutowe transak
cje swap (currency swap) o wartości 100 mid USD z sześcioma krajami, włącza
jąc między innymi Argentynę, Indonezję oraz Koreę Południową56. Transakcje tego 
typu są dwuwalutowe i zazwyczaj krótkoterminowe.

Chiński yuan stał się już głównym środkiem płatniczym w rozliczeniach po
między dwiema chińskimi prowincjami na południu a krajami Azji Południowo- 
-Wschodniej. Gu Xiaosong z Instytutu Studiów nad Azją Południowo-Wschodnią 
w Nanningu (Institute of Southeast Asian Studies, Nanning) podkreślał, iż yuan 
w dalszej kolejności stanie się główną walutą w obrotach handlowych z Indiami, 
Pakistanem, Rosją, Japonią i Koreą57. Pekin aktywnie podejmuje kroki na rzecz in
ternacjonalizacji własnej waluty. Przewiduje się, że do 2015 roku co najmniej 40% 
obrotów handlowych z Afryką będzie regulowane z użyciem chińskiego yuana. 
Takie informacje w początku września 2011 roku przedstawił Standard Bank 
Group. W opinii dyrektora generalnego Standard Bank (Chiny) Pang Kaige kraje 
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afrykańskie, włączając w to RPA oraz Nigerię, będą wykorzystywać chińskiego 
yuana (RMB) w tworzeniu swoich rezerw walutowych58. Proces wprowadzania 
RMB do międzynarodowego obrotu nadal znajduje się we wstępnej fazie. Rezer
wy walutowe ciągle rosną i Chiny będą musiały się zmagać z ryzykiem deprecjacji 
amerykańskiego dolara.

58 How Can China Break US Dollars Dominance?, „China Youth Daily”, „China Daily”, 
20 IX 2011.

s’ Iraq Signs Oil Service Deal with China, „Taipei Times”, 29 VIII 2008.
60 Zhou Yan, CNPC opens Iraqi oilfield, „China Daily”, 28 VI 2011.

Irak
Na bliskowschodniej mapie w samym centrum chińskich zainteresowań lokuje 
się Irak. Pod koniec sierpnia 2008 roku Chiny zawarły z Irakiem kontrakt o war
tości 3 mld USD na eksploatację tamtejszych złóż naftowych. Umowa przewiduje 
udział chińskiego koncernu China National Petroleum Corporation w rozbudowie 
oraz eksploatacji pola naftowego al-Ahdab w prowincji Wasit we wschodniej czę
ści kraju. Wydobycie ma zostać zwiększone na tym obszarze do 110 tys. baryłek 
dziennie. Kontrakt został zawarty na dwadzieścia lat od momentu zainicjowania 
eksploatacji surowca. Ta z kolei miała rozpocząć się po trzech latach od momentu 
zawarcia umowy. Warto nadmienić, że już w 1997 roku doszło do podpisania war
tego 1,2 mld USD kontraktu CNPC z irackim rządem na eksploatację złóż ropy. 
Został on zawarty pomimo obowiązywania sankcji Organizacji Narodów Zjedno
czonych nałożonych na Bagdad. Umowa uległa jednak zawieszeniu w 2003 roku 
po rozpoczęciu inwazji amerykańskiej w Iraku59. Na początku 2009 roku CNPC 
zainicjował odwierty w prowincji Wasit. To symboliczne wydarzenie, gdyż przez 
ostatnie cztery dekady, od 1972 roku, żadna zagraniczna firma nie przeprowadza
ła tego typu czynności. Wedle informacji CNPC pierwszy etap prac dotyczący 
wydobycia ropy na poziomie 3 min ton rocznie z pól naftowych al-Ahdab w Ira
ku został rozpoczęty 21 czerwca 2011 roku60. Wygrany w 2008 roku kontrakt 
naftowy otwiera szeroko drzwi przed chińskimi przedsiębiorstwami działającymi 
w branży energetycznej.

Irak stanowi niewątpliwie jeden z najbardziej obiecujących rynków nafto
wych. W 2009 roku ponad trzydzieści zagranicznych koncernów stanęło do rywa
lizacji przetargowej o irackie pola naftowe. Jednym z największych zwycięzców 
tej batalii były Chiny. Na początku listopada 2009 roku CNPC sfinalizował we
spół z brytyjskim British Petroleum porozumienie na eksploatację pola naftowe
go Rumaila, leżącego tuż przy granicy z Kuwejtem. W utworzonym konsorcjum, 
obok BP (38% udziałów) oraz CNPC (37%), bierze udział także iracka państwo
wa firma naftowa State Oil Marketing Organization - SOMO (25%). Inwestorzy 
brytyjscy i chińscy zamierzają zainwestować w ciągu dwudziestoletniego okresu 
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obowiązywania umowy 15 mid USD, co ma przyczynić się głównie do zwiększenia 
mocy wydobywczych. Plany mówią o potrojeniu obecnego wydobycia na tym ob
szarze z poziomu około 1 min do 2,85 min baryłek dziennie61. Równie pozytywny 
dla CNPC okazał się przetarg na wydobycie złóż Halfaya. Chiński końcem posiada 
w tym przedsięwzięciu 50% udziałów, a francuski Total TOTF.IS i malezyjski Pe- 
tronas po 25%. Złoża Halfaya wedle szacunków mogą zawierać 4,1 mid baryłek 
ropy. Celem powstałego konsorcjum będzie wydobywanie 535 tys. baryłek dziennie 
(przy aktualnym poziomie zaledwie 3 tys. baryłek dziennie) w cenie 1,40 dolara za 
baryłkę62. Realizacja tych przedsięwzięć to część szeroko zakrojonego planu irac
kich władz zmierzającego do wyraźnego podniesienia produkcji ropy. Minister ds. 
ropy Hussein al-Shahristani w październiku 2009 roku mówił o ambitnym planie 
nawet potrójnego zwiększenia wydobycia z obecnych 2,4 min baryłek dziennie do 
poziomu 7 min. Inwestycje dokonywane przez zagraniczne koncerny w pola nafto
we Zachodnia Kurna, Az-Zubair i Rumaila mają wedle obliczeń rządowych zasilić 
budżet iracki pokaźną kwotą 100 mid USD63.

61 BP and CNPC to Develop Iraq’s Super-Giant Rumaila Field, 3 XI 2009, British Petroleum, 
http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryld=2012968&contentld=7057650 (data dost^pu: 
13 IV 2012).

62 CNPC-led Group wins Iraq Halfaya Oilfield Deal, Reuters, 11 XII 2009.
63 Iraq to Triple Oil Output to 7 mln bpd in Six Years - Minister, RIA Novosti, 12 X 2009.
M C. Prabhu, China Tops List of Omani Crude Oil Importers, „Oman Observer”, 10 VII 2010.
65 Oman, China Sign Deal to Build Giant Tankers, „Oman Observer", 17 VIII 2010.

Oman
Wysoką pozycję na liście dostawców ropy do Chin zajmuje Oman. Zgodnie z dany
mi przedstawionymi w sprawozdaniu rocznym przez Bank Centralny Omanu Chiny 
zaimportowały w 2009 roku 77,6 min baryłek, co stanowiło aż 31,9% całości rocz
nego eksportu ropy naftowej z tego sułtanatu. Ta liczba była zdecydowanie niższa 
aniżeli w roku poprzednim, kiedy Chiny nabyły 105,9 min baryłek ropy, ale spadek 
popytu był wynikiem ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego64.

W tym aspekcie współpracy warto nadmienić, że w sierpniu 2010 roku rząd 
Omanu i Export-Import Bank of China podpisali porozumienie o finansowaniu bu
dowy czterech dużych tankowców dla Oman Shipping Company (OSC). Mają one 
służyć do przewozu granulatu rudy żelaza z Brazylii do fabryki będącej własnością 
brazylijskiej firmy Vale znajdującej się na obszarze osiedla przemysłowego Sohar. 
Tankowce o pojemności 400 tys. ton zostały zbudowane przez Jiangsu Rongsheng 
Heavy Industries Group. Będą wynajmowane firmie Vale Company65.

http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryld=2012968&contentld=7057650
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Katar

Katar to największy producent skroplonego gazu (LNG) na świecie. Jednocześnie 
kluczowy zagraniczny dostawca gazu ziemnego do Państwa Środka. Efektem bli
skiej współpracy w tej dziedzinie był podpisany w 2008 roku długoterminowy kon
trakt katarskiego Qatargas z chińskimi koncernami China National Offshore Oil 
Company i China National Petroleum Corporation w sprawie zakupu gazu. Chiń
skie przedsiębiorstwa ustaliły wówczas warunki odbioru z Kataru w przypadku 
pierwszego z nich na 2 min ton gazu rocznie przez dwadzieścia pięć lat, a drugie
go 3 min ton w perspektywie długofalowej66. Takie działania podyktowane były 
przede wszystkim spadkiem zamówień ze Stanów Zjednoczonych, które ograniczy
ły import surowca w związku z sukcesami w zakresie pozyskiwania gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych. W listopadzie 2009 roku przedstawiciele państwowej firmy 
Qatargas poinformowali o zaopatrywaniu CNOOC w dodatkowe 3 min ton LNG 
rocznie, począwszy od 2013 roku, oraz sprzedaży kolejnych 2 min ton rocznie gazu 
na rzecz koncernu Petrochina od początku obecnej dekady67. To nie jedyne przeja
wy współpracy Chin z Katarem. Wśród wspólnych działań należy wymienić także 
porozumienie z września 2009 roku, kiedy przedsiębiorstwo CNOOC Middle East 
uzgodniło z katarskim Qatar Petroleum warunki na wykonanie czynności eksplora
cyjnych w pasie przybrzeżnym Kataru68.

66 T. Walid, D. Fineren, Qatar to Boost LNG Exports to China, „Arabian Business”, 
14 XI 2009.

67 Ibidem.
68 Chinese Oil Company Inks Deal with Qatar to Explore Offshore Błock, „China Daily” 

(Xinhua), 2 IX 2009.

Kuwejt

Na obszarze Zatoki Perskiej swoją obecność w polityce energetycznej Pekinu za
znacza Kuwejt. W pierwszej połowie 2007 roku Sinopec i Kuwait Petroleum Cor
poration zainicjowały rozmowy na temat budowy w Południowo-Wschodnich Chi
nach, na terytorium Guangdongu, kompleksu petrochemicznego. Wybór miejsca nie 
stanowił dużego zaskoczenia z uwagi na to, iż właśnie na tym obszarze lokuje się 
centrum przemysłowe dzisiejszych Chin. Ambicje władz lokalnych sięgają jednak 
dalej, co przejawia się w chęci uczynienia z tej prowincji głównego ośrodka petro
chemicznego w całej Azji. W 2007 roku Sinopec wespół z innymi partnerskimi fir
mami podjął dialog na temat uruchomienia zakładów przemysłowych w Nansha na 
terytorium Guangdongu. W czasie wizyty emira Kuwejtu Sheikh Sabah al-Ahmad 
al-Sabaha w Pekinie w maju 2009 roku doszło do podpisania porozumień o współ
pracy w zakresie energetyki, edukacji, sportu i ochrony środowiska. Kluczową 
sprawą było jednak uzgodnienie porozumienia pomiędzy Sinopec a Kuwait Petro
leum Corporation w sprawie budowy wspomnianego kompleksu petrochemicznego 
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w Gaungdongu, szacowanego na 9 mid USD. Warto nadmienić, że miesiąc wcze
śniej Sinopec uzgodnił warunki pięcioletniego kontraktu o wartości nieco ponad 
400 mln USD na budowę pięciu instalacji naftowych w Kuwejcie69. Wspólny pro
jekt związany z budową zakładów petrochemicznych początkowo miał być realizo
wany w dystrykcie Nansha, jednak ze względu na uwarunkowania środowiskowe 
został przeniesiony do Zhanjiang, również znajdującego się w Guangdongu. Przed
sięwzięcie, którego finalizację przewidziano w 2013 roku, jest niezwykle ambitne, 
zważywszy, że zakłada stworzenie największego kompleksu rafineryjno-chemicz- 
nego o zdolnościach produkcyjnych 15 min ton rocznie.

69 E. Tang, Sinopec, Kuwait to Build $9 Billion Plant in China, 10 V 2009, Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aAQB32c6pfHo&refer=home 
(13 IV 2012).

70 Wan Zhihong, CNPC to Build Pipeline in UAE, „China Daily”, 3 XII 2008.
71 China, UAE Sign MoU on Railway Cooperation, „People’s Daily” (Xinhua), 19 V 2010.
72 China, India Become Top Exporters to UAE, „Peoples Daily” (Xinhua), 21 VII 2010.

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Chiny aktywne są także w sektorach energetycznych innych krajów arabskich. 
W grudniu 2008 roku China National Petroleum Corporation osiągnął porozumienie 
w sprawie budowy linii przesyłowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Koszt 
operacji wynoszący 3,29 mid USD czyni z tej inwestycji jedną z największych 
spośród tych realizowanych przez CNPC poza granicami Chin. Rurociąg, którego 
ukończenie zaplanowano na 2010 rok, liczy 400 km długości i przebiega z pól naf
towych w zachodniej części kraju do portu Fujairah70.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Chiny realizują szereg przedsięwzięć 
inwestycyjnych, związanych głównie z projektami infrastrukturalnymi. W maju 
2010 roku została podpisana umowa dotycząca współpracy w zakresie rozbudowy 
sieci kolejowej w ZEA. W tym kontekście Emiraty zamierzają skorzystać z do
świadczeń chińskich. Porozumienie, obok wspomnianej kwestii, objęło także inne 
segmenty potencjalnej współpracy, takie jak budownictwo, wymiana technicz
na oraz szkolenia71. Warto podkreślić, że Indie oraz Chiny stały się w 2009 roku 
największymi eksporterami do ZEA, odpowiadając za niemal jedną czwartą całe
go eksportu do tego kraju. Indie wyeksportowały towary za łączną kwotę 16,7 mld 
USD (13,7% całości), podczas gdy Chiny za 13 mid USD (10,7%)72.

Sprzyjający klimat inwestycyjny na Bliskim Wschodzie
Ciekawym zjawiskiem w odniesieniu do prowadzonej przez Pekin polityki bliskow
schodniej jest stosunkowo duża przychylność i akceptacja jego działań ze strony 
miejscowej ludności. W ogólnej ocenie przewagę zyskują postawy pozytywne 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aAQB32c6pfHo&refer=home
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lub neutralne, co stawia Chiny w uprzywilejowanej pozycji choćby w stosunku 
do Stanów Zjednoczonych, w przypadku których najczęściej dominują postawy 
negatywne.

Tabela 28. Opinie na temat Chin oraz Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie 
(na przykładzie wybranych krajów) - 2007.

Państwo
Poglądy na temat Chin 

(dane w %)
Poglądy na temat USA 

(dane w %)
Pozytywne Negatywne Pozytywne Negatywne

Liban 46 48 47 52

Turcja 25 53 9 83

Jordania 46 49 20 78

Egipt 65 31 21 78

Zachodni 
Brzeg i Gaza

46 43 13 86

Izrael 45 45 78 20

Maroko 26 30 15 56

Kuwejt 52 17 46 46

Źródło: Pew Global Attitudes Project, Global Unease with Major World Powers, 27 VI 2007, based on 
Pew téléphoné and face-to-face surveying in April and May 2007; sample sized for Middle East coun- 
tries ranged from 500 lo 1,000, [za:] T. Lum, Ch.M. Blanchard et al., Comparing Global Influence: 
China s and U.S. Diplomacy, Foreign Aid, Trade, and Investment in the Developing World, Congressio- 
nal Research Service. 15 VIII 2008, s. 154.

Pozytywny klimat inwestycyjny w krajach arabskich przejawia się w szybko ro
snącej liczbie podpisywanych z roku na rok kontraktów przez chińskie koncerny. 
Pekin z łatwością wykorzystuje w tej sytuacji nastroje społeczne, wchodząc w ob
szary niegdyś zarezerwowane dla innych wielkich graczy. Odwołując się do wąt
ków z przeszłości, stara się pokazać światu arabskiemu, iż istnieje realna i ciekawa 
alternatywa w stosunku do tego, co proponuje Zachód. Chiny uwypuklają aspekt 
ekonomiczny, który w ciągu minionych stuleci bardzo mocno charakteryzował 
szczególne związki tych dwóch przestrzeni geograficznych. Pozostawienie materii 
polityczno-ideologicznej poza głównym nurtem działań wynika z przyjętej przez 
Pekin strategii firmującej tezę o różnorodności świata, odrzucającej wszelkie próby 
narzucania innym własnych rozwiązań ustrojowych. Zabezpieczenie trwałych i dłu
gotrwałych dostaw surowcowych z krajów Bliskiego Wschodu będzie w przyszło
ści pochodną ułożenia właściwych relacji z tamtejszymi władzami. Zważywszy, że 
w ciągu najbliższych dziesięcioleci nie zmieni się główny kierunek importu surow
ców, można się spodziewać dalszej intensyfikacji działań chińskich przedsiębiorstw 
na rynkach bliskowschodnich. To jednak z pewnością doprowadzi do konfliktu in
teresów z innymi krajami zależnymi od bliskowschodnich surowców, jak również 
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do wzrostu niezadowolenia społeczności lokalnych wobec nadmiernej aktywności 
Chin w regionie.

Nowe otwarcie Afryki
Drugim ważnym kierunkiem ekspansji surowcowej jest kontynent afrykański, dzię
ki któremu Pekin zaspokaja około 30% swojego zapotrzebowania na ropę. Warto 
nadmienić, że do wybrzeży Czarnego Lądu docierał w XV wieku chiński podróżnik 
Zheng He73. Ciekawym wątkiem nawiązującym do tamtych wydarzeń było zawarte 
w lutym 2010 roku porozumienie z Kenią w sprawie wspólnych poszukiwań wra
ków chińskich statków kupieckich. Projekt finansowany przez chińskie minister
stwo przemysłu, zaplanowany na trzy lata, przewiduje przeprowadzenie akcji po
szukiwawczych wzdłuż kenijskiego wybrzeża opodal miasta Malindi i archipelagu 
Łamu. W związku z dwukrotnym dotarciem w tamte okolice okrętów Zheng He 
pojawiały się hipotezy, iż w pobliżu archipelagu Łamu zatonął jeden z jego statków. 
W lipcu 2010 roku pierwsza grupa archeologów z Chin dotarła do Kenii74.

73 W okresie panowania dynastii Ming, w latach 1405-1433, doszło do zorganizowania 
siedmiu wypraw morskich, na czele których stał Zheng He. Pierwsze trzy ekspedycje skierowane 
były do Indii i wielu portów po drodze. Kolejne wyprawy zmierzały poza subkontynent 
indyjski, do cieśniny Ormuz oraz portów u wschodnich wybrzeży Afryki. Część floty odłączano 
i przeznaczano na specjalne wypady, wśród nich do Mekki. Zheng He angażował się w rozległe 
kontakty dyplomatyczne z kilkudziesięcioma krajami. Okręty poruszały się utartymi szlakami 
handlowymi, znanymi wcześniej kupcom arabskim i chińskim. Po 1433 roku nie realizowano 
już nigdy podobnych przedsięwzięć na taką skalę (szerzej na temat postaci Zheng He zob.: 
Admiral Zheng He & Southeast Asia, ed. L. Suryadinata, Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore 2005).

74 China, Kenya to Search for Ancient Chinese Merchant Ships, „China Daily” 
(Xinhua), 26 II 2010.

Przywołanie postaci Zheng He nie jest przypadkowe. Pekin poprzez analogie 
z czasem minionym stara się podkreślać pokojowy wymiar tych wypraw, które mają 
niejako sugerować tożsamy charakter dzisiejszej obecności Chińczyków na konty
nencie afrykańskim. Przystępując do ofensywy dyplomatycznej na tym obszarze, 
władze chińskie nawiązują również do polityki uprawianej jeszcze w okresie ma- 
oistowskim, kiedy podejmowano próby przeciwdziałania wpływom amerykańskim 
oraz byłych państw kolonialnych z Europy. Wsparcie udzielane tamtejszym lewac
kim partyzantkom aż do lat 70. ubiegłego stulecia miało wzmocnić wpływy Chin 
komunistycznych w regionie. Ważnym aspektem w ugruntowaniu pozycji w Afryce 
była konferencja państw niezaangażowanych w Bandungu w Indonezji w kwietniu 
1955 roku, w której w roli obserwatora wzięła udział delegacja Chińskiej Republiki 
Ludowej. Uczestnicy konferencji przyjęli ogłoszone rok wcześniej przez premierów 
Chin i Indii, Zhou Enlaia i Jawaharlala Nehru, pięć zasad pokojowego współistnie
nia. Kilka lat później, w 1961 roku, odbyła się I Konferencja Afro-Azjatycka, która 
miała stanowić forum zacieśniania współpracy pomiędzy tymi obszarami świata.
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Obserwowany sposób działania dyplomacji chińskiej w Afryce Subsaharyjskiej 
wydaje się bardzo podobny do schematu nakreślonego w latach 70. Oparcie pro
wadzonej polityki zagranicznej na resentymentach przeszłości okazuje się bardzo 
skuteczne, zważywszy na osiągane rezultaty. Po „otwarciu Chin” zainicjowanym 
przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70. pojawiły się pierwsze symptomy zmiany 
nastawienia względem Czarnego Lądu. Ideologia zeszła wyraźnie na dalszy plan. 
Zaczęto rozwijać kontakty handlowe, które początkowo miały jednak charakter 
dosyć ograniczony. Jeśli chodzi o politykę pozyskiwania surowców w latach 90., 
głównie gazu oraz ropy, nadal koncentrowano się przede wszystkim na krajach Bli
skiego Wschodu. Niestabilność tego regionu wymusiła jednak konieczność zainte
resowania się alternatywnymi rynkami. Celem strategicznym tych działań stał się 
kontynent afrykański. W 1996 roku w sześciu krajach Afryki gościł przewodniczący 
ChRL Jiang Zemin, co zaowocowało podpisaniem kilkudziesięciu umów gospodar
czych. W ciągu kolejnych lat na Czarny Ląd przybywali najwyżsi rangą chińscy po
litycy. W tym samym czasie dochodziło również do wielu wizyt przedstawicielstw 
państw afrykańskich na najwyższym szczeblu w Chinach.

Chińsko-Afrykańskie Forum Współpracy
Nowy wymiar relacji z Afryką został określony na początku obecnego stulecia. Stop
niowe zacieśnianie współpracy gospodarczej doprowadziło do zorganizowania kon
ferencji ministerialnej Chińsko-Afrykańskiego Forum Współpracy (The Forum on 
China-Africa Coopération - FOCAC) w październiku 2000 roku w Pekinie. Głów
nymi założeniami powstałego Forum miało być pogłębianie dialogu i stworzenie 
nowych mechanizmów współpracy pomiędzy rozwijającymi się krajami. W czasie 
zebrania założycielskiego uczestniczący w nim ministrowie spraw zagranicznych 
podpisali dwa ważne dokumenty: Beijing Déclaration of the Forum on China-Afri- 
ca Coopération oraz Programme for China-Africa Coopération in Economie and 
Social Development. Deklaracja określiła główne założenia nowej płaszczyzny mię
dzynarodowego porządku politycznego i gospodarczego, wskazując konieczność 
wzajemnego wspierania się w tym środowisku poprzez rozwijanie długotrwałych 
przyjaznych relacji. Drugi z dokumentów wskazywał na promocję współdziałania 
w poszczególnych dziedzinach gospodarczych pomiędzy Chinami a Afryką, takich 
jak handel, rolnictwo, turystyka, nauka, szkolnictwo, kultura, zdrowie, rozwój etc.75 
Zgodnie z przyjętą praktyką, spotkania na szczeblu ministerialnym organizowane są 
co trzy lata, na przemian w Chinach oraz w Afryce.

7S Ibidem.

Kolejne spotkanie w ramach Chińsko-Afrykańskiego Forum Współpracy odbyło 
się w połowie grudnia 2003 roku w Addis Abebie w Etiopii. Przyjęty plan działania 
na lata 2004-2006 zawierał zagadnienia dotyczące rolnictwa, infrastruktury, wspie
rania handlu i inwestycji, turystyki, obsługi zadłużenia, wspierania rozwoju oraz 
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wykorzystywania zasobów naturalnych. Istotne zmiany odnotowano w dziedzinie 
turystycznej. Do 2004 roku zaledwie trzy kraje afrykańskie (Republika Południowej 
Afryki, Egipt i Maroko) cieszyły się z przyznania przez władze chińskie statusu 
kraju o przeznaczeniu turystycznym (ADS - Approved Destination Status). Podczas 
wspomnianego Forum ta liczba została powiększona o kolejne osiem państw (Mau
ritius, Zimbabwe, Tanzania, Kenia, Etiopia, Seszele, Tunezja i Zambia). Nacisk po
łożono także na kwestie polityczne, szczególnie w zakresie działania na rzecz poko
ju i bezpieczeństwa, podkreślając rolę takich organizacji, jak Organizacja Narodów 
Zjednoczonych oraz Unia Afrykańska. Władze chińskie zobowiązały się do dalsze
go wspierania misji pokojowych na kontynencie afrykańskim. Zwrócono uwagę na 
ograniczanie źródeł terroryzmu. Podkreślono znaczenie rozwoju zasobów ludzkich, 
współpracy w zakresie szkolenia zawodowego pracowników, zagadnień edukacyj
nych, wymiany kulturalnej, a także spraw związanych z przepływem osób76.

76 Szerzej zob.: Forum on China-Africa Cooperation - Addis Ababa Action Plan (2004-2006), 
http://www.focac.org/eng/ltda/dejbzjhy/DOC22009/t606801.htm (13 IV 2012).

77 P. Simao, Ch. Dick, Malawi Leader Says China to Give $287 mln in Aid, Reuters, 4IV 2008.
78 Declaration of the Beijing Summit Of the Forum on China-Africa Cooperation, Ministry of 

Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 16 XI2006, Forum on China-Africa Cooperation.

W trzecim Chińsko-Afrykańskim Forum Współpracy, na początku listopada 
2006 roku, wzięli udział przywódcy czterdziestu ośmiu państw afrykańskich. Co 
ciekawe, obok nich obecni byli również przedstawiciele pięciu państw (Burkina 
Faso, Malawi, Gambia, Suazi, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca), które formal
nie nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych z Pekinem, uznając władze Re
publiki Chińskiej na Tajwanie. Zręczne posunięcie władz ChRL miało jednak na 
celu przełamanie dotychczasowych barier. Pekin stoi na stanowisku istnienia Jed
nych Chin”, których częścią jest Tajwan. Z tej racji niemożliwe staje się utrzymy
wanie jednocześnie stosunków dyplomatycznych z Pekinem i z Tajpej. Działania 
ChRL podyktowane były chęcią przeciągnięcia na swoją stronę niezdecydowanych. 
Na pierwsze efekty nie trzeba było zbyt długo czekać. W styczniu 2008 roku ze 
wspomnianej grupy pięciu państw do grona uznających władze w Pekinie dołą
czyło Malawi. Poprzedzone to zostało konkretnymi ofertami współpracy ze stro
ny Pekinu. W 2007 roku zaproponowano Malawi pomoc i inwestycje warte 6 mid 
USD w głównych sektorach gospodarczych, a w 2008 roku przekazano dodatkowo 
287 mln USD w ramach pomocy rozwojowej na okres pięciu lat77.

Trzecie Forum odbyło się pod hasłem promowania „przyjaźni, pokoju, współ
pracy i rozwoju”. Przyjęta w czasie konferencji deklaracja określiła główne założe
nia współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej na kolejne trzy lata78. Prze
wodniczący Hu Jintao podkreślił wówczas, że następuje wytworzenie nowego typu 
strategicznego partnerstwa, co wynika z dynamiki wzajemnej współpracy, będące
go jednocześnie wyrazem nadziei obu stron na propagowanie światowego pokoju 

http://www.focac.org/eng/ltda/dejbzjhy/DOC22009/t606801.htm
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i rozwoju79. Podnosząc relacje na wyższy poziom, Pekin zaproponował realizację 
następujących przedsięwzięć na lata 2006-2009:

79 Address by Hu Jintao at the Opening Ceremony of the Beijing Summit of The Forum on 
China-Africa Cooperation, Beijing, 4 XI 2006, Forum on China-Africa Cooperation.

“ Ibidem.

podwojenie pomocy dla Afryki;
udzielenie 3 mld USD w uprzywilejowanych pożyczkach oraz 2 mld USD 
w kredytach eksportowych dla Afryki;
utworzenie specjalnego funduszu 5 mld USD wspierającego chińskie przedsię
biorstwa prowadzące działalność inwestycyjną w Afryce;
budowa centrum konferencyjnego Unii Afrykańskiej, której celem ma być po
głębianie integracji na kontynencie;
umorzenie części zadłużenia najbiedniejszym krajom;
zwiększenie liczby towarów zwolnionych z chińskiego podatku importowego ze 
stu dziewięćdziesięciu do czterystu czterdziestu;
utworzenie od trzech do pięciu stref ekonomicznych w Afryce;
przeszkolenie 15 tys. afrykańskich specjalistów; wysłanie stu chińskich eksper
tów w zakresie rolnictwa do krajów afrykańskich; utworzenie dziesięciu pokazo
wych centrów technologii rolniczej; budowa trzydziestu szpitali; przeznaczenie 
300 min USD na walkę z ,malarią; wysłanie trzystu młodych chińskich wolon
tariuszy do Afryki; budowa stu wiejskich szkół; podwojenie liczby stypendiów 
rządowych w Chinach z 2 do 4 tys. rocznie80.
Kolejne, czwarte, Forum zorganizowane w egipskim Sharm El-Sheik potwier

dziło, iż Chiny wyrastają na głównego gracza na kontynencie afrykańskim. Preten
dując do roli rzecznika krajów afrykańskich, 8 listopada 2009 roku z ust chińskiego 
premiera padło zapewnienie o przekazaniu tym krajom preferencyjnych pożyczek 
w wysokości 10 mld USD w ciągu trzech kolejnych lat, w celu wsparcia budowy 
zdolności finansowej w obliczu sytuacji kryzysowej.

W czasie Forum Wen Jiabao zarysował plan rozwoju współpracy w perspekty
wie trzech lat (2009-2012), wskazując na następujące kwestie:
• ustanowienie partnerstwa w zakresie zmian klimatycznych (w tym obszarze 

Chiny zapowiadały m.in. realizację w Afryce stu projektów związanych z czystą 
energią, obejmujących energię słoneczną, biogaz i małe elektrownie wodne);

• współpraca naukowa i technologiczna (Chiny zakładały przeprowadzenie stu 
wspólnych projektów pokazowych w zakresie badań technologicznych, jak rów
nież przyjęcie stu afrykańskich uczonych z tytułem doktora do przeprowadzenia 
swoich badań w Państwie Środka);

• współpraca w zakresie budowania zdolności finansowej (Chiny zapowiedziały 
przekazanie krajom afrykańskim 10 mld USD w preferencyjnych pożyczkach; 
jednocześnie wspominano o wsparciu własnych instytucji finansowych w utwo
rzeniu specjalnej pożyczki 1 mld USD dla małych i średnich przedsiębiorstw 
z Afiyki; założono redukcję długów w odniesieniu do krajów najbardziej 
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zadłużonych i grupy państw najsłabiej rozwiniętych (LDC) utrzymujących sto
sunki dyplomatyczne z Pekinem);

• stopniowe otwarcie chińskiego rynku na produkty pochodzenia afrykańskiego 
(porozumienie bezcłowe dotyczące 95% produktów pochodzących z afrykańskich 
krajów zaliczanych do grupy krajów LDC, z którymi utrzymywane są stosunki dy
plomatyczne; w 2010 roku tym porozumieniem zostało objętych 60% produktów);

• współpraca w zakresie rolnictwa (Chiny zapowiedziały zwiększenie w Afry
ce liczby swoich centrów pokazowych dotyczących technologii rolniczych do 
dwudziestu; jednocześnie mowa była o wysłaniu pięćdziesięciu własnych ze
społów technicznych związanych z branżą rolniczą oraz przeszkoleniu 2 tys. 
osób rolniczego personelu technicznego w Afryce celem podniesienia tamtej
szych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności);

• pogłębienie współpracy w zakresie opieki medycznej i zdrowia (Chiny zobowią
zały się do dostarczenia wyposażenia medycznego i materiałów do zwalczania 
malarii o wartości 500 min RMB (ponad 73 min USD) dla trzydziestu szpitali 
i trzydziestu centrów medycznych zajmujących się problemem malarii; ponadto 
wspominano o przeszkoleniu 3 tys. afrykańskich lekarzy i pielęgniarek);

• współpraca dotycząca rozwoju zasobów ludzkich i edukacji (Chiny zadekla
rowały wybudowanie pięćdziesięciu szkół i przeszkolenie 1,5 tys. nauczycieli 
w Afryce; zwiększenie liczby stypendiów rządowych dla przedstawicieli krajów 
afrykańskich do 5,5 tys. w 2012 roku oraz przeszkolenie 20 tys. fachowców 
pochodzących z Afryki);

• rozwój wymiany osobowej i kulturalnej (Chiny zaproponowały wspólne progra
my badawcze oraz wymiany)81.

1,1 Eight New Measures to enhance Co-Op with Africa, „China Daily” (Xinhua), 8 XI 2009.
92 China-Africa Trade Up 45% In 2008 to $107 bln, „Peoples Daily” (Xinhua), 10 II 2009.
93 China, Africa Seek Common Development Through Trade, „People’s Daily”, 20 V 2011.

Obroty handlowe pomiędzy Chinami a Afryką wykazują niezwykłą dynamikę. 
Tylko w ciągu niespełna dekady odnotowano wzrost ponad dziesięciokrotny. Dla 
porównania w 2000 roku oscylowały one na poziomie nieco ponad 10 mld USD. 
W 2008 roku ta suma zwiększyła się do 106,84 mld USD (wzrost o 45% w po
równaniu z rokiem poprzednim). Co ciekawe, Chiny przy nadwyżce 940 min USD 
w 2007 roku zanotowały rok później deficyt w wysokości 5,16 mld USD82. Po chwi
lowym załamaniu w 2009 roku wkrótce ponownie odnotowano duży wzrost obro
tów. Wartość wymiany handlowej Chin z Afryką w 2010 roku zamknęła się kwotą 
127 mld USD83.

Tabela 29. Obroty handlowe Chiny-Afryka - 1978-2009 (w mld USD)

1978 1989 1995 2000 2005 2008 2009
0,77 1,17 3 10,6 39,75 106,8 91,07

Źródło: Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, [za:] Ding Qingfen, Tra
de with Africa set to achieve record high, „China Daily”, 15 X 2010.
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Chińskie inwestycje w krajach afrykańskich

Łączna wartość chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na kon
tynencie afrykańskim wyniosła 7,8 mld USD w 2008 roku. Pekin udzielił pomo
cy czterdziestu dziewięciu krajom Afryki w realizacji ponad siedmiuset projektów 
przemysłowych w takich obszarach, jak rolnictwo, hodowla zwierząt, rybołówstwo, 
przemysł lekki oraz tekstylny, energetyka, transport, komunikacja, elektrownie 
wodne, edukacja, kultura i przetwórstwo spożywcze. Obok tego, chińskie przedsię
biorstwa realizują pięćdziesiąt osiem projektów na bazie porozumień związanych 
z udzieleniem preferencyjnych pożyczek, sto trzydzieści siedem projektów w rol
nictwie, sto trzydzieści trzy w infrastrukturze na obszarze dwudziestu sześciu kra
jów. W sumie wybudowały już w Afryce ponad 2 tys. km linii kolejowych oraz 
ponad 3 tys. km autostrad84.

“ Dan Ran, XieMeihua, African Countries Benefit form FOCAC, Xinhua, 8 XI 2009.
"s Ding Qingfen, Trade with Africa Set to Achieve Record High, „China Daily”, 15 X 2010.

W kolejnym roku inwestycje zagraniczne w Afryce wzrosły do poziomu 9,3 mld 
USD, dzięki czemu Afryka stała się czwartym co do wielkości miejscem kumula
cji chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pole do zagospodarowania 
nadal jest ogromne. W 2009 roku Bank Światowy podał, że rocznie Afryka potrze
buje 93 mld USD dla poprawy swojej infrastruktury, jednak może otrzymać zale
dwie 45 mld USD. W tej sytuacji Chiny mogą wypełnić widoczną lukę. Chińskie 
inwestycje w Afryce koncentrują się na przemyśle tekstylnym, rolnictwie, sprzęcie 
przemysłowym, ale w ostatnim czasie częściej dotyczą rozwoju przemysłu wydo
bywczego i usług. W opinii Zhong Manyinga chińskie inwestycje zaczynają obej
mować nowe sektory związane z wydobyciem, finansami, lotnictwem, logistyką 
i energią odnawialną85.

Tabela 30. Dystrybucja chińskich bezpośrednich inwestycji w Afryce - 2009.

Dziedzina Udział procentowy (%)

Górnictwo 29,2
Produkcja 22,0
Budownictwo 15,8
Finanse 13,9
Usługi handlowe 5,4
Sprzedaż hurtowa i detaliczna 4,0
Badania naukowe, usługi technologiczne, 
poszukiwania geologiczne

3,2

Rolnictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt 3,1
Pozostałe 3,4

Źródło: China-Africa Economic and Trade Cooperation, Information Office of the State Council the 
People’s Republic of China, XII 2010, Beijing.
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Prognozy Standard Bank Group Ltd. mówią o tym, że inwestycje chińskie 
w Afryce wzrosną do 2015 roku o 70% w porównaniu z 2009 rokiem i przekroczą 
50 mid USD. Z kolei wartość obrotów wzajemnych w tym samym czasie podwoi się 
w porównaniu z 2010 rokiem i wyniesie 300 mid USD86.

86 Xiao Yu, Chinas Investment in Africa to Increase to $50 Billion by 2015, Bank Says, 22 II 
2011, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2011-02-22/china-s-investment-in-africa-to- 
increase-to-50-billion-by-2015-bank-says.html (13 IV 2012).

87 Sinohydro Group Boosts African Stakes, „China Daily”, 21 X 2010.
88 China, Africa Seek Common Development Through Trade, „Peoples Daily”, 20 V 2011.
89 J. Lamont, G. Dyer, China Eyes Industrial Bases in Africa, „Financial Times”, 3 XII 2009.
90 V. Foster, W Butterfield, Chuan Chen, N. Pushak, Building Bridges: China’s 

Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharian Africa, World Bank Publication, 
Washington 2008, s. IX.

91 Economic Report on Africa 2007. Accelerating Africa’s Development through Diversification, 
Economic Commission for Africa 2001, Addis Abeba, Ethiopia.

Liczba chińskich podmiotów aktywnych w Afryce ciągle rośnie. Jednym z nich 
jest Sinohydro Group, lider na chińskim rynku budownictwa elektrowni wodnych, 
który zamierza sukcesywnie rozszerzyć skalę swojej działalności. Sinohydro już re
alizuje projekty związane z kopalniami miedzi i kobaltu w Republice Konga oraz 
dwoma elektrowniami wodnymi w Mozambiku i Zambii. Jednocześnie analizuje 
możliwość zaistnienia w Liberii87.

W dniach 17-18 maja 2011 roku w Hangzhou odbyło się I Forum Studiów Afry
kańskich (I Forum on African Studies). Głównym celem tego przedsięwzięcia było 
zachęcenie firm w prowincji Zhejiang i innych częściach Chin do inwestowania 
w Afryce. Do tej pory około 1,7 tys. firm chińskich zainwestowało na tym konty
nencie. Obroty handlowe samej prowincji Zhejiang z Afryką w 2010 roku zamknę
ły się na poziomie 13 mid USD. W samym tylko Zhejiangu działały na początku 
2011 roku trzysta dwadzieścia cztery firmy afrykańskie88.

Afryka budzi zainteresowanie Pekinu pod kątem tworzenia baz produkcyjnych. 
Rozmowy w tej sprawie pod koniec 2009 roku były prowadzone z Bankiem Świato
wym. Budowa niskokosztownych fabryk w nowych strefach przemysłowych miała
by pomoc Afryce zwiększyć jej udział w handlu globalnym89.

Afryka stanowi doskonałe zaplecze surowcowe dla rozpędzonej chińskiej go
spodarki. W 2006 roku import surowców naturalnych z Afryki Subsaharyjskiej do 
Chin zamknął się kwotą 22 mid USD. Sama ropa naftowa stanowiła 80% całości 
wzajemnych obrotów handlowych. Należy zaznaczyć, że Afryka eksportowała 
w tym czasie ropę głównie do Stanów Zjednoczonych (40%), Chin (16%) i Europy 
(15%). Dzięki temu Afryka w 30% pozwalała zaspokoić chińskie zapotrzebowanie 
na ropę, w 80% na kobalt oraz w 40% na mangan90.

Znamienne jest to, iż najszybciej rozwijające się dzisiaj kraje afrykańskie to 
przede wszystkim eksporterzy ropy naftowej (m.in. Angola, Libia, Mauritius, Re
publika Konga, Sudan) lub kraje z dużą ilością surowców naturalnych (Demokra
tyczna Republika Konga oraz Mozambik)91. Uwaga Chin koncentruje się głównie 
na krajach zasobnych w surowce, zatem Afryka nie stanowi wyjątku w tym wzglę

http://www.bloomberg.com/news/2011-02-22/china-s-investment-in-africa-to-increase-to-50-billion-by-2015-bank-says.html
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dzie. Świadczy o tym choćby zestawienie obrotów handlowych z poszczególnymi 
państwami afrykańskimi. W odniesieniu do takich państw, jak Angola, Sudan, Nige
ria, Kongo czy Gwinea Równikowa, widać wyraźnie, iż schemat wymiany handlo
wej rysuje się bardzo podobnie. Chiny notują w każdym z tych przypadków bardzo 
wysoki deficyt z uwagi na to, iż głównymi towarami eksportowymi tych krajów 
pozostają zasoby naturalne.

Tabela 31. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w Afryce (w mld USD) - 2009

Państwo
Import 
z Chin

Eksport 
do Chin

Łącznie

Angola 2,38 14,68 17,06
RPA 7,37 8,71 16,08
Sudan L71 4,68 6,39
Nigeria 5,47 0,90 6,37
Egipt 5,11 0,74 5,85
Libia 2,00 3,18 5,18
Algieria 4,18 0,95 5,13
Maroko 2,13 0,37 2,50
Kongo 0,37 1,73 2,10
Benin 1,95 0,10 2,05
Liberia 1,88 0,00 1,88
Ghana 1,53 0,08 1,61

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook - 2010, National Bureau of Sta
tistics of China, China Statistic Press, Beijing 2011.

Nowa forma kolonializmu?

Zachowanie Chin w Afryce często postrzegane jest przez czołowych zachodnich 
polityków oraz tamtejsze media przez pryzmat „współczesnego neokolonializmu”. 
Wskazuje się przy tej okazji na wyraźne ukierunkowanie zainteresowań Chin na 
branżę energetyczną. Głośnym echem odbiła się zwłaszcza wypowiedź amerykań
skiej sekretarz stanu Hillary Clinton dla telewizji w Lusace w Zambii w czerwcu 
2011 roku, kiedy zapytana o rosnący wpływ Chin na kontynencie afrykańskim od
parła, iż Afrykanie powinni uważać na „przyjaciół”, którzy współpracują tylko z eli
tami. „Nie chcemy widzieć nowego kolonializmu w Afryce” - mówiła wtedy92.

92 A. Quinn, M. Heinrich, Clinton Warns Against ‘New Colonialism in Africa, Reuters, 
11 VI2011.

Pekin natychmiast zareagował, czego efektem było ukazanie się wielu artykułów 
na łamach chińskiej prasy, w ostrych słowach krytykujących takie sugestie. W arty
kule redakcyjnym dziennika „Global Times” pojawiło się stwierdzenie, że Stany 
Zjednoczone, deklarując sympatię dla Afrykanów, zapomniały, iż same wcześniej 
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wzniecały wojny pomiędzy krajami afrykańskimi, czerpiąc duże korzyści ze sprze
daży broni i eksploatując ropę oraz inne surowce naturalne z kontynentu. Autor pod
kreślał, że Chiny przyczyniły się do poprawy stanu tamtejszych gospodarek oraz 
standardu życia. Jednocześnie zaznaczył, iż podczas gdy Clinton przeprowadza wy
kłady dla Afrykanów na temat demokracji, Chiny posiadają przekonanie, że mogą 
oni sami zarządzać własną przyszłością bez udziału obcych mocarstw. Tym samym 
chińscy przedsiębiorcy będą kontynuować działalność w Afryce na zasadach wza
jemnego szacunku”.

W „China Daily” ekspert w zakresie studiów afrykańskich Li Liang pisał o nie
uzasadnionej krytyce Clinton, w słowniku której normy międzynarodowe nie są ni
czym innym jak zachodnimi standardami. Do pomocy Zachodu kwalifikują się w tej 
sytuacji tylko te kraje afrykańskie, które spełniają określone wymagania, przyjmując 
założenia dotyczące zasad „demokracji” czy „dobrych rządów”. W rzeczywistości 
pod pozorem pomocy humanitarnej dochodzi do ingerencji w wewnętrzne sprawy 
państw afrykańskich. Zachód, zamiast nieść pomoc w ich rozwoju gospodarczym, 
przyczynił się jedynie do pogłębienia ich zadłużenia. W przeciwieństwie do tego, 
Chiny budują relacje z Afryką na wzajemnym szacunku, równości i wzajemnych 
korzyściach. To jest powód, dla którego pomoc chińska jest tak mile widziana i dla 
którego w ludach Afryki wzrosła niechęć wobec tak zwanych „międzynarodowych 
standardów”. Prawdą jest także to, że kraje afrykańskie były kolonizowane przez 
mocarstwa zachodnie i boją się powrotu „dyplomacji zachodnich kanonierek”. 
Przykładem może być bombardowanie przez NATO suwerennego państwa, jakim 
jest Libia. W tej sytuacji zachodnie mocarstwa próbują bezskutecznie pozbyć się 
wizerunku kolonizatorów, maskując swoje prawdziwe intencje słodką mową {sweet 
talk). Pekin opracował własną ścieżkę rozwoju i dyplomacji, która nie ma na celu 
uzależnienia lub wywierania nacisku na inne państwa. Inna sprawa, że niektóre 
z krajów afrykańskich zaczęły czerpać z doświadczeń chińskich, ale to nie jest to 
samo, co podążanie za modelem chińskim. Społeczność międzynarodowa może 
mieć pewność, że Chiny nie poszukują jednolitego modelu współpracy z państwa
mi afrykańskimi* 94.

” US Ill-Placed to Pecture Africa on Colonialism, „Global Times”, 13 VI 2011.
M Li Liang, US Playing a Different Game in Africa, „China Daily”, 18 VI 2011.

Na łamach tego samego dziennika profesor historii i nauk politycznych w War
ren Wilson College, NC, Han Dongping podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku lat 
zachodnie media postrzegały działania Chin w Afryce poprzez pryzmat dawnego 
zachodniego kolonializmu i neokolonializmu. Różnica polega jednak na tym, że 
Chiny nie traktują Afrykańczyków jako obywateli drugiej kategorii, jak również nie 
doprowadziły do spadku populacji w Afryce, jak to miało miejsce w dawnych cza
sach kolonialnych. Chiny powinny stosować się do swojej dyplomatycznej zasady 
nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych narodów. Państwa afrykańskie będą się 
mogły w końcu dowiedzieć, kto jest ich przyjacielem. Han podkreślił, że nie są
dzi, by rządy i społeczność państw afrykańskich oczekiwały od Hillary Clinton, lub 
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kogoś innego, rady, jak powinni sami działać na ich własnej ziemi. Oni bowiem 
wiedzą, co jest dla nich najlepsze i kim są ich prawdziwi przyjaciele95.

,s Han Dongping, China is Doing a Good Job in Africa, „China Daily”, 17 VI 2011.
96 Zhong Sheng, China-Africa Relations: Far Cry from Western Colonialism, „People’s 

Daily”, 7 IX 2011.

Zhong Sheng pisał we wrześniu 2011 roku w „People’s Daily”, że kraje zachod
nie postrzegają Afrykę poprzez pryzmat własnej strefy wpływów, stąd uprzedzenia 
wobec zaangażowania Chin w tym obszarze i posługiwanie się podwójnymi stan
dardami. Krytyka Chin odbywa się między innymi w kontekście ingerowania w we
wnętrzne sprawy krajów afrykańskich. Jak zaznaczył jednak Zhong, Pekin nigdy 
nie starał się narzucać własnej ideologii innymi, odgrywając ważną rolę w zakresie 
łagodzenia konfliktów w tej części świata. To charakterystyczne w przeciwieństwie 
do krajów zachodnich, które starają się eksportować własne ideologie i wartości 
do krajów afrykańskich, co można uznać za formę ideologicznej hegemonii. Chiny 
były gorącym zwolennikiem aspiracji afrykańskich narodów w walce o niepodle
głość i wyzwolenie spod jarzma państw kolonialnych. W ciągu długiej historii ko
lonialnej Zachód ograniczył się jedynie do budowy pojedynczych dróg w regionach 
przybrzeżnych Afryki i obszarach górniczych, w celu transportu zasobów natural
nych poza ten kontynent. W przeciwieństwie do tego, Chiny wybudowały ponad 
2 tys. km linii kolejowych i ponad 3 tys. km dróg szybkiego ruchu w Afryce. Po
nadto zaangażowały się w realizację kilkuset projektów infrastrukturalnych, z czego 
połowa to projekty zmierzające do poprawy egzystencji ludzi, takie jak szkoły czy 
szpitale. Zdaniem Zhonga Zachód, w obawie o utratę pozycji i interesów, zaczął 
więc samowolnie zniekształcać fakty i tworzyć problemy96.

Tydzień wcześniej na łamach tego samego dziennika Zhong Sheng odwołał się 
do wydarzeń wojennych na gruncie libijskim, pisząc, że Zachód w dalszym ciągu 
zamierza aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu kierunków rozwoju w Afryce Pół
nocnej i zachodniej części Azji. Kluczowym elementem pozostają w tym miejscu 
interesy ekonomiczne, o czym świadczy fakt, iż wiele zachodnich koncernów naf
towych jeszcze w trakcie zmagań wojennych podjęło walkę o ropę w Libii. Zachód 
rozprzestrzenia własne idee polityczne, starając się uzyskać bezpośredni wpływ na 
mającą miejsce przebudowę systemową krajów tego regionu. Zhong podkreślił, że 
zmiany w świecie arabskim są w dużej mierze następstwem inercji trwającej przez 
długi czas dominacji Zachodu w kontekście kreowania globalnego porządku po
litycznego i gospodarczego. Negatywnej ocenie poddał również zabiegi Zachodu 
zmierzające do eksportu określonych idei. Historia pokazuje bowiem, że systemy 
polityczne są ściśle związane z głęboko zakorzenionymi w danym środowisku tra
dycjami kulturowymi danego narodu. Każdy typ kultury podlega modyfikacjom 
w wyniku postępującej globalizacji ekonomicznej. Jednakże ewolucja kulturowa 
nie może równać się odrzuceniu własnej kultury i ślepemu naśladownictwu innych. 
Zhong wskazywał, że kraje Afryki Północnej i Zachodniej Azji znalazły się w kry
tycznym momencie swojej historii, niemniej ważne dla nich pozostaje, by swoje 
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systemy polityczne projektowały, uwzględniając rodzime warunki, dokładając 
wszelkich starań w celu osiągnięcia pojednania narodowego i przejścia od stanu 
niepokoju do fazy rozwoju. Brak uwzględnienia tego elementu może prowadzić do 
długotrwałego zaburzenia stabilności, z jakim mamy do czynienia w Afganistanie 
czy Iraku97.

97 Idem, Libya Needs Development Path Suited to Its Specific Conditions, „Peoples Daily", 
30 VIII 2011.

” Zhang Hongwei, China Not Neocolonialist, „China Daily”, 16 XI 2010.
” Li Xiguang, China Can Help Africa Escape Colonial Legacy, „Global Times”, 16 XI 2010.
100 Fang Lexian, No Political Preconditions for Africa, „China Daily”, 4 VII 2011.

Chiny już wcześniej odpierały zarzuty, jakoby ich zaangażowanie w Afryce 
miało charakter neokolonialny. Jesienią 2010 roku Zhang Hongwei wskazywał na 
łamach „China Daily” na odmienne traktowanie spraw kontynentu afrykańskiego 
przez Chiny w stosunku do byłych zachodnich mocarstw kolonialnych. W ciągu 
dziesięcioleci obustronne relacje były budowane na zasadach równości, obopólnych 
korzyści i wzajemności. Co więcej, Chiny nigdy nie zawłaszczyły sobie nawet cala 
afrykańskiej ziemi, jak również nigdy nie zdobywały siłą nawet niewielkiej ilości 
tamtejszych zasobów. Określanie polityki chińskiej w Afryce mianem neokolonia- 
iizmu wpisywało się, jego zdaniem, w treść pojęcia mówiącego o „chińskim zagro
żeniu”98. W podobnym tonie swoje argumenty wyrażał w tym samym czasie Li Xi- 
guang, pisząc w „Global Times” o szansie, jaką stwarzają Chiny, by Afryka mogła 
zerwać z dziedzictwem kolonialnym99.

W lipcu 2011 roku w „China Daily” profesor Fang Lexian ze School of Interna
tional Relations na Uniwersytecie w Renmin (Renmin University) pisał, że chińskie 
zaangażowanie w krajach afrykańskich oparte jest na zasadach wzajemnych korzy
ści, równości oraz poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej. W jego 
opinii Stany Zjednoczone oraz niektóre kraje europejskie poszukują negatywnych 
czynników w chińskiej polityce wobec Afryki na przestrzeni ostatnich lat. Niespra
wiedliwy jest osąd, jakoby Pekin był zainteresowany jedynie zasobami naturalny
mi, prowadząc działania w stylu kolonialnym. Podobne doświadczenia historyczne 
Chin i Afryki sprawiają, że sprzeciwiają się wspólnie wszelkim obcym interwen
cjom w wewnętrzne sprawy innych krajów. Chiny nie mają historii kolonialnej, za
tem nie będą dążyć do kolonizacji żadnego kraju w przyszłości100.

He Wenping na łamach „People’s Daily” podkreślał, że w Afryce kraje zachod
nie skupiają się na programach „software” {software programs), odnoszących się do 
rozwoju zdolności, podczas gdy Chiny za priorytet uznają inwestycje w programy 
„hardware” {hardware programs), takie jak budowa dróg i mostów oraz innej in
frastruktury przynoszącej bezpośrednie korzyści lokalnym społecznościom. Chiny 
udzieliły pomocy Afryce w budowie ponad 2 tys. km linii kolejowych, 3 tys. km 
dróg, ponad 1 tys. szkół i sześćdziesięciu szpitali, jak również umorzyły ponad 
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20 mid RMB długu. Chiny inwestowały także w budowę elektrowni wodnych oraz 
rozwój sieci kolejowych101.

101 He Wenping, Chinas 'Hardware' Assistance to Africa Makes Sense, „People’s 
Daily”, 30 VIII 2011.

102 Szerzej zob.: D. Brautigam, The Dragons Gift: the Real Story of China in Africa, Oxford 
University Press, New York 2009.

I(13 China is Building Churches for Christians. In Africa, 24 IX 2011, AsiaNews.it, http:// 
www.asianews.it/news-en/China-is-building-churches-for-Christians.-In-Africa-22727.html 
(13 IV 2012).

Na wyjątkowy charakter polityki zagranicznej Pekinu wobec Afryki zwracała 
uwagę również Deborah Brautigam. W swojej książce The Dragon's Gift: the Real 
Story of China in Africa podkreślała znaczenie długoterminowych działań Chińczy
ków w Afryce. Jej zdaniem Stany Zjednoczone mogą się uczyć na bazie tej strate
gii. Podobny jak Chińczycy schemat działania Amerykanie stosują już zresztą przy 
okazji wykorzystywania ropy w Angoli, zwiększając wielkość kredytów rolniczych. 
Chińskie zainteresowania, w przeciwieństwie do zachodnich krajów, nie koncentru
ją się wyłącznie na wybranych dziedzinach, lecz odnoszą się do niemal każdej prze
strzeni. Ich zaangażowanie w Afryce nie powinno być postrzegane poprzez pryzmat 
neokolonializmu, zważywszy, że celem nadrzędnym dla chińskich firm jest przede 
wszystkim poszukiwanie nowych możliwości biznesowych. Kraje afrykańskie czer
pią z chińskich doświadczeń, co nie oznacza jednak, że wszystkie rozwiązania są 
akceptowane i przyjmowane bez zastrzeżeń. Dostrzegane są bowiem również inne 
modele. Afryka staje się areną rywalizacji różnych krajów, zatem istnieje możliwość 
uczenia się na bazie wielu wzorców102.

O tym, iż rachunek ekonomiczny bierze górę, może przekonywać zaangażowa
nie się Chin w budowę kościołów i obiektów sakralnych dla różnych wyznań chrze
ścijańskich w Afryce. To ciekawe zjawisko, zważywszy na ograniczenia w zakresie 
wolności religijnej w samych Chinach. Firmy budowlane z Państwa Środka, dzię
ki niskim cenom oferowanych usług, z łatwością wchodzą na grunt, na którym do 
tej pory dominowali Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie. Dodatkowym ich atutem 
pozostają bliskie więzi z lokalnymi grupami wyznaniowymi. W Kenii chińska fir
ma Zhongxing Construction buduje domy dla pracowników archidiecezji Nairobi, 
a także kościół dla grupy zielonoświątkowców. Inna spółka, Fubeco Ltd. (China 
Funshin), buduje z kolei Kościół Matki Bożej Różańcowej w Kiambu w pobliżu 
Nairobi. Ta sama firma zbudowała już Luther Plaza, w siedzibie Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego w Kenii. Zdaniem anglikańskiego biskupa z Ugandy Stanleya 
Ntagali, Chiny jako światowa potęga gospodarcza pragną kontrolować także ten ob
szar inwestycyjny na kontynencie afrykańskim. Ich wpływy zaznaczają się również 
na lokalnych rynkach wydawniczych, co przejawia się już teraz opublikowaniem 
kilkunastu milionów egzemplarzy Pisma Świętego. Dla przykładu Amity Printing 
Company podwoił liczbę Biblii drukowanych w 2007 roku z 6 do 12 min egzempla
rzy. Przewagą Chińczyków jest to, że oferują najniższą cenę na rynku, dzięki czemu 
z łatwością wypierają konkurencję103.

AsiaNews.it
http://www.asianews.it/news-en/China-is-building-churches-for-Christians.-In-Africa-22727.html
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Angola

Wśród największych światowych dostawców ropy do Chin sytuuje się Angola, 
która rywalizuje na tym polu o palmę pierwszeństwa z Arabią Saudyjską. Angola 
jest również jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Pekinu w Afryce. 
W 2008 roku wartość wzajemnych obrotów handlowych pomiędzy Chinami a An
golą osiągnęła rekordowy pułap 25,3 mid USD104. Chiny mocno zaznaczyły swoją 
obecność w Angoli już u progu nowego milenium, przeznaczając znaczące kwoty 
na projekty infrastrukturalne, telekomunikacyjne i rolnicze, realizowane w ramach 
rządowego programu odbudowy. W 2002 roku China Construction Bank (Chiński 
Bank Odbudowy) oraz Eximbank wsparły finansowo rozwój tamtejszej infrastruk
tury. Program objął odbudowę linii kolejowej do Luandy, rekonstrukcję i rozwój 
sieci elektrycznych w Luandzie i Lubango, Namibe, Tombowie, a także rozwój sieci 
telekomunikacyjnej. Niedługo potem, 21 marca 2004 roku, rząd w Pekinie udzielił 
Angoli preferencyjnego kredytu w wysokości 2 mid USD na realizację publicznych 
projektów inwestycyjnych105. Kredyt ten zgodnie z umową miał być spłacany dosta
wami ropy naftowej. W 2007 roku Eximbank udzielił kolejnej pożyczki w wysoko
ści 2 mid USD. Podobnie jak pierwsza, ta również została przeznaczona na projekty 
związane z energetyką, systemem wodnym, zdrowiem, edukacją, rybołówstwem 
i komunikacją. Obok tego, dwa lata wcześniej kolejna pożyczka wpłynęła od China 
International Fund Ltd. Suma 2,9 mid USD, będąca w dyspozycji Państwowego 
Biura ds. Odbudowy (Gabinete de Reconstruęao Nacional - GRN), została przezna
czona na odbudowę kolei, budowę autostrad i portów lotniczych106.

104 Angola Becomes Chinas Largest African Trade Partner, „People’s Daily”, 20 I 2009.
105 I. Campos, A. Vines, Angola and China. A Pragmatic Partnership, Working Paper 

Presented at a CSIS Conferences „Prospects for Improving U.S.-China-Africa Cooperation”, 
5 XII 2007, Chatham House, London, Center for Strategic & International Studies, III 2008, s. 6.

106 S. Hanson, Angolas Political and Economic Development, 21 VII 2008, Council on Foreign 
Relations.

107 Sinopec Deepens Oil interests in Angola, „China Daily”, 13 VI 2006.

Na rynku angolskim aktywnie działają chińskie koncerny naftowe. Uwagę zwra
ca Sinopec, który wespół z państwowym koncernem naftowym Angoli (Sonangol) 
utworzył konsorcjum pod nazwą Sonangol Sinopec International (SSI). Chińska 
firma posiada 75% udziałów w tym przedsięwzięciu, a Sonangol pozostałe 25%. 
W połowie 2006 roku Sinopec nabył udziały w trzech angolskich blokach nafto
wych, których rezerwy szacowano na 3,2 mld baryłek ropy. Chiński koncern wraz 
z angolskim partnerem naftowym, z którym tworzy spółkę joint venture, przejął od
powiednio 27,5,40 i 20% udziałów w blokach wydobywczych 17, 18 i 15, ulokowa
nych w pasie przybrzeżnym Angoli107.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym pomyśle, aczkolwiek niedoszłym do skutku, 
z 2006 roku. Sonangol Sinopec International (SSI) podjął wówczas decyzję o finan
sowaniu budowy nowej rafinerii w Lobito w prowincji Bangueala, o możliwościach 
przetwórczych 240 tys. baryłek dziennie. Koszt projektu - określanego mianem 
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Sonaref - został wyceniony na 3 mid USD. Rok później ogłoszono oświadczenie 
o wycofaniu się z realizacji tego przedsięwz ęcia108.

108 V. Foster, W. Butterfield, Chuan Chen, N. Pushak, op. cit., s. 38.
Angola Becomes Chinas Largest African Trade Partner, „People’s Daily”, 20 I 2009.

110 China Export-Import Bank Lends Angola $500 Million, Reuters Africa, 9 VII 2010.
111 Chinas Assistance in the Construction of the Tanzania-Zambia Railway, 17 XI2000, Foreign 

Ministry of Peoples Republic of China.

Swoją politykę wobec Angoli Pekin realizuje poprzez rozwinięty system po
mocowy. Jednym z postanowień pekińskiego szczytu z 2006 roku było umorzenie 
Angoli kilkudziesięciomilionowych długów oraz zwolnienie kilkuset produktów 
z podatku importowego109 110 111. W lipcu 2010 roku Eximbank udzielił rządowi Angoli 
pożyczki w wysokości 500 mln USD na budowę dróg. To jednak tylko kilka przy
kładów, gdyż jak podaje Bank Światowy, od momentu zakończenia wojny domowej 
w Angoli w 2002 roku łączna wartość udzielonych przez Chiny pożyczek na rzecz 
tego kraju osiągnęła łączną sumę 14,5 mid USD"0.

Zambia i Tanzania
Nie tylko Angola stanowi pożądany kierunek chińskiej ekspansji w Afryce. Intensyw
ne zabiegi o uzyskanie dostępu do surowców obserwuje się w sąsiednich Zambii i Tan
zanii. Silne związki z tymi krajami sięgają lat 60. XX wieku. Spektakularnym wydarze
niem w tym czasie było podpisanie 5 września 1967 roku umowy w sprawie budowy 
kolei żelaznej z Tanzanii do Zambii (TAZARA). Po raz pierwszy ten pomysł został 
przedstawiony przez prezydenta Tanzanii Juliusa Nyerere podczas wizyty w Chinach. 
W lipcu tego roku prezydent Zambii Kenneth David Kaunda usłyszał w Pekinie zapew
nienie Chin o gotowości partycypowania w kosztach budowy kolei. Projekt realizowa
ny przez Chińczyków należał do największych zagranicznych przedsięwzięć podjętych 
w tamtym okresie. Linia kolejowa licząca 1860 km połączyła wschodni Dar es Salaam 
w Tanzanii z leżącym na zachodzie Kapiri Mposhi w Zambii. Wstępne prace nad jej 
realizacją rozpoczęto już w maju 1968 roku, jednak sama budowa ruszyła w paździer
niku 1970 roku i trwała do lipca 1976 roku. Projekt, który należy określać nie tylko 
w wymiarze ekonomicznym, ale przede wszystkim strategicznym, został ukończony 
dzięki udzielonej przez rząd chiński nieoprocentowanej pożyczce 988 mln RMB oraz 
dostarczeniu około 1 min ton niezbędnego wyposażenia i materiałów. Dodatkowo przy 
konstrukcji pracowało około 50 tys. techników oraz pracowników z Chin. W szczyto
wym okresie chiński personel stanowił 16 tys. osób. Po zakończeniu prac linia została 
oddana pod wspólny zarząd administracyjny Tanzanii i Zambii"1.

Odwołując się do związków z przeszłości, Chiny stopniowo ugruntowują swo
ją pozycję na rynku zambijskim. W lutym 2010 roku podczas rozmów prezyden
ta Rupiaha Bandy z przewodniczącym Hu Jintao w Pekinie podkreślano koniecz
ność rozszerzania współpracy w dziedzinach związanych z rolnictwem, zasobami 
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mineralnymi, infrastrukturą, edukacją i kulturą112 113 114 * 116 117. W czasie tej wizyty prezydent Za
mbii zaprosił chińskich przedsiębiorców do dokonywania inwestycji w poszczegól
nych sektorach gospodarki zambijskiej. Warto nadmienić, że wcześniej Chiny anulo
wały Zambii połowę niezapłaconej pożyczki związanej z budową kolei do Tanzanii.

112 President of China, Zambia Pledge to Elevate Relationship, „Peoples Daily” (Xinhua), 26II2010.
113 Zambia: President Banda Courts More Chinese Investment, „Lusaka Times”, 27 II 2010.
114 Zambia: China Offers Zambia $lbn for Power Project, „Lusaka Times”, 11 V 2010.
"5 Hou Qingyang, China Mining Firm to Invest in Zambia Venture, „China Daily”, 14IV 2010.
116 Zhonghui Mining to Explore Copper Resources in Zambia, „China Mining”, 28 VII 2009.
117 Zambia: China Boosts Mining Investments to $900 Million, „Lusaka Times”, 23 V 2007. 
"• Hou Qingyang, op. cit.

Wśród ciekawych przedsięwzięć chińskich w Zambii należy wymienić budo
wę nowoczesnego stadionu w Ndola, utworzenie stref ekonomicznych w Chambishi 
i Lusace oraz wsparcie przy budowie infrastruktury drogowej"3. W maju 2010 roku 
Chiny zaproponowały Zambii pożyczkę w wysokości 1 mid USD na budowę hydro
elektrowni. Projekt, finansowany przez China Development Bank, zrealizuje firma 
Sinohydro Corporation"4.

Mówiąc o zainteresowaniu chińskich koncernów rynkiem zambijskim, należy 
podkreślić, iż około 55% zambijskiej gospodarki uzależnione pozostaje od surowców, 
głównie miedzi. Zambia sytuuje się na czwartej pozycji na liście największych świa
towych eksporterów miedzi. Tylko w 2009 roku wydobycie sięgnęło 667 ton tego 
surowca. Ambitne plany rządu Zambii zakładają jednak zwiększenia pułapu wydoby
cia w ciągu kolejnych pięciu lat do 1 min ton"5. W lipcu 2009 roku koncern górniczy 
Zhonghui Mining Group podpisał z rządem zambijskim porozumienie o inwestycjach 
rzędu 3,6 mid USD w różnego rodzaju projekty związane z eksploracją i wydobyciem 
miedzi w zambijskich prowincjach Copper Belt i North Western w okresie pięciu lat. 
Prowincje te są zasobne w złoża miedzi oraz kobaltu"6. Warto podkreślić, że dwa lata 
wcześniej, w maju 2007 roku, podczas wizyty w Zambii przewodniczącego ChRL Hu 
Jintao z jego ust padła zapowiedź przeznaczenia 900 mln USD na inwestycje w tam
tejszym sektorze górniczym w przeciągu czterech kolejnych lat"7.

Statystyki ambasady chińskiej w Zambii wskazywały, że ponad trzysta chińskich 
przedsiębiorstw pozostaje zaangażowanych w działalność inwestycyjną w tym afry
kańskim kraju, koncentrując się głównie na sektorach związanych z górnictwem, 
budownictwem i rolnictwem. Łączne inwestycje wyniosły 1,5 mid USD, z czego 
jednak aż 1,1 mid USD przypadało na końcem China Nonferrous Metal Mining 
(Group) Company (CNMC). Jak podkreślali chińscy urzędnicy, działalność CNMC 
pozwoliła stworzyć 650 tys. nowych miejsc pracy w Zambii"8. China Nonferrous 
Metal Mining Group Company jest obecny na zambijskim rynku od 1998 roku, kie
dy po raz pierwszy dokonał inwestycji w kopalnie miedzi Chambishi. W czerwcu 
2009 roku koncern przejął kopalnię miedzi Luanshya, wykorzystując spadek cen 
surowców na rynkach światowych. W kwietniu 2010 roku CNMC przekazał infor
mację o planowanej inwestycji 600 mln USD w realizację projektów wydobyw
czych w Zambii. Połowa planowanych inwestycji dotyczy kopalni miedzi Luan- 
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shya, z kolei reszta posłuży jako wsparcie finansowe dla kopalni miedzi oraz huty 
w Chambishi, jak również budowy strefy przemysłowej"9.

Ibidem.
120 A. Moody, Zambia Eyes Chinese Funds for Power Plant, „China Daily”, 15 IX 2010.
121 China-Nigeria Trade Ties Continue to Strengthen, „China Daily”, 23 III 2010.
122 C. Eboh, China Looks for Foothold in Nigerian Oil Sector, Reuters Africa, 9 I 2010.
123 Nigeria and China Sign $23bn Deal for Three Refineries, BBC, 14 V 2010.

Wśród innych ciekawych inwestycji zwracają uwagę projekty Sinohydro. W fa
zie realizacji znajduje się już projekt o wartości 450 min USD, związany z budo
wą elektrowni Karibu North Bank, co pozwoli w przyszłości zwiększyć moce do 
360 MW. Sinohydro może jednak przystąpić do realizacji kolejnego dużego pro
jektu, gdyż we wrześniu 2010 roku zambijski minister handlu Felix Mutati wyraził 
nadzieję na sfinalizowanie z pomocą chińskich funduszy budowy elektrowni na po
łudniu kraju. Koszt przedsięwzięcia wyceniano na 1,5 mld USD* 120.

Nigeria
W samym centrum chińskiego zainteresowania w Afryce sytuuje się kolejny nafto
wy gigant - Nigeria. O bliskich związkach z tym krajem świadczy imponujący po
ziom, szacowanych na sumę 6 mld USD, bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
dokonanych już przez chińskie przedsiębiorstwa w Nigerii. Ich obecność widoczna 
jest głównie w sektorach związanych z energetyką, finansami, produkcją, techno
logią, budownictwem, rolnictwem, edukacją i usługami121. W styczniu 2010 roku 
chiński minister spraw zagranicznych Yang Jiechi dyskutował w Nigerii ze swoim 
odpowiednikiem na temat potencjalnej roli Chin w zakresie pomocy w rozbudo
wie nigeryjskich kolei oraz telekomunikacji satelitarnej. Obroty wzajemne wyka
zują dużą dynamikę. W 2009 roku osiągnęły one wartość 5,7 mld USD, wzrastając 
w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy o 50%122.

W sektorze energetycznym na uwagę zasługuje podpisanie w połowie maja 
2010 roku gigantycznego kontraktu na sumę 23 mld USD pomiędzy nigeryjską 
firmą naftową Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) a państwową 
chińską firmą konstrukcyjną China State Construction Engineering Corporation 
(CSCEC) na budowę trzech rafinerii (w Bayelsa, Kogi oraz Lagos) oraz kompleksu 
petrochemicznego w Nigerii. Inwestycja ma na celu powstrzymanie napływu paliw 
do kraju afrykańskiego, który pomimo że znajduje się w światowej czołówce naj
większych producentów i eksporterów ropy, importuje aż 85% paliw. Wpływa na to 
fatalny stan techniczny nigeryjskich rafinerii oraz złe w nich zarządzanie. Podpisa
ne porozumienie to wynik polityki rządu nigeryjskiego, który ogłosił wcześniej, że 
zagraniczne przedsiębiorstwa, zanim będą czerpać korzyści z eksportowanej przez 
Nigerię ropy i gazu, muszą w pierwszej kolejności zainwestować w tamtejszą in
frastrukturę i gospodarkę123. Współpraca z chińską firmą ma w tym kontekście klu
czowe znaczenie, z uwagi na fakt, iż cztery działające w Nigerii rafinerie posiadają 
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łącznie bardzo niewielkie możliwości przerobowe. Dzięki nowej inwestycji możli
wości mogą wzrosnąć o dodatkowe 750 tys. baryłek dziennie124.

IM Ibidem.
125 China-Africa Trade Links, „China Daily” (Reuters), 29 I 2007.
126 P.S. Goodman, CNOOC Buys Oil Interest in Nigeria, „The Washington Post”, 10 I 2006.
127 T. Burg is, Chinese Seek Huge Stake in Nigeria Oil, „Financial Times”, 29 IX 2009.
128 C. Eboh, China Looks for Foothold in Nigerian Oil Sector, Reuters Africa, 9 I 2010.
129 T. Burgis, Nigerian Militants Oppose Chinas Oil Plans, „Financial Times”, 30 IX 2009.

W lipcu 2005 roku Chiny i Nigeria podpisały kolejny kontrakt, warty 800 min 
USD, dotyczący sprzedaży ropy pomiędzy Petrochina International oraz Nigeria 
National Petroleum Corporation. Ilość dostarczanej ropy do Chin określono wów
czas na poziomie 30 tys. baryłek dziennie125.

Bardzo aktywny w Nigerii pozostaje również China National Offshore Oil Com
pany. W połowie 2006 roku koncern ten poinformował, że nabył za 2,27 mid USD 
45% udziałów w polu naftowym u wybrzeży Nigerii126. Duże kontrowersje wzbu
dziły przedstawione pod koniec września 2009 roku doniesienia „Financial Times” 
dotyczące planów nabycia przez CNOOC 6 mid baryłek nigeryjskiej ropy (około 
jednej trzeciej udowodnionych rezerw Nigerii). Szacunki mówiły o umowie wartej 
co najmniej 30 mid USD. Gdyby do takiego rozwiązania doszło, wywindowałoby 
to chiński koncern do grona ścisłej czołówki, do której należą już takie firmy, jak 
Shell, Chevron, Total oraz Exxon Mobil, kontrolujące dwadzieścia trzy pola w tym 
regionie127. Ta suma prawdopodobnie mogła być nawet większa. Świadczy o tym 
przywołana przez Reutersa wypowiedź jednego z nigeryjskich wysokich urzędni
ków, który stwierdził, że w grudniu 2009 roku ze strony chińskiej padła propozycja 
zainwestowania około 50 mid USD w celu przejęcia 6 mid baryłek nigeryjskich za
sobów ropy. Nie zyskała ona jednak akceptacji rządowej128. Sam pomysł, niezależnie 
od wysokości sumy i ostatecznego rozstrzygnięcia, mówi bardzo wiele na temat kie
runku zainteresowań i aktywności Pekinu na zagranicznych rynkach surowcowych.

Należy pamiętać, iż tego rodzaju inicjatywy budzą często ogromne zastrzeżenia 
lokalnych społeczności. W samej Nigerii rebelianci z Ruchu na Rzecz Wyzwolenia 
Delty Nigru, powołując się na przykłady działalności chińskich koncernów w in
nych krajach afrykańskich, jednoznacznie negatywnie ocenili możliwe ich wejście 
w nigeryjski przemysł naftowy, podkreślając, że może to nieść ze sobą katastrofal
ne skutki dla tamtejszych społeczności. Z takimi głosami należy się liczyć, gdyż 
trzecia część nigeryjskich mocy produkcyjnych jest stale paraliżowana przez ataki 
rebeliantów. Wysadzanie rurociągów, porwania pracowników zatrudnianych przy 
ich obsłudze, jak również nielegalny handel kradzioną ropą pozostają największą 
bolączką miejscowych władz. Jednocześnie stosowana przez chińskie koncerny naf
towe praktyka przywożenia własnych pracowników stanowi dodatkowy problem 
pogłębiający lokalne napięcia129.

Pomimo wielu trudności Chińczycy sukcesywnie rozbudowują solidne zaplecze 
w Nigerii, angażując się w różnego rodzaju spektakularne przedsięwzięcia. Przeja
wem zacieśnianych relacji pomiędzy Chinami a Nigerią było wystrzelenie w maju
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2007 roku nigeryjskiego satelity z kosmodromu Xichang w Sichuanie. To urządze
nie zostało wówczas zaprojektowane i zbudowane w całości przez chińską państwo
wą firmę China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) dla zagranicznego na
bywcy. W listopadzie 2008 roku zakończył on jednak swoją pracę. W tej sytuacji 
Chiny zobowiązały się w marcu 2009 roku do ponownego umieszczenia satelity 
nigeryjskiego na orbicie w 2011 roku. Jednocześnie podkreślono, że Nigeria nie bę
dzie obciążona kosztami za ponowne wyniesienie na orbitę satelity, który został tak 
zaprojektowany, by pozostawać funkcjonalnym przez okres piętnastu lat130.

130 Xin Dingding, China to Replace Nigerian Satellite, „China Daily”, 25 III 2009.

Należy zauważyć, że na obszarze Nigerii Chiny finansują najwięcej projektów 
infrastrukturalnych. Jeśli spojrzeć na mapę kontynentu afrykańskiego, można za
uważyć tam pewne prawidłowości. Inwestycje tego typu charakteryzują się dosyć 
jednolitym rozłożeniem regionalnym. Nigeria wespół z Angolą, Etiopią i Sudanem 
są największymi beneficjentami chińskiej pomocy, kumulując ponad 70% całości 
inwestycji dokonywanych przez Pekin w infrastrukturę pośród wszystkich krajów 
afrykańskich.

Tabela 32. Finansowe wsparcie projektów infrastrukturalnych przez Chiny w Afryce

Nigeria 34%
Angola 20%

Etiopia 10%
Sudan 8%
Pozostałe kraje 28%

Źródło: World Bank-PPIAF, Chinese Projects Debase. 2007, [za:] V. Foster, W. Butterfield, Chuan 
Chen, N. Pushak, Building bridges: China's growing role as infrastructure financier for Sub-Saharian 
Africa, World Bank Publication, Washington 2008, s. 20.

Zestawienie zawarte w tabeli 32 po raz kolejny udowadnia, że Pekin realizuje 
swoje przedsięwzięcia głównie w krajach zasobnych w surowce naturalne.

Sudan

Na osobne omówienie zasługuje przypadek Sudanu. Kraj ten, wyzwolony spod oku
pacji brytyjskiej w 1956 roku, przez długi czas pogrążony był w walkach etnicz
nych i religijnych. Bardzo mocno przenikają się tam elementy kultury afrykańskiej 
i arabskiej. Walki długo toczyły się o rozległe obszary ziemi, jak również o dostęp 
do wody. Rząd nie był w stanie skutecznie kontrolować całego terytorium w obliczu 
nieustannej rywalizacji Północy z Południem. Wybuch wojny domowej w począt
ku lat 80. pogrążył kraj w całkowitym chaosie. Znaczne połacie ziem na południu 
kraju znalazły się pod kontrolą Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu. Odkrycie pól 
naftowych na południu dodatkowo pogłębiło konflikt, prowadząc do ostrych starć 
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z wojskami rządowymi. W końcu lat 80. do władzy doszedł Omar Hasan Achmad 
al-Baszir, który wkrótce zaprowadził w kraju rządy dyktatury wojskowej. Rozwią
zano parlament, zawieszono konstytucję i wprowadzono stan wyjątkowy. Partie 
polityczne i związki zawodowe uległy rozwiązaniu. Wojna domowa doprowadzi
ła do przewlekłego kryzysu politycznego i gospodarczego. Dodatkowo klęska gło
du w Darfurze i na Południu postawiła rządzących w niezwykle trudnej sytuacji. 
26 kwietnia 2010 roku Ornar al-Baszir ponownie został wybrany na prezydenta Su
danu. Co ciekawe, to pierwsza głowa państwa sprawująca swoją funkcję, w stosun
ku do której Międzynarodowy Trybunał Kamy (MTK) wydał nakaz aresztowania. 
Należy zauważyć, że pomimo takiej sytuacji Baszir posiada gorących zwolenników 
w samej Afryce. W lipcu Unia Afrykańska ogłosiła, że jej członkowie nie będą 
współpracować z MTK131. W obliczu ostracyzmu na arenie międzynarodowej ze 
strony krajów zachodnich, Sudan mógł liczyć na poparcie ze strony Chin. W zamian 
te uzyskiwały uprzywilejowaną pozycję na rynku sudańskim, zauważalną przede 
wszystkim w obszarze surowcowym.

131 J. Tubiana, Międzynarodowa sprawiedliwość czy pokojowy kompromis?, „Le Monde 
diplomatique” 2010, nr 7 (53).

132 China Establishes Diplomatic Tie with South Sudan, „People’s Daily” (Xinhua), 10 VII2011.
133 Wu Jiao, Li Lianxing, Hu Calls for Dialogue Between Sudanese Parties, „China Daily”, 

30 VI 2011.
134 Chinese, Sudanese FMs Vow to Bolster Bilateral Relations, „People’s Daily" (Xinhua),

9 VIII 2011.

Polityka chińska wobec Sudanu nie uległa zasadniczym przeobrażeniom rów
nież po rozpadzie tego kraju. 9 lipca 2011 roku w wyniku porozumienia pomiędzy 
rządem sudańskim a Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu powstało nowe afrykań
skie państwo - Sudan Południowy, ze stolicą w Dżubie. Tym samym zakończona 
została najdłużej trwająca wojna domowa w Afryce. W dniu proklamowania nie
podległości Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne z nowo powstałym krajem132. 
Należy zauważyć, że decyzja Pekinu nie spotkała się z negatywną reakcją prezyden
ta Ornara al-Baszira. W wywiadzie dla agencji Xinhua w czerwcu 2011 roku pod
kreślił, że ogłoszenie niepodległości na południu nie wpłynie na stosunki wzajemne 
pomiędzy Pekinem a Chartum. Co więcej, Chiny w dalszym ciągu będą pozostawać 
modelowym partnerem133. W czasie sierpniowej wizyty chińskiego ministra spraw 
zagranicznych w Chartumie jego sudański odpowiednik Ali Karti zaznaczył, że po
mimo zmian w kraju Sudan będzie kontynuował wysiłki zmierzające do rozwoju 
stosunków z Chinami, zacieśniania współpracy w sektorach naftowym, rolniczym 
i górniczym, zapewnienia bezpieczeństwa dla chińskich inwestycji oraz utrzymania 
współpracy w kontekście poruszania spraw międzynarodowych i regionalnych134 *.

Po rozpadzie kraju Pekin starał się zdobyć większą przychylność nowych władz 
na Południu. Na początku lipca Chiny zaoferowały swoją pomoc w zakresie kształ
cenia zawodowego dla pracowników sektora naftowego w Sudanie Południowym. 
W ramach projektu realizowanego wspólnie przez filię koncernu CNPC, China En
gineering and Construction Corporation (CPECC) wespół z południowosudańskim 
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ministerstwem energii i górnictwa wyselekcjonowanych zostało trzydziestu staży
stów spośród ośmiuset kandydatów135. Należy zauważyć, że 75% zasobów ropy 
znajduje się na południu Sudanu, podczas gdy większość rafinerii na północy. 
W niedalekiej przyszłości zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie zarządzania wła
snymi zasobami będzie pozostawać kwestią kluczową dla południowosudańskiego 
sektora naftowego. Chiński charge d’affaires w Południowym Sudanie Li Zhiguo 
podkreślił, że Chiny nadal chcą odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu po
koju i rozwoju współpracy z dwiema stronami w różnych dziedzinach związanych 
z energetyką, infrastrukturą i rolnictwem, przy jednoczesnym podtrzymywaniu mo
delu współpracy Północ-Południe136.

155 China Trains Petroleum-Related Workers in South Sudan, „Peoples Daily (Xinhua), 
12 VII 2011.

134 Li Zhihui, China Plays Unique Role in Promoting Peace, Eevelopment in North, South 
Sudan, Xinhua, 10 VII 2011.

137 Zhang Haizhou, CNPC Helps Fuel Sudanese Prosperity, „China Daily”, 6 V 2011.
I3e Countries Pledge Aid to East Sudan, „Global Tomes”, 3 XII 2010.

Pekin od dawna angażuje się w akcje pomocowe dla Sudanu. Do końca 2009 roku 
koncern China National Petroleum Corporation przekazał niemal 50 mln USD na 
cele dobroczynne w tym kraju. Firma wybudowała również trzydzieści pięć szkół na 
wsiach w pobliżu pól naftowych, z nauki w których skorzystało ponad 70 tys. dzie
ci. Wybudowała także cztery szpitale oraz sto dziewięć klinik. Przeznaczono jed
nocześnie 600 mln USD na stworzenie PC Center na Uniwersytecie Juba. W opinii 
radcy handlowego w ambasadzie chińskiej w Chartumie Hao Hongshego końcem 
CNPC chce w przyszłości w większym stopniu skoncentrować swoje działania na 
rozwoju sudańskiego rolnictwa137. W grudniu 2010 roku podczas międzynarodowej 
konferencji poświęconej sprawom rozwoju wschodniego Sudanu chiński rząd zo
bowiązał się przeznaczyć 154 mln RMB (23,11 mln USD) na realizację projektów 
związanych z budową sieci irygacyjnych i mostów. Uczestniczące w spotkaniach 
kraje i organizacje wydały wówczas oświadczenie o wsparciu regionalnego rozwoju 
sumą 3,55 mid USD138.

Chińskie koncerny naftowe już od 1997 roku dokonują inwestycji na terytorium 
Sudanu. Największa chińska rafineria pompuje surowiec przez rurociąg, wybudo
wany przez Chińczyków, do Morza Czerwonego, skąd dalej jest on transportowany 
na tankowcach do Państwa Środka. Aktywność Pekinu nasiliła się głównie w następ
stwie wycofania się z Sudanu zachodnich koncernów w latach 90. Chevron podjął 
ten krok w 1992 roku, wkrótce potem, głównie pod naciskiem Waszyngtonu, w jego 
ślady poszły inne zachodnie koncerny. Amerykanie uznali Sudan za kraj wspiera
jący terroryzm, czego konsekwencją było nałożenie sankcji. W chwili obecnej na 
tamtejszym rynku zdecydowanie dominują firmy z Azji, przede wszystkim chiński 
CNPC, indyjski Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) i malezyjski Petronas.

Wydobycie sudańskiej ropy naftowej koncentruje się na dwóch wielkich obsza
rach i kilku pomniejszych. Pierwszy i zarazem najstarszy-GreaterNile Oil Project 
- obejmujący Bloki 1, 2 i 4 (Nile Blend) znajduje się w pobliżu wybrzeża Morza 
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Czerwonego, z kolei drugie ważne złoża (Bloki 3 i 7 - Dar Blend) lokują się w Za
głębiu Melut. W 1996 roku CNPC nabył 40% akcji w Greater Nile Petroleum Ope
rating Company (GNPOC). W tym konsorcjum udziały posiadają także Petronas 
(30%), ONGS (25%, które nabył od kanadyjskiego Arakis) i Sudan National Petro
leum Corporation - Sudapet (5%). Warto nadmienić, że własnością GNPOC pozo- 
staje rurociąg, dzięki któremu ropa dociera z centralnych obszarów kraju (Muglad) 
do Portu Sudan nad Morzem Czerwonym. W budowie tej linii przesyłowej uczest
niczyli w ogromnej liczbie robotnicy chińscy. Obok wspomnianego konsorcjum od 
2001 roku działa jeszcze Petrodar, w którym udziałowcami są CNPC (41%), Petro
nas (40%), Sudapet (8%), Sinopec (6%) oraz Tri-Ocean Energy of Kuwait (5%). 
To konsorcjum kontroluje z kolei pola naftowe w Zagłębiu Melut (wspomniane 
Bloki 3 i 7).

Trzeba nadmienić, iż chińskie koncerny zaznaczają swoją obecność nie tylko 
w obszarze surowcowym, ale również w innych strategicznych gałęziach sudań- 
skiej gospodarki. Szczególne zainteresowanie budzi rozwój tamtejszej infrastruk
tury. W lutym 2011 roku agencje prasowe podały, iż chińska firma China Harbour 
Engineering Company zwyciężyła przetarg na budowę międzynarodowego portu 
lotniczego w Chartum. Wartość kontraktu oszacowano na 1,2 mid USD139.

139 Chinese Firm Signs Khartoum Seal, „Global Times”, 16 II 2011.

Zimbabwe
Specjalny status przysługuje Pekinowi także w Zimbabwe. Motywacje są tam toż
same, jak w przypadku innych systemów autorytarnych. Pekin wspiera gospodarczo 
i militarnie trwające od końca lat 80. XX wieku dyktatorskie rządy Roberta Mugabe, 
w zamian mogąc liczyć na przychylność w kontekście uzyskania dostępu do tam
tejszego rynku. W 2008 roku, przy ostrych głosach sprzeciwu i oskarżeniach o fał
szerstwa wyborcze ze strony opozycji, Mugabe został wybrany na kolejną kadencję. 
Kryzys polityczny doprowadził jednak tuż po wyborach do zmian w tamtejszym 
układzie władzy. W rezultacie już w lutym 2009 roku pod presją Zachodu oraz kra
jów afrykańskich Mugabe zaakceptował utworzenie rządu koalicyjnego, na czele 
którego stanął zwalczany wcześniej przez niego Morgan Tsvangirai.

Z punktu widzenia Pekinu Zimbabwe to przede wszystkim pokaźne złoża pla
tyny, węgla, złota, srebra, chromu, żelaza, niklu, miedzi oraz uranu. Jednak cena za 
nie ciągle jest podbijana. Zastępca premiera Zimbabwe Arthur Mutambara w swo
im przemówieniu podczas wizyty w Dalian w Chinach we wrześniu 2009 roku, 
związanej ze szczytem Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Fo
rum - WEF), oświadczył, że działania Chin w Afryce muszą uwzględniać aspiracje 
tamtejszych społeczności i być podporządkowane określonym warunkom: „Mamy 
dość starego modelu relacji, w którym Chiny pojawiają się w Afryce, wydobywają 
surowce naturalne i wysyłają je do Chin”. Mutambara podkreślił, że jego kraj nie 
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jest zainteresowany tego typu relacją140. Takie głosy są przejawem bardzo trudnej 
sytuacji gospodarczej, z jaką boryka się Zimbabwe. Dlatego też pojawia się chęć 
wykorzystania sytuacji i zwrócenie się w kierunku Pekinu, by ten wspomógł finan
sowo proces reform. Problemem pozostaje jednak brak stabilności politycznej w tym 
kraju, jak również niepewność co do stanu jego Finansów publicznych. Wedle opi
nii władz Zimbabwe dzisiaj potrzeba 10 mld USD na odbudowę zniszczonej infra
struktury i zredukowania ogromnej (90%) stopy bezrobocia. Tym należy rozumieć 
ciągłe ponawianie zaproszeń skierowanych do chińskich koncernów górniczych, 
by dokonywały dalszych inwestycji. Mutambara oświadczył w Chinach, iż liczy na 
ich wsparcie w kontekście budowy fabryk, rozwoju sektora wytwórczego, głów
nie związanego z fabrykami reaktorów katalitycznych i komputerów, oraz wsparcie 
sektora finansowego141. Warto nadmienić, że pod koniec czerwca 2009 roku Chiny 
udzieliły Zimbabwe kredytu w wysokości 950 min USD. To jednak zaledwie kropla 
w morzu potrzeb, zważywszy, że w połowie 2009 roku rząd szacował potrzeby już 
na 8 mld USD142. Chińskie wsparcie finansowe rysuje się jednak i tak imponująco na 
tle pomocy udzielonej Zimbabwe przez inne znaczące potęgi świata. Stany Zjedno
czone zobowiązały się przekazać zaledwie 73 min USD143. Z kolei Bank Światowy 
i Niemcy udzieliły subwencji w wysokości odpowiednio 22 min USD i 13,5 min 
USD144. Widać zatem wyraźnie, iż obawy zachodnich rządów o to, kto okaże się 
właściwym odbiorcą środków finansowych, pozostają bardzo duże. Pekin w przeci
wieństwie do nich nie boryka się z tego rodzaju dylematem moralnym.

140 K. Chien, Zimbabwe Looks to China for Economic Rebuild, Reuters, 11 IX 2009.
141 Ibidem.
142 C.W. Dugger, M. Wines, Zimbabwe Says China Is Giving It Loans, „The New York 

Times”, 1 VII 2009.
143 E. Labott, U.S. Pledges $73 Million in Aid to Zimbabwe, CNN, 13 VI 2009.
144 Zimbabwe to Get Millions from World Bank, Germany, CNN, 18 V 2009.
145 N. Banya, Chinese Loan to Fund Zimbabwe Farm Equipment Purchases, Reuters, 

23 II 2008.
146 Zimbabwe, China in $400 mln Power Plant Deal, Reuters Africa, 3 V 2010.

Zimbabwe od dłuższego czasu pozostaje odbiorcą chińskiej pomocy. Na początku 
2008 roku Chiny przeznaczyły 42 min USD na zakup maszyn rolniczych. Zimbabwe, 
jako jeden z eksporterów żywności do krajów sąsiednich, od 2000 roku notuje wyraźny 
spadek w zakresie produkcji rolnej, co jest konsekwencją zajęcia tysięcy gospodarstw 
rolnych będących wcześniej własnością białych i ich redystrybucji pomiędzy biedną 
ludność czarną145. Na początku maja 2010 roku chiński koncern Sinohydro podpisał 
z Zimbabwe kontrakt warty 400 min USD na rozwój elektrowni wodnej Kariba, zaopa
trującej w prąd nie tylko Zimbabwe, ale również sąsiednią Zambię. Inne porozumienia 
z Chinami, warte 1,3 mld USD, dotyczące budowy nowych kopalń węgla oraz trzech 
stacji cieplnych, podpisane w 2006 roku, oczekują w dalszym ciągu na realizację146.

W lipcu 2010 roku w czasie ósmej sesji wspólnej komisji stałej w Harare Chiny 
i Zimbabwe debatowały nad możliwościami zwiększenia współpracy dotyczącej re
alizowanych już projektów, jak również podjęcia nowych przedsięwzięć w zakresie 
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energetyki, rolnictwa, produkcji, transportu, turystyki oraz gospodarki wodnej. Waż
nym aspektem uzgodnień było rozszerzenie przez Eximbank do 200 mln USD linii 
kredytowej obejmującej zamówienia na środki do produkcji rolnej umożliwiające 
zwiększenie produkcji żywności w Zimbabwe. Chiny jednocześnie zobowiązały się 
do przekazania 1,5 mln USD na zakup sprzętu medycznego i lekarstw dla szpitala 
przyjaźni chińsko-zimbabweńskiej w Mahusekwa w prowincji Zachodnie Masho- 
naland147. W marcu 2011 roku Chiny zadeklarowały udzielenie Zimbabwe kolejnej 
pożyczki, tym razem w wysokości 700 mln USD, na wsparcie rozwoju sektorów 
związanych z opieką zdrowotną, górnictwem i rolnictwem. Blisko połowa tej sumy 
zostanie przeznaczona na zakup sprzętu rolniczego148.

1,7 T. Chifamba, G. Machingura, Zimbabwe, China Strengthen Economic Cooperation, 
Xinhua, 8 VI 2010.

148 Chinas $700-million Loan Aims to Revive Zimbabwean Economy, „China Daily”, 23 III 2011.
149 China Urges West to Lift Sanctions Against Zimbabwe, „China Daily”, 12 II 2011.

Chińska obecność w Sudanie czy Zimbabwe często jest interpretowana poprzez 
pryzmat surowcowy. Lista realizowanych przedsięwzięć wskazuje jednoznacznie, iż 
jest to istotny punkt wzajemnej kooperacji. W zamian za potrzebne surowce Chiny 
wspierają przede wszystkim rozwój tamtejszego rolnictwa i lokalnej infrastruktury 
transportowej. Krytyką Zachodu w kwestii podstaw etycznych współpracy z reżi
mami o wątpliwej reputacji Pekin wydaje się niewiele przejmować, podkreślając 
przy każdej okazji wolność każdego kraju do wyboru własnego modelu ustrojowe
go. Podczas wizyty w Zimbabwe w lutym 2011 roku chiński minister spraw zagra
nicznych Yang Jiechi apelował w tym tonie o zniesienie międzynarodowych sankcji 
nałożonych na ten afrykański kraj. Z jego ust padły wówczas znamienne słowa: 
„Wierzymy, że wszystkie narody powinny szanować suwerenność i integralność 
terytorialną innych. [...] Chiny wierzą, że Afrykanie mają prawo do wyboru wła
snej drogi rozwojowej, ponieważ są panami kontynentu afrykańskiego. Wszyscy 
inni są tam jedynie gośćmi”149. Przykłady Sudanu i Zimbabwe pozwalają również 
dostrzec skalę zaangażowania chińskich przedsiębiorstw na rynkach nie zawsze 
przewidywalnych i niezbyt stabilnych. Podobną opinię można jednak zastosować 
do innych krajów regionu, co pokazuje, po jak cienkiej linie stąpają Chiny w tej 
przestrzeni. Przypadek Libii potwierdza, z jakim ryzykiem inwestycyjnym mamy tu 
do czynienia.

Libia

Jak niestabilnym regionem jest pas Afryki Północnej, świadczyły wybuchy społeczne 
zainicjowane pod koniec 2010 roku w Tunezji, powielone później w Egipcie i Libii. 
Zważywszy na zasięg prowadzonych przez chińskie koncerny interesów w tych kra
jach, wpływ wspomnianych wydarzeń na te interesy musiał być znaczący. Szczegól
nie sytuacja w Libii stanowiła poważny cios dla Pekinu w kontekście gospodarczym. 
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Jeszcze na początku 2011 roku co dziesiąta baryłka ropy eksportowana przez ten 
kraj trafiała do Państwa Środka.

Przy liczeniu strat głównym poszkodowanym okazał się koncern China National 
Petroleum Corporation. Na libijskim rynku był obecny od 2002 roku, kiedy wygrał 
kontrakt na budowę linii przesyłowych o łącznej długości 1050 km w zachodniej 
części kraju. Inwestycja związana z budową dwóch równoległych połączeń, nafto
wego i gazowego, wspólnie realizowana z libijską spółką National Oil Corporation 
(NOC) oraz włoskim Agip, po dwóch latach została oddana do użytku. Nieco póź
niej, w grudniu 2005 roku, CNPC podpisał ryzykowny kontrakt ze wspomnianym 
wyżej NOC na poszukiwania ropy na powierzchni ponad 2,5 tys. km2 wzdłuż pół
nocno-zachodniego wybrzeża Libii150. Na początku 2011 roku w Libii doszło do 
ataków skierowanych przeciwko chińskiemu koncernowi naftowemu, co w krótkim 
czasie doprowadziło do wstrzymania jego działalności i ewakuacji całego persone
lu. Pod koniec sierpnia 2011 roku „Securities Daily” poinformował, że CNPC za
mknął sześć projektów związanych z poszukiwaniami w Libii oraz Nigrze w związ
ku z zawirowaniami politycznymi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. 
Wypowiedzenie realizacji projektów firmowanych przez zależną od CNPC spółkę 
Great Wall Drilling Co. (GWDC) doprowadziło do strat na poziomie 1,2 mld RMB 
(187,51 min USD), co przewyższyło te poniesione w następstwie kryzysu finanso
wego w 2009 roku. Pomimo tego - co warte jest odnotowania - dochód GWDC za 
2010 rok zamknął się sumą 16,8 mld RMB, z czego 7,5 mld RMB zostało wygene
rowane na zagranicznych rynkach. Powstały trzy lata wcześniej GWDC pozwolił 
CNPC do tej pory wygenerować ponad 2 mld RMB zysku151.

150 CNPC in Libya, China National Petroleum Corporation, http://www.cnpc.com.cn/eng/ 
cnpcworldwide/africa/Libya (13 IV 2012).

151 CNPC Terminâtes 6 Overseas Projects, Estimâtes Losses of 1.2 bln Yuan, „Global Times” 
(Xinhua), 23 VIII 2011.

152 F. Wong, China Railways Suspends Libya Projects, Evacuâtes Workers, Reuters, 2 III 2011.

W pierwszych miesiącach 2011 roku swoich pracowników musiał wycofać tak
że China Railway Construction Corporation (CRCC), realizujący wielkie przed
sięwzięcia w branży komunikacyjnej. Całkowita wartość trzech projektów kolejo
wych realizowanych przez tę firmę w Libii wynosiła 4,24 mld USD, przy czym 
konstrukcje szacowane na 3,55 mld USD znajdowały się dopiero w fazie realizacji. 
Koncern wygrał w 2008 roku wielki kontrakt na budowę linii kolejowej o długości 
352 km łączącej wybrzeże zachodnie ze wschodnim oraz linii południowo-zachod
niej, co miało przyczynić się do usprawnienia transportu rudy żelaza z miasta Sebha 
w południowej części kraju do Misuraty na północy. Trzeci z projektów związa
ny był z budową linii kolejowej o długości 172 km rozciągającej się od stolicy 
kraju Trypolisu do ważnego portu Ras Jedir na zachodzie152. Obok CNPC oraz 
CRCC działalność zawiesiły również inne chińskie koncerny, wśród których zna
lazły się Sinohydro Corporation, China Communication Construction Group oraz 
China State Construction Engineering Corporation. Ostatnie z wymienionych 
przedsiębiorstw, począwszy od 2007 roku, zainwestowało w Libii sumę 17,6 mld 

http://www.cnpc.com.cn/eng/
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RMB (2,67 mld USD). Niedokończone projekty zostały jednak wstrzymane i ich 
przyszłość stanęła pod dużym znakiem zapytania153. Do wybuchu wojny na libij
skim rynku funkcjonowało około siedemdziesięciu pięciu przedsiębiorstw z Chin, 
z personelem liczącym 36 tys. pracowników. Spośród realizowanych pięćdziesię
ciu projektów ponad połowa ucierpiała w wyniku ataków rebeliantów154. Niespo
kojna sytuacja doprowadziła do masowych wyjazdów Chińczyków pracujących na 
miejscu. Do początku marca Libię opuściło 35 tys. osób pochodzenia chińskiego155.

153 Chinas Leading Construction Company Halts Projects in Libya, „China Daily” (Xinhua), 
1 III 2011.

154 Losses of Chinese Companies in Libya Still Under Calculation, „Global Times”, 2 III 2011.
155 Commentary: China’s Libya Evacuation Highlights People-First Nature of Government, 

„China Daily” (Xinhua), 3 III 2011.
156 ‘The West Is to Be Forgotten. We Will Not Give Them Our Oil - Gaddafi, Russia Today, 

16 III 2011.
157 Ibidem.

Trypolis od dłuższego czasu mógł liczyć na ciche wsparcie Pekinu na arenie 
międzynarodowej. Co prawda Chiny wespół z pozostałymi stałymi i niestałymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ poparły 26 lutego 2011 roku wprowadzenie 
sankcji na sprzedaż broni do Libii, zamrożenie zagranicznych aktywów, jak również 
zakaz wyjazdu z kraju dla Muammara Kaddafiego, członków jego rodziny i innych 
ważnych przedstawicieli jego administracji, ale dwa tygodnie później już wstrzyma
ły się od głosu, kiedy przegłosowywano na forum RB ONZ rezolucję zezwalającą 
na podjęcie wszelkich koniecznych środków mających na celu ochronę ludności cy
wilnej przed atakami sił zbrojnych podległych Kaddaflemu. W tym drugim głoso
waniu, obok Chin, od głosu wstrzymały się także Rosja, Brazylia, Niemcy oraz In
die. Co ciekawe, Kaddafi wkrótce potem zapowiedział w ekskluzywnym wywiadzie 
dla telewizji Russia Today, że wszystkie kontrakty w branży naftowej będą udziałem 
Rosji, Chin i Indii: „Nie wierzymy już Zachodowi, dlatego Rosja, Chiny i Indie 
będą naszymi sprzymierzeńcami w sektorze naftowym, budowlanym i inwestycyj
nym”156. Potępił działalność sił zachodnich, zaznaczając, że dla Niemców istnieje 
szansa robienia interesów gospodarczych w Libii w przyszłości. W stosunku do po
zostałych wyraził dosyć jednoznaczną opinię: „Nie ufamy ich firmom [zachodnim 
- przyp. Ł.G.] - brały udział w spisku przeciwko nam”. Jeśli jednak zachodnie kraje 
zrewidują swoje stanowisko, przeproszą i stwierdzą, że się pomyliły, dobre stosunki 
mogą zostać przywrócone, włącznie z podjęciem współpracy gospodarczej. Będą 
mogły wrócić, ale pierwszeństwo zawsze będą miały Rosja, Chiny i Indie157.

Na początku września 2011 roku kanadyjski „The Globe and Mail” opublikował 
sensacyjną wiadomość, jakoby chińskie firmy zbrojeniowe złamały embargo na do
stawy broni do Libii nałożone przez ONZ. Miały one oferować ogromne zapasy bro
ni w ostatnich miesiącach panowania reżimu Kaddafiego. Według informacji dzien
nika pod koniec lipca chińscy producenci broni byli gotowi do realizacji transakcji 
obejmującej broń i amunicję, wartej co najmniej 200 min USD. Oznacza to, że Pekin 
oraz inne rządy mogły odgrywać podwójną rolę w czasie wojny w Libii, wspierając 
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dyktatora pod płaszczem zachowania neutralności. W drugiej połowie lipca doradcy 
wojskowi pułkownika Kaddafiego mieli spotkać się w Pekinie z przedstawicielami 
trzech kontrolowanych przez państwo producentów zbrojeniowych, tj. China North 
Industries Corp. (Norinco), China National Precision Machinery Import & Export 
Corp. (CPMIC) oraz China XinXing Import & Export Corp., i dyskutować na te
mat zakupu uzbrojenia. Chińczycy mieli podkreślać potrzebę zachowania w tajem
nicy rozmów, zalecając dostarczenie zaopatrzenia za pośrednictwem stron trzecich. 
W notatce sugerowano udział Algierii, jak również RPA, mających wcześniejsze 
doświadczenia we współpracy z Chinami. Uzbrojenie miało znajdować się w arse
nałach algierskich, dzięki czemu z łatwością mogło być przetransportowane poprzez 
granicę z Libią. Dokumenty, które znaleziono na śmietniku w dzielnicy Bab Akka- 
ra w stolicy, zamieszkiwanej przez zwolenników Kaddafiego, co prawda nie po
twierdziły jednoznacznie, czy do transakcji doszło, niemniej jednak ich znalezienie 
podsyciło podejrzenia powstańców libijskich wobec wcześniejszych działań Chin, 
Algierii oraz RPA. W rezultacie kraje te mogą sporo stracić w kontekście przyszłego 
podziału kontraktów oraz wyboru firm odpowiedzialnych za odbudowę kraju158.

158 G. Smith, China Offered Gadhafi Huge Stockpiles of Arms: Libyan Memos, „Globe and 
Mail", 2 IX 2011.

159 China Sold No Weapons to Gadhafi, „Shanghai Daily”, 6 IX 2011.
160 NTCs Growing Pains to Adapt to Int’l World, „Global Times”, 6 IX 2011.
161 J. Ribeiro, Brazil Says Believes Libya Will Respect Contracts, Reuters, 23 VIII 2011.

Odpór tym sugestiom natychmiast dało chińskie ministerstwo, zaprzeczając, 
jakoby eksportowało broń dla sił lojalnych wobec Kaddafiego. Ustami rzecznika 
ministerstwa spraw zagranicznych Jiang Yu poinformowano, że członkowie rządu 
Kaddafiego mieli co prawda przebywać w Pekinie i przeprowadzać rozmowy z kil
koma przedstawicielami chińskich przedsiębiorstw zbrojeniowych, ale odbywało 
się to bez wiedzy rządu chińskiego. Pomimo ich obecności w Pekinie, zaznaczono, 
że nie podpisały one żadnych umów dotyczących sprzedaży broni, jak również eks
portu innych urządzeń wojskowych. Nie dostarczały one zatem wyposażenia mili
tarnego ani w bezpośredni, ani pośredni sposób159. W ostrzejszym tonie opinię na 
ten temat wyrażono w dzienniku „Global Times”. Pisano, iż przewodniczący Tym
czasowej Rady Narodowej Mustafa Abdul Jalil wcześniej otwarcie krytykował Chiny 
za utrudnianie wydania zamrożonych aktywów Libii. Rzecznik Rady oskarżał Pekin 
o negocjowanie ochrony własnych interesów jeszcze za rządów Kaddafiego. Co wię
cej, niektórzy libijscy urzędnicy zajmujący się kwestiami związanymi z ropą naftową 
wcześniej grozili ukaraniem Chin i Rosji w kontekście kontraktów naftowych160. W roz
mowie z Reutersem jeden z nich, pracujący w kontrolowanej przez rebeliantów firmie 
naftowej AGOCO, wprost oświadczył, że nowy rząd może mieć pewne „polityczne 
problemy” z Rosją, Chinami i Brazylią za brak wyrażonego wcześniej poparcia161.

Utworzona przez rebeliantów libijskich Przejściowa Rada Narodowa zapowie
działa co prawda respektowanie istniejących umów z zagranicznymi partnerami, 
jednak z zaznaczeniem konieczności sprawdzenia, czy przy ich podpisywaniu nie 
doszło do przypadków korupcji. Dla Chin i Rosji kluczowe będzie w tej sytuacji 
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zabezpieczenie dotychczasowych inwestycji, jak również określenie nowej płasz
czyzny współpracy z nowymi władzami w Trypolisie. Krytyka działań NATO 
w Libii oraz powściągliwe stanowisko wobec rebeliantów mogą zaważyć na przy
szłych relacjach.

We wspomnianym już artykule w „Global Times” pisano o impulsywnych sło
wach libijskich urzędników, co uzasadniało przyjęcie przez Chiny ostrożnego sta
nowiska wobec powojennej Libii. Rozsądny pozostaje wniosek Chin, by domagać 
się od Libijskiej Rady Tymczasowej chronienia swoich interesów w Libii. Uwagi 
Rady wobec Chin określono jako impulsywne, a nawet groźne. W rzeczywistości 
bowiem, biorąc pod uwagę pilne potrzeby tego kraju, na znak dobrej woli Chiny 
1 września zgodziły się na odblokowanie 15 mld USD libijskich aktywów. Zagra
niczne środki o wartości około 170 mld USD należą do obywateli Libii, jednak nie 
ma nic złego w ostrożnym stanowisku Chin, które pragną wiedzieć, jak te aktywa 
będą wykorzystane. Wprowadzenie nowego systemu w Libii nie oznacza, że kraj 
może odstąpić od obowiązujących umów międzynarodowych. Nowe władze w Try
polisie powinny mieć na uwadze, że międzynarodowa atmosfera polityczna wokół 
problemu libijskiego jest tymczasowa. Zatem jeśli dostrzegą one, że Chiny są ich 
przyjacielem, wówczas wzajemne relacje wrócą na właściwe tory162.

162 NTCs Growing Pains...
163 Mei Xinyu, Chinese Investments Face Low Risk from Libyan Rebels, „Global Times”, 

4IX 2011.

W podobnie dosadnym tonie wypowiedział się pracownik naukowy Chińskiej 
Akademii Handlu Międzynarodowego i Współpracy Gospodarczej (Chinese Aca- 
demy of Intemational Trade and Economic Cooperation) Mei Xinyu, jednoznacz
nie wskazując, iż to Libia bardziej potrzebuje Chin aniżeli odwrotnie. Na potwier
dzenie tych słów przytoczył on zestaw argumentów ekonomicznych. Wedle nich 
w 2010 roku wartość wzajemnych obrotów handlowych zamknęła się na poziomie 
6,6 mld USD (stanowiła zaledwie 0,22% całego handlu zagranicznego Chin). Libia 
eksportowała w tym czasie 11% całej swojej produkcji ropy do Chin (2-3% im
portowanej ropy przez Pekin). Łączna wartość zakontraktowanych projektów wy
niosła 5,8 mld USD w 2009 roku, z czego zrealizowano już projekty o wartości 
1,9 mld USD (4,6% z całości realizowanych przez Chiny projektów za granicą). 
Bezpośrednie chińskie inwestycje w Libii wyniosły w 2009 roku 42,7 min USD 
(0,02% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które łącznie wyniosły 
w 2009 roku 245,8 mld USD). Pod względem wielkości inwestycji dokonywanych 
przez Chiny w Afryce Libia znalazła się dopiero na trzydziestej pierwszej pozycji. 
Żadna chińska firma nie jest w stanie wykorzystywać libijskiej ropy, od kiedy ich 
zachodni konkurenci zdobyli tamtejszy rynek. Wszystko, co pozostało dla chińskich 
koncernów naftowych, to świadczenie usług wiertniczych i import ropy. To wyliczanie 
autor zakończył dość charakterystycznym pytaniem: W tym przypadku dlaczego mar
twimy się o utratę libijskiego rynku?163
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Ten sam autor na łamach „China Daily” pisał, że jeśli nowy rząd libijski chce 
korzystać z usług chińskich firm po upadku reżimu Kaddafiego, powinien oprócz 
respektowania starych kontraktów, również zrekompensować chińskim przedsię
biorstwom oraz przebywającym w Libii Chińczykom straty ekonomiczne, jakie po
nieśli oni w okresie wojny domowej. Jednocześnie Chiny powinny być traktowane 
na równych zasadach wespół z amerykańskimi i europejskimi firmami przy nego
cjowaniu nowych umów164.

IM Idem, The Problems that Libya Faces, „China Daily”, 6 IX 2011.
165 China Says Libya's NTC Is Legitimate Power, „People’s Daily” (Xinhua), 13 IX 2011.

BRIC to skrót od nazw czterech krajów rozwijających się: Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. 
Od 2011 roku BRIC przekształci! się w BRICS, uwzględniając w tym zestawieniu także Republikę 
Południowej Afryki. Nazwa „BRIC” po raz pierwszy pojawiła się w publikacji Building Better Global 
Economic BRICs autorstwa Jima O’Neila z listopada 2001 roku. Niedługo potem Goldman Sachs 
rozpowszechnił to sformułowanie, sugerując, że te kraje staną się w najbliższych dekadach głównymi 
potęgami gospodarczymi globu (szerzej zob.: J. O’Neill, Building Better Global Economic BRICs, 
„Goldman Sachs Global Economics Paper” 2001, nr 66). Pretoria jest także częścią innego ważnego 
forum - IBAP - obejmującego Indie, Brazylię oraz RPA. W czerwcu 2003 roku odbyło się spotkanie 
na szczeblu ministerialnym w Brasilii, stolicy Brazylii, dając początek tej inicjatywie. Formalnie 
IBAP został powołany do życia we wrześniu tego samego roku na szczycie szefów państw w trakcie 
58. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głównym celem IBAP, podobnie jak BRICS, pozostaje obrona 
wspólnych stanowisk na forum takich organizacji, jak ONZ, MFW czy WTO.

167 Poprzednie dwa szczyty BRIC odbyły się odpowiednio w kwietniu 2009 roku 
w Jaketerynburgu (Rosja) i w kwietniu 2010 roku w Brasilii (Brazylia).

Tego typu opinie pokazują, że Chiny nie chcą łatwo rezygnować ze swoich 
przywilejów. Długotrwały brak poparcia dla nowych władz w Trypolisie stanowił 
pochodną dużej niepewności wobec ich postępowania w przyszłości. Ostatecznie, 
Pekin dopiero 12 września 2011 roku uznał władzę Rady Tymczasowej jako legal
ną w Libii165.

Republika Południowej Afryki
Do grona najważniejszych partnerów handlowych Chin w Afryce należy również 
Republika Południowej Afryki. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy obydwoma kra
jami ustanowione zostały niedawno, w 1998 roku, w okresie prezydentury Nelso
na Mandeli. Od tego czasu nastąpiła wyraźna zmiana w określaniu wzajemnych 
relacji. RPA pozostaje istotnym sojusznikiem Chin w organizacjach międzynaro
dowych, szczególnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organiza
cji Handlu. Chiny wsparły dążenia RPA w kontekście wejścia w skład grupy BRIC 
(BRICS)166. W grudniu 2010 roku Republika Południowej Afryki została zaproszona 
do przyłączenia się do grupy krajów wschodzących BRIC, a wkrótce potem uczest
niczyła w trzecim szczycie BRICS w Chinach (w Sanya w kwietniu 2011 roku)167.

Sanusha Naidu, starszy pracownik naukowy w Radzie ds. Badań Humani
stycznych (Human Sciences Research Council — HSRC), w wywiadzie dla Xinhua 
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zaznaczyła, że na bazie strategicznego sojuszu w skali globalnej Chiny i RPA starają 
się wspólnie realizować własną ideologię, wspólną tożsamość w połączeniu z po
dejmowanymi próbami dotyczącymi reform systemu międzynarodowego, w oparciu 
o takie platformy, jak BRIC, G20, Rada Bezpieczeństwa ONZ i promocja współpra
cy Południe-Południe168.

168 Shao Haijun, Interview: South Africa, China See Strengthened Ties, „People’s Daily" 
(Xinhua), 28 V 2011.

169 Chinese, South African Presidents Exchange Views on Bilateral Ties, „People’s Daily” 
(Xinhua), 22 VII 2011.

170 Hu's Visit to Boost China-S.Africa Strategic Partnership, „China Daily” (Xinhua), 5 II 2007.
171 Chinese Top Legislator Calls for Deeper Business Cooperation with South Africa, „People’s 

Daily”, 28 V 2011.
172 China Statistical Yearbook - 2007 i China Statistical Yearbook - 2010, National Bureau of 

Statistics of China, China Statistic Press, Beijing (2008 i 2011).
175 China Calls on Business to Explore African Market, „China Daily”, 1IV 2010.

Pekin podkreśla znaczenie RPA w kontekście rozwiązywania spraw konty
nentu afrykańskiego. Obydwa kraje debatowały na temat rozwiązania kryzysu 
libijskiego. W lipcu 2011 roku przewodniczący Hu Jintao, podczas rozmowy te
lefonicznej na ten temat z prezydentem RPA Jacobem Zumą, wyraził nadzieję, że 
Libia przyjmie elastyczne i pragmatyczne stanowisko dotyczące przyjęcia planu 
pokojowego zaproponowanego przez Unię Afrykańską i inne strony, biorąc pod 
uwagę interesy kraju oraz gwarancje dla pokoju i stabilności w regionie. Zazna
czył, że społeczność międzynarodowa powinna odgrywać aktywniejszą i bardziej 
konstruktywną rolę w tej sprawie. Podkreślił jednocześnie gotowość do utrzymy
wania komunikacji z RPA i Unią Afrykańską w promowaniu politycznego rozwią
zania kryzysu w Libii169.

W 2004 roku władze Chin i RPA określiły wzajemne stosunki mianem „strate
gicznego partnerstwa”. Zostało to formalnie uzgodnione po rozmowach Hu Jintao 
z prezydentem RPA Thabo Mbekim w czasie podróży tego pierwszego po krajach 
afrykańskich w lutym 2007 roku170. W 2010 roku RPA została głównym partnerem 
handlowym Pekinu w Afryce i jednocześnie największym rynkiem zbytu. Łączna 
wartość wzajemnych obrotów handlowych wyniosła w tym czasie 25,7 mid USD171. 
Dla porównania w 2008 roku wynosiła ponad 16 mid USD, a w 2006 roku nie 
przekroczyła nawet 10 mid USD172. Do końca 2009 roku Chińczycy zainwestowali 
w Republice Południowej Afryki 7 mid USD, tworząc ponad sto przedsiębiorstw 
zatrudniających około 3 tys. pracowników173.

Poza orbitą zainteresowań Chińczyków nie pozostaje południowoafrykański 
rynek surowcowy. Z RPA Chiny sprowadzają głównie żelazo, aluminium, platynę 
i magnez. W planach Pekinu RPA może stać się również jednym z najważniejszych 
rynków importowych węgla. Wedle informacji Universal Coal Ltd. Chiny wespół 
z Indiami poszukują możliwości zainwestowania w południowoafrykańskie złoża 
węgla w celu dywersyfikacji swoich źródeł zaopatrzenia po spadkach wydobycia 
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w Australii i Indonezji174. W sektorze naftowym również zauważyć można ciekawe 
ruchy chińskich podmiotów. Na uwagę zasługuje choćby porozumienie pomiędzy 
Sinopec a japońskim Marubeni Corporation w sprawie budowy strategicznego part
nerstwa dotyczącego ropy naftowej i programów związanych z rafinacją w Republi
ce Południowej Afryki175. W czasie wizyty przewodniczącego chińskiego parlamen
tu Wu Bangguo w maju 2011 roku w Pretorii z jego ust padła propozycja podjęcia 
wspólnych działań w zakresie rozwoju czystej energii oraz energii odnawialnej. 
Wu zapowiedział, że Pekin jest gotowy zacieśnić współpracę z RPA w dziedzinach 
związanych z energią jądrową, słoneczną, wiatrową oraz węglową poprzez wspólne 
innowacje technologiczne i programy inwestycyjne176.

17,1 Xiao Yu, A. Soughley, K. Gosman, China, India Seeking Coal From South Africa, 
Universal Says, 5 IV 2011, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2011-04-05/china-india- 
seeking-coal-from-south-africa-universal-says.html (13 IV 2012).

175 Sinopec Group and Japan’s Marubeni Dig in Africa, „Global Times”, 13 VII 2010.
176 China Invites South Africa to Jointly Develop Clean, Renewable Energy, „People’s Daily” 

(Xinhua), 27 V 2011.
177 China, South Africa Sign Deals on Mineral Resources, Finance Cooperation, „People’s Daily” 

(Xinhua), 29 1X2011.
178 Special Report: Chinas Quest For Resources. Mutual Convenience, „The Economist”, 

13 III 2008.

Pod koniec września 2011 roku w czasie spotkania wiceprezydentów Chin 
i RPA, Xi Jinpinga oraz Kgalemy Motlanthe, doszło do podpisania dwóch ważnych 
porozumień dotyczących zasobów mineralnych oraz współpracy finansowej. Zgod
nie z podpisanym wstępnym porozumieniem współpraca będzie koncentrować się 
na geologii i zrównoważonym zarządzaniu zasobami surowcowymi, ich wykorzy
staniu i rozwoju w obydwóch krajach na zasadach wzajemności. China Develop
ment Bank oraz Development Bank of South Africa udzielą z kolei finansowego 
wsparcia wspólnym projektom w dziedzinie infrastruktury, transportu, wykorzysta
nia zasobów wodnych, mieszkalnictwa, zdrowia i edukacji177.

Demokratyczna Republika Konga
Stosunki Chin z Demokratyczną Republiką Konga to przykład pragmatycznego po
dejścia Pekinu do krajów afrykańskich. W latach 70. ubiegłego wieku pracownicy 
z Państwa Środka budowali w DRK budynek parlamentu, który w dalszym ciągu 
jest funkcjonalny. W latach 90. do Kinszasy przybył kolejny chiński kontyngent, 
tym razem do budowy stadionu narodowego, największego wówczas w Afryce178.

We wrześniu 2007 roku Chiny podjęły jedną z największych operacji finan
sowych w Afryce, podpisując porozumienie z rządem Demokratycznej Republiki 
Konga w sprawie udzielenia 5 mid USD pożyczki na rozbudowę lokalnej infrastruk
tury transportowej oraz na restrukturyzację sektora górniczego. Większą część tej 
sumy, około 3 mid USD, planowano przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne. 

http://www.bloomberg.com/news/2011-04-05/china-india-seeking-coal-from-south-africa-universal-says.html
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Wśród nich przewidywano budowę liczącej 3400 km drogi łączącej miasto Kisan
gani w północno-wschodniej części kraju z Kasumbalesą na południu przy granicy 
z Zambią, a także linii kolejowej o długości 3200 km pomiędzy zagłębiem górni
czym a portem Matadi. Ze wspomnianej puli 3 mid USD część została przeznaczona 
na budowę trzydziestu jeden szpitali, stu czterdziestu pięciu ośrodków zdrowia oraz 
dwóch uniwersytetów. Pozostała część pożyczki została z kolei zainwestowana w sek
tor górniczy179. Jak się wydaje, gwarancją spłaty pożyczki z pewnością będą sukcesyw
nie uzyskiwane przez chińskie koncerny koncesje na wydobycie cennych surowców, 
szczególnie kobaltu i miedzi. DRK posiada dodatkowo ogromny potencjał hydroelek- 
tryczny, szczególnie w okolicach wodospadu Inga, co nie umyka uwadze Chin.

179 J. Bavier, China to Lend Congo $5 billion in Latest Africa Foray, Reuters, 18 IX 2007.
1,0 A. Cang, China Railway to Fund $2.9 bln Congo Mining Project, Reuters, 23 IV 2008.
181 J. Bavier, Chinese Companies Sign $6 billion Congo Deal, Reuters, 8 X 2009.
182 Bao Chang, AVIC Signs Agreement to Deliver Eight Aircraft to African Nation, „China 

Daily”, 5 XI 2010.

Wśród zagranicznych koncernów obecnych w DRK bardzo silną pozycję po
siadają już China Railway Construction Corporation oraz Sinohydro. W kwietniu 
2008 roku China Railway Group poinformował o planach utworzenia spółki joint 
venture w celu zainwestowania 2,9 mid USD w projekty wydobycia miedzi i kobal
tu w DRK180. W październiku następnego roku chińskie przedsiębiorstwa podpisały 
porozumienie dotyczące udzielenia pożyczki w wysokości 6 mid USD na realiza
cję projektów infrastrukturalnych w Demokratycznej Republice Konga. Pierwotnie 
fundusz opiewał na sumę 9 mid USD. Pożyczki pozwolą sfinansować projekty in
frastrukturalne oraz wesprzeć tamtejszy przemysł wydobywczy181.

Chińskie przedsiębiorstwa zaznaczają swoją obecność także na innych polach 
kongijskiej gospodarki. AVIC (Aviation Industry of China) International Holding 
Corp., najważniejsza spółka zależna China Aviation Industry Corporation, poin
formował na początku listopada 2010 roku o osiągnięciu porozumienia w sprawie 
dostarczenia ośmiu samolotów do Demokratycznej Republiki Konga. Zamówienie 
dla kongijskich linii lotniczych LAC obejmuje sześć samolotów Modem Ark 60 
(MA60) oraz dwa lekkie samoloty Y-12. Te pierwsze, produkowane przez Xi’an 
Aircraft Industry (Group) Company Ltd., należącą do AVIC, kosztują w granicach 
14-15 mln USD na rynkach międzynarodowych, czyli dwie trzecie ceny cywilnych 
samolotów produkowanych przez innych producentów światowych. Umowa między 
AVIC i LAC wydaje się warta więcej aniżeli 150 mln USD. Pierwsze dwa MA60 
zostały dostarczone do Demokratycznej Republiki Konga 20 czerwca 2011 roku, 
a pozostała część zamówienia zostanie wysłana w kolejnych trzech partiach. Wspar
cie finansowe dla realizacji projektu AVIC zapewni w tym przypadku Export-Import 
Bank of China. AVIC ma swoich kontrahentów także w innych częściach świata, za 
czym przemawia fakt, że od 1986 roku wyeksportował ponad sto samolotów Y-12 
do dwudziestu krajów182. Wśród innych projektów zagranicznych związanych z do
starczaniem samolotów za granicę należy wymienić podpisaną w lipcu 2010 roku 
umowę pomiędzy AVIC a Wenezuelą na sprzedaż dwudziestu pięciu Y-12 oraz 
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dwóch helikopterów. W 2009 roku końcem sprzedał czterdzieści dwa myśliwce do 
Pakistanu. Analitycy przedsiębiorstwa wskazują na poszukiwania nowych rynków 
zbytu. Wśród potencjalnych obszarów wymienia się Egipt, Kubę i Pakistan183.

183 Lan Lan.Mao Lijun, AVIC Bags Big Deal in Venezuela, „China Daily”, 13 VII 2010.
184 T. Bur gis, W. Wallis, China in Push for Resources in Guinea, „Financial Times”, 11 X2009.
185 Zhang Qi, Chinaco Inks African JV with Rio, „China Daily”, 30 VII 2010.

Gwinea
Podobny schemat działania Pekinu, jak w przypadku DRK, można zaobserwować 
w Gwinei. W 2009 roku rozpoczęły się negocjacje wspieranego przez wojsko rządu 
gwinejskiego z chińskim funduszem dotyczące wsparcia dla projektów infrastruk
turalnych i surowcowych. Z ust ministra ds. surowców Mohammeda Thiama padła 
wtedy sugestia, iż rząd planuje pozyskać kwotę nawet 7 mid USD. Thiam zazna
czył, że rząd Gwinei podpisał z China International Fund (CIF) oraz państwową 
firmą naftową z Angoli Sanangol memorandum w sprawie współpracy w obsza
rze potencjalnego wydobycia ropy naftowej. Porozumienie jest efektem odkrycia 
w październiku u brzegów sąsiedniego Sierra Leone złóż ropy. Tym samym istnieje 
spore prawdopodobieństwo, że rozciągają się one w szerszym pasie wzdłuż całego 
wybrzeża, począwszy od Ghany poprzez Wybrzeże Kości Słoniowej aż po Gwineę. 
Żywe zainteresowanie Pekinu budzą - jedne z największych na świecie - złoża bok
sytu, złota, diamentów, uranu oraz rudy żelaza znajdujące się w Gwinei184. W za
mian za udzielone pożyczki Chiny już ustaliły warunki zaopatrzeń w gwinejską 
miedź i kobalt w perspektywie długofalowej.

W końcu lipca 2010 roku koncern Aluminium Corporation of China podpisał 
z Rio Tinto umowę w sprawię utworzenia spółki joint venture na rozwój projek
tu związanego ze złożami żelaza Simandou. Koncern Rio Tinto określał je jako 
największe nienaruszone złoża żelaza na świecie, zawierające wedle szacunków 
2,25 mid ton surowca. W ramach projektu mowa jest o produkcji na poziomie 
70 min ton rudy na przestrzeni pięciu lat. Ten kontrakt w opinii analityków zapew
ne pozwoli Chinalco dokonać dywersyfikacji w zakresie prowadzonej działalności, 
z uwagi na dotychczasową koncentrację na rynku aluminium185.

Gwinea tworzy liczne zachęty dla przyciągnięcia chińskiego kapitału. Na po
czątku maja 2011 roku prezydent kraju Ralph Conde podkreślił, że Gwinea po
siada obfite złoża surowcowe, z kolei Chiny borykają się z ich niedostatkiem. 
W tej sytuacji otwarte zostaną szeroko drzwi dla chińskich przedsiębiorstw, by 
zaspokoić wszelkie ich potrzeby. Gwinea oczekuje przede wszystkim chińskich 
inwestycji w sektorach związanych z rolnictwem i infrastrukturą. Do tej pory 
chińskie inwestycje w Gwinei, w porównaniu z innymi krajami afrykańskimi, nie 
były zbyt pokaźnych rozmiarów, koncentrując się głównie w obszarach rybołów
stwa, rolnictwa i telekomunikacji. W 2010 roku nie przekraczały one nawet sumy 
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2 mln USD. Wartość wymiany handlowej osiągnęła w tym samym czasie ledwie 
476 mln USD, co i tak pozwoliło odnotować wzrost w wysokości ponad 65% 
w porównaniu z rokiem poprzednim. Ta sytuacja powinna szybko ulec zmianie, 
zważywszy, że w ostatnich latach chińskie koncerny, tj. Chinalco czy CPI Inter
national Minerals & Investment Co Ltd., zaczęły łakomie spoglądać na gwinejski 
przemysł wydobywczy'86. W ciągu pięciu najbliższych lat rząd gwinejski zamie
rza zdynamizować swoją gospodarkę, skupiając uwagę na sektorach związanych 
głównie z górnictwem, rolnictwem, hydroelektrycznością oraz dostawami wody. 
To oczywiście oznacza spora szansę dla chińskich przedsiębiorców, by włączyć się 
do walki o miejsce na tamtejszym niezwykle perspektywicznym rynku.

Ding Qingfen, Guinea Seeks 'Win-Win'Investment, „China Daily”, 4 V 2011.
187 V. Foster, W. Butterfield, Chuan Chen, N. Pushak, op. cit., s. 21.

Etiopia

W rozważaniach dotyczących Afryki trudno pominąć Etiopię, będącą jednym z naj
większych beneficjentów w zakresie otrzymywanej od Chin pomocy finansowej na 
realizację projektów infrastrukturalnych. Chiny są jednym z największych inwesto
rów zagranicznych w tym kraju. Oczywiście ceną w tym względzie, podobnie jak 
w innych przypadkach, pozostają surowce naturalne, głównie pokaźne złoża złota, 
miedzi, uranu oraz węgla. Na początku dekady Chiny udzieliły Etiopii pożyczki 
w wysokości 1,6 mid USD. Z tej puli rozpoczęto w 2002 roku budowę tamy Tekeze 
w stanie Tigray. Łączny koszt budowy wyniósł 224 mln USD, a Eximbank wniósł 
do tej inwestycji sumę 50 mln USD. W 2003 roku Etiopia zainicjowała realizację 
szeregu inwestycji w sektorze drogowym, w szczególności budowę obwodnicy 
w Addis Abebie. Główny nacisk położono jednak na rozwój sektora związanego 
z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. W latach 2006-2007 osią
gnięto porozumienie w zakresie finansowania ocenianego na 1,5 mid USD Projektu 
Millenium (Ethiopia Millenium Project), realizowanego w celu stworzenia systemu 
połączeń światłowodowych i sieci GSM w kraju* 187.

Duże wyzwanie dla chińskich przedsiębiorstw stanowi etiopski rynek hydro- 
elektryczny. Na uwagę zasługuje porozumienie z maja 2010 roku w sprawie budo
wy elektrowni wodnej Gibe III o mocy 1870 MW, położonej 240 km na południo
wy wschód od stolicy. Zakłada ono, że Industrial and Commercial Bank of China 
(Bank Przemysłowo-Handlowy) pożyczy rządowi etiopskiemu 459 mln USD na 
dofinansowanie inwestycji, której całkowity koszt wyceniony został na 1,75 mid 
USD. Wykonawstwem zajmie się włoski koncern Salini Costruttori S.p.A., z ko
lei chińska firma Dongfang Electric Corporation (DEC), która otrzymała kontrakt 
warty 495 mln USD, zadba o dostarczenie wyposażenia hydromechanicznego 
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i elektromechanicznego. Realizacja projektu przewidziana jest na 2014 rok. Będzie 
to wówczas największa hydroelektrownia w Afryce188.

P. Weil, Ethiopia, China Sign Agreementfor Gibe III Hydro Project Construction, 17 V 2010, 
HydroWorld.com, http://www.hydroworld.com/index/display/article-display/0251345340/ 
articles/hrhrw/News-2/2010/05/ethiopia_-china_sign.html (13 IV 2012).

China, Ethiopia Sign 1.9 bln Euro Hydro Power Deal, Reuters, 15 VII 2009.
Serious Damage. Tribal Peoples and Large Dams, A Survival International Report, Survival 

International 2010.
1,1 Groups to Protest Against China-Funded Ethiopian Dam, „Sudan Tribune”, 18 II 2011.

W 2009 roku Etiopia zawarła z Chinami kolejne porozumienie na budowę dwóch 
zapór wodnych o mocy 2150 MW. Projekt o wartości 1,9 mld USD realizowany jest 
w wyniku porozumienia pomiędzy Sinohydro Corporation Ltd. oraz Ethiopian Elec- 
tric Power Authority (EEPA). Dotyczy on budowy zapór Gibe IV oraz Halele Wera- 
besa, które mają być ukończone w ciągu pięciu lat. Projekty związane są z planami 
Etiopii dotyczącymi eksportu energii elektrycznej do Dżibuti, Kenii i Sudanu189.

Realizacja powyższych przedsięwzięć, szczególnie budowa tamy Gibe III, zmu
sza jednak do postawienia licznych pytań o konsekwencje tych działań dla lokalnych 
społeczności i środowiska naturalnego. Wedle organizacji Survival International 
budowa ogromnego zbiornika wodnego w Etiopii może doprowadzić do zniszcze
nia środków do życia dla co najmniej ośmiu plemion. Organizacja podkreślała, że 
protokół opracowany przez International Hydropower Association (IHA) dotyczący 
zrównoważonej energii wodnej (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) 
nie ustanawia nawet minimalnych standardów w zakresie budowy zapór. Tworzenie 
zapór niesie ze sobą ryzyko zalań terenu, potencjalne zniszczenia obszarów upraw
nych, lasów, domów i zmusza niejednokrotnie duże społeczności do przesiedleń190. 
W Etiopii na tle tej sprawy wciąż dochodzi do wystąpień obrońców środowiska. 
Projekt budowy tamy Gibe III spotyka się z głosami sprzeciwu ze strony środowisk 
konserwatywnych. Protestujący aktywiści w Etiopii w składanych petycjach do am
basady chińskiej w lutym 2011 roku podkreślali, że zapora wodna zagraża przetrwa
niu setek tysięcy rdzennych mieszkańców całej Dolnej Doliny Orno w Etiopii i oko
lic jeziora Turkana w Kenii. Jednocześnie istnieje groźba zniszczenia ekosystemu 
w tych rejonach, pozwalającego na utrzymanie półmilionowej społeczności ubogich 
rolników, pasterzy i rybaków191.

Pomimo tych trudności władze Etiopii ciągle liczą na chińskie zaangażowanie. 
Premier Meles Zenowi na początku maja 2011 roku mówił, że przewiduje napływ 
dalszych inwestycji z Państwa Środka, szczególnie w zakresie infrastruktury i pro
dukcji, czyli w tych sektorach, które pozostają kluczowe dla wzrostu gospodarczego 
kraju. W ramach etiopskiego drugiego planu pięcioletniego (2011-2015), realizowa
nego pod hasłem „Wzrost gospodarczy i transformacja” (Growth and Transforma
tion Plan - GTP), Etiopia zamierza promować głównie projekty infrastrukturalne, 
w tym budowę dróg, rozwój energii wiatrowej i energii odnawialnej. Etiopia posia
da rozbudowaną sieć dróg o łącznej długości 42 400 km, ale za to tylko jedną linię 
kolejową, która łączy Addis Abebę z Dżibuti. W tej sytuacji Etiopia planuje budowę 

HydroWorld.com
http://www.hydroworld.com/index/display/article-display/0251345340/
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2600 km linii kolejowych w ramach nowego planu pięcioletniego. Wychodząc na
przeciw tym oczekiwaniom, Chiny tworzą na terytorium Etiopii strefę przemysło
wą, dzięki której pojawia się szansa na przyciągnięcie większej liczby chińskich 
inwestycji w sektorach powiązanych z przemysłem tekstylnym, odzieżowym, skó
rzanym czy chemicznym192.

1.2 DingQingfen, Ethiopia Seeks More Investment, „China Daily”, 5 V 2011.
1.3 China-Africa Trade Links...
1.4 Baizhen Chua, Cnooc, Total Sign Agreements to Buy Tullow Ugandan Assets After Tax 

Deal, 30 III 2011, Bloomberg, http://www.bloomberg.eom/news/2011-03-30/cnooc-agrees-to-buy- 
stake-in-tullow-s-uganda-oil-fields-for-l-47-billion.html (13 IV 2012).

Współpraca z innymi krajami afrykańskimi
Chiny prowadzą ożywioną działalność również w innych krajach afrykańskich. 
O wielosektorowości owej polityki świadczą podpisane porozumienia na eksploata
cję afrykańskich surowców. Na początku 2004 roku konsorcjum Total Gabon podpi
sało z chińskim Sinopec porozumienie umożliwiające sprzedaż ropy do Chin. W tym 
samym roku wiceprzewodniczący ChRL Zeng Qinghong odwiedził Tunezję, Togo, 
Benin oraz RPA, w których to krajach podpisano umowy na realizację licznych pro
jektów inwestycyjnych. W kwietniu 2006 roku algierskie władze przyznały kontrakt 
o wartości 7 mid USD na budowę 1300 km autostrady łączącej Tunezję z Marokiem 
konsorcjom z Japonii i z Chin. W tym samym miesiącu Hu Jintao podpisał porozu
mienie z władzami kenijskimi, które to porozumienie umożliwiło China National 
Offshore Oil Company prowadzenie badań w części północnej i południowej Kenii. 
Niemal w tym samym czasie udzielono Nigerii pożyczki w wysokości 4 mid USD, 
zawierającej subwencje na wspólne przedsięwzięcia gospodarcze i technologiczne, 
a także przeciwdziałanie malarii. W samym tylko listopadzie 2006 roku Chiny pod
pisały z państwami afrykańskimi porozumienia o łącznej wartości 1,9 mid USD193.

Naftowy potentat China National Offshore Oil Company aktywnie wchodzi 
na rynki afrykańskie. Pod koniec marca 2011 roku końcem osiągnął porozumie
nie z brytyjskim Tullow w sprawie nabycia jednej trzeciej udziałów w ugandyjskim 
zagłębiu wydobywczym w regionie Jeziora Alberta (Lake Albert Rift Basin). Chiń
ski koncern zapłaci 1,467 mid USD. Tullow pozyska jednak z tej transakcji łącznie 
2,9 mid USD, gdyż jedną trzecią udziałów nabędzie także francuski Total. Rząd 
Ugandy długo blokował to przedsięwzięcie, wskazując, iż były partner Tullow, He
ritage Oil, nie zapłacił na miejscu podatku od zysków kapitałowych po pozbyciu 
się swoich udziałów za kwotę 1,5 mid USD na rzecz Tullow. Po trwającym wiele 
tygodni sporze 15 marca Tullow podpisał ostatecznie wstępne porozumienie w spra
wie spłaty przez siebie zaległego podatku Heritage Oil. Zaznaczono jednak, że je
śli rozwiązany zostanie spór z Heritage, Uganda zwróci wpłaconą sumę Tullow19'*. 
W obszarze Jeziora Alberta lokują się pokaźne złoża ropy naftowej odkryte przez 
Tullow i Heritage. Najbardziej spektakularne odkrycia miały miejsce w 2009 roku.

http://www.bloomberg.eom/news/2011-03-30/cnooc-agrees-to-buy-stake-in-tullow-s-uganda-oil-fields-for-l-47-billion.html
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Swoją obecność w Afryce zaznaczają także inne chińskie koncerny. W styczniu 
2010 roku jedno z większych chińskich regionalnych przedsiębiorstw naftowych, 
Shaanxi Yanchang Petroleum Group, nabyło 15% udziałów notowanej w Hongkon
gu firmy, która obsługuje pola naftowe na Madagaskarze. Shaanxi Yanchang, wspie
rane przez władze prowincji Shaanxi, uzgodniło warunki transakcji z Sino Union 
Energy Investment Corporation w sprawie wykorzystywania jego dwóch bloków 
naftowych (2104 i 3113) na Madagaskarze. Yanchang Petroleum wespół z Sino 
Union oraz Hong Kong and China Gas Co. planują utworzenie spółki joint venture 
w celu rozbudowy i eksploatacji tamtejszych pól naftowych. Szacunki mówią, iż 
Blok 2104 może zawierać 3,6 mid baryłek ropy i 66,24 mid m3 gazu, podczas gdy 
Blok 3113 dysponuje rezerwami nie mniejszymi niż 2 mid baryłek ropy. Trzeba od
notować, że w 2007 roku Sino Union uzyskał prawo do eksploatacji z tych bloków 
ropy i gazu odpowiednio przez trzydzieści oraz trzydzieści pięć lat'1’5.

1,5 Chen Aizhu, Chinas Yanchang to Tap Madagascar Oil Blocks, Reuters, 12 I 2010.
1,4 PetroChina Sets Foot in Mozambique, „Global Times”, 17 VIII 2010.
1.7 Chinese Firms Wins Cameroon Hydropower Bidding, „China Daily” (Xinhua), 14 V 2011.
1.8 Chinese Company Clinches Deal for Cameroon Hydropower Project, „Global Times” 

(Xinhua), 19 VIII 2011.

W sierpniu 2010 roku koncern Petrochina wygrał przetarg na świadczenie usług 
naftowych w Mozambiku na kwotę 15 mln USD. Głównym operatorem i głównym 
wykonawcą projektu została norweska firma Statoil Hydro ASA196.

W maju 2011 roku chiński koncern China Three Gorges Corporation poinformo
wał, że jedna z jego spółek zależnych wygrała kontrakt na budowę elektrowni wod
nej w Kamerunie. Zgodnie z założeniami porozumienia China International Water 
and Electric Corporation wybuduje elektrownię Lorn Hangar dla kameruńskiej spół
ki Electricity Development Corp. Projekt obejmuje budowę zapory na rzece Sanaga 
oraz dwóch bocznych tam, elektrowni o mocy 30 MW, a także sieci wysokiego na
pięcia. Przedsięwzięcie, o wartości 198 mln USD, będzie wspólnie finansowane ze 
środków Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (Inemational Development 
Assosciation - IDA) Banku Światowego oraz Francuskiej Agencji Rozwoju (French 
Developmnent Agency - FDA) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Euro
pean Investement Bank - EIB). Przewidywany czas realizacji to trzydzieści osiem 
miesięcy. Dzięki inwestycji zatrudnienie ma znaleźć 1,5 tys. osób. Projekt wpisuje 
się w ogólną strategię władz Kamerunu, zmierzającą do zwiększenia produkcji elek
trycznej z 1 tys. do 3 tys. MW do 2020 roku. Na ten cel rząd planuje przeznaczyć 
sumę 12 mid USD197. Po zakończeniu budowy tamy zbiornik będzie mógł pomieścić 
6 mid m3 wody z rzeki Sanaga. Dla porównania, pierwszy z zagranicznych pro
jektów związanych z budową elektrowni wodnej realizowanych przez China Three 
Georges Project Corporation (CTGPC) w Laosie po uruchomieniu osiągnął zdol
ność generowania 500 mln kWh energii elektrycznej w ciągu roku198.

Afryka od dwóch dziesięcioleci ponownie znajduje się w samym centrum chiń
skiej polityki zagranicznej. Gra o surowce w tej części świata sprawia, że Pekin 
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jest gotowy wchodzić w obszary niedające pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Swoje 
zainteresowanie lokuje bardzo konkretnie, odnosząc je niemal wyłącznie do krajów 
zasobnych w cenne surowce. Pakiety inwestycyjne i pomocowe, jak się wydaje, 
stanowią swoistego rodzaju odwrócenie uwagi od rzeczywistych intencji przyświe
cających Chinom. Nakłady na infrastrukturę lokalną, czy też na strategiczne sek
tory afrykańskich gospodarek, pozostają zaplanowanym praktycznym działaniem. 
Usprawnienie transportu i komunikacji, jak również modyfikacje systemowe mają 
na celu przede wszystkim ułatwić poruszanie się w tej przestrzeni chińskim przed
siębiorstwom. Pekin doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest szeroko rozumia
na infrastruktura dla podniesienia produktywności. Afryka stanowi współcześnie 
kolosalne wyzwanie dla światowych potęg. Posiada ogromny potencjał energetycz
ny, lecz nie jest zdolna samodzielnie go zagospodarować. Kraje afrykańskie tylko 
w niewielkim stopniu wykorzystują dzisiaj własne możliwości. Dla wielu państw 
dysponujących mocnymi atutami w postaci posiadanych zasobów surowcowych 
wybór zagranicznych partnerów posiada przede wszystkim polityczne uzasadnienie. 
Kooperacja z wieloma z nich może stanowić ważny element legitymizacji władzy 
tamtejszych rządów autorytarnych. Odrębnym problemem pozostaje brak jednoli
tej polityki pomocowej dla kontynentu afrykańskiego. Pekin werbalnie wyrasta na 
rzecznika Afryki na arenie międzynarodowej. Należy jednak i tu zauważyć, że wy
miar tego poparcia ma charakter dwukierunkowy, zważywszy, że w zamian Pekin 
może liczyć na głosy krajów afrykańskich w głosowaniach na forum poszczegól
nych instytucji i organizacji międzynarodowych. Pojawia się nieodparte wrażenie, 
iż Chiny powielają w wielu miejscach schemat działania dawnych potęg kolonial
nych na tym kontynencie. Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy Chiny mają szerszy 
plan działania wobec Afryki, czy działania te podporządkowane są jedynie celowi 
doraźnemu związanemu z eksploatacją surowcową.

Rosja w polityce energetycznej Pekinu
W globalnej przestrzeni energetycznej Chiny i Rosja występują w dwóch odmien
nych rolach. Pierwszy z krajów potrzebuje surowców, podczas gdy drugi posiada je 
w nadmiarze. W posiadaniu Rosji są największe na świecie zasoby gazu ziemnego, 
ponadto pozostaje ona największym globalnym eksporterem tego surowca. Rosyj
ska gospodarka stoi jednak ciągle przed koniecznością podjęcia reform instytucjo
nalnych, które pozwolą zmniejszyć zależność surowcową. Wahania na światowych 
rynkach surowcowych w przypadku krajów uzależnionych od sprzedaży surowców 
każdorazowo wywołują poważne kryzysy i zawirowania w polityce krajowej. Pro
blemem Moskwy pozostaje stosunkowo duże uzależnienie od rynków europejskich, 
z uwagi na słabe zagospodarowanie wschodniej przestrzeni kraju w niezbędną 
infrastrukturę. Obawy w kontekście wzrastającej roli Chin w przestrzeni między
narodowej przez lata stawiały projekty budowy linii przesyłowych na wschodzie 
pod znakiem zapytania. Pierwsze rozmowy na temat stworzenia ropociągu do Chin 
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przeprowadzono już 1994 roku. Dużą aktywność na tym polu wykazywał ówczesny 
potentat naftowy Jukos, który transportował do Chin tylko niewielkie ilości ropy. 
Owocem tych zainteresowań był przedstawiony przez koncern w 2001 roku plan 
budowy rurociągu łączącego rosyjski Angarsk z chińskim Daqing. Pojawiały się 
także inne pomysły. Jednym z nich był forsowany przez Rosnieft projekt budowy 
linii przesyłowej do jednego z portów nad Oceanem Spokojnym. Zróżnicowanie 
stanowisk, jak również zawirowania wokół samego Jukosu postawiły realizację po
wyższych pomysłów pod znakiem zapytania. Dopiero w grudniu 2004 roku rosyj
skie władze, już jednak bez udziału Jukosu, podjęły decyzję o budowie rurociągu 
Wschodnia Syberia - Ocean Spokojny (Eastern Siberia Pacific Ocean - ESPO), 
prowadzącego z Tajszet, w okolicach Irkucka, do portu Koźmino koło Nachodki 
w Nadmorskim Kraju niedaleko Władywostoku nad Morzem Japońskim. To właśnie 
tam zaplanowano wybudowanie w pierwszej fazie realizacji projektu terminalu pa
liwowego. Ropociągiem docelowo miała docierać ropa na rynki dalekowschodnie, 
przede wszystkim do Chin, Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. 
Ostatecznie budowę zainicjowano w kwietniu 2006 roku. Kluczowe było uwzględ
nienie kierunku chińskiego w kontekście powodzenia całej inwestycji. Ogromne 
koszty i skala przedsięwzięcia, największego w historii rosyjskiego przemysłu naf
towego, sprawiały, że pominięcie Chin, pomimo tkwiących głęboko różnic, byłoby 
nierozsądne z ekonomicznego punktu widzenia.

Budowa ropociągu Wschodnia Syberia - Ocean Spokojny stanowiła przede 
wszystkim odpowiedź na widoczne braki infrastrukturalne w tej części kraju. Prze
starzałe, ale jednak stosunkowo liczne pasy przesyłowe na zachodzie kraju nadal 
korespondują ze smutną rzeczywistością na wschodzie pozbawionym tego atutu. 
Nie ulega wątpliwości, że inwestycja ma przede wszystkim wymiar strategiczny. 
Potwierdził to sam premier Władimir Putin podczas wizyty w Koźmino, w momen
cie zakończenia realizacji pierwszego etapu budowy, 28 grudnia 2009 roku. Pod
kreślił wówczas, że to „strategiczny projekt, który pozwoli wejść na nowe rynki 
regionu Azji-Pacyfiku”199. Jednocześnie pozwala usunąć nadmierne uzależnienie 
od krajów tranzytowych i stać się alternatywą wobec rynków europejskich200. To 
jednoznacznie pokazuje, iż Rosja traktuje tego typu inwestycje jako instrument 
wpływania na rzeczywistość międzynarodową, jak również element realizowanej 
geopolityki. Potwierdzenie takiej właśnie wizji można już było odnaleźć w opubli
kowanym w 2003 roku dokumencie zatytułowanym Strategia energetyczna Rosji 
do 2020 roku, w którym podkreślono znaczenie sektora paliwowo-energetycznego 
dla rozwoju rodzimej gospodarki. W dokumencie czytamy, iż stanowi on ważny 
instrument działania w polityce wewnętrznej i zagranicznej państwa. Tym samym 
miejsce na światowych rynkach energetycznych w znacznym stopniu wpływa na 

Putin Says Pacific Oil Pipeline ‘Strategic Project', RIA Novosti, 28 XII 2009.
200 Putin Says No Problem with Filling Strategic ESPO Pipeline, RIA Novosti, 29 XII 2009.
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geopolityczne możliwości oddziaływania201. O znaczeniu, jakie przypisują Rosjanie 
rynkom azjatyckim, świadczą aspiracje zwiększenia w ciągu dwóch najbliższych 
dekad eksportu ropy i produktów ropopochodnych do tej części świata z obecnych 
6 do 22-25%, a gazu ziemnego z 0 do 19-20%202. To odważna deklaracja z uwagi na 
fakt, iż do tej pory około 90% rosyjskiej ropy trafiało na rynki europejskie. Budo
wa ropociągu w kierunku Pacyfiku pozwoli Rosji nieco zdywersyfikować eksport 
surowców. Jednocześnie zainicjowanie eksploatacji złóż naftowych oraz gazowych 
we Wschodniej Syberii stwarza dodatkowo szansę uruchomienia nowych pokładów 
dotąd nieeksploatowanych, co jest szczególnie ważne w obliczu spadającego wy
dobycia w obszarze Zachodniej Syberii. Zasoby te nie są co prawda tak pokaźne, 
jak w zachodniej części kraju, gdzie znajduje się około trzech czwartych krajowych 
złóż ropy i gazu, ale trudno byłoby je pominąć. Wydaje się, iż Chiny doskonale ro
zumieją rosyjski punkt widzenia, stwarzając doskonałą alternatywę dla Rosji. Wen 
Jiabao podczas odbywającego się w listopadzie 2011 roku piątego Chińsko-Rosyj- 
skiego Forum Biznesowego (Sino-Russian Business Summit Forum) zaznaczył, że 
duży i zarazem stabilny popyt Chin na surowce energetyczne nie tylko przynosi 
ogromne korzyści ekonomiczne Rosji, ale również wspomaga dywersyfikację tam
tejszego rynku energii203.

201 Energeticzeskaja strategia Rosiji na period do 2020 goda [Strategia energetyczna 
Rosji do 2020 roku], “Rossijskaja biznes gazeta” 2003, 30 IX.

202 Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030, approved by Decree No. 1715-r of the 
Institute of the Government of the Russian Federation dated 13 November 2009, Moscow 2010, 
s. 23.

203 Su Qiang, Ai Yang, Wen Vows Inwestment in Russia, „China Daily”, 25 XI 2010.
204 J. Henderson, The Strategic implications of Russia’s Eastern Oil Resources, The Oxford 

Institute for Energy Studies, I 2011.

Kierunek azjatycki pozostaje dla Rosji niezwykle ważny zarówno z ekonomicz
nego, jak i geopolitycznego punktu widzenia. Doktor James Henderson z Oxfordz- 
kiego Instytutu Studiów Energetycznych (The Oxford Institute for Energy Studies) 
w swoim raporcie zatytułowanym The Strategic Implications of Russia's Eastern 
Oil Resources wprost pisał, iż Azja staje się dla Moskwy strategicznym kierunkiem 
sprzedaży ropy naftowej. Z Rosji do Chin w ciągu najbliższej dekady trafiać bę
dzie około 600 tys. baryłek ropy dziennie. Rurociągiem ESPO docelowo ma płynąć 
1,6 min baryłek dziennie, co znacząco podkreśla istotę realizowanego projektu. Ta
kie informacje mogą być przyjmowane z dużym niepokojem na Bliskim Wschodzie. 
Rosja może bowiem podważyć pozycję największych producentów ropy na rynkach 
azjatyckich. Aby tak się jednak stało, potrzebne są duże inwestycje, wsparcie rządo
we i zagwarantowany dostęp do rynku204. Na ocenę skuteczności takiego scenariu
sza musimy jednak poczekać kilka lat.

Całkowita długość ropociągu ESPO budowanego w dwóch etapach ma wynieść 
łącznie 4857 km, z kolei przepustowość 80 min ton rocznie. Pierwszy etap inwesty
cji został ukończony po ponad trzech latach budowy. 28 grudnia 2009 roku premier 
Władimir Putin dokonał oficjalnego otwarcia połączenia z Tajszetu (w obwodzie 
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irkuckim) do Skoworodino (w obwodzie amurskim) liczącego 2757 km długości, 
o przepustowości 220,5 min baryłek rocznie (30 min ton). Stamtąd początkowo ropa 
będzie transportowana koleją do portu Koźmino. Dopiero w kolejnej fazie projektu, 
zaplanowanej na lata 2014-2015, zostanie zbudowany ropociąg do portu Koźmino 
o długości 2100 km i przepustowości 367,5 min baryłek rocznie (50 min ton)205. 
Do tego czasu ma się również zwiększyć przepustowość pierwszego odcinka - do 
80 min ton (1,6 min baryłek dziennie, 220 tys. ton dziennie). Zgodnie z informacja
mi podanymi przez spółkę Transnieft, zarządzającą przesyłem ropy, pierwsza część 
projektu pochłonęła sumę 381 mid rubli (13 mid USD). Szacuje się, iż druga część 
inwestycji będzie kosztowała 323 mid rubli (II mid USD)206. Należy równocześnie 
wspomnieć o budowie portu Koźmino w pierwszej fazie realizacji projektu, która 
pochłonęła dodatkowe 60 mid rubli (2 mid USD)207. W tej sytuacji łączny koszt 
tej części projektu sięgnął pułapu 15 mid USD. W 2010 roku ropociągiem ESPO 
popłynęło 15 min ton ropy. Warto jednak zauważyć, że projekt od początku nie był 
pozbawiony słabości, które będą się szczególnie ujawniać w ciągu najbliższych 
lat. Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich podkreślał, że głównym 
źródełem surowca dla ropociągu będą pola naftowe Wankor w Zachodniej Syberii. 
Z owych 15 min ton surowca, które popłynęło w 2010 roku, aż 11 min pochodzi
ło z tego źródła. Złoża wschodniosyberyjskie na obecnym etapie nie są w stanie 
zapewnić wystarczającego wydobycia. Pułap 70-80 min ton rocznie będzie zatem 
możliwy do realizacji wedle optymistycznych założeń dopiero za dwadzieścia lat. 
Dodatkowo zwracają uwagę stosunkowo wysokie koszty związane z eksploatacją 
linii przesyłowej. Wyznaczona przez Transnieft wysokość taryfy transportowej na 
poziomie 55 USD za tonę jest znacznie niższa aniżeli realny koszt przesyłu tą trasą 
wynoszący 130 USD, co oznacza, że Transnieft w początkowej fazie zdecydował się 
subsydiować transport surowca na rynki dalekowschodnie208.

205 Putin Says Pacific Oil Pipeline...
206 Transneft to Spend $11 Billion on Second ESPO Stage, RIA Novosti, 4 V 2010.
207 Putin Says Pacific Oil Pipeline...
208 W. Konończuk, Rosja uruchomiła ropociąg do Azji, „Tydzień na Wschodzie” 2010, nr 1 

(119), Ośrodek Studiów Wschodnich.
lm China, Russia Oil Pipeline Scheduled for Running on Oct. 31, „People's Daily” (Xinhua), 

15 VI 2010.

Ważną częścią projektu budowy ropociągu była budowa odgałęzienia do Państwa 
Środka o przepustowości 30 min ton rocznie. Pod koniec października 2008 roku 
koncerny Transnieft i China National Petroleum Corporation, w obecności premie
rów obydwóch krajów, Władimira Putina i Wen Jiabao, podpisały w Moskwie po
rozumienie w sprawie budowy fragmentu biegnącego ze Skoworodino do granicy 
z Chinami (72 km). Dalszą część konstrukcji, która połączyła nadgraniczne miasto 
Mohe z Daqing, o długości 927 km, Chińczycy rozpoczęli budować w połowie maja 
2009 roku. Zgodnie z planem, 31 października 2010 roku zakończyli budowę tego 
odcinka209. W rezultacie 1 stycznia następnego roku popłynęły już pierwsze dostawy 
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ropy. Dzięki tej inwestycji Chiny uzyskały możliwość zaopatrywania północno- 
-wschodnich części kraju w rosyjską ropę.

W ramach porozumień związanych z udzielaniem kredytów w zamian za gwa
rantowane dostawy ropy naftowej w połowie lutego 2009 roku, podczas wizyty ro
syjskiego wicepremiera Igora Sieczina w Pekinie, doszło do podpisania pomiędzy 
Chinami a Rosją umowy kredytowej na dostawy ropy do Państwa Środka. Dzię
ki uzgodnieniom z China Development Bank dwa rosyjskie koncerny naftowe, 
Rosnieft oraz Transnieft, otrzymały pożyczki w wysokości odpowiednio 10 oraz 
15 mid USD w zamian za długookresowe dostawy ropy do Chin. Po powrocie z Pe
kinu Sieczin przekazał do wiadomości publicznej informację, iż Rosja zobowiązała 
się dostarczać do Chin 300 min ton ropy w okresie dwudziestu lat, do 2030 roku210. 
Kredyty stanowiły tym samym określoną formę przedpłaty za ropę, która będzie 
docierała do Państwa Środka.

210 C. Belton, China Lends Russia $25bnfor 25 Years of Oil, „Financial Times”, 17 II 2009.
211 Sino-Russian Crude Oil Refinery to Start, „Global Times” (Xinhua), 23 V 2011.
212 Cheng Guangjin, Energy Deals Mark 'New Era’, „China Daily”, 28 IX 2010.

W przestrzeni energetycznej to nie jedyne wspólne przedsięwzięcie. Istotny pro
jekt dotyczy budowy rafinerii w Tianjinie. Zgodnie z planem budowa miała rozpocząć 
się w drugiej połowie 2011 roku. Inwestycja Oriental Refinery, o wartości 30 mid 
RMB (4,62 mid USD), stanowi wspólne przedsięwzięcie Petrochina oraz Rosneft. 
Rafineria ma w przyszłości przetwarzać 13 min ton ropy naftowej rocznie. Dzięki jej 
uruchomieniu przewiduje się w 2015 roku roczny dochód na poziomie 60 mid RMB. 
Przewiduje się także, że rafineria będzie istotną częścią kolejnych inwestycji w sek
torze petrochemicznym dokonywanych w tej strefie ekonomicznej211.

27 października 2010 roku w Pekinie Chiny i Rosja podpisały dokumenty 
w sprawie zintensyfikowania współpracy w obszarze energetycznym. Na uwagę 
zasługuje porozumienie pomiędzy CNPC a Gazpromem dotyczące uruchomienia 
dostaw gazu do Chin. Jak podała rosyjska agnecja Itar-Tass News Agency, Rosja 
planuje rozpoczęcie eksportu surowca do Państwa Środka w 2015 roku. Gazprom 
poinformował, że kontrakt miałby obowiązywać przez trzydzieści lat, począwszy od 
2015 roku. W jego ramach Chiny otrzymywałyby 30 mid m3 gazu rocznie. O zna
czeniu chińskiego kierunku świadczyła wypowiedź wicepremiera Igora Sieczina, 
cytowanego przez agencję Itar-Tass, że Rosja jest gotowa w pełni zaspokoić chiń
skie zapotrzebowanie na gaz ziemny. Podkreślił, że współpraca dwustronna w prze
myśle gazowym ma wymiar strategiczny, co stawia Rosję w roli naturalnego partne
ra Chin. Wśród innych uzgodnień osiągniętych w Pekinie należy wspomnieć jeszcze 
o umowie pomiędzy CNPC a Transnieftem w sprawie obsługi odgałęzienia ropo
ciągu ze Skoworodino do Daqing212. Rosyjskie ambicje związane z chęcią zaspoka
jania potrzeb Chin na gaz w takich ilościach znajdują uzasadnienie w podejmowa
nych planach inwestycyjnych. Wedle ministra energii Siergieja Szmatko Moskwa 
zamierza do 2030 roku zainwestować w rozwój własnego sektora gazowego od 412 
do 493 mid USD w cenach stałych z 1 stycznia 2010 roku. W ramach ogólnego 
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planu rozwoju sektora gazowego roczna produkcja gazu ma dzięki temu wzrosnąć 
w 2030 roku do poziomu 1 bln m3 wobec dzisiejszych 650 mld m3213.

213 Russia to Invest over $400bn in Gas Sector by 2030 - Energy Minister, RIA Novosti, 
11 X2010.

2I'1 W. Zhu, China to Import More Russian Coal, Lend $6 Billion, 7IX 2010, Bloomberg, http:// 
www.bloomberg.com/news/2010-09-07/china-will-take-more-russian-coal-imports-in-next-25- 
years-arrange-loan.html (13 IV 2012).

215 D. Korsunskaya, Russia Eyes 1/4 of World Nuclear Reactor Market-Putin, Reuters, 
18 III 2010.

216 Russia Boosted Uranium Reserves by 70,000 Tons in 2009, RIA Novosti, 6 IV 2010.

W Pekinie zawarto także porozumienie w sprawie współpracy w przemyśle wę
glowym. Na początku września 2010 roku rosyjskie ministerstwo energii podało do 
wiadomości publicznej, iż Rosja dostarczy 15 min ton węgla do Chin w okresie pię
ciu najbliższych lat oraz ponad 20 min ton w ciągu następnych dwudziestu lat w za
mian za kredyt w wysokości 6 mld USD. Pożyczka zostanie wykorzystana na moder
nizację sektora górniczego w Rosji, w tym zakup sprzętu górniczego oraz poprawę 
infrastruktury przesyłowej. Porozumienie przewiduje także kooperację w dziedzinie 
wykorzystywania zasobów węgla, jak również badań nad technologiami związany
mi z upłynnianiem surowca. W zakresie działalności wydobywczej Rosjanie będą 
współpracować z chińskim potentatem węglowym Shenhua Group Corporation213 214.

Przejawem współpracy energetycznej na innych polach staje się budowa przez 
Rosję reaktorów nuklearnych w Chinach. Moskwa bardzo intensywnie wkracza 
w obszar przemysłu jądrowego. Aktualnie kraj ten kontroluje czwartą część świa
towego rynku związanego z budową i obsługą elektrowni jądrowych. Aspiracje Ro
sji sięgają jednak znacznie dalej, co zasugerował premier Władimir Putin podczas 
wizyty w Wołogodońsku, gdzie odbywało się spotkanie w sprawie rozwoju energii 
nuklearnej. Podkreślił wówczas, że Rosja powinna wzmocnić swoją pozycję w tym 
sektorze i kontrolować nie mniej aniżeli 25% światowego rynku energii nuklearnej. 
Moskwa zaplanowała w związku z tym przeznaczenie 6 mld USD na ten obszar 
w 2010 roku. Celem będzie zwiększenie udziału energii nuklearnej w krajowej kon
sumpcji energii z obecnego poziomu 16% do 20% w perspektywie średniookreso
wej oraz do 25-30% do 2030 roku. W Rosji w ciągu dwóch dekad miałoby powstać 
dwadzieścia sześć reaktorów nuklearnych, obok już działających trzydziestu jeden 
reaktorów w dziesięciu czynnych elektrowniach. Ważną częścią tych założeń bę
dzie również skoncentrowanie się na projektach zagranicznych. Putin zaznaczył, 
że elektrownia budowana w Buszerze w Iranie zostanie uruchomiona w połowie 
2010 roku. Podkreślił jednocześnie, iż Rosja podpisze kontrakty na budowę dwóch 
reaktorów w siłowni Tianwan w Chinach. W tym samym miesiącu Moskwa poinfor
mowała, że w Indiach wybuduje przynajmniej dwanaście reaktorów nuklearnych215. 
Pozycję Rosji wzmacnia także fakt, iż w 2009 roku wyraźnie zwiększyła ona swoje 
rezerwy uranu do poziomu 70 tys. ton, o czym poinformowała Federalna Agencja 
ds. Surowców Naturalnych (Rosnedra)216.

http://www.bloomberg.com/news/2010-09-07/china-will-take-more-russian-coal-imports-in-next-25-years-arrange-loan.html
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Koniunktura gospodarcza wydaje się sprzyjać zarówno Chinom, jak i Rosji. W mar
cu 2010 roku doszło do podpisania pomiędzy Moskwą a Pekinem kolejnych piętnastu 
dokumentów dotyczących współpracy na sumę 1,6 mid USD, w obszarach związa
nych z gospodarką, technologią, energią i infrastrukturą. Jednocześnie Rosjanie zapro
sili chińskie przedsiębiorstwa do inwestowania w regionie przygranicznym, w Kraju 
Nadmorskim. Wartość wzajemnych obrotów handlowych została w 2008 roku odnoto
wana na rekordowym poziomie 58,8 mid USD. W kolejnym roku spadła do poziomu 
38,8 mid USD, ale było to w dużej mierze wynikiem zawirowań na światowych ryn
kach finansowych217. Bardzo szybko, bo już w 2010 roku, zdołano powrócić do pozio
mu z 2008 roku. Zgodnie z danymi Rosyjskiej Federalnej Służby Celnej wartość wza
jemnych obrotów wyniosła 57,1 mid USD218. Chiński import z Rosji odnotował spadek 
w skali rocznej o 19,1% i wyniósł 19,3 mid USD. Jednocześnie znacznie wzrósł eks
port do Rosji chińskich produktów, bo aż o 72,1% w porównaniu z rokiem poprzed
nim, do poziomu 37,8 mid USD219. Zdaniem Zhang Yujinga, przewodniczącego 
Chińskiej Izby Handlowej Importerów i Eksporterów Maszyn i Produktów Elektro
nicznych (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery adn 
Electronic Products - CCCME), wartość obrotów handlowych pomiędzy Chinami 
a Rosją przekroczy pułap 100 mid USD w 2015 roku. Sam handel maszynami i pro
duktami elektronicznymi powinien w tym czasie osiągnąć pułap 30 mid USD. Chi
ny, będące największym światowym eksporterem tych produktów i zarazem drugim 
co do wielkości importerem, w samym tylko 2010 roku wyeksportowały do Rosji 
produkty elektroniczne za sumę 13,5 mid USD, co oznaczało wzrost o ponad 85% 
w skali roku. Zhang wspomniał o zainteresowaniu rosyjskimi zaawansowanymi 
technologiami, możliwymi do wykorzystania przy produkcji wyposażenia dla po
szczególnych sektorów przemysłowych, takich jak lotnictwo, przestrzeń kosmiczna 
czy energia jądrowa220.

217 China, Russia Vow Further Interregional Cooperation, Sign Deals, Xinhua, 21 III 2010.
218 Wedle danych ambasady chińskiej w Moskwie obroty handlowe w 2010 roku wyniosły 

55,45 mid USD (wzrost o 43,2% w porównaniu z 2009 rokiem) - zob.: Russian businessman 
welcome further trade cooperation with China, „China Daily” (Xinhua), 27 IV 2011.

219 Zhou Siyu, Sino-Russia Trade Set to Rise, „China Daily”, 13 IV 2011.
220 Ibidem.
221 Russia Looks to China as Multipolar Partner, „Global Times”, 28 IX 2010.

Prezydent Dmitrij Miedwiediew w ekskluzywnym wywiadzie dla „People’s 
Daily Online” we wrześniu 2010 roku podkreślił, że rozwój relacji z Chinami sta
nowi jeden z priorytetów rosyjskiej polityki zagranicznej. Elementem wspólnym 
pozostaje chęć wytworzenia układu z wieloma punktami odniesienia w świecie. 
Zwrócił jednocześnie uwagę na pięć obszarów priorytetowych z punktu widzenia 
rozwojowego Rosji: komputeryzacja i komunikacja, technologia jądrowa, medycy
na, lotnictwo oraz gospodarka energooszczędna. Przy tej okazji zaprosił chińskich 
przedsiębiorców do inwestowania w rosyjski przemysł wysokiej technologii. Zain
teresowanie Moskwy budzi przede wszystkim sprawa rozwoju szybkich kolei, jak 
również zarządzanie portami221.



Rosja w polityce energetycznej Pekinu 149

W podobnym tonie o planach dalszej współpracy wypowiadają się sami Chiń
czycy. Przewodniczący Hu Jintao w wywiadzie dla rosyjskich i kazachskich mediów 
w przeddzień wizyty w Kazachstanie w połowie czerwca 2011 roku oświadczył, że 
Chiny są gotowe do zacieśnienia współpracy z Rosją i innymi krajami produkują
cymi energię, aby wspólnie chronić stabilność światowego rynku energii i osiągać 
wzajemne korzyści. Podkreślił, że jego kraj docenia znaczenie Rosji dla budowy 
bezpieczeństwa energetycznego Chin222. Niejako w rewanżu w tym samym czasie 
w Petersburgu rosyjski minister energetyki Siergiej Szmatko powiedział agencji 
Xinhua, że istnieją ogromne możliwości oraz wielki potencjał dla rozwoju „unikal
nej” współpracy energetycznej pomiędzy obydwoma krajami223.

222 China Eyes Energy Coopération with Russia, „China Daily” (Xinhua), 11 VI 2011.
223 Russia Sees Energy Co-Ор with China 'Unique, „China Daily” (Xinhua), 14 VI 2011.
224 China, Russia Sign Power Génération Deal, „Peoples Daily” (Xinhua), 18 VI 2011.
225 China to Establish Fund for Investment in Russia, „Peoples Daily" (Xinhua), 13 IX 2011.
226 Yu Maofeng, Gao Fang, Chinese Becomes Popular with Russian Learners, Xinhua, 

21 III 2010.
227 Chinese Students in Russia Number Over 10,000, „China Daily” (Xinhua), 22 III 2007.

Potwierdzeniem tych słów było porozumienie zawarte 17 czerwca 2011 roku 
w Petersburgu przez China Yangtze Power oraz rosyjski EuroSibEnergo Compa
ny w sprawie budowy trzech elektrowni we wschodniej Syberii o łącznej mocy 
3,3 G W. W umowie wspominano o dwóch siłowniach w formie hydroelektrowni 
oraz jednym zakładzie zasilanym gazem ziemnym224.

Podczas Bajkalskiego Forum Gospodarczego (Baikal Economie Forum - BEF), 
które odbyło się we wrześniu 2011 roku w Irkucku, wysoki rangą chiński urzędnik 
z Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform (National Development and Reform 
Commission - NDRC) Wang Huajiang poinformował o planowanym ustanowie
niu specjalnego funduszu dla wsparcia chińskich inwestycji w Rosji. Środki finan
sowe trafiałyby do chińskich małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych 
inwestowaniem w Rosji. W dalszej fazie realizacji projektu przewiduje się także 
włączenie do niego Rosjan, co pozwalałoby wspierać inwestorów obydwóch stron. 
To kolejny krok podjęty przez Pekin i Moskwę w kierunku promowania współ
pracy pomiędzy rosyjskim Dalekim Wschodem i Wschodnią Syberią a Północno- 
-Wschodnimi Chinami225.

Rosja budzi coraz większe zainteresowanie w Chinach, o czym świadczy sta
le rosnąca liczba studentów chińskich udających się na studia do Rosji. Obecnie 
prawie sto państwowych uniwersytetów w Rosji uruchomiło kursy języka chiń
skiego, z czego czterdzieści spośród nich usytuowało go w roli wiodącego języka 
obcego. Liczba uczących się tego języka osiągnęła pułap 10 tys.226 Oznacza to, iż 
Chińczyków studiujących w Rosji jest obecnie więcej aniżeli w najlepszym okresie 
współpracy pomiędzy dwoma krajami w okresie od 1949 do połowy 1950 roku227. 
Istotnym elementem promocyjnym było zorganizowanie roku Chińskiego w Rosji 
w 2007 roku oraz roku Rosyjskiego w Chinach rok wcześniej. W 2010 roku zo
stał zainicjowany Rok Języka Chińskiego w Rosji. Takie przedsięwzięcia mające na 
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celu przede wszystkim promocję edukacji i kultury z pewnością przyczyniają się do 
poznania siebie nawzajem i zbliżenia również na innych płaszczyznach. Przyjazny 
klimat społeczny z pewnością będzie sprzyjał podejmowanym inicjatywom. Według 
badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Zagranicznych Uniwersytetu Qin- 
ghua (Institute of International Affairs, Tsinghua University) stosunki z Rosją zosta
ły uznane niemal za wzorcowe. W rankingu, w którym punkty od 9 do 3 oznaczały 
„wrogie relacje”, od 3 do 3 „nie wrogie i nie przyjacielskie”, a od 3 do 9 „przyjaciel
skie”, Rosja uzyskała aż 8 punktów (w 2000 roku wynik wynosił 5,5 punktów). Dla 
porównania współczynniki dla innych krajów wyniosły odpowiednio: dla Francji 
6,3; Indii 5,4; Stanów Zjednoczonych 1,1 punktu228.

228 V. Potyakov, Russian-Chinese Relations: Current Trends and Future Prospects, „Russian 
Analytical Digest” 2010, nr 73, s. 2.

Rosja wyrasta na jednego z najważniejszych partnerów energetycznych Pekinu. 
Wydaje się jednak, że ów alians ma charakter czysto praktyczny. Obydwa kraje po
trzebują siebie nawzajem. Ogromne uzależnienie od odbiorców surowców z Europy 
sprawiło, że Moskwa w poszukiwaniu alternatywnych rynków zbytu zdecydowała 
się na długo odwlekany w czasie krok dotyczący budowy linii przesyłowych do 
Państwa Środka. Nowe inwestycje należy postrzegać w kategoriach strategicznych, 
traktując je jako ważny element rosyjskiej polityki zagranicznej. Współpraca z Chi
nami daje Rosji możliwość rozwoju nowych gałęzi przesyłowych oraz zagospo
darowania złóż surowcowych dotąd nieeksploatowanych. Z perspektywy Pekinu 
kierunek rosyjski stanowi z kolei doskonałe uzupełnienie dla tworzonego zdywersy
fikowanego mechanizmu dostaw. Górę biorą interesy. W dzisiejszych uwarunkowa
niach pozostają one zbieżne, jednak nie można wykluczyć zmiany w tym układzie 
z uwagi na rosnące ambicje obydwóch krajów na globalnej scenie.

Arktyka jako potencjalne pole rywalizacji mocarstw
Arktyka stanowi to miejsce, gdzie w przyszłości może dojść do skrzyżowania inte
resów Chin i Rosji. Mowa tu o potencjalnym starciu na gruncie energetycznym oraz 
komunikacyjnym. Ocieplanie się klimatu sprawia, że pojawia się szansa dotarcia 
do złóż trudno dostępnych, do tej pory nieeksploatowanych. Duże zainteresowanie 
budzą przede wszystkim rozległe tereny Arktyki. Walkę o kontrolę nad tymi ob
szarami jako pierwsza zainicjowała Rosja, która już w sierpniu 2007 roku zatknęła 
własną flagę na dnie arktycznych wód. Rok później prezydent Dmitrij Miedwie- 
diew podpisał strategię działania wobec Arktyki, zakładającą, że w 2020 roku sta
nie się ona strategicznym rejonem pod kątem eksploracji surowców mineralnych. 
Potwierdzeniem ogromnego zainteresowania była także zapowiedź utworzenia do 
2020 roku specjalnych sił do ochrony politycznych i gospodarczych interesów Rosji 
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na obszarze Arktyki, z zaznaczeniem, iż nie chodzi o plan militaryzacji regionu229. 
Arktyka może skrywać, głównie pod dnem morskim (około 84%), ogromne złoża 
ropy i gazu. Wedle danych U.S. Geological Survey może tam znajdować się około 
30% wszystkich nieodkrytych jeszcze zasobów gazu oraz 13% złóż ropy. Szacunki 
amerykańskiej rządowej agencji geologicznej wskazywały, że poza Arktyką poło
wa nieodkrytych jeszcze złóż ropy znajduje się na trzech obszarach obejmujących 
Arktyczną Alaskę (Arctic Alaska), jeden z głównych basenów północnopolamych 
Oceanu Arktycznego (Amerasia Basin) oraz Wschodnią Grenlandię (East Green
land Rift Basins), z kolei ponad 70% nieodkrytych złóż gazu może lokować się 
w trzech prowincjach Zachodniej Syberii (West Siberia Basin), East Barents Basins 
oraz Arctic Alaska230.

229 Russia to Deploy Special Arctic Force by 2020 - Security Council, RIA Novosti, 27 III 2009.
230 90 Billion Barrels of Oil and 1,670 Trillion Cubic Feet of Natural Gas Assessed in the 

Arctic, 23 VII 2008, U.S. Geological Survey.
231 L. Jakobson, China Prepares For An Ice-Free Arctic, SIPRI Insights on Peace and Security, 

No. 2010/2, III 2010.
232 A.M. Costa, The War on Piracy Must Start on Land, „The New York Times”, 8 VI 2010.

Arktyka to teren budzący zainteresowanie nie tylko Rosjan, gdyż i Chiny po
dejmują aktywne działania w pobliżu tego terytorium. O chińskich aspiracjach mó
wił przygotowany przez fińską ekspert ze Sztokholmskiego Międzynarodowego 
Instytutu Badań nad Pokojem (Stockholm International Peace Research Institute) 
Lindę Jakobson raport zatytułowany China Prepares For An Ice-Free Arctic. Jej 
zdaniem priorytetem Pekinu stają się coraz większe inwestycje w badania Arktyki, 
jak również chęć rozszerzania nowych szlaków komunikacyjnych wiodących przez 
Morze Arktyczne. Topnienie lodu sprawia, że żegluga szlakami na tym obszarze 
byłaby możliwa już latem 2013 roku. W obliczu tej sytuacji zainteresowanie Chin 
należy rozpatrywać nie tylko z geopolitycznego, ale również komercyjnego punk
tu widzenia. Transport towarowy z Szanghaju do Hamburga, dzięki nowej trasie, 
mógłby być krótszy w porównaniu z dotychczasowymi szlakami, wiodącymi drogą 
południową przez Cieśninę Malakka i Kanał Sueski, aż o 6400 km. Pozwoliłoby 
to również usunąć niebezpieczeństwo piractwa często zagrażające okrętom wpły
wającym do Zatoki Adeńskiej i pokonującym Kanał Sueski. Koszty ubezpieczenia 
statków, na skutek coraz większej liczby porwań na tym obszarze, wzrosły dziesię
ciokrotnie tylko w okresie od września 2008 do marca 2009 roku231. W 2007 roku 
odnotowano pięćdziesiąt jeden przypadków piractwa, rok później już sto jedenaście, 
a w 2009 roku ich liczba wzrosła do dwustu siedemnastu. Statki pływające w oko
licach wybrzeża Somalii w 2010 roku korzystały z ochrony ponad czterdziestu 
okrętów wojennych z całego świata, co sprawiało, że łączny koszt operacji wynosił 
wówczas około 1,5 mid USD232. W tej sytuacji otwarcie zdecydowanie tańszego 
i co ważniejsze, bezpiecznego połączenia morskiego staje się istotnym wyzwaniem 
w kontekście usprawnienia polityki eksportowej.

Problem piractwa nie pozostaje bez wpływu na Chiny. W październiku 2009 roku 
na Oceanie Indyjskim, około 700 mil od wierzchołka Afryki, został uprowadzony 
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przez somalijskich piratów chiński statek De Xin Hai z dwudziestoma pięcioma 
osobami na pokładzie, przewożący 76 tys. ton węgla z RPA do Mundry w Indiach. 
Pod koniec grudnia na pokład statku zrzucono ze śmigłowca 4 mln USD okupu dla 
porywaczy233. To wydarzenie przyśpieszyło decyzję pekińskiego rządu o wysłaniu 
na wody Zatoki Adeńskiej u wybrzeży Somalii trzech okrętów wojennych, dwóch 
niszczycieli, a także jednego zaopatrzeniowca. Podkreślono jednocześnie, że te dzia
łania zostały podjęte za przyzwoleniem ONZ234. W lutym 2011 roku Chiny wysłały 
już ósmą flotyllę w kierunku Zatoki Adeńskiej, w skład której weszły trzy okręty: 
Wenzhou, Maanshan i Qiandaohu, dwa helikoptery i około ośmiuset osób załogi235. 
Od momentu wysłania pierwszej misji do marca 2011 roku, w ciągu dwóch lat, chiń
skie okręty wojenne eskortowały w sumie ponad 3 tys. statków handlowych, z cze
go około 1,4 tys. pod obcą banderą236. Wysokie koszty operacji równoważą w tym 
przypadku potencjalne zyski, niemniej znalezienie alternatywy wobec utartych już 
szlaków wydaje się ze wszech miar kuszące.

253 Ab di Guled, Somali Pirates Say $4 Million Ransom Paid for Coal Ship, Reuters, 
27 XII 2009.

234 China Decides to Send Navy Vessels to Fight Pirates off Somali Coast, Xinhua, 20 XII 2009.
235 Liang Jun, Chinese Escort Fleet to Guard Gulf of Aden, „Peoples Daily”, 21II 2011.
236 Li Yancheng, Chinese Navy Escorted Over 3,000 Merchant Vessels in Gulf of Aden,

Zwiększenie własnej pozycji w obszarze Arktyki Pekin upatruje w dążeniu do 
uzyskania stałego miejsca w Radzie Arktycznej (Arctic Council), w której funk
cjonuje nadal tylko w roli obserwatora. Stałym członkami organizacji są obecnie 
Kanada, Dania, Finlandia, Islandia, Szwecja, Norwegia, Rosja i Stany Zjednoczo
ne. Starania Chin o uzyskanie statusu obserwatora w Radzie Arktycznej oficjalnie 
zostały zainicjowane w 2007 roku, kiedy wzięły one udział w spotkaniu ministe
rialnym Rady w Tromso. Nieco wcześniej, w 2004 roku, Chiny stworzyły swoją 
pierwszą arktyczną bazę naukową (Yellow River Station) na norweskiej wyspie 
Svalbard. Pekin podkreśla swoje pokojowe intencje w odniesieniu do pojawia
jących się sporów w regionie, odwołując się raczej do wspólnoty interesów. Za
uważyła to również Jakobson, wskazując w swoim raporcie, iż otwarcie szlaków 
komunikacyjnych w następstwie topniejącego lodu na Morzu Arktycznym stwa
rza szansę nie tylko dla Chin, ale również dla innych państw Azji Wschodniej, ta
kich jak Japonia, Korea Północna czy Korea Południowa. Z drugiej strony nowa 
trasa otwiera równocześnie ciekawe perspektywy handlowe dla krajów skandy
nawskich237. Warto odnotować, że Norwegia dostrzega realne korzyści z otwarcia 
nowego połączenia transportowego przez Morze Arktyczne, w kontekście możli
wego rozszerzenia współpracy z azjatyckimi partnerami. Nic więc dziwnego, że 
Oslo wyrasta obecnie na najważniejszego rzecznika chińskich aspiracji w dąże
niu do uzyskania statusu obserwatora w Radzie Arktycznej. Pod koniec stycznia 
2011 roku w czasie konferencji „Arctic Frontiers” w Norwegii tamtejszy mini
ster spraw zagranicznych Jonas Gahr Stoere w rozmowie z Reutersem wyraził 
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poparcie dla zabiegów Pekinu, podkreślając sprawę związaną z możliwościami 
uruchomienia nowych tras transportowych. Kwestia ta musi być jednak umie
jętnie rozgrywana. Trzeba bowiem pamiętać o niebyt sprzyjającym klimacie do 
dialogu po decyzji norweskiego komitetu noblowskiego, który w październiku 
2010 roku uhonorował chińskiego dysydenta Liu Xiaobo pokojową nagrodą No
bla, co wywołało falę oburzenia w Państwie Środka238.

238 A.Doyle.A.Dobbie, Despite Nobel, Norway Favors China Role in Arctic, Reuters, 2412011.
239 China to Launch 8 Antarctic, Arctic Expeditions, „Peoples Daily” (Xinhua), 26 IX 2011.
2,w Xuanli Liao, Central Asia and China's Energy Security, „China and Eurasia Forum 

Quarterly” 2006, t. 4, nr 4, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, s. 61.

Pod koniec września 2011 roku Chińska Administracja ds. Arktyki i Antarkty- 
cy (Chinese Arctic and Antarctic Administration - CAA) ogłosiła plan zorganizo
wania pięciu ekspedycji badania Antarktydy oraz kolejnych trzech badania Arktyki, 
począwszy od 2011 do 2015 roku. W tym okresie chińscy badacze mają skupić się 
na monitorowaniu zmian pogody i środowiska w regionach polarnych. Chiny planu
ją budowę przed końcem 2015 roku nowego lodołamacza, który razem z lodołama- 
czem Xuelong (Snow Dragon), operującym na Antarktydzie, stworzy zespół badań 
morskich Arktyka-Antarktyda. Plan budowy lodołamacza został już zatwierdzony 
przez Państwową Komisję ds. Rozwoju i Reform, dzięki czemu w niedalekiej przy
szłości Chiny będą dysponowały dwoma lodołamaczami, równolegle działającymi 
na północnym i południowym biegunie239.

Rywalizacja o wpływy na obszarze Arktyki została rozpoczęta. Pekin, poprzez 
podjęte już inicjatywy, zademonstrował, że nie interesuje go jedynie bierne obser
wowanie wydarzeń, ale wyłącznie aktywne uczestnictwo w toczącym się procesie.

Strategiczna gra o Azję Centralną

Pekin aktywnie angażuje się także na innych frontach, szczególnie w Azji Centralnej 
i Ameryce Łacińskiej, o czym świadczy duża liczba zawartych uzgodnień w branży 
energetycznej. Azja Centralna budzi jednak przede wszystkim zainteresowanie ze 
względów strategicznych. Lokalizacja sprawia, że państwa tam położone mogą sta
nowić swoistego rodzaju pomost pomiędzy Europą a Azją. Z drugiej strony obszar 
ten pozostaje zasobny w surowce naturalne, co dodatkowo wzmacnia jego atrak
cyjność. Na te elementy zwracał uwagę Xuanli Liao, który podkreślał, że wejście 
Chin w region Azji Centralnej determinowane jest poprzez element geopolityczny, 
jak również możliwość zaspokajania potrzeb energetycznych240. W tych okoliczno
ściach działania Pekinu zmierzają do ugruntowania pozycji w regionie. Stabilność 
lokalnych rządów i polityka bezpieczeństwa wydają się kluczowymi kwestiami 
w kontekście podejmowanych kroków wobec krajów centralnoazjatyckich. Dodat
kowo owa obecność w regionie uzasadniana jest historycznie.
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Stosunki dyplomatyczne Chin z wszystkimi krajami Azji Centralnej zostały 
ustanowione tuż po uzyskaniu przez nie niepodległości w pierwszych dniach stycz
nia 1992 roku, tuż po rozpadzie Związku Sowieckiego. Podkreśleniem znaczenia 
regionu w polityce Pekinu było powołanie do życia 15 czerwca 2001 roku Szan- 
ghajskiej Organizacji Współpracy (Shanghai Cooperation Organization - SCO), 
w której znalazły się, obok Chin i Rosji, także Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan 
i Uzbekistan. Turkmenistan nie zasilił tego grona z racji przyjętego statusu państwa 
wieczyście neutralnego, niemniej i ten kraj szybko znalazł się w orbicie chińskich 
zainteresowań. Warto nadmienić, że w organizacji status obserwatora uzyskały do
tychczas Indie, Iran, Mongolia i Pakistan. Głównymi celami działania organizacji są 
wszechstronna współpraca w zakresie rozwoju dobrosąsiedzkich relacji oraz pogłę
bianie współpracy w poszczególnych dziedzinach. Kraje członkowskie przywiązują 
dużą uwagę do utrzymania stabilności i bezpieczeństwa w regionie, za czym prze
mawiają wspólne wysiłki w zakresie zwalczania terroryzmu, separatyzmu i ekstre- 
mizmu. Powstała w 2004 roku Regionalna Struktura Antyterrorystyczna (Regional 
Antiterrorism Structure - RATS) stanowi mechanizm koordynujący działaniami 
w tym zakresie. Na przełomie września i października 2010 roku kraje członkow
skie SCO przeprowadziły największe w historii wspólne ćwiczenia wojskowe pod 
hasłem walki z terroryzmem („Misja Pokojowa 2010”)- W szesnastodniowych ma
newrach uczestniczyło ponad 5 tys. żołnierzy sił powietrznych i lądowych241. Głów
nymi rozgrywającymi w ramach SCO pozostają oczywiście Chiny i Rosja, które 
wyznaczają zasadnicze kierunki działań. Warto zatem rozpatrywać funkcjonowanie 
tego tworu poprzez schemat ich wzajemnych relacji. Wydaje się, iż właśnie to forum 
staje się platformą równoważącą wpływy potężnych sąsiadów. Nie należy jednak 
zapominać, że zupełnie inne priorytety przyświecają obydwóm graczom. Dostęp 
do środkowoazjatyckich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego z perspektywy Chin 
wydaje się najważniejszą przesłanką aktywności w ramach SCO, podczas gdy Ro
sja zasobna w surowce koncentruje się na innych elementach związanych głównie 
z utrzymaniem swojej pozycji politycznej i gospodarczej na tym obszarze. Co praw
da jej deklaracje mogłyby świadczyć, że z łatwością ustępuje pola innym, niemniej 
fakty wydają się przeczyć takowym zapewnieniom. Wiceminister spraw zagranicz
nych Grigory Karasin w swojej wypowiedzi z kwietnia 2011 roku podkreślił, że Ro
sja nie rości sobie pretensji do wyłączności wpływania na region Azji Centralnej, co 
więcej nie jest również zaniepokojona próbami rozszerzenia swoich interesów przez 
inne światowe potęgi. Zaraz jednak dodał, że działania Moskwy podyktowane są 
ochroną tradycyjnie strategicznych interesów w regionie. Rosja nadal uważa, że Azja 
Centralna może być areną szerokiej współpracy międzynarodowej w celu zapewnie
nia jej stabilności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju gospodarczego242.

mi pu Wen, Drills Around China Raise Temp, „Global Times”, 26 IX 2010.
242 Russia Unfazed by Foreign Presence in Central Asia, RIA Novosti, 13 IV 2011.

Podczas przypadającego na dzień 15 czerwca 2011 roku jubileuszowego szczy
tu w Astanie przewodniczący Hu Jintao przedstawił listę priorytetów dotyczących
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funkcjonowania organizacji w perspektywie kolejnych dziesięciu lat. Po pierwsze, 
mówił o podtrzymaniu zasad traktatu o dobrosąsiedzkich relacjach, przyjaźni i współ
pracy z 2007 roku, zwiększeniu konsultacji w sprawach dotyczących podstawowych 
interesów krajów członkowskich, jak również zwiększeniu wzajemnego wsparcia i za
ufania. Wszelkie sprawy w organizacji winny być tym samym rozstrzygane na zasadzie 
konsensusu. Po drugie, wskazywał na konieczność usprawnienia współpracy w zakre
sie bezpieczeństwa i zw ększenia zdolności krajów członkowskich do walki z terrory
zmem, separatyzmem i ekstremizmem oraz innymi zagrożeniami, takimi jak narkoty
ki czy zorganizowana przestępczość międzynarodowa. Po trzecie, położył nacisk na 
rozwój współpracy w dziedzinie gospodarczej, stworzenie ułatwień w wymianie han
dlowej i inwestycyjnej, promowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie transportu, 
energetyki i telekomunikacji oraz wspieranie regionalnej integracji gospodarczej. Przy 
tej okazji Hu zapowiedział, że Chiny będą kontynuować udzielanie preferencyjnych 
pożyczek krajom SCO, a także będą dążyć do przekształcenia Euroazjatyckiego Forum 
Gospodarczego (Euro-Asia Economic Forum) oraz Targów i Wystaw Chiny-Azja- 
Europa (China-Asia-Europe Expo) w regionalne platformy współpracy gospodarczej. 
Po czwarte, zaproponował zwiększenie wymiany osobowej w obszarach związanych 
z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia oraz turystyką, co ma służyć pogłębieniu wza
jemnego zrozumienia pomiędzy narodami, jak również zwiększeniu społecznego po
parcia dla dalszego rozwoju SCO243.

243 Chinese President Charts Priorities for SCO's Development, „People’s Daily” (Xinhua), 
15 VI2011.

244 Sochi Quartet Summit to Focus on Afghan Settlement, Terrorism, RIA Novosti, 17 VIII2010.
245 Medviedev Suggests Reviving Sowiet-Era Projects in Afganistan, RIA Novosti, 18 VIII 2010.

Rosja łatwo nie oddaje pola w Azji Centralnej, czego dowodem mogły być choć
by poszukiwania alternatywy wobec SCO. Z dużą uwagą zarówno w Pekinie, jak 
i w New Delhi obserwowane będą choćby działania nowej inicjatywy współpracy 
czterech krajów: Rosji, Afganistanu, Pakistanu i Tadżykistanu. Sama idea powoła
nia do życia takiego forum była pomysłem prezydenta Tadżykistanu Emomali Rah- 
mona. Pierwsze spotkanie przywódców tych czterech krajów w tej formule odbyło 
się 30 lipca 2009 roku w Duszanbe, kolejne miało miejsce 18 sierpnia 2010 roku 
w Soczi. Ostatni szczyt zdominowały kwestie związane z sytuacją w Afganistanie, 
sprawa rozwoju gospodarczego w tym kraju oraz całym regionie, walka z terrory
zmem oraz przeciwdziałanie handlowi narkotykami. Dyskutowano także nad spra
wami wzajemnej współpracy gospodarczej i realizacją projektów energetycznych 
w regionie244. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zaproponował podjęcie na 
nowo projektów z czasów sowieckich dotyczących Afganistanu. Przypomniał przy 
tym, że te cztery kraje w poprzednim okresie miały zainicjowanych wiele projektów 
związanych z energetyką oraz rozwojem społecznym245.

To nie jedyny pomysł Moskwy związany z próbami reaktywowania wpływów 
na obszarze posowieckim. Na początku października 2011 roku na łamach dziennika 
„Izwiestija” pojawił się artykuł premiera Władimira Putina, w którym zaproponował 
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on, by na bazie Unii Celnej oraz Wspólnego Obszaru Gospodarczego246, obejmują
cych Rosję, Białoruś i Kazachstan, powstała Unia Euroazjatycka. Miałaby ona od
grywać rolę pośrednika pomiędzy dwiema przestrzeniami, europejską i azjatycką. 
Projekt ma charakter otwarty. Potencjalny związek, jak napisał Putin, nie będzie 
nowym Związkiem Sowieckim i nie będzie zastępował Wspólnoty Niepodległych 
Państw, lecz ma stanowić skuteczną więź pomiędzy Europą a regionem Azji i Pacy
fiku, zakładając ścisłą koordynację polityk gospodarczych i walutowych247. Moskwa 
szczególnie liczy na akces Ukrainy, niemniej ta odmawia z uwagi na alternatywę, 
jaką stwarza Unia Europejska.

246 Unia Celna została utworzona przez Rosję, Białoruś i Kazachstan 1 lipca 2010 roku. 
Jednolita przestrzeń gospodarcza zaczęła funkcjonować 1 stycznia 2012 roku. W maju 2011 roku 
Putin mówił, że przygotowania do podpisania porozumienia w sprawie Unii Gospodarczej Eurazji 
muszą zostać zakończone do dnia 1 stycznia 2013 roku. Nowa Unia będzie tworzona na bazie 
Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EurAsEC), skupiając Rosję, Białoruś, Kazachstan, 
Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan (Putin says deal on Eurasian Economic Union must be ready by 
2013, RIANovosti, 19 V 2011).

147 Customs Union, Common Economic Space to Underlie Eurasian Union - Putin, RIA 
Novosti, 4 X 2011.

W obydwóch inicjatywach nie uczestniczą inne wielkie mocarstwa, takie jak 
USA, Chiny czy Indie, co pokazuje, że Rosja stara się wytworzyć wobec nich re
alną przeciwwagę w regionie Azji Centralnej. Jej aspiracje wiążą się z chęcią od
grywania wiodącej roli w szeroko pojętym obszarze posowieckim. W Azji Central
nej pojawienie się nowych form współpracy stwarza poważną alternatywę wobec 
Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Wprawdzie Rosjanie od początku zwraca
li uwagę na komplementarny, a nie konfrontacyjny charakter tych przedsięwzięć 
wobec SCO, niemniej wydaje się, iż tego typu deklaracje niezbyt korespondują 
z rzeczywistymi intencjami Moskwy. Mówiąc o aspiracjach Rosjan, nie należy za
pominać także o ich obawach związanych ze stabilnością regionu (chodzi głównie 
o Afganistan), co po wycofaniu się wojsk amerykańskich z tego obszaru będzie 
sprawą priorytetową.

Kazachstan
Najważniejsze miejsce w chińskich planach energetycznych na mapie centralno- 
azjatyckiej przypada Kazachstanowi. Kraj ten odgrywa zasadniczą rolę zarówno 
w kontekście geopolitycznym, jak i gospodarczym. W 2010 roku wartość wzajem
nych obrotów handlowych zamknęła się na poziomie 20,4 mld USD, co sytuowało 
Kazachstan na pierwszym miejscu wśród centralnoazjatyckich partnerów handlo
wych Pekinu.
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Tabela 33. Obroty handlowe Chin z krajami Azji Centralnej (w mld USD) - 2009

Państwo
Import 
z Chin

Eksport 
do Chin

Łącznie

Kazachstan 7,83 6,30 14,13
Kirgistan 5,28 0,05 5,33
Uzbekistan 1,57 0,35 1,92
Tadżykistan 1,22 0,18 1,40
Turkmenistan 0,92 0,04 0,96
Afganistan 0,21 0,00 0,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook - 2010, National Bureau of Sta
tistics of China, China Statistic Press, Beijing 2011.

W sensie geopolitycznym, jak słusznie podkreślał Ji Zhiye, prodziekan z Chiń
skiego Instytutu Współczesn ch Stosunków Międzynarodowych (China Institutes 
of Contemporary International Relations - CICIR), Kazachstan pozostaje ważnym 
aktorem w burzliwym regionie Azji Centralnej, pełniąc istotną rolę stabilizującą248. 
W czerwcu 2011 roku przewodniczący Hu Jintao mówił o pogłębianiu współpracy 
na płaszczyznach gospodarczej i handlowej, energetycznej oraz w innych obszarach 
związanych głównie z bezpieczeństwem249. Wydane w tym samym czasie wspólne 
oświadczenie przywódców obydwóch krajów mówiło o współpracy w sektorach po
litycznym, gospodarczym, energetycznym i transportowym. We wzajemnych obro
tach handlowych wyznaczono sobie cel osiągnięcia do 2015 roku poziomu 40 mld 
USD. Jednocześnie People’s Bank of China podpisał z Bank of Kazakhstan umowę 
walutową swap na sumę 7,5 mid RMB (1,15 mid USD). Porozumienie zostało za
warte na trzy lata, z opcją przedłużenia za zgodą obu stron. W dziedzinie energe
tycznej padły zobowiązania dotyczące podjęcia dalszych prac nad budową drugiego 
etapu gazociągu Chiny-Kazachstan. Sugerowano również powołanie spółki joint 
venture, która miałaby zająć się stworzeniem parku przemysłowego oraz centrum 
komputerowego w Kazachstanie. Z kolei przy udziale ekspertów obydwóch krajów 
miały zostać określone możliwości budowy linii kolejowej dużej prędkości łączącej 
Ałmaty z Astaną250.

244 Wu Jiao, Hus Visit to Strengthen Kazakh Ties, „China Daily”, 13 VI 2011.
249 Chinese President Expects Continued Improvement ofSino-Kazakhstan Relations to Achieve 

New Progress, „Peoples Daily” (Xinhua), 11 VI 2011.
250 Wu Jiao, China, Kazakhstan Agree to Closer Ties, „China Daily”, 14 VI 2011.
251 Backgrounder: Basic Facts About China-Kazakhstan Relations, „Peoples Daily” (Xinhua), 

29 X 2008.

W 2005 roku ustanowiono strategiczne partnerstwo pomiędzy obydwoma kra
jami. W listopadzie 2007 roku prezydent Nursułtan Nazarbajew określił Chiny 
mianem jednego z najważniejszych partnerów politycznych i gospodarczych Ka
zachstanu, a dalsze wzmacnianie więzi uznał za ważną wytyczną własnej polityki 
zagranicznej251. Podczas spotkania głów państw w grudniu 2009 roku padła zapo
wiedź rozwoju strategicznego partnerstwa. Hu Jintao przedstawił wówczas pięcio
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punktowy plan rozwoju bilateralnych stosunków. Odniósł się do kwestii związanych 
z pogłębianiem wzajemnego zaufania politycznego poprzez utrzymywanie kon
taktów na najwyższym szczeblu. Mówił także na temat rozwoju współpracy oraz 
wymian ministerialnych i parlamentarnych, rozwoju współpracy w sektorze ener
getycznym i górniczym, współpracy w sektorach pozaenergetycznych, współpracy 
w sektorze finansowym, a także wymiany osobowej i współpracy na płaszczyźnie 
kulturalnej. W trakcie tego spotkania padła z ust Hu Jintao zapowiedź udzielenia 
Kazachstanowi pożyczki w wysokości 10 mld USD, przeznaczonej głównie na roz
wój sektora energetycznego i górniczego. W odniesieniu do wymiany osobowej za
proponowano zwiększenie ze stu do dwustu liczby kazachskich studentów, którzy 
rokrocznie przebywają w Państwie Środka na stypendiach rządu chińskiego252.

252 China, Kazakhstan Pledge to Strengthen Strategie Partnership, „China Daily” (Xinhua), 13 XII2009.
253 Szerzej na temat Xinjiangu zob.: Development and Progress in Xinjiang (IX 2009); History 

and Development of Xinjiang (V 2003), White Papers of the Information Office of the State Council 
of the People’s Republic of China, Foreign Language Press, Beijing 2009.

254 Most People of Xinjiangs 10 Major Ethnie Minority Groups Believe in Islam, „Global 
Times”, 21 IX 2009.

255 China Statistical Yearbook - 2010.

Kluczową rolę w relacjach wzajemnych odgrywa region przygraniczny Xin- 
jiang, czyli dawny Turkiestan Wschodni. W języku chińskim Xinjiang oznacza 
„nową rubież”253. O geopolitycznym znaczeniu Regionu Autonomicznego Xinjiang 
świadczy to, iż graniczy on w sumie z ośmioma państwami (Mongolią, Rosją, Ka
zachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Afganistanem, Pakistanem oraz Indiami). 
Przez wieki terytorium to stanowiło punkt przenikania się odmiennych kultur. Róż
norodność religijna i etniczna decydowały o jego kształcie politycznym, społecz
nym i gospodarczym. Należy wspomnieć, iż przemożny wpływ na mozaikę kulturo
wą regionu wywarły kontakty handlowe prowadzone przez Jedwabny Szlak. Biorąc 
pod uwagę powyższe elementy, trzeba zauważyć, że obszar ten należał do najbar
dziej niestabilnych. Z informacji zawartych w Białej Księdze wydanej przez Biuro 
Informacji Rady Państwowej wynika, że większość osób spośród dziesięciu głów
nych grup etnicznych Xinjiangu, w sumie ponad 11,3 min osób, wyznaje islam254. 
W 2009 roku w Xinjiangu zamieszkiwało 21,59 min osób255, z czego większość sta
nowili Ujgurzy, przy nieco mniejszej liczbie Chińczyków Han. Jeśli do tego dodać 
niewielkie skupiska ludności pochodzenia kazachskiego, tadżyckiego, mongolskie
go, mniejszości Xibe, Dongxiang czy muzułmanów Hui, wówczas łatwo zauważyć, 
że rejon ten może stanowić potencjalne zarzewie konfliktów. Szczególnie groźne 
z punktu widzenia władz centralnych pozostają ruchy o charakterze terrorystycz
nym, separatystycznym lub ekstremistycznym. Dlatego w kategoriach wymiernego 
sukcesu Pekinu należy postrzegać umieszczenie Islamskiego Ruchu Wschodniego 
Turkiestanu (East Turkistan Islamie Movement - ETIM) na amerykańskiej liście 
ugrupowań terrorystycznych w 2002 roku, będące następstwem poparcia udzielo
nego Waszyngtonowi w walce z terroryzmem po atakach na World Trade Centre 
z 11 września 2001 roku. W ślad za Amerykanami działania skierowane przeciwko 
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organizacjom islamskim podjęły władze Kirgistanu. 20 listopada 2003 roku tamtej
szy Sąd Najwyższy wprowadził zakaz aktywności na terytorium Kirgistanu dla czte
rech tego typu organizacji: Hizb ut-Tahrir, Islamskiego Ruchu Uzbekistanu, a także 
Organizacji Wyzwolenia Wschodniego Turkiestanu oraz Islamskiej Partii Wschod
niego Turkiestanu. Dwa ostatnie ugrupowania to organizacje ujgurskie256.

256 S. Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 147, Monografie Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna.

257 Closer China-Kazakhstan Cooperation Helps Xinjiang’s Development: Chinese Ambassador, 
Xinhua, 22 VIII 2009.

258 Work on Free Trade Zone on the Agenda, „China Daily”, 2 XI 2004.
259 Xinjiang to Open Second Border Trade Market to Kazakhstan, „Peoples Daily” (Xinhua), 

13112006.
260 Western China to Become Hub for Foreign Investment: Official, „People’s Daily” (Xinhua), 

1 IV 2011.

Xinjiang odgrywa szczególną rolę w aspekcie gospodarczym, stanowiąc ważny 
pomost pomiędzy Chinami a Azją Centralną. O szczególnej roli tego regionu niech 
świadczy fakt, iż w 2008 roku obroty wzajemne pomiędzy Kazachstanem a samym 
Xinjiangiem wyniosły 9,07 mid USD. Zważywszy, że całość kazachsko-chińskiej 
wymiany handlowej zamknęła się wówczas kwotą 17,55 mid USD, oznacza to, iż 
Xinjiang kumulował ponad połowę tej sumy. Zdaniem ambasadora Chin w Kazach
stanie Cheng Guopinga Xinjiang z uwagi na posiadane zasoby ludzkie oraz geogra
ficzną lokalizację powinien być traktowany jako pomost i centrum logistyczne dla 
chińskich przedsiębiorstw eksportujących swoje produkty do Kazachstanu i pozo
stałych krajów Azji Centralnej257.

Rozwój powiązań gospodarczych Xinjiangu z krajami sąsiedzkimi doprowadził 
do powstania w 2003 roku Strefy Wolnego Handlu w Horgos (Horgos Free Trade 
Zone) na granicy z Kazachstanem. Horgos pozostaje największym lądowym portem 
na zachodzie Chin. To część inicjatywy ogłoszonej podczas szczytu Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy w 2003 roku przez premiera Wen Jiabao, mówiącej o stwo
rzeniu w przyszłości strefy wolnego handlu pomiędzy Chinami a Azją Centralną258. 
Na początku 2006 roku na granicy chińsko-kazachskiej uruchomiono drugą Strefę 
Przygranicznego Handlu Jeminay (Jeminay Border Trade Zone)259.

Wicedyrektor wydziału inwestycji zagranicznych w ministerstwie przemysłu 
Cao Hongying zapowiedział na początku 2011 roku, iż chiński rząd planuje w ra
mach XII Planu Pięcioletniego (2011-2015) uczynić zachodnie regiony kraju bar
dziej atrakcyjnymi dla zagranicznych inwestorów. Cao zaznaczył, że oczekuje szyb
kiego wzrostu inwestycji zagranicznych w zachodnich Chinach w nadchodzących 
latach ze względu na obfite w tym rejonie zasoby naturalne, jak i ogromny potencjał 
tamtejszego rynku260.

W Xinjiangu realizowanych jest szereg przedsięwzięć mających na celu zdy
namizowanie lokalnego rozwoju. Niedobór wody powodowany długookresowy
mi suszami wpływa na sposób gospodarowania w Xinjiangu. Rozwiązaniem tych 
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problemów ma być budowa rurociągu, którym transportowana byłaby woda z rejo
nu Zatoki Bohai do Xinjiangu. Projekt ma przyczynić się do zdynamizowania tam
tejszej gospodarki. Woda pompowana na długość ponad 618 km płynie przez Cha- 
oyang i Chifeng do Xilinhot w Mongolii Wewnętrznej. Plan zakłada rozszerzenie tej 
linii do Xinjiangu (Kotlina Turfańska)261.

261 Jiang Xueqing, Shao Wei, Is Water Pipeline Project Merely a Pipe Dream?, „China Daily”, 
29X12010.

262 China Builds New Silk Roads to Revive Fortunes of Xinjiang, „People’s Daily” (Xinhua),
2 VII 2010.

265 Kazakh Airline to Open New Route to Urumqi, „China Daily” (Xinhua), 23 VI 2010.

Xinjiang powoli staje się ważnym węzłem komunikacyjnym. O znaczeniu, ja
kie przypisywane jest tej kwestii, świadczy zapowiedź chińskich władz budowy do 
2015 roku sześciu nowych lotnisk w tym regionie. Plany mówią o rozwoju sieci 
powiązań lotniczych łączących Urumqi z takimi miastami, jak Stambuł, Dubaj, Sa- 
markanda, Jekaterynburg czy Tbilisi. Z dużym rozmachem podchodzi się także do 
planów związanych z rozbudową sieci kolejowej, której długość ma zwiększyć się 
z obecnych prawie 3,6 tys. km do ponad 12 tys. km w ciągu najbliższej dekady. 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo kolejnictwa, w tym okre
sie Chiny planują zainwestować 310 mid RMB. Nowe linie połączą Xinjiang z Pa
kistanem, Uzbekistanem i Kirgistanem. Inwestycje w Xinjiangu obejmą także infra
strukturę drogową. Dodatkowe 120 mid RMB (może nawet 140 mid RMB) zostanie 
przeznaczone na modernizację sieci drogowej w Xinjiangu, włączając w to ponad 
7 tys. km dróg szybkiego ruchu. Chiny w tym przypadku nawiązują do tradycyjnych 
tras komunikacyjnych, mówiąc o reaktywacji Jedwabnego Szlaku262. W związku 
z rozszerzającymi się powiązaniami w połowie 2010 roku kazachskie linie lotnicze 
Air Astana poinformowały o uruchomieniu nowych połączeń pomiędzy stolicą kra
ju Astaną a Urumqi. To kolejne połączenie lotnicze, obok dwóch już istniejących 
tras. Air Astana uruchomił w grudniu 2002 roku połączenie z Ałmaty do Pekinu, 
a w listopadzie 2008 roku z Astany do Urumqi. Na podejmowane decyzje z pew
nością wpływa rosnąca z każdym rokiem liczba podróżujących w obydwie strony. 
Z danych przekazanych przez chińskiego konsula generalnego w Ałmaty Sun Lin- 
jianga wynika, że w 2009 roku konsulat wydał 130 tys. wiz dla obywateli Kazach
stanu. Całkowita liczba pasażerów podróżujących pomiędzy krajami sięgnęła w tym 
samym czasie 0,5 min osób263.

Regionalne biuro transportu w Xinjiangu poinformowało w kwietniu 2011 roku, iż 
zamierza przeznaczyć 35 mid RMB (5,35 mid USD) na powiększenie sieci drogowej 
w obszarze regionu autonomicznego. W tym samym miesiącu zainicjowano budowę 
siedemnastu dróg w siedmiu miastach. Plany zakładały wybudowanie 7,569 km dróg 
w ciągu 2011 roku. Nowe projekty drogowe objęły miasta Ałtaj, Changji, Ili, Turfan 
i Kaszgar, które dysponują dużymi złożami węgla, ropy naftowej, metali kolorowych
1 innych surowców mineralnych. Poza tym w planach jest budowa autostrady łączą
cej Ałtaj z Urumqi oraz szereg dróg szybkiego ruchu. Do 2015 roku za kwotę 150- 
-200 mid USD ma powstać w sumie 76 tys. km nowych dróg, co pozwoli zwiększyć 
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całkowitą długość sieci drogowych do 175 tys. km. Plany inwestycyjne przekładają 
się na wielkość zatrudnienia. Wedle informacji podanych przez biuro transportu tylko 
w 2011 roku pracę w tym sektorze otrzymało 338 tys. osób264 265.

2M Xinjiang Invest $5b in Road Construction, „China Daily” (Xinhua), 12 IV 2011.
265 CNPC to Make Xinjiang New Base, „Global Times”, 20 VII 2010.
266 Li Woke, Xinjiang Hoping Oil Will Fuel Régions Economie Growth, „Global Times”, 8IV 2010.
267 CNPC to Make Xinjiang New Base, „Global Times”, 20 VII 2010.
268 China to Build the Largest Strategie Oil Reserve in Lanzhou, „Gansu Economie Daily”, 

21 III 2007.

Atutem Xinjiangu są posiadane złoża surowcowe. W Xinjiangu znajdują się 
trzecie co do wielkości krajowe złoża ropy i gazu. Wśród największych pól nafto
wych na tym obszarze wymienia się Zhundong, Tuha oraz Tarim. Produkcja ropy 
w Xinjiangu osiągnęła w 2009 roku pułap 25 min ton, co sytuowało go na trzecim 
miejscu pod względem wielkości wydobycia krajowego263. W związku z programem 
promocji regionalnego wzrostu gospodarczego Xinjiang zainwestował w 2010 roku 
53 mld RMB (7,76 mld USD) w przemysł naftowy i petrochemiczny, o 15% więcej 
aniżeli w roku poprzednim. Rząd centralny uczynił Xinjiang miejscem zwiększo
nego wydobycia, po zatwierdzeniu polityki związanej ze strategią rozwoju zachod
nich obszarów Chin. W latach 1990-2001 na działania związane z eksploracją ropy 
w tym obszarze przeznaczono łącznie 120 mld RMB (17,58 mld USD)266. Wielkie 
plany uczynienia z Xinjiangu wiodącego obszaru w zakresie produkcji ropy i gazu, 
przetwarzania i magazynowania surowców ma China National Petroleum Corpo
ration. Wedle ogólnych założeń tego koncernu roczne jego zdolności wydobywcze 
mają wzrosnąć do około 50 min ton ekwiwalentu ropy naftowej w 2015 roku i do 
ponad 60 min ton pięć lat później. Firma będzie także czyniła zabiegi nad tworze
niem zapasów interwencyjnych ropy naftowej oraz rurociągów w Xinjiangu. Po
jemność zbiorników w regionie, będących własnością firmy, ma wynieść 15 min m3 
w 2015 roku. W lipcu 2010 roku CNPC poinformował o przeznaczeniu na realizację 
tego projektu sumy 3,7 mld RMB (550 min USD). Zakomunikował również o roz
poczęciu prac związanych z dwoma projektami energetycznymi w Xinjiangu o łącz
nej wartości 9 mld RMB (1,33 mld USD). Pierwszy jest związany z kombinatem 
nawozów sztucznych, a drugi z rozwojem sieci gazociągów dla lepszego wykorzy
stania zasobów regionu. Działania CNPC stanowią część długotrwałej strategii roz
woju sektora energetycznego w Xinjiangu. Koncern zainwestował tam do tej pory 
niebagatelną kwotę 300 mld RMB (44,25 mld USD)267.

Należy podkreślić, iż Kazachstan odgrywa zasadniczą rolę w kontekście chiń
skich planów tworzenia strategicznych rezerw surowcowych. W 2007 roku Chiny 
poinformowały o planie budowy magazynów ropy w Lanzhou w północno-zachod
niej części prowincji Gansu. Surowiec byłby sprowadzany ropociągiem z pól Atasu 
w Kazachstanie268. Po uruchomieniu zakładu rafineryjno-chemicznego w Dushan- 
zi, który będzie przerabiał mocno zasiarczoną kazachską ropę, pod koniec grudnia 
2009 roku ruszyła budowa magazynów w Lanzhou. Podstawową pojemność zbior
ników, których uruchomienie zaplanowano na pierwszą połowę 2011 roku, okre
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ślono na poziomie 3 min m3 (18,9 min baryłek). Koszt inwestycji szacowano na 
2,38 mld RMB (348,6 min USD)269.

269 Jim Bai, Chen Aizhu, China Starts Building Lanzhou SPR Base, Reuters, 4 I 2010.
270 Country Analysis Briefs - Kazakhstan, XI 2010, Energy Information Administration, 

http://205.254.!35.7/countries/cab.cfm?fips=KZ (13 IV 2012).

Energetyka stanowi główną oś współpracy chińsko-kazachskiej. Po uzyskaniu 
niepodległości Kazachstan dopuścił podmioty zagraniczne do dokonywania inwe
stycji w swój przemysł naftowy i gazowy. Znaczna część projektów inwestycyjnych 
w sektorze naftowo-gazowym realizowana jest przy współudziale państwowego 
operatora KazMunaiGaz (KMG), powstałego z połączenia krajowych spółek Kaza- 
khoil oraz Oil and Gas Transportation. Kazachstan koncentruje się głównie na eks
porcie surowców ze względu na ograniczone możliwości własnego, niezbyt dużego 
i chłonnego, rynku. Dzięki sukcesywnie rozbudowywanej infrastrukturze przesy
łowej zdołał jednak stworzyć szeroki mechanizm dywersyfikacji eksportowej. Ru
rociągiem Atyrau-Samara (UAS) ropa dostarczana jest na rynek rosyjski, z kolei 
linią z wybrzeża Morza Kaspijskiego z Kuryk trafia do Baku i stamtąd rurociągiem 
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) do Azerbejdżanu i tureckiego Ceyhan. Zaintereso
wania Kazachstanu zmierzają ponadto do uwzględnienia w tych planach kierunku 
irańskiego - tam ropa byłaby transportowana przez Turkmenistan, oraz kierunku 
wiodącego przez Morze Czarne do rurociągu Odessa-Brody.

W schemat dokonywanej dywersyfikacji bardzo mocno wpisuje się kierunek 
chiński. Należy tu wspomnieć o wspólnym przedsięwzięciu China National Petro
leum Corporation i KazMunaiGaz związanym z budową ropociągu liczącego łącz
nie 1384 mile (2226 km). Inwestycja ta została dokonana w trzech fazach. Pierwszy 
odcinek, łączący leżące od siebie w odległości około 400 km Kenkiyak i Atyrau, 
został ukończony w 2003 roku. Był to jednocześnie pierwszy ropociąg budowany 
w Kazachstanie od czasu uzyskania przez ten kraj niepodległości. Łączy on pola 
naftowe w zachodniej części kraju z linią CPC (Caspian Pipeline Consortium) bie
gnącą z pól Tengiz do rosyjskiego Noworosyjska, portu nad Morzem Czarnym. Dru
gim i zarazem najdłuższym (blisko 1 tys. km) odcinkiem, z Atasu do Alashankou, 
na granicy chińskiej ropa popłynęła już w 2006 roku. Finalny odcinek, łączący ulo
kowany na zachodzie kraju Kenkiyak z miastem Kumkol w centrum, został urucho
miony w październiku 2009 roku. Ostatni segment inwestycji połączył pola nafto
we w regionie Aktobe z linią Atasu-Alashankou. Przepustowość tej linii wynosiła 
200 tys. baryłek dziennie, jednak w październiku 2009 roku CNPC podpisał z KMG 
porozumienie ramowe dotyczące zwiększenia poziomu przepustowości do 400 tys. 
baryłek dziennie od 2013 roku270. Aktualnie ropa dociera do Chin z pól naftowych 
Aktobe i Kumkol, istnieją jednak plany korzystania w późniejszej fazie także z pól 
Tengiz i Kaszagan.

W czasie wizyty Hu Jintao w czerwcu 2010 roku w Astanie podpisano porozumie
nie dotyczące wspólnej budowy i finansowania gazociągu. Porozumienie pomiędzy 
CNPC i KazMunaiGas przewiduje sfinansowanie w równych częściach gazociągu 

http://205.254.!35.7/countries/cab.cfm?fips=KZ
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biegnącego przez Kazachstan z Beyneu do Shymkentu, który zostanie połączony 
z liczącym 1833 ktn gazociągiem centralnoazjatyckim rozpoczynającym swój bieg 
we wschodnim Turkmenistanie. Koszt inwestycji szacowano na 3-3,5 mld USD. 
Szef KazMunaiGas Kairgełdy Kabyłdin poinformował, że docelowa przepustowość 
gazociągu kazachskiego wyniesie 15 mld m3 rocznie. Na początku 2014 roku, kiedy 
zostanie ukończony pierwszy etap inwestycji, gazociągiem będzie można tłoczyć 
10 mld m3 surowca rocznie. Nowe rozwiązanie pozwoli zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne południowym regionom Kazachstanu, do których importuje się obec
nie gaz z Uzbekistanu. Dodatkowo zmniejszy zależność od sąsiedniej Rosji. Dzisiaj 
bowiem kraj ten eksportuje gaz tylko za pośrednictwem Gazpromu, dlatego możli
wość stworzenia nowych alternatywnych kierunków eksportowych sytuuje się w sa
mym centrum planów dywersyfikacyjnych Kazachstanu271.

271 R. Paxton, P. Fletcher, Kazakhstan, China Sign Gas, Nuclear Energy Deals, Reuters, 
12 VI 2010.

272 Adhering to Mutual Benefits and Achieving Common Development, Speech at the 2008 
China-Kazakhstan Senior Business Forum, Beijing, Zhou Jiping, Vice President, 9 IV 2008, China 
National Petroleum Corporation, http://www.cnpc.com.cn/en/press/speeches/Adhering_to_Mutual_ 
Benefits_and_Achieving_Common_Development.htm (13 IV 2012).

273 Chinas Largest Oil Producer to Lend $5 bln to Kazakhstan for Oil Assets, Xinhua, 17IV 2009.

O rosnących wpływach Chin w Kazachstanie świadczy duża liczba przedsię
wzięć zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat. Najbardziej aktywnym graczem 
ze strony chińskiej pozostaje China National Petroleum Corporation. W latach 
1997-2007 koncern ten zainwestował w Kazachstanie łącznie 6,5 mld USD. Do
datkowo, w formie płaconych na miejscu podatków, pozostawił w kazachskim bu
dżecie 3,19 mld USD. CNPC przeznaczył 50 min USD w związku z aktywizacją 
społeczności lokalnych, stwarzając 18,1 tys. miejsc pracy. Podkreślano przy tym, że 
92% zatrudnionych stanowili Kazachowie, spośród których najlepsi szybko awan
sowali w hierarchii firmy. Wkrótce zajmowali oni już 60% miejsc wśród wszystkich 
pracowników średniego szczebla. CNPC zaangażował się także w szkolenia oraz 
promocję nauki języka chińskiego, finansując stypendia stu dwudziestu najlepszym 
kazachskim studentom w Chinach. Koncern zainwestował także środki finansowe 
w budowę Beijing Plaża w Astanie272.

17 kwietnia 2009 roku Pekin przekazał informację, iż jej największy państwo
wy koncern paliwowy CNPC udzieli kazachskiemu państwowemu monopoliście 
KazMunaiGas pożyczki w wysokości 5 mld USD. Fundusze pozwoliły na wspólne 
nabycie pakietu większościowego innego przedsiębiorstwa MangistauMunaiGas. 
Już w styczniu KazMunaiGas osiągnął porozumienie w sprawie przejęcia 52% akcji 
MangistauMunaiGas273.

Pod koniec 2005 roku CNPC dokonał zakupu naftowego koncernu Petrokazakh- 
stan notowanego na kanadyjskiej giełdzie. Transakcja warta 4,2 mld USD dotyczy
ła przejęcia złóż o potencjale 550 min baryłek ropy naftowej. Dzienne wydobycie 

http://www.cnpc.com.cn/en/press/speeches/Adhering_to_Mutual_
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wynosiło 150 tys. baryłek274. Trzeba dodać, że pośród aktywów będących w dyspo
zycji CNPC, obok wspomnianego Petrokazakhstan, znajdują się również znaczące 
udziały w CNPC-Aktobemunaigaz.

274 Chinese Oil Company to Buy Canadian Firm for S4.2B, „USA Today” (Reuters), 
22 VIII 2005.

275 China’s CITIC Group Acquires Kazakhstan Oil Assets for 1.91 bln US Dollars, „Peoples 
Daily” (Xinhua), 1 I 2007.

276 CITIC Acquires Oil assets in Kazakhstan, „Los Angeles Times”, 1 I 2007.

W 2006 roku Chiny zakupiły kolejne pola naftowe. Tym razem transakcję prze
prowadziła chińska państwowa spółka inwestycyjna China International Trust and In
vestment (CITIC Group), nabywając za 1,91 mid USD złoża naftowe od kanadyjskie
go koncernu Nations Energy. CITIC Group została powołana do życia w 1979 roku 
w Hongkongu przez wiceprzewodniczącego państwa Rong Yirena jako rządowa 
główna siła inwestycyjna za granicą. Dzięki uzgodnieniom CITIC uzyskał kontrolę 
nad złożami Karazhanbas w południowej części Kazachstanu. Zasoby tamtejszych 
pól oceniano na 340 min baryłek ropy, z wydobyciem na poziomie 55 tys. baryłek 
dziennie. Zakupiona spółka ma prawo do eksploatacji złóż do 2020 roku275. Transak
cja związana z przejęciem Karazhanbas wiązała się także z uderzeniem w rosyjskiego 
giganta naftowego Lukoil, który bardzo intensywnie działał na rynku kazachskim i do 
końca walczył o wspomniane złoża. Kolejna ciekawa sprawa wiąże się z tym, że ba
ryłka ropy kupowana przez CNPC pozostaje nieco droższa aniżeli ta kupowana przez 
CITIC, ale wynika to głównie z różnicy w jakości surowca. Dodatkowym atutem złóż, 
do których prawa posiada Petrokazakhstan, pozostaje korzystna lokalizacja w bliskim 
sąsiedztwie rurociągu wiodącego z Kazachstanu do Chin, w przeciwieństwie do złóż 
znajdujących się na południu pozbawionym linii przesyłowych. W tej sytuacji nie sta
nowiła zaskoczenia wypowiedź jednego z dyrektorów CITIC, Zhang Jijinga, który 
już w październiku 2006 roku oświadczył, że końcem jest zainteresowany budową 
rafinerii w pobliżu zakupionych pól naftowych.

Działania chińskich koncernów związanych z przejmowaniem zagranicznych 
aktywów nie zawsze spotykają się z pozytywnymi reakcjami. Operacji przejęcia 
złóż Karazhanbas przez długi czas sprzeciwiał się sam kazachski minister energetyki 
Baktyhoża Izmuchambetow276. Postępowanie Chin często budzi silne emocje rów
nież wśród lokalnych społeczności. Pod koniec stycznia 2010 roku w Ałmaty doszło 
do masowych demonstracji skierowanych przeciwko chińskiemu „ekspansjonizmo
wi”. Wybuch społeczny był wynikiem przekazanej miesiąc wcześniej przez prezy
denta Nursułtana Nazarbajewa informacji na temat chińskiej propozycji dotyczącej 
dzierżawy 1 min hektarów kazachskiej ziemi pod uprawę soi i zbóż używanych do 
produkcji oleju roślinnego. Do protestów doszło pomimo oficjalnych zakazów do
tyczących organizacji tego typu przejawów społecznej aktywności. W protestach 
uczestniczyli przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań politycznych, aktywistów 
ruchów nacjonalistycznych oraz organizacji lewicowych. Demonstranci sprze
ciwiali się obcej dominacji w Kazachstanie, wiążąc to z nadmiernymi wpływami 
Pekinu. Podkreślano, że chińskie koncerny zbyt mocno powiązane są z rodzimymi 
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sektorami naftowym i gazowym, szczególnie uwypuklając rolę CNPC. Przypomnia
no, że w 2009 roku Chiny udzieliły Astanie 10 mid USD kredytów oraz nabyły 
MangystauMunayGaz, który kontroluje złoża zawierające 500 min baryłek ropy277.

1TI J. Lillis, Kazakhstan: China Looking to Lease Land for Agricultural Purposes, 3 II 2010, 
EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav020410.shtml (13 IV 
2012).

278 Wu Jiao, China, Kazakhstan seek green energy cooperation, „China Daily", 13 XII 2009.
279 A. Gray, Kazakhmys gets fundingfrom China, „Financial Times”, 30 XII 2009.
280 Szerzej zob.: The World Copper Factbook, International Copper Study Group, Lisbon 

2009; Rynek miedzi - podsumowanie 2009 roku, KGHM Polska Miedź, http://www.kghm.pl/index. 
dhtml?category_id=257 (13 IV 2012). Na marginesie tych rozważań warto nadmienić, że Chi
ny pozostają zainteresowane również polskim rynkiem miedzi. W polskim eksporcie do Państwa 
Środka największy udział posiadają produkty z metali nieszlachetnych (39%), a czołowe miejsce 
w ujęciu towarowym zajmuje właśnie miedź (Chińska Republika Ludowa. Informacja o stosun
kach gospodarczych z Polską, 6 VII 2010, Ministerstwo Gospodarki RP). Aktywny na tym rynku 
pozostaje KGHM Polska Miedź S.A., który już w 1997 roku podpisał pierwszy kontrakt z China 
Minmetals Corporation na dostawy miedzi do Państwa Środka. Chińczycy zakupują od KGHM 
prawie 10% miedzi produkowanej przez polski koncern. 21 marca 2007 roku przedsiębiorstwa 
podpisały porozumienie o ramowej współpracy strategicznej, zwracając uwagę na nowe obszary 
w zakresie wspólnych inwestycji w nowe złoża i ich eksploatację (Podpisanieporozumienia o współ
pracy strategicznej pomiędzy KGHM Polska Miedź S. A. i China Minmetals Corporation, 21 III 2007, 
KGHM Polska Miedź, http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=1816&back=true; 
13 IV 2012).

Współpraca energetyczna pomiędzy Chinami a Kazachstanem rozwijana jest na 
wielu płaszczyznach. Obok ropy i gazu koncerny z Państwa Środka interesują się 
szczególnie rynkiem miedzi oraz uranu. W grudniu 2009 roku podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy China Guangdong Nuclear Power Co. (CGNPC) a kazach
skim funduszem Samruk-Kazyna278. W tym samym czasie China Development Bank 
wspólnie z Samruk-Kazyna udzieliły pożyczki notowanemu na giełdzie w Londy
nie jednemu z największych na świecie producentów miedzi, kazachskiemu Ka
zakhmys, w wysokości 2,7 mid USD. Część funduszy (około 2 mid USD) została 
przeznaczona na rozwój projektu miedziowego Boschekul w północnym Kazach
stanie przy granicy z Chinami, z kolei pozostała część wsparła projekt związany 
z wydobyciem miedzi i złota w Bozymchak w Kirgistanie (100 mln USD) oraz inne 
projekty (600 mln USD). W ciągu czterech-pięciu lat od momentu osiągnięcia po
rozumień Boschekul ma osiągnąć pełną produkcję na poziomie około 100 tys. ton 
miedzi w koncentracie rocznie279.

Porozumienie ma ogromne znaczenie dla Chin z uwagi na fakt, iż pozostają 
one największym konsumentem tego surowca na świecie. Wedle danych Internatio
nal Copper Study Group w 2009 roku konsumpcja tego metalu na świecie w ujęciu 
rocznym wzrosła o 0,52%, do poziomu 18 157 tys. ton. W przeważającej mierze 
było to wynikiem rosnącego popytu w Państwie Środka. Wzrost zapotrzebowania 
o blisko 2 min ton (38%) w stosunku do roku poprzedniego był głównie wynikiem 
zmian na rynkach budowlanym, motoryzacyjnym i energetycznym. Na Chiny w sa
mym tylko 2009 roku przypadło niemal 40% światowej konsumpcji miedzi280.

EurasiaNet.org
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav020410.shtml
http://www.kghm.pl/index
http://www.kghm.pl/index.dhtml?module=articles&id=1816&back=true
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Ciekawe perspektywy stwarza obszar wspólnych inwestycji w energię odna
wialną. Atrakcyjność Kazachstanu wynika z faktu, iż jest on największym na świę
cie producentem uranu. W grudniu 2009 roku władze tego kraju ogłosiły, iż zde
tronizowano Kanadę i Australię pod względem wielkości produkcji. Państwowa 
firma energetyczna Kazatomprom poinformowała, że produkcja uranu w 2009 roku 
wzrosła o 63%, do poziomu co najmniej 13,9 tys. ton, co stanowiło jedną trzecią 
światowej produkcji. Na 2010 rok zapowiedziano kolejne zwiększenie wydobycia 
surowca do 18 tys. ton. Warto zaznaczyć, że przedstawienie danych o poziomie wy
dobycia uranu zbiegło się z informacjami, jakoby Kazachstan zamierzał sprzedać 
Iranowi 1350 ton uranu za 450 min USD, co byłoby naruszeniem sankcji nałożo
nych na ten kraj przez ONZ. Powyższe doniesienia natychmiast zostały zdemento
wane przez Teheran i Astanę. Kazachstan już zawarł stosowne umowy o eksporcie 
uranu do Rosji, Japonii, Chin i Indii. Światowe Stowarzyszenie Nuklearne (World 
Nuclear Association) przewiduje, że w wyniku budowy wielu elektrowni jądro
wych, głównie w Chinach, popyt na surowiec wzrośnie w nadchodzących latach aż 
o 50%. To, co może być zachęcające dla Chin i innych krajów, to rysująca się moż
liwość eksploatacji złóż uranu w zamian za dostarczanie technologii przetwarzania 
materiałów nuklearnych281.

281 I. Gorst, Kazakhstan Claims to Be Biggest Uranium Miner, „Financial Times”, 30 XII 2009.
282 Uzbekistan to Auction 7 Uranium Deposits, 19 IX 2009, New Europe, http://www.neurope. 

eu/article/uzbekistan-auction-7-uranium-deposits (13 IV 2012).
283 World Nuclear Association Market Report, XII 2011, http://www.world-nuclear.org/info/ 

inf23.html (13 IV 2012).

W regionie Azji Centralnej także Uzbekistan inwestuje spore nakłady w wydo
bycie uranu ze swoich złóż. Plan rządowy zakłada w najbliższym czasie uruchomie
nie siedmiu nowych kopalń uranu, co pozwoli na znaczące zwiększenie wydoby
cia. Uranowe złoża kontroluje obecnie państwowy monopolista Navoi Mining and 
Metallurgy Combinat (NMMC). Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (In
ternational Atomie Energy Agency - IAEA) lokuje Uzbekistan na siódmej pozycji 
pod względem posiadanych rezerw na świecie i na piątym pod względem wielkości 
produkcji282. Pomimo znaczących zasobów należy zauważyć, że Uzbekistan nie ma 
rozwiniętego przemysłu nuklearnego. Zalegające na dużych głębokościach złoża su
rowcowe wymagają stosowania zaawansowanych technologii wydobywczych, któ
rych kraj ten nie posiada. Ogromnym minusem pozostaje również brak elektrowni 
jądrowych, co zmusza Uzbekistan do eksportu całego niemal wydobycia niskow- 
zbogaconego uranu za granicę, w tym przypadku głównie do Rosji. Moskwa od kil
ku lat stara się zdominować światowy rynek paliwa do elektrowni atomowych, stąd 
tak intensywna walka o kazachskie i uzbeckie złoża. Szczególnie łakomym kąskiem 
jest Kazachstan, który w 2009 roku stał się światowym liderem pod względem wiel
kości produkcji uranu. W 2010 roku zagospodarował już 33% rynku, podczas gdy 
najsilniejsi konkurenci, tacy jak Kanada i Australia, odpowiednio 18 i 11%. Trzy 
wspomniane kraje kontrolowały zatem aż 62% globalnego rynku283.

http://www.neurope
http://www.world-nuclear.org/info/
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Tabela 34. Produkcja uranu - 2003-2010 (w tonach)
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Źródło: World Nuclear Association Market Report, XII 2011, http://www.world-nuclear.org/intb/inf23. 
html (13 IV 2012).

http://www.world-nuclear.org/intb/inf23
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Tabela 35. Potwierdzone zasoby uranu w 2007.

W tonach W procentach
Australia 1 243 000 23
Kazachstan 817 000 15
Rosja 546 000 10
RPA 435 000 8
Kanada 423 000 8
USA 342 000 6
Brazylia 278 000 5
Namibia 275 000 5
Niger 274 000 5
Ukraina 200 000 4
Jordania 112 000 2
Uzbekistan 111 000 2
Indie 73 000 1
Chiny 68 000 1
Mongolia 62 000 1
Pozostałe 210 000 4
Świat (łącznie) 5 469 000 100

Źródło: OECD NEA & IAEA, Uranium 2007: Resources, Production and Demand („Red 
Book”), http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html (13 IV 2012).

Ogromne złoża uranowe w bliskim sąsiedztwie Pekinu to dla niego bardzo ko
rzystna sytuacja. Chiny przeżywają bowiem prawdziwy boom w zakresie rozwoju 
energii atomowej. Nie tracą cennego czasu i już zawarły kilka intratnych uzgodnień 
dotyczących dostaw surowca.

W czasie wizyty przewodniczącego Hu Jintao w Astanie w czerwcu 2010 roku 
doszło do podpisania z kazachską stroną porozumień w sprawie dostaw uranu do 
Chin i rozszerzenia pokojowej współpracy w dziedzinie nuklearnej. Końcem Chi
na Guangdong Nuclear Power Corporation już w kwietniu 2009 roku oświadczył, 
że chciałby zaangażować się wespół z Kazatompromem w rozwój złóż w Kazach
stanie. Ambitne plany Chin zakładają zaimportowanie w latach 2008-2012 łącznie 
24 200 ton kazachskiego uranu284.

284 R. Paxton, P. Fletcher, op. cit.
285 Kazakhstan Could Supply 40% of Chinas Nuclear Fuel, 23II2011, Central Asia Online, http:// 

centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/newsbriefs/2011/02/23/newsbrief-05 (13 IV 2012).

Naprzeciw chińskim oczekiwaniom wyszedł nawet prezydent Kazachstanu Nur
sultan Nazarbajew, który goszcząc w Pekinie pod koniec lutego 2011 roku, mówił 
o gotowości zabezpieczenia 40% chińskiego zapotrzebowania na uran285. Agencja 
Associated Press podała, iż w czasie wspomnianej wizyty podpisano umowę o war
tości 7 mld USD na dostawy uranu do Chin. Stanowiła ona część programu współ
pracy z Guangdong Nuclear Power Corporation. Porozumienie przewiduje wspar

http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html
centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/newsbriefs/2011/02/23/newsbrief-05
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cie finansowe ze strony chińskiego Export-Import Bank w wysokości 1 mid USD 
na realizację budowy kompleksu rafineryjnego w kazachskim Atyrau nad Morzem 
Kaspijskim286. W Pekinie poruszono także inne sprawy, debatując nad rozszerze
niem współpracy w sektorach energetycznym, finansowym, transportowym oraz 
technologicznym. Podkreślenia wymaga zapowiedź wsparcia przez Chiny budowy 
szybkiego połączenia kolejowego łączącego stolicę Astanę z krajowym centrum 
gospodarczym Ałmaty o długości 1200 km. Sam Nazarbajew podkreślił, iż stolica 
Kazachstanu sytuuje się w równych odległościach od Brukseli, centrum Unii Euro
pejskiej, oraz Pekinu (po 3500 km). Tym samym Kazachstan może spełniać w przy
szłości rolę pomostu transportowego łączącego te dwie przestrzenie geograficzne287.

2“ Cheng Guangjin, Qin Jize, China, Kazakhstan to Boost Rail Cooperation, „China 
Daily”, 23 II 2011.

2,7 Ibidem.
2M L. Hook, I. Gors t, Kazakhstan Embraces Chinese Investment, „Financial Times”, 22II2011.

T. Grove, R. Boulton, Russia, Kazakhstan Eye Missile Warning System Work: Sources, 
Reuters, 8 XII 2010.

2,0 BP Statistical Review of World Energy, VI 2011.

Chiny ugruntowują swoją pozycję w sąsiednim kraju, angażując się w przedsię
wzięcia o charakterze strategicznym. To niewątpliwie stawia w trudnym położenia 
innego ważnego gracza regionu, jakim jest Rosja, której wyraźnie brakuje środków 
do podjęcia skutecznej rywalizacji z Pekinem. Shamil Midkhatovich Yanikeyeff 
z Oxfordzkiego Instytutu Studiów Energtycznych (The Oxford Institute for Ener
gy Studies) stwierdził, że Chiny już stały się realnie wielką siłą w regionie. Pre
zentują przyszłość, w przeciwieństwie do Rosji będącej ucieleśnieniem przeszłości. 
Chiny posiadają przewagę nad Rosją pod względem mocy i środków finansowych 
w zakresie skutecznej realizacji projektów na dużą skalę288. Biorąc pod uwagę te 
sugestie, należy zauważyć, że w wielu obszarach przewaga Moskwy nadal jest bez
sporna. Rosja ciągle pozostaje bardzo atrakcyjnym partnerem, jeśli chodzi choćby 
o dostawy zaawansowanego uzbrojenia. W grudniu 2010 roku agencja Itar-Tass po
informowała o zainicjowanym dialogu w sprawie zakupu przez Kazachstan systemu 
obrony przeciwrakietowej S-300. Moskwa już wcześniej zaopatrzyła w ten system 
Chiny i Wenezuelę. W opinii analityków Kazachstan byłby gotów zakupić dwie jed
nostki systemu za szacunkową cenę 150 mln USD289.

Turkmenistan
W Azji Centralnej Chiny wykazują duże zainteresowanie turkmeńskim rynkiem su
rowcowym. Potwierdzone zasoby gazu ziemnego na poziomie prawie 8 bin m2 3 sy
tuują ten kraj w ścisłej czołówce światowej290. Spektakularnym sukcesem na bazie 
polityki związanej z bezpieczeństwem energetycznym Pekinu było uruchomienie 
14 grudnia 2009 roku gazociągu Azja Centralna - Chiny (Central Asia-China gas pi
peline). Linia biegnąca od Gedaim przy granicy turkmeńsko-uzbeckiej, dalej przez 
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Uzbekistan (525 km) i Kazachstan (1293 km), dociera do Chin poprzez Horgos, 
gdzie łączy się z budowanym drugim wewnątrzchińskim gazociągiem Zachód- 
Wschód (4978 km) o przepustowości 30 mid m3. Surowiec tą drogą trafia na wschod
nie wybrzeże, włączając takie miasta, jak Szanghaj oraz Kanton. Całkowity koszt 
inwestycji określono na poziomie 7,31 mid USD291. Budowa turkmeńskiego odcinka 
(prowadzącego ze złóż Malai na wschodzie kraju do granicy z Uzbekistanem) za
kończyła się w październiku, a uzbeckiego w listopadzie 2009 roku. Na kompletną 
realizację nieco dłużej oczekiwał odcinek kazachski, który ze względu na globalny 
kryzys finansowy został ukończony nieco później. Właścicielami każdego odcinka 
pozostają spółki, w których udziałowcami są w równych częściach (po 50%) CNPC 
oraz partnerzy lokalni (z kazachskiej strony KMG, a z uzbeckiej Uzbekneftegas). 
Gazociąg został zbudowany w iście ekspresowym tempie - budowę zainicjowano 
bowiem w lipcu 2008 roku, a rok później w grudniu dokonano już oficjalnej inaugu
racji z udziałem przywódców wszystkich zainteresowanych krajów.

2.1 Chinese Oil Giant to Finance Central Asia - China Gas Pipeline, „Peoples Daily” (Xinhua), 
29 XII 2007.

2.2 Turkmenistan to Open China, Iran Gas Pipelines in December, „Teheran Times”, 21IX 2009.
293 Turkmenistan to Almost Double Gas Supplies to Iran, RIA Novosti, 12 VII 2009.
29,1 China Bets Big on Pipelines, „Global Times”, 14 XII 2009.

Sam pomysł zbudowania gazociągu pojawił się w głowie nieżyjącego już prezy
denta Turkmenistanu Saparmurada Nijazowa Turkmenbaszy. W połowie 2006 roku 
zostało podpisane ramowe porozumienie dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Przy
jęcie takiego rozwiązania wynikało z chęci uniezależnienia się Turkmenistanu od 
praktycznie jedynego odbiorcy, jakim pozostawał do wówczas rosyjski Gazprom. 
Wydaje się zatem, iż możliwość zmniejszenia wpływów Moskwy i plany dywer
syfikacji eksportu surowca zaważyły na podjęciu wówczas takiej decyzji. Potwier
dzeniem tego jest również fakt, że niemal jednocześnie z inauguracją gazociągu do 
Chin, w styczniu 2010 roku uruchomiony został trzydziestokilometrowy gazociąg 
prowadzący do Iranu, którym miało popłynąć 12,5 mid m3 gazu rocznie292. Do tej 
pory Iran otrzymywał mniejsze ilości surowca na mocy porozumień z 1997 roku. 
W lipcu 2009 roku uzgodniono zwiększenie sprzedaży gazu do Iranu z 8 do 14 mid 
m3 rocznie. Surowiec miał trafiać z położonego na zachodzie kraju Korpedje (8 mid 
m3) oraz ulokowanego na północy Dauletabad (6 mid m3)293.

Chińska alternatywa eksportu surowców wiązała się z uruchomieniem szerokie
go pakietu inwestycyjnego, głównie w zakresie finansowania gazociągu. W począt
kowej fazie, w 2010 roku, magistrala dostarczała chińskiemu CNPC około 13 mid m3 
gazu, ale do czasu ostatecznego zakończenia prac nad gazociągiem w 2013 roku do
stawy mają osiągnąć poziom 30 mid m3. Porozumienie podpisane w lipcu 2008 roku 
pomiędzy Turkmenistanem i Chinami zakłada transport 30 mid m3 gazu rocznie 
w okresie trzydziestu lat294. W czerwcu 2009 roku w czasie wizyty wicepremiera 
Chin Li Keqianga w Aszchabadzie w rozmowie z prezydentem Kurbankułym Ber- 
dymuhammedowem ustalono zwiększenie dostaw nowym gazociągiem do 40 mid 
m3, począwszy od 2013 roku. Jednocześnie poinformowano o udzieleniu przez 
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China Development Bank pożyczki 4 mld USD turkmeńskiemu koncernowi gazo
wemu Turkmengaz, który zadba o uzgodnione dodatkowe 10 mld m3 gazu295. Chęci 
przesyłu dodatkowych ilości gazu zgłaszają także Kazachstan i Uzbekistan. Należy 
zauważyć, iż pożyczka udzielona turkmeńskiemu koncernowi nastąpiła w okresie 
załamania na światowych rynkach finansowych, co dodatkowo wzmocniło pozy
cję Pekinu przy stole rokowań. Podobna strategia działania została zastosowana już 
uprzednio w stosunku do Kazachstanu i Rosji. Gazociąg niewątpliwie wzmacnia 
znacząco pozycję Chin w Azji Centralnej. Jednocześnie pozwala w określonym 
stopniu realizować plan uniezależniania się od transportowych szlaków morskich.

2,s China to Increase Gas Imports From ‘Economically Complementary' Turkmenistan, 
„Eurasia Daily Monitor” 2009, t. 6, nr 125.

2.6 W. Socor, Russia Resuming Gas Imports From Turkmenistan on a Small Scale, „Eurasia 
Daily Monitor” 2010, t. 7, nr 1.

2.7 Turkmenistan Stats Construction of West-East Gas Pipeline, RIA Novosti, 31 V 2010.

Tak szybkie uruchomienie linii przesyłowej miało duże znaczenie dla Turk
menistanu, z uwagi na fakt, iż w kwietniu 2009 roku dostawy gazu do Rosji zosta
ły przerwane. Było to wynikiem uszkodzenia linii przesyłowej w pobliżu granicy 
z Uzbekistanem, którą do tej pory transportowano surowiec. Turkmenistan oskarżył 
wówczas Rosjan o spowodowanie eksplozji. Trzeba zaznaczyć, że uszkodzenie na
stąpiło w momencie braku realnej alternatywy eksportowej dla Aszchabadu. Taktyka 
Moskwy, obliczona na uzyskanie konkretnych korzyści, okazała się jednak zupełnie 
nieskuteczna z uwagi na podjęte w ciągu kilku kolejnych miesięcy działania przez 
turkmeńskie władze. Warto w tym miejscu podkreślić, że dzięki turkmeńskiemu ga
zowi Gazprom mógł skutecznie realizować swoje zapotrzebowanie wewnątrzkrajo- 
we oraz pokrywać zobowiązania eksportowe. Spadek zapotrzebowania na surowiec 
na rynkach europejskich w 2009 roku pozwolił rosyjskiemu gigantowi, pomimo kry
zysu w relacjach z Aszchabadem, zrealizować bieżące zobowiązania. W kontekście 
jednak rozważań długofalowych widać wyraźnie, iż ten sukces był tylko chwilowy. 
Dopiero po kilku miesiącach, 22 grudnia, podpisano porozumienie kończące konflikt 
i wznawiające dostawy gazu do Rosji. Nowa umowa dawała wprawdzie Gazpromo- 
wi możliwość zakupu maksymalnie 30 mld m3 gazu, jednak już po cenach ustalanych 
w oparciu o standardy europejskie. W odpowiedzi rosyjski koncern natychmiast za
powiedział, że w 2010 roku zakupi tylko 10,5 mld m3 gazu296.

Mówiąc o planach dywersyfikacyjnych, należy wspomnieć, iż w końcu maja 
2010 roku w Turkmenistanie ruszyła budowa gazociągu Wschód-Zachód o długości 
około 1 tys. km, który ma dotrzeć w okolice Morza Kaspijskiego. Koszt inwestycji 
szacuje się na 2 mld USD. Docelowa przepustowość linii ma wynieść 30 mld m3 
gazu rocznie. Zakończenie budowy zaplanowano na 2015 rok297. Ta inwestycja nie
wątpliwie pozwoli Aszchabadowi wzmocnić swoją pozycję polityczną i gospodar
czą w negocjacjach z zainteresowanymi stronami poprzez uzyskanie dodatkowych 
możliwości wyznaczania kierunku, w jakim popłynie turkmeński gaz. Turkmeni
stan sam chce rozdawać karty w tej rozgrywce, bowiem dzięki nowej instalacji gaz 
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będzie mógł być eksportowany zarówno na Zachód gazociągami transkaspijskimi, 
jak również do Rosji gazociągiem omijającym Morze Kaspijskie.

Obok tej inicjatywy pojawiają się zupełnie nowe pomysły. W ramach realizacji 
jednego z nich w grudniu 2010 roku zostało podpisane porozumienie o budowie 
gazociągu TAPI do Indii, przez Afganistan i Pakistan. Jak donosiła agencja Bloom
berg, powołując się na informację gazety „Kommiersant”, gazociąg z Dowletabad 
do Fazilka, o długości 1730 km i przepustowości 33 mld m3 gazu rocznie, wedle 
wstępnych uzgodnień ma kosztować 8 mld USD i ma być ukończony do 2015 roku. 
Zgodnie z ustaleniami Indie i Pakistan mają otrzymywać po 14 mld m3, a Afganistan 
5 mld m3 gazu rocznie. W tym projekcie nie będzie uczestniczyć Rosja. Budowa ru
rociągu na obszarach w znacznej mierze kontrolowanych przez Talibów w Afgani
stanie oraz terytoria zdominowane przez poszczególne klany plemienne w Pakistanie 
stawia jednak ten projekt w gronie obarczonych dużym ryzykiem inwestycyjnym298.

298 A. Vershinin, P. Leonard, Agreement Sought on Afghan-Pakistan Gas Pipeline, 
„The Seattle Times”, 11 XII 2010; I. Khrennikov, Turkemnistan Plans to Build Natural Gas Pipeline 
to India, Kommersant Says, 13 XII 2010, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2010-12- 
13/turkmenistan-plans-to-build-natural-gas-pipeline-to-india-kommersant-says.html (13 IV 2012).

299 U.S. Offers Turkmenistan Energy Sector Aid, RIA Novosti, 23 IX 2009.

W regionie Azji Centralnej rozgrywka toczy się pomiędzy kilkoma znaczącymi 
graczami. Poza Chinami i Rosją swoją pozycję starają się wzmocnić Stany Zjedno
czone i Unia Europejska. We wrześniu 2009 roku turkmeńska telewizja cytowała wy
powiedź sekretarz stanu USA Hillary Clinton mówiącej o gotowości Amerykanów 
do wsparcia wysiłków Turkmenistanu zmierzających do dywersyfikacji dostawców 
energii na światowych rynkach. Prezydent Berdymuhammedow w odpowiedzi za
znaczył wówczas, iż istnieje możliwość współpracy z amerykańskimi koncernami 
w zakresie rozwoju pól naftowych i gazowych w obszarze Morza Kaspijskiego. Sta
ny Zjednoczone od dłuższego czasu proponują Aszchabadowi przyłączenie się do 
gazociągu Nabucco. Projekt ten, którego koszt budowy szacowany jest na 7,9 mld 
EUR (11,5 mld USD), ma na celu dostarczanie centralnoazjatyckiego gazu po dnie 
Morza Kaspijskiego do Austrii i Niemiec, poprzez Turcję, Bułgarię, Rumunię i Wę
gry, z pominięciem Rosji299. Pomimo wysiłków Amerykanów wydaje się, iż najsil
niejsze karty obecnie znajdują się w rękach Chin. Moskwa, skupiona zbyt przesad
nie na amerykańskim czynniku, nie zauważyła mocnego wejścia Chin na obszar Azji 
Centralnej. Dodatkowo wiele wysiłków poświęciła, starając się utrudnić za wszelką 
cenę realizację istotnych dla Europy gazociągów Nabucco i transkaspijskiego. Ro
sja utraciła zatem monopol na import surowca z Turkmenistanu. W wyniku sporów 
pojawiających się w tej przestrzeni współpraca z Chinami stanowiła najbardziej od
powiednią i korzystną opcję dla władz w Aszchabadzie. Potwierdzeniem tego były 
słowa prezydenta Berdymuhammedowa, które wypowiedział w trakcie inauguracji 
gazociągu: że stosunki z Chinami dzięki tej inwestycji „wkroczyły na całkowicie 
nowy poziom”. Jednocześnie podkreślił, że ów strategiczny projekt koresponduje 

http://www.bloomberg.com/news/2010-12-13/turkmenistan-plans-to-build-natural-gas-pipeline-to-india-kommersant-says.html
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z długoterminowymi interesami Turkmenistanu i Chin, pozostającymi w zgodzie 
z globalną logiką rozwoju gospodarczego300.

500 Chinese Leader Visits Turkmenistan to Unveil Gas Pipeline, RIA Novosti, 13 XII 2009.
301 U.S. Offers Turkmenistan...
302 Turkmenistan to Increase Oil, Gas Production, RIA Novosti, 12 X 2009.
303 CNPC, Uzbekistan Tie Up to Develop Mingbulak Oilfield, Reuters, 20 X 2008.
3M M. Gordeyeva, Kazakhstan Complétés China Gas Link Segment, Reuters, 10 VII2009.
305 CNPC Signs Gas Supply Agreement with Uzbek Oil Company, „Peoples Daily” 

(Xinhua), 10 VI 2010.

Rynek gazowy w Turkmenistanie w ciągu ostatnich kilku lat przeszedł ogrom
ną metamorfozę, co stwarza nowe możliwości inwestycyjne. Można oczekiwać, iż 
w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych fundamentalnych zmian strukturalnych, 
które pozwolą poprawić dotychczasowe możliwości wydobywcze. W 2008 roku 
Turkmenistan wyprodukował 70,5 mld m3 gazu, z czego 47 mld m3 zostało prze
znaczone na eksport301. W związku z pojawieniem się nowych dróg eksportu surow
ców prezydent Turkmenistanu zapowiedział w październiku 2009 roku zwiększenie 
rocznej produkcji gazu z obecnych 80 do 250 mld m3 oraz ropy z 10 do 100 min ton, 
nie określając jednak konkretnych terminów realizacji tych przedsięwzięć302.

Uzbekistan
Uzbekistan to trzeci co do wielkości rynek surowcowy w Azji Centralnej. Tamtej
sze zasoby naturalne nie pozostają zatem poza orbitą zainteresowań Pekinu. Po
twierdzeniem tego jest liczba zawartych już przez chińskie koncerny kontraktów. 
W październiku 2008 roku CNPC podpisał porozumienie z uzbeckim państwowym 
koncernem naftowym Uzbekneftegaz, w sprawie rozwoju pól naftowych Mingbulak 
w regionie Namangan na wschodzie kraju. Wielkość złóż ropy we wskazanym ob
szarze, odkrytych w 1992 roku, szacuje się na poziomie 30 min ton. Porozumienie 
przewiduje ustalenie możliwości wydobywczych na poziomie 40 tys. baryłek dzien
nie303. W połowie 2009 roku Chiny ulokowały 3 mld USD pożyczki w rozwój gazo
wych pól Południowy Jolotan. Wedle Britain’s Gaffhey, Cline and Associâtes, może 
się tam znajdować od 4 do 14 bln m3 gazu304. 9 czerwca 2010 roku Petrochina poro
zumiała się z uzbeckim Uzbekneftegaz w sprawie zakupu 10 mld m3 gazu rocznie305.

Istotna dla współpracy chińsko-uzbeckiej pozostaje sprawa walki z terrory
zmem, szczególnie w kontekście zabezpieczenia dostaw surowcowych z Azji Cen
tralnej. 9 czerwca 2010 roku w Taszkiencie przewodniczący Hu Jintao i prezydent 
Islam Karimow opowiedzieli się za podjęciem wspólnych działań na rzecz walki 
z terroryzmem, separatyzmem i ekstrem izmem, mających istotne znaczenie z punk
tu widzenia stabilizacji w regionie. Hu przytoczył w rozmowie z Karimowem przy
kład Ruchu Wschodniego Turkiestanu, którego zwolennicy aktywnie działają nie 
tylko na terytorium Xinjiangu, ale również w Uzbekistanie i innych krajach Azji Cen
tralnej. Podczas wspomnianej wizyty podpisano osiem porozumień w sprawach handlu, 
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inwestycji, zaawansowanej technologii, energetyki oraz bezpieczeństwa żywności na łącz
ną sumę 200 min USD306.

M6 Wu Jiao, Li Xiaokun, China, Uzbekistan Pledge to Combat Terrorism Jointly, „China 
Daily”, 10 VI 2010.

307 Tajikistan: China Invest Over a Billion in Power and Infrastructure Projects, 4 VI 2009, 
EuroasiaNet.org, http://www.eurasianet.org/departments/news/articles/eav060509d.shtml 
(13 IV 2012).

W8 China in Central Asia: Latest Investments, Reuters, 12 III 2010.
3<” China to Help Kyrgyzstan Upgrade Power Grids, „Global Times” (Xinhua), 20 VII 2011.

Tadżykistan, Kirgistan
Nieco mniejsze znaczenie w regionie Azji Centralnej przypisywane jest Tadży
kistanowi i Kirgistanowi z uwagi na niezbyt wielkie złoża surowcowe, jednak 
i w przypadku tych krajów warto przywołać kilka znaczących wspólnych projek
tów. W 2009 roku Chiny zainwestowały w Tadżykistanie ponad I mid dolarów. 
Większość tej sumy zostanie przeznaczona na realizację budowy małych elektrowni 
hydroelektrycznych oraz projekty infrastrukturalne. Inwestując środki finansowe, 
Chińczycy oczekują uzyskania dostępu do tadżyckich złóż surowcowych. W lutym 
2009 roku chiński producent transformatorów Tebian Electric Apparatus (TBEA) 
uzgodnił warunki budowy trzech elektrowni w zamian za dostęp do złóż złota, sre
bra, miedzi, wolframu, miki i kamieni szlachetnych w górach Pamiru. To jednak nie 
zmienia ogólnego obrazu stosunkowo niewielkiej liczby podpisanych umów gospo
darczych. Obroty wzajemne pomiędzy Chinami a Tadżykistanem pozostają wciąż 
na niskim poziomie. W 2008 roku wyniosły zaledwie 1,25 mid USD307.

Podobnie kwestia wygląda w odniesieniu do Kirgistanu. Wśród przykładów ko
operacji z Chinami należy wymienić porozumienie ze stycznia 2010 roku o war
tości 342 mln USD na budowę kirgiskich sieci elektrycznych. Obok tego, Chiny 
uczestniczą w realizacji projektu budowy kolei do Europy przez Kirgistan i Uzbe
kistan308. Chiny zobowiązały się także do wsparcia kirgiskiego projektu rozbudowy 
sieci energetycznej. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Kyrgyz National 
Grid Company oraz Xinjiang Tebian Electric Apparatus Company (TBEA) w lutym 
2011 roku i opiewało na kwotę 208 mln USD. Inwestycja wedle założeń będzie zre
alizowana w ciągu osiemnastu miesięcy. Dzięki niej Kirgistan uniezależni się czę
ściowo od zagranicznych dostawców. To niezwykle istotne, zważywszy, że przesył 
energii elektrycznej poprzez Uzbekistan to koszt rzędu 8 mln USD rocznie309.

Pod koniec lat 90. XX wieku chińskie władze zainicjowały oficjalne rozmowy 
z Kirgistanem i Uzbekistanem w sprawie budowy kolei, która miałaby połączyć te 
trzy kraje. Gwałtowny wzrost obrotów handlowych w tym czasie zintensyfikował 
dyskusję nad realizacją tego pomysłu. W grę wchodziły początkowo dwie opcje 
rozwiązań. Pierwsza z nich, południowa, łączyłaby Chiny z Uzbekistanem przez 
południowe części Kirgistanu. Druga z kolei, północna, wiodłaby przez centralne 

EuroasiaNet.org
http://www.eurasianet.org/departments/news/articles/eav060509d.shtml
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pasma tego kraju. Podczas gdy Taszkient forsował północną opcję, Biszkek opo
wiadał się za południową wersją. Ostatecznie uzgodniono, że będzie realizowana 
linia południowa. W 2009 roku doszło do odpowiednich ustaleń, wskazujących, iż 
przedsiębiorstwo China National Machinery Import & Export Corporation będzie 
odpowiedzialne za realizację projektu. Przedsięwzięcie zakłada uruchomienie połą
czenia do Europy, dlatego niewykluczone, iż do inwestycji przyłączą się Iran i Tur
cja. Pierwotnie zakładano ukończenie projektu do końca 2010 roku, ale w związku 
z pojawieniem się licznych trudności czas ten nieco się wydłuży.

Najpoważniejszymi problemami utrudniającymi podjęcie zdecydowanych kro
ków pozostaje sprawa kirgiskich zasobów surowcowych. Pekin w zamian za inwe
stycje infrastrukturalne pragnie uzyskać do nich szeroki dostęp. To oczywiście budzi 
niemałe kontrowersje wśród miejscowej ludności. Warto nadmienić, że Biszkek jest 
całkowicie zależny od chińskich inwestycji, podczas gdy Taszkient zadeklarował, 
że sam sfinansuje swój odcinek przedsięwzięcia. Kolejnym problemem, który się tu 
uwidacznia, jest stanowisko Rosji, która głośno zgłasza swe zastrzeżenia, wskazując 
na fakt, iż kolej łącząca Chiny z Azją Centralną znacznie obniży rentowność kolei 
transsyberyjskiej. W dalszym ciągu nieuzgodniona pozostaje także sprawa związana 
z szerokością torów. W odniesieniu do tej kwestii Chiny proponują zastosowanie 
standardów europejskich, za czym ma przemawiać w przyszłości przedłużenie kon
strukcji w kierunku zachodnim110.

310 E. Marat, China Seeks to Link Central Asia by Railroad, „Euroasia Daily Monitor” 2010, t. 7.
311 Kyrgyzstan referendum, BBC, 28 VI 2010.
312 T. Bodio, P. Załęski, Problemy budowy społeczeństwa obywatelskiego w państwach Azji 

Centralnej, [w:] Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, 
A. Ziętek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 256.

Niezbyt sprzyjająca sytuacja polityczna w Kirgistanie komplikuje wiele przed
sięwzięć planowanych w tej części świata. Po przewrocie politycznym w kwietniu 
2010 roku nowe władze obaliły prezydenta Kurmanbeka Bakijewa i zablokowały 
prace parlamentu. Sam prezydent musiał ratować się ucieczką z kraju, „objawiając 
się” niedługo potem na Białorusi. W związku z zaistniałą sytuacją 27 czerwca odby
ło się referendum konstytucyjne, które usankcjonowało nową sytuację. W referen
dum znakomita większość głosujących poparła zmiany w konstytucji, jak również 
powołanie szefowej tymczasowego rządu Rozy Otunbajewej na stanowisko prezy
denta kraju do końca 2011 roku3". Nowa ustawa zasadnicza w myśl przyjętych roz
wiązań ma przekształcić dotychczasową republikę prezydencką w demokrację par
lamentarną. Można mieć jednak sporo zastrzeżeń i obaw co do przyszłego kształtu 
ustrojowego Kirgistanu.

Należy podkreślić, że problemy systemowe stanowią immanentną część central- 
noazjatyckiej rzeczywistości. Wynika to z wielu przesłanek. Tadeusz Bodio i Piotr 
Załęski wskazywali, że republiki zostały utworzone w sposób sztuczny w 1924 roku 
przez siły zewnętrzne, co doprowadziło do narzucenia im określonych modeli 
ustrojowych. Spoiwem stał się tu Jednolity system władzy, centralizm demokra
tyczny i monopolistyczna rola partii komunistycznej, sowietyzacja, gułagi itp.”310 311 312. 
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Po uzyskaniu niepodległości na początku lat 90. na budowie porządków konstytu
cyjnych wspomnianych państw w znacznej mierze zaważyła spuścizna sowiecka. 
Konstytucje były pisane zgodnie z intenc ami prezydentów, wyznaczających zakres 
i kształt dokonywanych reform demokratycznych. Obok dziedzictwa totalitaryzmu 
sowieckiego należy uwzględnić także elementy tradycji orientalnej, które wpływają 
na lokalny krajobraz313.

313 Szerzej zob.: ibidem, s. 253-267.
3H The World Factbook: Kyrgyzstan, 11 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html (23 IV 2012).
315 The Word Factbook: Tajikistan, 13 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html (23 IV 2012).
316 The World Factbook: Turkmenistan, 12 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia. 

gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html (23 IV 2012).
317 The World Factbook: Kazakhstan, 12 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html (23 IV 2012).
318 The World Factbook: Uzbekistan, 13 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html (23 IV 2012).
319 The World Factbook: Kazakhstan, 12 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html (23 IV 2012).
320 The World Factbook: Kyrgyzstan, 11 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html (23 IV 2012).
321 The World Factbook: Uzbekistan, 13 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html (23 IV 2012).
322 The World Factbook: Turkmenistan, 12 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia. 

gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html (23 IV 2012).
323 The Word Factbook: Tajikistan, 13 IV 2012, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/ 

library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html (23 IV 2012).

Nowa sytuacja polityczna w Kirgistanie będzie zatem niewątpliwie stanowić 
duże wyzwanie dla Rosji i Chin. Ta pierwsza do tej pory forsowała modele z silną 
pozycją prezydenta, co miało w jej mniemaniu stworzyć dogodne warunki do kon
troli krajów Azji Centralnej. Ostatnie lata pokazują jednak, że ich przywódcy stają 
się coraz bardziej niezależni, szukając oparcia i przeciwwagi dla wpływów Rosji 
w regionie. Mówiąc o sytuacji w Kirgistanie, nie można zapomnieć o konfliktach 
etnicznych trawiących cały region. Po obaleniu prezydenta Bakijewa, popieranego 
dotąd przez kirgiskie ugrupowania plemienne na południu kraju, rozgorzała ostra 
walka w Kotlinie Fergańskiej pomiędzy Kirgizami a Uzbekami. Konflikty mają 
swoje źródło głęboko zakorzenione w samym podziale granic. Ludność pochodze
nia uzbeckiego stanowi poważną część mozaiki etnicznej zarówno w Kirgistanie 
(13,8%)314, Tadżykistanie (15,3%)315, Turkmenistanie (5%)316, jak i Kazachstanie 
(2,8%)317. W samym Uzbekistanie co dwudziesty mieszkaniec jest pochodzenia 
tadżyckiego (5%), a co trzydziesty kazachskiego (3,3%)318. Nie należy zapominać 
również o mniejszości rosyjskiej, która w każdym z tych krajów stanowi znaczącą 
liczbę. Największe skupisko tej ludności znajduje się w Kazachstanie (23,7%)319 
i w Kirgistanie (12,5%)320, nieco mniejsze w Uzbekistanie (5,5%)321, Turkmenista
nie (4%)3“ oraz Tadżykistanie (1,1 %)323. Do konfliktów etnicznych w regionie do
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chodziło już wielokrotnie w przeszłości. Największe incydenty tego typu można 
było zaobserwować w 1990 roku w kirgiskim mieście Osz, gdzie doszło do star
cia Kirgizów z Uzbekami. Konflikty etniczne niewątpliwie wpływają pośrednio na 
chiński Xinjiang. Dlatego Pekin pozostaje żywo zainteresowany rozwojem sytu
acji w sąsiednich republikach i możliwymi konsekwencjami dla własnego teryto
rium. Zważywszy, że ujgurscy separatyści utrzymują bliskie więzi z radykalnymi 
ugrupowaniami islamskimi w regionie Azji Centralnej, Pekin nieustannie dąży do 
zwiększenia swoich wpływów w tych państwach i rozszerzania współpracy z tam
tejszymi władzami w zakresie zwalczania wszelkich ruchów terrorystycznych, eks
tremistycznych lub separatystycznych. Przy rozważaniu następstw politycznego 
przewrotu w Kirgistanie nie można zapominać o jeszcze jednej niezwykle istotnej 
kwestii. Ten kraj posiada bowiem kluczowe znacznie dla prowadzonej operacji woj
skowej NATO w Afganistanie, z uwagi na utrzymywanie nieopodal Biszkeku bazy 
w Manas. To aktualnie główny punkt przeładunkowy dla zaopatrywania wojsk wal
czących w Afganistanie. Nie dziwi zatem, iż ta kwestia budzi także żywe zaintere
sowanie Amerykanów, z uwagą obserwujących każdą zmianę w dotychczasowym 
układzie politycznym w Kirgistanie i krajach sąsiednich.

Afganistan
Obszar Azji Centralnej pomimo widocznych zagrożeń staje się sceną nieustannej 
rywalizacji mocarstw. Wejście chińskich koncernów na lokalne rynki pokazuje do
bitnie, iż Pekin jest gotów podejmować ogromne ryzyko w celu zapewnienia sobie 
odpowiednich dostaw surowcowych. Doskonałym przykładem tego typu zachowań 
są działania w Afganistanie, gdzie Chiny również prowadzą ożywioną działalność 
inwestycyjną. W listopadzie 2007 roku koncern China Metallurgical Group Cor
poration (MCC) wygrał przetarg warty 3 mid USD na trzydziestoletnią dzierżawę 
związaną z rozwojem dużego złoża miedzi w Aynak, leżącego 30 km od Kabulu. 
Udziałowcami w przedsięwzięciu obok posiadającego pakiet większościowy Chi
na Metallurgical Group Corporation zostali także Jiangxi Copper Corporation oraz 
Fujian Zijin Mining Group Company Ltd.324 Uruchomienie produkcji koncentratów 
miedzi ma nastąpić w 2013 roku. W pierwszej fazie projektu zakłada się roczne 
wydobycie na poziomie 200 tys. ton, z kolei w drugiej fazie ma ono wzrosnąć do 
500 tys. ton. Wielkość złóż Aynak szacuje się łącznie na 9 min ton325. Przykład Afga
nistanu świadczy, że Chiny, prowadząc zagraniczną ofensywę surowcową, nie zawa
hają się wejść w obszary niebezpieczne, charakteryzujące się napiętą sytuacją poli
tyczną i ciągłym zagrożeniem dla prowadzonych przedsięwzięć. Wszelkie działania 
w Azji Centralnej jeszcze długo będą obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym.

324 Zhang Mingai, 3 Chinese Firms to Develop Afghan Copper Mine, 23 XI 2007, State 
Council PRC.

325 P. Yam, China MCC: Afghan Copper Mine to Start Output in 2013, Reuters, 30 VI 2010.
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Chiny stopniowo rozszerzają swoje zaplecze na afgańskim rynku, domaga
jąc się respektowania własnego stanowiska przez innych. Wizja chińska koliduje 
w tym względzie z amerykańskim pomysłem na rozwiązywanie problemów Afga
nistanu. Sojusznikiem Pekinu w tej sprawie pozostaje Pakistan. Wedle afgańskich 
urzędników miał on przekonywać prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja, by ten 
nie skupiał się na budowaniu długoterminowego strategicznego partnerstwa ze Sta
nami Zjednoczonymi, ale podjął bliższą współpracę z Pakistanem i jego chińskim 
sojusznikiem, w celu uzyskania pomocy dla porozumienia pokojowego z Talibami 
oraz odbudowy gospodarki326. Pomysł natychmiast został rozwinięty przez chińskie 
media. Li Xiguang z Centrum Studiów Pakistańskich na Uniwersytecie Qinghua 
(Tsinghua University Center for Pakistan Studies), odwołując się na łamach „Global 
Times” do wspólnych doświadczeń historycznych i kulturowych, podkreślił, że góry 
Pamir stanowiły przez tysiące lat miejsce wymiany towarów, idei, kultur, religii po
między Chinami a światem arabskim i Europą. Po śmierci Osamy bin Ladena Chiny 
muszą na nowo zdefiniować problem Afganistanu. Nie powinny tracić czasu, by 
ożywić współpracę regionalną z Pakistanem i Afganistanem, wykorzystując poten
cjał legendarnego Jedwabnego Szlaku. Wcześniejsze próby ożywienia tej trasy zo
stały zastopowane, najpierw przez interwencję sowiecką, a potem działania NATO 
w Afganistanie. Jako odpowiedzialne mocarstwo i jednocześnie największy sąsiad 
Afganistanu, Chiny powinny wykorzystać swoje wpływy do zakończenia interwen
cji NATO na tym terytorium. Zdaniem Li, Chiny wespół z Pakistanem i Afgani
stanem powinny w przyszłości utworzyć strategiczne partnerstwo w ramach grupy 
Pamiru, w celu wspierania trwałego pokoju i dobrobytu w regionie. Kraje te mogły
by ożywić historyczną trasę, przy zwiększeniu chińskich inwestycji w infrastruk
turę, połączenia drogowe, energetyczne oraz sieci elektryczne łączące Afganistan 
i Pakistan z Chinami. Wojna w Afganistanie przynosi szkodę nie tylko interesom 
narodowym kraju, ale niesie ze sobą także zagrożenie dla rozwoju regionalnego 
i współpracy. W grupie Pamir Chiny mogą odgrywać rolę mediatora, wspierając 
rządy Afganistanu i Pakistanu w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych327.

M. Rosenberg, Karzai Told to Dump U.S., „The Wall Street Journal”, 27 IV 2011.
327 Li X i g u a n g, New Silk Road Could Revitalize War-Tom Afghanistan, „Global Times”, 6 VI2011.

Polityka Chin wobec Azji Centralnej charakteryzuje się praktycznym podej
ściem. Możliwość pozyskiwania surowców w bliskim sąsiedztwie stanowi ko
rzystną alternatywę wobec transportowych szlaków morskich. Pekin stara się wy
pracować atrakcyjną ofertę dla krajów regionu zarówno w sensie ekonomicznym, 
jak i komunikacyjnym. W tej ostatniej kwestii zadziwia skala nowych pomysłów. 
W 2007 roku Chiny ogłosiły, iż w związku z rozszerzającymi się powiązaniami go
spodarczymi zamierzają wybudować dwanaście szlaków komunikacyjnych, które 
połączą zachodnie obszary kraju z miastami Azji Centralnej. Administracja trans
portowa Regionu Autonomicznego Xinjiang poinformowała o rozbudowie sie
ci połączeń drogowych z Rosją, Kazachstanem, Tadżykistanem oraz Pakistanem.
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Najdłuższym planowanym odcinkiem, liczącym 1680 km, została autostrada, która 
połączyła Urumqi, stolicę Xinjiangu, ze stolicą Uzbekistanu Taszkientem, irańskim 
Meszhedem oraz tureckim Stambułem328.

328 Twelve New Highways to Link Central Asia, 6 IV 2007, State Council PRC.

Duże znaczenie w kontekście podejmowanych inwestycji infrastrukturalnych 
ma odwoływanie się do historycznych uwarunkowań. Nawiązania do Jedwabnego 
Szlaku mają przypominać tamtejszym społeczeństwom o silnych więzach łączących 
niegdyś tę przestrzeń geograficzną z Chinami. Pekin przedstawia korzystne warun
ki współpracy, jednoznacznie sprzeciwiając się ingerowaniu w wewnętrzne sprawy 
drugiej strony. Stosując podejście związane z budową relacji partnerskich, uzyskuje 
przewagę nad innymi wielkimi mocarstwami zaangażowanymi w Azji Centralnej.

Nowy wymiar relacji z Ameryką Łacińską
W polityce energetycznej Pekinu nowa rola przypada dzisiaj krajom Ameryki Ła
cińskiej. Przez długi czas, po proklamowaniu ChRL, region ten sytuował się na me
andrach chińskiego zainteresowania. W kontekście szukania przyczyn takiego sta
nu rzeczy Jan Rowiński wymieniał odległość geograficzną, słabość historycznych 
kontaktów, odmienność kulturowo-cywilizacyjną i obyczajową, znikomą wzajemną 
wiedzę o sobie nawzajem, jak również brak wspólnych interesów. Tenże autor wy
odrębnił cztery etapy w polityce Pekinu wobec Ameryki Łacińskiej. Pierwszy, przy
padający na lata 50. do połowy lat 60. XX wieku, przy braku oficjalnych stosunków 
dyplomatycznych, charakteryzował się próbami budowy alternatywnych pomostów 
zmierzających do przetarcia szlaków. Przejawem działań w tym okresie była in
tensyfikacja kontaktów osobowych i handlowych. Wtedy powstały biura stałych 
korespondentów agencji Xinhua, którym przypadała de facto rola nieoficjalnych 
przedstawicielstw ChRL, spełniających obok funkcji informacyjnych i prasowych 
również dyplomatyczne, konsularne oraz handlowe. W tej fazie niewątpliwym suk
cesem było nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Kubą w randze ambasado
rów (24 września 1960 roku). Drugi etap, przypadający na lata 1964-1969, to okres 
„rewolucyjnej obecności” oraz tworzenie samodzielnych pozycji w ramach lewi
cowych i rewolucyjnych ruchów w Ameryce Łacińskiej. Polityka zagraniczna Pe
kinu tego okresu stanowiła pochodną wydarzeń wewnątrzkrajowych. W pierwszej 
fazie „rewolucji kulturalnej” (1966-1969) Chiny wydatnie wspierały powstające za 
granicą partie maoistowskie. Trzeci etap, przypadający na lata 70., to całkowita re
orientacja w zakresie stosowanych dotychczas metod działania na arenie między
narodowej. Zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi na początku lat 70. oraz przyjęcie 
ChRL do ONZ doprowadziły do wycofania poparcia i pomocy dla ruchów skrajnie 
lewackich. ChRL nawiązała w tym okresie stosunki dyplomatyczne z jedenastoma 
krajami Ameryki Łacińskiej (m.in. z Chile, Peru, Meksykiem, Argentyną, Brazylią 
i Wenezuelą). Kolejny etap, przypadający na lata 80. i 90., to wyraźne odejście przez 



180 Aktywność chińskich przedsiębiorstw państwowych na rynkach zagranicznych

Pekin od ideologicznych kryteriów kształtowania relacji ze światem zewnętrznym, 
co zaowocowało nawiązywaniem stosunków dyplomatycznych z kolejnymi jedena
stoma krajami regionu329.

329 Szerzej zob.: J. Rowiński, Chiny - Ameryka Łacińska: szanse i wyzwania na progu XXI 
w., [w:] Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, red. M.F. Gawrycki, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2007, s. 101-108, Biblioteka Azji i Pacyfiku.

330 Growth Rate of Chinas Trade with Latin America and Caribbean Decreased in 2008, 
„Peoples Daily”, 4 III 2009.

Ameryka Łacińska stanowi poważne wyzwanie dla Pekinu, zważywszy, że 
dwanaście krajów regionu nadal uznaje władze Republiki Chińskiej na Tajwanie. 
Wydaje się, iż aspekt gospodarczy będzie w przyszłości odgrywał kluczową rolę 
w kontekście zmian w tym układzie. O wzrastającej roli Ameryki Łacińskiej świad
czy dynamicznie rosnąca wymiana handlowa. W 2008 roku osiągnęła ona pułap 
143,4 mld USD, co w zestawieniu rocznym oznaczało wzrost o blisko 40%. Z czte
rema państwami regionu wzajemna wymiana handlowa przekroczyła sumę 10 mld 
USD. Stawce wyraźnie przewodziła Brazylia (48,5 mld USD), przed Meksykiem 
(17,56 mld USD), Chile (17,5 mld USD) oraz Argentyną (14,4 mld USD)330.

Tabela 36. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w Ameryce Łacińskiej (w mld USD) - 2009.

Państwo
Import 
z Chin

Eksport 
do Chin

Łącznie

Brazylia 14,12 28,28 42,40
Chile 4,93 12,91 17,84
Meksyk 12,29 3,90 16,19
Argentyna 3,48 4,32 7,80
Wenezuela 2,81 4,38 7,19
Panama 6,52 0,03 6,55
Peru 2,10 4,45 6,55
Kolumbia 2,40 0,98 3,38
Kostaryka 0,54 2,64 3,18
Ekwador 1,00 0,76 1,76
Urugwaj 0,82 0,73 1,55
Kuba 0,97 0,57 1,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook - 2010, National Bu
reau of Statistics of China, China Statistic Press, Beijing 2011.

5 listopada 2008 roku rząd chiński wydał China’s Policy Paper on Latin Ameri
ca and the Caribbean, pierwszy dokument określający cele oraz zasady współpracy 
wobec regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wśród ogólnych zasad wymieniano: 
• wzajemny szacunek i zaufanie oraz poszerzanie zakresu wspólnej płaszczyzny 

porozumienia; w oparciu o pięć zasad pokojowego współistnienia traktowanie in
nych z uwzględnieniem zasady równości i szacunku; intensyfikacja dialogu i za
ufania politycznego; wzajemne zrozumienie dla wspólnych interesów i zagrożeń;
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• pogłębianie współpracy ekonomicznej i osiąganie obopólnych korzyści (win- 
-win results)',

• intensyfikacja wymiany kulturowej i osobowej;
• respektowanie zasady Jednych Chin” jako podstawy budowania relacji Chin 

z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów331.

331 Szerzej zob.: Chinas Policy Paper on Latin America and the Caribbean, Beijing, 5 XI 2008, 
[w:J Chinas Foreign Affairs 2009, Department of Policy Planning, Ministry of Foreign Affairs 
Peoples Republic of China, World Affairs Press, Beijing 2009, s. 591-603.

332 Costa Rica, Chile to Promote Alliance of the Pacific’, „People’s Daily” (Xinhua), 8 VII2011.
333 Chinese Investment Rises in Latin America, „China Daily” (Xinhua), 28 V 2009.

Na początku lipca 2011 roku na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Chile 
i Kostaryki, Rene Castro oraz Alfredo Moreno, doszło do uzgodnienia w sprawie 
promowania nowej inicjatywy „Alians Pacyfiku” (Alliance of the Pacific), podję
tej w celu zwiększenia współpracy pomiędzy krajami Ameryki Łacińskiej oraz Azji 
i Pacyfiku. Wspólny blok został uruchomiony 28 kwietnia przez przywódców Chile, 
Peru, Meksyku i Kolumbii, w momencie podpisywania paktu na rzecz pogłębienia 
istniejących powiązań handlowych z Azją oraz dalszego otwarcia drzwi do lukra
tywnych rynków azjatyckich332.

Chińskie inwestycje w Ameryce Łacińskiej od kilku lat wykazują stałą tendencję 
wzrostową. W maju 2009 roku mówiła o tym sekretarz wykonawczy Komisji Go
spodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (United Nations Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean - ECLAC) Alicia Barcena, wskazując, że mają 
one istotne znacznie w takich sektorach, jak górnictwo, węglowodory oraz prze
mysł samochodowy. W 2008 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie 
wyniosły łącznie 128,3 mid USD. Kraje rozwinięte, głównie USA, pozostały w dal
szym ciągu głównym źródłem regionalnych inwestycji, ale jednocześnie wyraźnie 
wzrosła rola krajów rozwijających się pod przewodnictwem Azji. Na same Chiny 
przypadała połowa z całej sumy zainwestowanej przez tę grupę. Barcena przypo
mniała, że Chiny porozumiały się z Brazylią w sprawie wsparcia Petrobrasu kwotą 
10 mid USD w ciągu pięciu lat w zakresie jego wysiłków związanych z eksploracją 
zasobów Atlantyku. Równocześnie podpisały one porozumienie z Kubą dotyczą
ce sprzedaży autobusów. W dodatku Pekin często dokonywał inwestycji poprzez 
strony trzecie. Wśród przykładów należy wymienić porozumienie pomiędzy Alu
minium Corporation of China a anglo-australijskim koncernem Rio Tinto w sprawie 
wspólnej inwestycji 19,5 mid USD w peruwiańskie kopalnie, a także porozumienie 
China Metals z australijskim Oz Minerals dotyczące inwestycji 17 mid USD w ko
palnie w Ameryce Łacińskiej333.

Wydaje się, że trend wzrostowy utrzyma się w ciągu najbliższych lat. Wedle 
raportu ECLAC w 2010 roku na Chiny przypadało 9% wszystkich inwestycji do
konanych w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów, co sytuowało je na równi za 
Stanami Zjednoczonymi (17%) i Holandią (13%), ale przed Kanadą i Hiszpanią 
(po 4%). Chińskie przedsiębiorstwa zainwestowały około 15 mid USD. Znakomi
ta większość tych inwestycji, bo ponad 90%, koncentrowała się wokół wydobycia 
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surowców naturalnych. W przyszłości można spodziewać się większej różnorod
ności w zakresie podejmowanych inwestycji, gdyż Pekin wyraża zainteresowanie 
także innymi obszarami”'’.

Wenezuela
Na głównego partnera energetycznego Chin w regionie wyrasta Wenezuela. 
W 2008 roku wartość wzajemnych obrotów handlowych wyniosła, wedle szacun
ków wenezuelskiego banku państwowego Bancoex, 8,9 mld USD. Dla porównania 
w 1999 roku było to zaledwie 85,5 min USD”5. Podczas wizyty prezydenta Hugo 
Cháveza w Pekinie, w drugiej połowie 2008 roku, doszło do zawarcia kilkunastu 
porozumień w sprawach energetyki. Na podstawie osiągniętych uzgodnień, zgodnie 
z oświadczeniem wenezuelskiego ministra energetyki i ropy naftowej Rafaela Ra- 
mireza, w 2009 roku do Chin dziennie miało docierać 500 tys. baryłek ropy (przy 
ówczesnych 364 tys.). Przed podpisaniem porozumień Wenezuela zaspokajała 4% 
chińskiego zapotrzebowania na ropę. Zmiana limitu dostaw pozwoliła zwiększyć 
ten pułap do 5%. Warto nadmienić, że przy okazji wizyty Cháveza podjęto także 
decyzję o zwiększeniu założonych dwa lata wcześniej wspólnych limitów inwesty
cyjnych z 6 do 12 mld USD”°.

334 UN Body: China is New Major Investor in Latin America, „People’s Daily” (Xinhua), 5 V 2011.
355 China Lends Venezuela $20b, Secures Oil Supply, „China Daily”, 19 IV 2010.
336 Chiny i Wenezuela zwiększają współpracę energetyczną, „Puls Biznesu”, 24 IX 2008.
337 CNCP in Wenezuela, China National Petroleum Corporation, http://www.cnpc.com.cn/ 

eng/cnpcworldwide/sandcentamerica/Venezuela (13 IV 2012).

Dużą aktywność na wenezuelskim rynku naftowym od końca lat 90. wykazuje 
końcem China National Petroleum Corporation. W lipcu 1997 roku wygrał on prze
targi związane z wydobyciem ropy w obszarach Intercampo oraz Wschodnie Cara
coles. Z kolei 23 grudnia 2004 roku podpisał porozumienie o współpracy z państwo
wym przedsiębiorstwem Petróleos de Venezuela (PdVSA) w zakresie eksploracji 
pól naftowych Zumano. Dwa lata później wspomniane przedsiębiorstwa utworzyły 
spółkę joint venture, w której CNPC przejął mniejszościowy pakiet 40% udziałów. 
W następnym roku prezydent Hugo Chávez przyznał CNPC prawo do eksploracji 
i rozwoju pól Zumano w porozumieniu z Petrozumano”7.

Chiny w styczniu 2010 roku wyraziły zgodę na budowę wspólnej chińsko-we- 
nezuelskiej rafinerii. Ostateczną zgodę na realizację projektu w Jieyang w prowin
cji Guangdong na południu Chin wyraziła Komisja ds. Rozwoju i Reform. Projekt 
realizowany jako wspólne przedsięwzięcie CNPC oraz wenezuelskiego PdVSA bę
dzie kosztował 10 mld USD. Ten pierwszy projekt rafineryjny realizowany przez 
Wenezuelę za granicą z pewnością wzmocni jej pozycję na rynkach azjatyckich. 
W wybudowanej rafinerii będzie przetwarzanych 400 tys. baryłek dziennie. Wedle 334 * 336 337 

http://www.cnpc.com.cn/
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Reutersa stanie się ona zapewne pierwszą dużą rafinerią typu greenfielcP™ wybu
dowaną w Chinach po 2010 roku. To kolejna inwestycja dotycząca budowy rafi
nerii przeprowadzana wespół z zagranicznymi partnerami. Obok niej realizowany 
jest wspomniany wcześniej projekt z udziałem Kuwejtu i Sinopec w Guangdongu. 
Dodatkowo pojawia się pomysł budowy rafinerii we współpracy CNPC z rosyjskim 
Rosnieftem”’.

W Wenezueli ścierają się ze sobą interesy wielu wpływowych graczy. Szczegól
nie warto w tym miejscu zwrócić uwagę na Rosję, skutecznie rywalizującą o przy
chylność tamtejszych władz z Chinami. Na początku kwietnia 2010 roku Moskwa 
ustami swojego wiceministra finansów Dmitrija Pankina poinformowała o udziele
niu Wenezueli pożyczki w wysokości 2,2 mld USD. Zwrot pożyczki został rozpisa
ny na okres siedmiu lat, od 2012 do 2019 roku. Z tej puli ma być przede wszystkim 
finansowany zakup dziewięćdziesięciu dwóch czołgów T-72, a także system bro
ni artyleryjskiej Smerch. Od 2005 roku Wenezuela zakupiła w Rosji uzbrojenie na 
łączną sumę 4 mld USD’40.

Wenezuela budzi zainteresowanie Moskwy nie tylko jako ważny importer bro
ni, ale również jako interesujący rynek surowcowy. Potwierdzeniem zacieśnianych 
relacji w obszarze energetycznym było zawarte w 2010 roku porozumienie dotyczą
ce wspólnych działań wydobywczych na polach naftowych Junin 6, w pasie Ori- 
noko, których zasoby szacuje się na 53 mld baryłek. Spółka rosyjsko-wenezuelska 
zaplanowała wydobycie 50 tys. baryłek dziennie w 2010 roku, z opcją zwiększe
nia w przyszłości tego pułapu do 450 tys. Warto nadmienić, że we wrześniu po
przedniego roku wenezuelskie przedsiębiorstwo państwowe Petróleos de Venezu
ela i konsorcjum rosyjskich firm, obejmujące Rosnieft, Gazprom, Łukoil, TNK-BP 
oraz Surgutneftegaz, podpisały stosowne porozumienie dotyczące projektu Junin 6. 
W utworzonym joint venture PdVSA przejęło 60% udziałów, a rosyjskie konsor
cjum pozostałą część’'".

Doświadczenia ostatnich kilku lat pokazują wyraźnie, iż Hugo Chávez zaini
cjował nowe otwarcie w dostępie do roponośnych obszarów Orinoko. Po wcze
śniejszym odebraniu koncesji na eksploatację tamtejszych złóż firmom ze Stanów 
Zjednoczonych pojawiła się szansa na wypełnienie pustki przez Rosjan oraz Chiń
czyków. Problem, jaki może się tu jednak pojawić w niedalekiej przyszłości, to brak

338 Inwestycje typu greenfield oznaczają podejmowanie przedsięwzięć od podstaw (budowa 
przedsiębiorstwa od podstaw). Powstają one na terenach nieprzygotowanych lub posiadających 
wyłącznie podstawową infrastrukturę. To jedna z dwóch form bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Obok inwestycji typu greenfield mamy do czynienia także z typem brownfield 
oznaczającym dokonywanie inwestycji na bazie już istniejącej infrastruktury, przejęcie istniejącego 
już przedsiębiorstwa i jego restrukturyzacji bądź też podjęcie współpracy z partnerem lokalnym 
w formie wspólnego przedsięwzięcia joint venture.

339 CNPC, Venezuela’s China Refinery Wins Beijing’s Nod, Reuters, 21 I 2010.
340 Russia's $2 bln Loan to Venezuela Not Linked to Arms Sales, RIA Novosti, 2 IV 2010.
3,11 Russia, Venezuela Sign Deal to Jointly Develop Junin 6 Oil Field, RIA Novosti, 1 IV 2010. 
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zaawansowanej technologii, którą dysponowali wcześniej Amerykanie, posiadający 
doświadczenie w wydobyciu bardzo ciężkiej ropy, która dominuje w pasie Orinoko.

Chavez umiejętnie rozgrywa swoją partię, balansując pomiędzy Pekinem a Mo
skwą. Gra idzie o wysoką stawkę, o czym doskonale wiedzą Chińczycy. Dlatego 
też podejmują działania, które mogą wzmocnić ich pozycję wobec konkurencji. 
17 kwietnia 2010 roku, podczas spotkania w Caracas wysokich przedstawicieli 
chińskiego rządu i środowisk biznesowych pod przewodnictwem Zhang Guobao 
z prezydentem Chavezem, padła zgoda na udzielenie Wenezueli pożyczki w wy
sokości 20 mid USD. To jedno z siedmiu porozumień o współpracy podpisanych 
przez obydwa kraje. Warte podkreślenia jest to, iż część pożyczanej sumy będzie 
wypłacona w yuanach, co ma stanowić test dla chińskiej waluty w kontekście pla
nów jej umiędzynarodowienia. Rysuje się tu zatem ciekawa alternatywa dla dola
ra, zwłaszcza w obrocie zasobami naftowymi. W wyniku osiągniętych uzgodnień 
China Development Bank udzieli Wenezueli pożyczki w wysokości 10 mid USD 
oraz 70 mid RMB (10,25 mid USD)’42. Z funduszu pożyczkowego mającego cha
rakter długofalowy zostaną zrealizowane zapewne główne inwestycje w sektorach 
energetycznym, wydobywczym, rolniczym, infrastrukturalnym, budowlanym oraz 
technologicznym. Pożyczka została przyznana obok już istniejącego funduszu in
westycyjnego 12 mid USD, z którego realizowane są wspólne projekty rozwojowe 
w Wenezueli. Kraj ten dostarcza obecnie 460 tys. baryłek ropy dziennie do Chin. 
Ropa stanowi w tym aspekcie odpłatę za wniesienie 8 mid USD przez Pekin z tego 
funduszu w realizację infrastrukturalnych projektów w Wenezueli342 343. Kluczowe spo
śród kwietniowych porozumień koncentrowało się wokół sektora naftowego. Jedno 
z nich mówiło o utworzeniu spółki joint venture pomiędzy Petrochina oraz PdVSA, 
powołanej dla realizacji wydobycia i rafinacji ciężkiej ropy w Bloku Junin 4 w pasie 
Orinoko. Petrochina podpisała wstępne porozumienie dotyczące czterech projektów. 
PdVSA pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki (60% udziałów w tym 
Bloku), a pozostałą część obejmie Petrochina. W trakcie dwudziestopięcioletniego 
okresu ważności umowy strony zamierzają wydobyć 2,9 mid baryłek. Szacuje się, 
że w czterech blokach w pasie Orinoko znajdują się zasoby liczące 8,7 mid baiy- 
łek ropy naftowej344. Jednocześnie w ramach osiągniętych uzgodnień wenezuelski 
National Oil Company podpisał porozumienie z Petrochina w sprawie dostarczania 
ropy do Chin, jako formę zabezpieczenia dla spłaty długu. W kontekście samego 
Bloku Junin 4 przewidziano inwestycje rzędu 16 mid USD już w ciągu pierwszych 
trzech lat, co pozwoli zwiększyć tamtejsze możliwości wydobywcze do 400 tys. 
baryłek dziennie345. Podpisane umowy dotyczyły również budowy trzech zakła
dów elektrycznych zasilanych koksem naftowym, wytwarzających 300 MW każdy. 
Dodatkowo zapowiedziano budowę fabryki termoelektrycznej w mieście Merida 
o łącznych mocach produkcyjnych 500 MW346. Koniunktura wydaje się sprzyjać

342 China Offers $20 Billion Loan to Venezuela for Oil Supplies, „Global Times", 20IV 2010.
343 China Lends Venezuela $20b...
344 China Offers $20 Billion Loan...
345 Ibidem.
346 China Lends Venezuela $20b...
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obydwóm stronom. Plany kooperacji wpisują się w strategię realizowaną przez sa
mego Cháveza, który wskazał sumę 120 mld USD, którą należy przeznaczyć w cią
gu najbliższych siedmiu lat na inwestycje w pasie Orinoko we wschodniej części 
kraju, co pozwoliłoby zwiększyć dzienną produkcję do około 1 min baryłek ropy347.

347 Ibidem.
348 $10b Loan-Oil Deal Lubricates Trade, „People’s Daily", 20 V 2009.
M’ J. Lima, Sinopec to Invest $7.1 Billion in Repsol’s Brazil Unit, 1 X 2010, Bloomberg, http:// 

www.bloomberg.com/news/2010-10-01/repsol-to-sell-a-7-l-billion-stake-in-brazil-unit-to- 
china-petrochemical.html (13 IV 2012).

Brazylia

Nowe otwarcie w kontekście polityki surowcowej Pekinu zaznacza się w relacjach 
z Brazylią, największym partnerem handlowym w Ameryce Łacińskiej. Od dłuż
szego czasu można zaobserwować stopniowe zacieśnianie współpracy w zakresie 
handlu i inwestycji z tym krajem. O rosnącej współzależności świadczy powołana 
do życia w maju 2004 roku Brazylijsko-Chińska Komisja Koordynacji i Współpracy 
Wysokiego Szczebla (Brazil-China High Level Coordination and Coopération Com
mission - Cosban). Określa ona ramy kooperacji w takich dziedzinach, jak polityka, 
gospodarka, nauka i technologia, rolnictwo, kultura i edukacja, przestrzeń kosmicz
na, energia i surowce, przemysł informatyczny, inspekcje sanitarne. Pierwsze spo
tkanie w ramach Cosban odbyło się w 2006 roku.

W odniesieniu do Brazylii Pekin stosuje podobną praktykę działania, jak w przy
padku Wenezueli, dostarczając hojnych kredytów i licząc na dostęp do źródeł su
rowcowych. 19 maja 2009 roku Chiny wyraziły zgodę na udzielenie przez China 
Development Bank pożyczki w wysokości 10 mld USD brazylijskiej firmie nafto
wej Petrobras, w zamian za gwarantowane dostawy 200 tys. baryłek ropy dziennie 
w okresie dziesięciu lat firmie Sinopec. Obydwie firmy naftowe podpisały jednocze
śnie list intencyjny w sprawie wspólnych poszukiwań ropy naftowej oraz współpracy 
w przemyśle petrochemicznym348. Zainteresowanie brazylijskim rynkiem naftowym 
wzmogło się po tym, jak dwa lata wcześniej Brazylia dokonała spektakularnych od
kryć nowych pokładów ropy kilkaset kilometrów od wybrzeży kraju. Udziałowcem 
w eksploatacji złóż ma być, obok prywatnych koncernów, przede wszystkim Petro
bras, w którym państwo ma zagwarantowaną ponad połowę udziałów.

W Brazylii zauważa się coraz więcej przejawów ożywionej aktywności chiń
skich przedsiębiorstw. 1 października 2010 roku Sinopec uzgodnił warunki nabycia 
za 7,1 mld USD 40% udziałów w Repsol YPF, brazylijskim oddziale należącym do 
hiszpańskiego Repsol. Ten ostatni zachowa pakiet większościowy w spółce Repsol 
YPF. Z kolei w maju 2010 roku norweski Statoil ASA osiągnął porozumienie z Chi
na Sinochem Group w sprawie sprzedaży za 3,07 mld USD 40% udziałów w brazy
lijskich złożach Peregrino349.

http://www.bloomberg.com/news/2010-10-01/repsol-to-sell-a-7-l-billion-stake-in-brazil-unit-to-china-petrochemical.html


186 Aktywność chińskich przedsiębiorstw państwowych na rynkach zagranicznych

Ekwador

Ważne miejsce w polityce energetycznej Pekinu wśród krajów latynoskich zajmuje 
Ekwador. Ciekawość budzą duże złoża roponośne ulokowane w północno-wschod
niej części tego kraju. Wśród największych pól naftowych należy wymienić Shu- 
shufindi, Sacha, Dorine oraz Eden Yuturi. China National Petroleum Corporation 
pojawił się na ekwadorskim rynku już w 2003 roku. W sierpniu tegoż roku uzgodnił 
warunki porozumienia o współpracy z Petroecuador dotyczącego zasobnego w ropę 
naftową i gaz ziemny złoża Bloku 11, zlokalizowanego w prowincji Sucumbios we 
wschodniej części kraju. Dwa miesiące później CNPC przejął Blok 11. W 2005 roku 
CNPC, wespół z Sinopec, dokonał zakupu udziałów i prawa do rozwoju pięciu blo
ków zasobnych w ropę i gaz, będących własnością koncernu Encana. Na tej pod
stawie powstało Andes Petroleum Ecuador Ltd., w którym CNPC przejął pakiet 
większościowy (52%). Na początku 2006 roku Andes Petroleum uzyskał prawo 
do poszukiwań i badań w pięciu blokach na powierzchni ponad 5,6 tys. km2 we 
wschodniej części Basenu Oriente350.

.«o CNPC ¡n Equador, China National Petroleum Corporation, http://www.cnpc.com.cn/eng/ 
cnpcworldwide/sandcentamerica/Ecuador (13 IV 2012).

551 Ecuador Negotiates $1 Billion Loan With China, „The Wall Street Journal”, 2 VII 2010.
352 Ibidem.

Ekwador mocno ukierunkowuje się na Azję w celu dywersyfikacji swoich ryn
ków eksportowych. W czerwcu 2009 roku uzyskał 1 m Id U SD pożyczki ze strony 
China Development Bank, przeznaczonej głównie na realizację projektów w infra
strukturze i sektorze energetycznym. Według podjętych uzgodnień państwowa spół
ka naftowa Petroecuador będzie dostarczać dziennie w ramach spłaty długu 36 tys. 
baryłek ropy lub paliw chińskiemu koncernowi Petrochina ze swoich pól w Oriente 
i Napo. Warto podkreślić, że była to już druga (tym razem udana) próba osiągnię
cia porozumienia, gdyż rok wcześniej debatowano już na ten temat, jednak władze 
ekwadorskie uznały wtedy, że warunki zaproponowane przez Pekin nie były zbyt 
korzystne. Warto podkreślić, że w 2009 roku Petroecuador i Petrochina podpisały 
dwuletni kontrakt na dostawy ropy do Chin. O znaczeniu nowego rynku świadczy 
również porozumienie z połowy 2010 roku pomiędzy Ekwadorem a Eximbank of 
China o udzieleniu pożyczki w wysokości 1,7 mld USD na okres piętnastu lat. Ta 
ogromna suma zostanie przeznaczona na realizację kompleksu hydroelektryczne- 
go Coca Codo Sinclair, który będzie budowany przez chiński Sinohydro Corpora
tion351. Tama Coca Codo Sinclair będzie usytuowana u podnóża Andów w dżungli 
amazońskiej, około 75 km od Quito. To porozumienie właściwie otwiera szeroko 
drzwi dla dalszych projektów w różnych gałęziach przemysłu. Chińczycy wykazują 
od kilku lat zainteresowanie ekwadorskim rynkiem górniczym, elektrycznym, ener
getycznym i energii wiatrowej. Mówiąc o planach inwestycyjnych Chińczyków, 
uwagę zwraca podjęta dyskusja na temat możliwości przeznaczenia przez nich 
600 min USD na kolejny projekt hydroelektryczny Sopladora w Ekwadorze352. 
Zainteresowanie budzi także rynek miedzi. W 2009 roku chiński koncern nabył 

http://www.cnpc.com.cn/eng/
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kopalnię miedzi w Ekwadorze za 4,41 mid RMB. 29 grudnia tego roku Tongling 
Nonferrous poinformował, że jego główny udziałowiec Tongling Nonferrous 
Metals Group Holdings Co., Ltd., po utworzeniu spółki joint venture z China Ra
ilway Construction Corporation, przejął 66,67% udziałów w kanadyjskim Cor
riente Resources’53.

353 Chinese Company Acquires Canadian Copper Mine in Ecuador for 4.4 bln RMB, „People’s 
Daily”, 30 XII 2009.

354 J. Rowiński, Chiny - Ameryka Łacińska: szanse i wyzwania na progu XXI w., s. 100.
355 B. Keen, K. Haynes, A History of Latin America, Houghton Mifflin Harcourt Publishing 

Company, Boston-New York 2009, s. 245.
356 Minister: Peru’s Free Trade Pact with China to Boost Export, „China Daily” (Xinhua), 

1 III 2010.
357 Peru, China Sign 3.07-mln-dollar Cooperation Agreement, „Peoples Daily” (Xinhua), 25 V 2011.
359 M. Salazar, Social Responsibility Missing in Growing Trade Ties, Inter Press Service News 

Agency, 3 II 2010.

Peru

Chińczycy obecni są także w Peru. Z tym krajem wiążą ich szczególne więzi histo
ryczne, zważywszy, żc Peru było pierwszym krajem latynoamerykańskim, z którym 
nawiązano stosunki dyplomatyczne w czerwcu 1874 roku. Dekadę później w Limie 
zostało otwarte pierwsze w Ameryce Łacińskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne 
rządzącej wtedy Chinami mandżurskiej dynastii Qing353 354. Pomiędzy 1849 a 1875 ro
kiem w sumie około 90 tys. chińskich kulisów pracowało przy wydobyciu ptasiego 
nawozu - guano - oraz przy budowie kolei355. Od I marca 2010 roku pomiędzy 
obydwoma krajami obowiązuje porozumienie o wolnym handlu. Aktualnie Chiny 
pozostają drugim co do wielkości partnerem handlowym Limy. Chińskie inwesty
cje w tym kraju przekroczyły 1,2 mld USD do końca 2009 roku, co oznacza, że 
należały one do największych spośród wszystkich inwestycji azjatyckich krajów356. 
Chińczycy angażują się również na płaszczyźnie pomocowej. W latach 2006-2010 
Peru uzyskało od Chin łącznie 120 min RMB (18,5 min USD) w ramach pomo
cy rozwojowej. Pod koniec maja 2011 roku udzielili kolejnej pożyczki, tym razem 
w wysokości 20 min RMB (3,07 min USD), na rozwój peruwiańskich sektorów 
związanych z edukacją, kulturą i zdrowiem357. Chińska obecność zauważalna jest 
w peruwiańskim przemyśle górniczym, głównie miedzi. Aktywną działalność prze
jawiają takie firmy, jak: Aluminium Corporation of China (Chinalco) - prowadząca 
operacje wydobycia miedzi w Toromochow w centralnoandyjskim regionie Junin, 
oraz Zijin Consortium - administrująca Rio Blanco w północnej prowincji Pjura 
(projekt znany również jako Majaz)358. Podobnie rzecz wygląda w odniesieniu do 
Chile, Kuby, Wenezueli oraz Argentyny, które to kraje również pozostają głównym 
źródłem zaopatrzenia Chin w metale, głównie miedź, żelazo i złoto.
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Chińskie koncerny są zaangażowane w procesy poszukiwawcze i wydobywcze 
w Peru, niemniej skala tych przedsięwzięć nie jest zbyt duża. Pierwsze inwesty
cje CNPC w Peru sięgają połowy lat 90. ubiegłego wieku. W styczniu 1994 roku 
i w październiku roku następnego koncern nabył kolejno Bloki 6 i 7 na polach nafto
wych Talara w północno-wschodniej części Peru. Pod koniec 2009 roku wydobycie 
z tych pól sięgało 5 tys. baryłek dziennie. 11 lipca 2003 roku końcem uzgodnił wa
runki porozumienia z Pluspetrol dotyczącego Bloku l-AB/8 (w tym przedsięwzięciu 
CNPC przejął 45% udziałów). Obok tego CNPC zawarł jeszcze 7 grudnia 2005 roku 
kontrakt z peruwiańskim ministerstwem energetyki i górnictwa w sprawie Bloków 
111 oraz 113 w południowo-wschodniej części kraju. Trzeba jednak pamiętać, że 
wspomniane przedsięwzięcia obarczone są dużym ryzykiem inwestycyjnym359.

359 CNPC in Peru, China National Petroleum Corporation, http://www.cnpc.com.cn/eng/ 
cnpcworldwide/sandcentamerica/Peru (13 IV 2012).

K. Dumbaugh, M.P. Sullivan, Chinas Growing Interest in Latin America, CRS Report 
for Congress, 20 IV 2005.

Qin Jize, Xin Dingding, China, Argentina Sign $10 Billion Railway Deals, „China 
Daily", 14 VII 2010.

362 China Biggest Electrical Appliance Supplier to Argentina, „China Daily” (Xinhua), 
1611 2010.

Argentyna
Argentyna należy do największych odbiorców chińskich inwestycji w infrastrukturę 
w Ameryce Łacińskiej. Goszcząc w krajach regionu w 2004 roku, przewodniczą
cy Hu Jintao ogłosił plan zwiększenia chińskiego zaangażowania w projekty infra
strukturalne. Przemawiając w brazylijskim Kongresie, oświadczył, że w ciągu deka
dy Chiny zainwestują kwotę 100 mld USD w krajach Ameryki Łacińskiej, z czego 
20 mld USD tylko w samej Argentynie360. W połowie lipca 2010 roku podczas wi
zyty prezydent Argentyny Cristiny Femandez de Kirchner w Chinach obydwa kraje 
podpisały porozumienia o łącznej wartości 10 mld USD, dotyczące rozwoju sektora 
kolejowego. Dziesięć projektów zakładających wykorzystanie chińskich inwestycji 
i technologii, głównie w obszarze elektryfikacji argentyńskich kolei, zostało zapla
nowanych do realizacji na przestrzeni od dwóch do pięciu lat. Co najmniej trzy kon
trakty przewidywały inwestycje rzędu 2,5 mld USD w modernizację sieci kolejowej 
w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Pozostałe związane są z infrastrukturą, rybołów
stwem, energetyką oraz uprawą roślin361. O znaczeniu tego rynku świadczy również 
fakt, że w obecnej chwili Chiny stały się największym argentyńskim dostawcą pro
duktów elektrycznych, dystansując dotychczasowego lidera, Brazylię. W 2009 roku 
w ogólnym bilansie importowanych produktów elektrycznych przez Argentynę na 
Chiny przypadało niemal 36%, podczas gdy na Brazylię 32% rynku362.

Perspektywicznie Argentyna może budzić także zainteresowanie jako źródło 
surowców naturalnych. W grudniu 2011 roku końcem zależny od hiszpańskiego 

http://www.cnpc.com.cn/eng/


Argentyna 189

Repsol, YPF, ogłosił że w Argentynie odkryto ogromne złoża gazu łupkowego, za
wierające co najmniej 257 bln stóp3. Gdyby te doniesienia okazały się prawdziwe, 
pozwoliłoby to Argentynie w przyszłości uniezależnić się od importu surowca, spro
wadzanego głównie z Boliwii163.

363 A. Lifschitz, H. Popper, J. Picinich, Argentina's YPF Makes Big Shale Gas Find - 
Reports, Reuters, 6 XII 2011.

3M J. Duce, CNOOC's Fu Turns to Oil Ventures Abroad After Unocal, 15 III 2010, Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aHQr8eF0.QaA&pos=2 (13 IV 
2012).

36S Zhou Yan, Top Oil Refiner Goes after Argentinian Assets, „China Daily”, 11-12 XII 2010.

W połowie marca 2010 roku chiński koncern China National Offshore Oil Com
pany nabył połowę udziałów w argentyńskiej firmie wydobywczej Bridas Corpora
tion za kwotę 3,1 mld USD. To część ambitnego planu CNOOC, który w 2010 roku 
zamierzał zwiększyć produkcję ropy i gazu o ponad jedną czwartą. Ówczesna dzien
na produkcja ropy w przypadku Bridas wynosiła 46 tys. baryłek dziennie363 364. Przejęcie 
udziałów w firmie będącej drugim co do wielkości argentyńskim producentem ropy 
stanowi odzwierciedlenie chińskich aspiracji. Dzięki umowie CNOOC będzie w sta
nie zaspokoić wzrost zapotrzebowania na surowiec. Trzeba pamiętać, że Bridas ma 
dostęp do sporych złóż gazu, co może stanowić istotny aspekt podjętej współpracy. 
Szczególnie ciekawe wydają się złoża łupków gazonośnych. Wejście Chińczyków 
do Bridas, prowadzącego działalność wydobywczą w Argentynie, Boliwii, Brazylii 
i Chile, pozwoliło zdobyć silny przyczółek na kontynencie latynoamerykańskim.

W grudniu 2010 roku w rękach innego chińskiego koncernu znalazły się duże 
argentyńskie złoża ropy i gazu. Sinopec zakupił je od amerykańskiego Occidental 
Petroleum Corporation za sumę 2,45 mld USD. Spółki Occidental posiadają udzia
ły w dwudziestu trzech argentyńskich koncesjach produkcyjnych i wydobywczych 
w prowincjach Santa Cruz, Mendoza oraz Chubut. W kontekście tego wydarzenia 
zwraca uwagę to, że dla Sinopec to pierwsze wejście na rynek wydobywczy w Ame
ryce Łacińskiej365.

Dla rozwoju argentyńskiej branży surowcowej duże znaczenie będzie miała 
również sprawa nierozstrzygniętego dotychczas sporu z Brytyjczykami o Falklan
dy (przez Argentyńczyków określane mianem Malwinów). W 1833 roku obszar ten 
stał się posiadłością brytyjską. Taki układ zakwestionowano jednak w 1982 roku, 
kiedy w wyniku argentyńskiego ataku obydwa kraje stoczyły trwającą ponad dwa 
miesiące bitwę. Rozstrzygnięcie starcia sprawiło, że Falklandy pozostały przy Wiel
kiej Brytanii. Obszar budzi sporo kontrowersji, gdyż pod dnem morskim skrywa 
pokaźne zasoby ropy i gazu. Geolodzy szacują, że wokół Falklandów może znaj
dować się około 60 mld baryłek ropy. Surowiec był już co prawda eksploatowany, 
ale w 1998 roku cena ropy za baryłkę spadła do poziomu nieco ponad 10 USD, 
co spowodowało zarzucenie wydobycia. Siedmiokrotny wzrost cen na światowych 
rynkach sprawił, że eksploatacja ponownie stała się opłacalna. W lutym 2010 roku 
brytyjska firma Desire Petroleum rozpoczęła działalność wydobywczą wokół 
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archipelagu366. Spór wokół tego terytorium będzie zapewne toczył się nadal, pytanie 
tylko, czy z udziałem Chin.

366 The Falklands Oil Row, BBC, 17 II 2010.
367 Chen Weihua, Vice-President Xi Signs 9 Agreements in Chile, „China Daily", 11 VI 2011.
36" C. Quiroga, Total Finds ‘Mega Gas Field in Bolivia-Sources, Reuters, 27 IV 2011.

Chile
Chiny, pozostając największym importerem miedzi na świecie, usilnie zabiega
ją o przychylność Chile, największego producenta tego surowca. Podczas wizyty 
wiceprzewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w Chile w połowie 2011 roku porusza
no sprawy związane z podjęciem współpracy w tym zakresie. Podpisano wówczas 
dziewięć umów dotyczących sektora rolniczego, bankowego i telekomunikacyjne
go. Umowy bankowe obejmą współpracę finansową pomiędzy Development Bank 
of China a jednym z największych chilijskich banków BancoEstado SA. W sektorze 
górniczym China Minmetals Corporation zawarł wstępne porozumienie z państwo
wym koncernem miedziowym Codelco. W sektorze telekomunikacyjnym Huawei 
Technologies Co. Ltd. oraz ZTE Corporation uzgodniły warunki współpracy w spra
wie rozwoju systemów szerokopasmowych i telekonferencyjnych. Przy okazji pod
pisywania tych umów prezydent Chile Sebastián Pinera jasno dał do zrozumienia, 
że jego kraj zamierza stać się dla Chin bramą do Ameryki Łacińskiej367.

Boliwia
W kontekście surowcowym wzrasta znaczenie rynku boliwijskiego. Pod koniec 
kwietnia 2011 roku francuski Total potwierdził informację o odkryciu ogromnych 
złóż gazu ziemnego na obszarze Aquio w południowo-wschodniej Boliwii. Wedle 
doniesień mogą one zawierać około 3 mld m3 gazu, co oznacza, że mamy do czy
nienia z największym odkryciem nowych złóż w ciągu ostatniej dekady na tamtej
szym rynku. To pozwoli na produkcję 18 min m3 gazu dziennie w ciągu kolejnych 
pięciu lat. Boliwia pozostaje największym eksporterem gazu w Ameryce Południo
wej. Po nacjonalizacji sektora energetycznego przez prezydenta Evo Moralesa wiele 
prywatnych przedsiębiorstw z dużą rezerwą odnosiło się do pomysłu finansowania 
dalszych poszukiwań. Pojawiły się nawet głosy, czy Boliwia będzie w stanie wy
wiązać się z wcześniejszych porozumień na dostawy gazu. Teraz może się to jed
nak diametralnie zmienić. Nowe odkrycia z pewnością będą przyciągać zagraniczne 
koncerny. Niezwykle aktywny na boliwijskim rynku surowcowym francuski Total 
oraz jego argentyński partner firma Tecpetrol wydały do tej pory na poszukiwania 
na tym obszarze 90 mln USD. Zapowiedziały już, że w ciągu następnych dziewięciu 
lat planują zainwestować w złoża Aquio dodatkowe 1,1 mid USD368.
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Analizując zachowanie Pekinu w Ameryce Łacińskiej, warto zauważyć, że pojawia 
się tu naturalny konflikt interesów z Waszyngtonem. Chiny bardzo mocno wcho
dzą w strefę do tej pory historycznie zarezerwowaną dla Stanów Zjednoczonych. 
Zgodnie z doktryną prezydenta Jamesa Monroego. której tezy zostały zaprezen
towane w przemówieniu do Kongresu 2 grudnia 1823 roku, Amerykanie zgłosili 
swoje aspiracje do panowania nad całym kontynentem. Po zakończeniu zimnej 
wojny Waszyngton został jednak zmuszony do redefinicji założeń swojej polityki 
zagranicznej w regionie, przechodząc od strategii powstrzymywania (containment) 
Związku Sowieckiego do „pogoni za planetarną wszechobecnością geostrategicz- 
ną”. Tym samym - jak pisał Maurice Lemoine - „nowe technologie wojskowe nie 
wymagają już gigantycznych baz - wystarczy gęsta sieć zawczasu rozmieszczo
nych punktów oparcia, które w razie potrzeby pozwalają użyć siły szybkiego re
agowania”’69. Waszyngton dzięki bazom wojskowym w sposób pośredni dąży do 
roztoczenia swoistego rodzaju parasola kontrolnego nad Ameryką Środkową i Po
łudniową. Do końca lat 90. XX wieku, dzięki czternastu bazom zlokalizowanym 
w ówczesnej amerykańskiej strefie Kanału Panamskiego (gdzie znajdowało się Po
łudniowe Dowództwo USA - U.S. Southcom), te aspiracje były niemal w pełni za
spokajane. Podpisane w 1977 roku porozumienie pomiędzy prezydentem USA Jim- 
mym Carterem a przywódcą Panamy Omarem Torrijosem Herrerą przewidywało, 
że najpóźniej do końca 1999 roku kanał oraz wszelkie instalacje Strefy Kanałowej 
zostaną zwrócone Panamie, z kolei amerykańskie bazy zostaną zamknięte. W tej 
sytuacji Waszyngton dokonał sprytnego zabiegu, wprowadzając nową terminologię 
na określenie swych punktów wojskowych, mówiąc o wysuniętych przyczółkach 
operacyjnych (forward operations locations) oraz kooperacyjnych przyczółkach 
bezpieczeństwa (cooperative security locations). Takie bazy powstały w Comalapie 
(Salwador), Soto Cano (Honduras), Guantanamo (Kuba), Roosevelt Roads (Porto- 
ryko). Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curacao) - na wyspach pozostających pod 
holenderską jurysdykcją, a także w Iquitos i Nanay (Peru), Liberii (Kostaryka) oraz 
Mancie (Ekwador). Spośród wymienionych baz tylko dwie zostały zlikwidowane do 
tej pory. W maju 2003 roku zamknięto Roosevelt Roads, a we wrześniu 2009 roku 
wygasła koncesja na bazę w mieście Manta. Amerykanie jednak nie rezygnują łatwo 
ze swojej pozycji, o czym świadczą kolejne projekty uruchamiania nowych baz woj
skowych. Wzmocnienie sił amerykańskich najczęściej następuje pod hasłem walki 
z narkobiznesem oraz ruchami partyzanckimi. Na mocy porozumienia z Kolumbią 
z 30 października 2009 roku Stany Zjednoczone uzyskały na dziesięć lat siedem 
baz wojskowych (Palanquero, Malambo, Apiay, Cartagena, Málaga, Larandia, To- 
lemaida) z możliwością wielokrotnego przedłużania terminu ich wykorzystywania. 
Rząd panamski poinformował z kolei, że USA zainstalują dwie lub nawet cztery

■16’ M. Lemoine, 'Bazus belli’ w Kolumbii, „Le Monde diplomatique” 2010, nr 2(48).
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bazy morskie w Bahia Piña i Punta Coca370. W kontekście powyższych rozważań nie 
należy zapominać o reaktywowanej w 2008 roku IV Flocie Morskiej Stanów Zjed
noczonych, patrolującej wody Ameryki Południowej i Karaibów.

370 Ibidem.
371 L. Oualalou, Brazylia zapomina o „kompleksie kundla”, „Le Monde diplomatique” 2010, 

nr 1(47).
372 China and Cuba Sign Trade Deais, „China Daily”, 23 XI 2010.

Tego typu działania w naturalny sposób budzą ostre protesty najpoważniej
szych aktorów w Ameryce Południowej, szczególnie Wenezueli oraz Brazy
lii. Wymienione kraje starają się sukcesywnie zacieśniać współpracę, widoczną 
zwłaszcza na forum poszczególnych instytucji latynoamerykańskich. Wenezuela 
i Brazylia od dłuższego czasu lansują przeciwwagę dla Organizacji Państw Ame
rykańskich (OPA), zależnej w dużej mierze od USA, w postaci utworzonej w maju 
2008 roku Unii Narodów Południowoamerykańskich (Unasur), skupiającej dwana
ście państw regionu. To właśnie poprzez Unasur Brazylia wyraziła sprzeciw wobec 
instalacji amerykańskich baz wojskowych w Kolumbii. Stanowisko Brazylii wy
raża się w twierdzeniu, iż wszelkie spory winny być rozstrzygane bez interwencji 
z zewnątrz. Unasur spełnia w tym zakresie ważną rolę, o czym świadczą sukcesy 
związane ze złagodzeniem napięć pomiędzy Kolumbią i Ekwadorem z początku 
2008 roku czy uznanie za prawomocne rządów Juana Evo Moralesa w Boliwii, 
co z kolei doprowadziło do osłabienia działań ruchów opozycyjnych371. Obserwu
jąc powyższe rozstrzygnięcia oraz perspektywy dalszego rozwoju sytuacji, można 
zaryzykować twierdzenie, iż pojawia się tu nisza możliwa do zagospodarowania 
przez inne znaczące potęgi, takie jak Chiny i Rosja. Opór wobec protekcjonistycz
nej polityki Waszyngtonu już zaowocował zbliżeniem wielu krajów południowo
amerykańskich z Pekinem oraz Moskwą. W mniemaniu lokalnych władz mogą one 
stanowić skuteczną przeciwwagę dla ambicji mocarstwowych USA.

Kuba

W 2010 roku minęła pięćdziesiąta rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy Chinami a Kubą. Ten ostatni kraj posiada niezwykle mocne atuty na płasz
czyźnie surowcowej. Od dłuższego czasu do Chin eksportuje duże ilości niklu i kobaltu. 
Pod koniec 2004 roku Chiny zobowiązały się zainwestować 600 min USD w kubański 
przemysł niklowy. O atrakcyjności tego rynku świadczy fakt, że od 2000 roku połowa 
niklu zużywanego do produkcji stali nierdzewnej pochodziła właśnie z Kuby372.

Kraj ten zaczyna budzić zainteresowanie Pekinu także ze względu na poten
cjalną współpracę w sektorze naftowym. W listopadzie 2010 roku China National 
Petroleum Corporation poinformował o wygranym kontrakcie na rozbudowę kubań
skiej rafinerii w Cienfuegos, 250 km na południowy wschód od stolicy, Hawany. 
Wartość transakcji wyceniono na 6 mld USD, z czego 4,5 mld pochłonie rozbudowa 
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rafinerii, a 1,3 mid budowa terminala gazowego. Projekt będzie w głównej mierze 
(około 85%) finansowany przez chiński Eximbank. Gwarancje finansowe dla reali
zacji tej inwestycji, w postaci dostaw ropy naftowej, złożył rząd wenezuelski. Pro
jekt realizowany przez spółkę zależną od CNPC, China Huanqiu Contracting and 
Engineering Corporation, ma zostać zakończony przed końcem 2013 roku. Dzię
ki temu dzienne zdolności produkcyjne wzrosną z obecnych 65 do 150 tys. bary
łek ropy. Projekt przewiduje także budowę terminalu gazowego do odbioru LNG, 
o możliwościach przetwarzania 2 min ton gazu rocznie373. Rozbudowa rafinerii, 
powstałej w czasach sowieckich, będzie jedną z największych zagranicznych in
westycji na Kubie. Odnosząc się do podpisanego kontraktu, należy podkreślić jego 
strategiczne znaczenie. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż efektywnie działają
ca rafineria będzie odgrywać dużą rolę w dokonującej się eksploracji surowców 
w pasie przybrzeżnym Kuby.

373 E. Israel, J. Franks, J. Marshall, China Company to Lead $6bln Cuba Refinery, Reuters, 
22 XI 2010.

374 J. Franks, Cuba Readies to Drive into Offshore Oil Exploration, Reuters, 31 VII 2010.

Pożądany kąsek dla borykającej się z niedoborami surowcowymi gospo
darki chińskiej stanowią przede wszystkim kubańskie podmorskie złoża ropy. 
W 2011 roku na wodach terytorialnych Kuby stanęła platforma wiertnicza wybu
dowana w Państwie Środka, dzięki której możliwe stało się podjęcie procesu wydo
bywczego na tym obszarze. Kubańskie szacunki co do podmorskich rezerw nieco 
różnią się od podawanych przez U.S. Geological Survey. Kuba wycenia swoje złoża 
na 20 mid baryłek ropy, podczas gdy Amerykanie mówią o 4,6 mid baryłek oraz 
10 min stóp3 gazu. Koncerny, które posiadają kontrakty na poszukiwania ropy i gazu 
w kubańskiej części Zatoki Meksykańskiej, zapowiedziały rozpoczęcie przygoto
wań do odwiertów, gdy tylko na wyspę dostarczona zostanie platforma Scarabeo 9, 
budowana w chińskiej stoczni Yantai Raffles w Yantai. Platforma może być zanu
rzana do połowy i operować na głębokości 3,6 tys. metrów. W początkowej fazie bę
dzie służyła jako eksperymentalny szyb dla konsorcjum pod przewodnictwem hisz
pańskiego Repsol, który w 2004 roku dokonywał eksploatacji jedynych kubańskich 
podmorskich złóż, twierdząc wtedy, że znalazł pokłady surowca. Konstrukcja plat
formy zainicjowana została w 2006 roku przez norweską firmę Frigstad Discoverer 
Invest Ltd. Rok później została jednak przejęta przez inny koncern - Saipem. Mody
fikacje platformy zarządzone przez nowego konstruktora przesunęły o kilkanaście 
miesięcy termin jej ukończenia. Kubańska część wód Zatoki Meksykańskiej została 
podzielona na pięćdziesiąt dziewięć działek. Na części z nich kontrakty uzyskały 
do tej pory Repsol, malezyjski Petronas, brazylijski Petrobras, wenezuelski PdVSA 
oraz wietnamski PetroVietnam. Partnerami Repsolu są norweski Statoil oraz ONGC 
Videsh Ltd., które z kolei należą do indyjskiego Natural Gas Corporation374.

Chiny ugruntowują swoją pozycję na Kubie w znany sobie sposób, przedstawia
jąc szeroką ofertę współpracy. W czasie wizyty przewodniczącego parlamentu Wu 
Bangguo na wyspie we wrześniu 2009 roku padła zapowiedź udzielenia pożyczki 
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w wysokości 600 mln USD, przeznaczonej głównie na zakup dziesięciu transpor
towców ziarna oraz rozwój sieci telekomunikacyjnej na Kubie375. Z kolei w kwietniu 
2010 roku, w czasie spotkania wyższych rangą przedstawicieli wojskowych w Pe
kinie, dyskutowano nad zwiększeniem wymiany i współpracy wojskowej pomiędzy 
obydwoma krajami376.

175 China Gives Cuba $600,000 in 'Loans’, Credit and Grants - with Commentary, „Havana 
Journal”, 3 IX 2009.

376 China, Cuba Pledge to BOOT Military Ties, „China Daily” (Xinhua), 25 IV 2010.
377 VisitingFMLauds Friendship with Cuba, More Co-Op, „China Daily” (Xinhua), 2 VIII2010.
378 Chen Weihua, Wu Jiao, Cheng Guangjin, China, Cuba Sign Host of Cooperation 

Deals, „China Daily”, 7 VI 2011.
379 R. Campbell, Interview - Costa Rica, China Eye $1 bln Refinery Deal, Reuters, 6 II 2010.

Podczas wizyty na Kubie na początku sierpnia 2010 roku chiński minister spraw 
zagranicznych Yang Jiechi zaznaczył, że obydwa kraje mają do wykorzystania wiele 
możliwości w zakresie współpracy handlowej i inwestycyjnej, szczególnie w obsza
rze energetyki, urządzeń mechanicznych i elektronicznych oraz produktów mine
ralnych377. W czerwcu 2011 roku na Kubie gościł wiceprzewodniczący Xi Jinping. 
Doszło wówczas do podpisania trzynastu porozumień, w tym wstępnej umowy 
określającej rozwój współpracy gospodarczej na kolejne pięć lat. Chiny zobowią
zały się do udzielenia nieoprocentowanych pożyczek, pomocy gospodarczej oraz 
zapewnienia sprzętu w realizacji projektów irygacyjnych. Umowy przewidywały 
ponadto kooperację w zakresie rozwoju telewizji cyfrowej i telekomunikacji, nad
zoru bankowego i finansowania programów w zakresie opieki zdrowotnej, projektu 
rozbudowy rafinerii ropy oraz projektu LNG.

Kuba pozostaje drugim co do wielkości chińskim partnerem handlowym w re
gionie Karaibów. W 2010 roku wartość wzajemnej wymiany handlowej wyniosła 
1,83 mid USD, notując znaczący wzrost z poziomu 440 mln USD w 2001 roku378. 
Zakres podpisanych umów sugeruje, iż nastąpiło wyraźne rozszerzenie oferty in
westycyjnej proponowanej przez Chiny. Obok tradycyjnych obszarów związanych 
z energetyką i surowcami, Pekin podkreślił swoje zainteresowanie w dziedzinach 
związanych z turystyką, infrastrukturą oraz finansami.

Kostaryka

Kostaryka dopiero niedawno dołączyła do grona bliskich sojuszników Pekinu. 
W 2007 roku obydwa kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne, co niemal natych
miast zaowocowało napływem niskooprocentowanych pożyczek z Państwa Środka, 
zasilających kostarykański budżet. Chiny zaangażowały się w szereg spektakular
nych przedsięwzięć, czego przykładem była choćby decyzja o rozpoczęciu budowy 
stadionu piłkarskiego w stolicy San José379. O dynamice wzajemnych stosunków 
mogło świadczyć to, iż 1 sierpnia 2011 roku zaczęła już funkcjonować strefa wol
nego handlu, co w przyszłości zapewne przyczyni się do znaczącego wzrostu wza



Szeroki strumień finansowy dla Karaibów 195

jemnych obrotów handlowych. W 2010 roku zamknęły się one kwotą 3,8 mld USD 
(wzrost o ponad 19% w zestawieniu rocznym). Trzeba zaznaczyć, że do 2011 roku, 
poza Kostaryką, Chiny utworzyły strefy wolnego handlu tylko z Chile, Pakistanem, 
Nową Zelandią, Singapurem, Peru i krajami członkowskimi Stowarzyszenia Naro
dów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)380.

380 China-Costa-Rica FTA Takes Effect Monday, „Peoples Daily” (Xinhua), 1 VIII 2011.
381 CNPC to Set Up JVRefinery in Costa Rica, „China Daily” (Xinhua), 19 XI 2008.
382 China-Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum stanowi najważniejszy 

mechanizm dialogu gospodarczego i handlowego pomiędzy dwiema stronami. Pierwsze forum 
odbyło się w Kingston, stolicy Jamajki, w lutym 2005 roku, a drugie w Xiamen w Chinach we 
wrześniu 2007 roku.

383 China to Provide 1 bln USD Loan to Caribbean Countries, „Peoples Daily” (Xinhua), 131X2011.

Kostaryka, w zamian za wsparcie finansowe, dopuściła chińskie podmioty na 
swój rynek surowcowy. Jednym z przejawów podjętej współpracy było zawarte na 
okres dwudziestu pięciu lat porozumienie z końca 2008 roku pomiędzy China Na- 
tional Petroleum Corporation a kostarykańskim Rafinadora Costarricense de Petró
leo (Recope) w sprawie utworzenia spółki joint venture, która zmodernizuje rafinerię 
Moin i pozwoli zwiększyć możliwości przetwórcze z obecnych 1,2 do 3 min ton rocz
nie381. W lutym 2010 roku końcem CNPC uzgodnił szczegóły modernizacji rafinerii 
w Kostaryce z tamtejszym państwowym przedsiębiorstwem naftowym Recope. Łącz
ny koszt tego kontraktu szacowano na 1 mld USD. Zgodnie z założeniami projekt 
powinien ruszyć po 14-18 miesiącach. Dzięki temu zdolności produkcyjne naftowe
go monopolisty Recope mają wzrosnąć trzykrotnie w ciągu pięciu lat.

Szeroki strumień finansowy dla Karaibów
Pekin realizuje kompleksowy plan działania wobec Karaibów. We wrześniu 
2011 roku w czasie III Chińsko-Karaibskiego Forum Współpracy Gospodarczej 
i Handlowej (III China-Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum)382 od
bywającego się w stolicy Trynidadu i Tobago chiński wicepremier Wang Qishan 
zapowiedział udzielenie preferencyjnych kredytów w wysokości 1 mld USD na 
wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego w krajach Karaibów. Fundusze z Chi
na Development Bank przeznaczone będą na rozwój lokalnej infrastruktury. Chiny 
zapowiedziały dodatkowo przekazanie 1 min USD na rzecz Funduszu Rozwoju Ka
raibów (Caribbean Development Fund). Z deklaracji Wanga wynikało, że chiński 
rząd zamierza pogłębiać współpracę z krajami Karaibów w obszarach związanych 
z polityką finansową i inwestycyjną, budownictwem, ochroną środowiska, nową 
energią, kulturą, edukacją, zdrowiem, handlem, turystyką oraz rolnictwem i rybo
łówstwem. O wzrastającej roli krajów karaibskich w polityce zagranicznej Chin 
świadczą sukcesywnie poprawiane wskaźniki dotyczące wzajemnej wymiany han
dlowej. W 2010 roku obroty gospodarcze zamknęły się na poziomie 7,2 mld USD, 
notując wzrost o 24% w skali rocznej383.
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W odniesieniu do krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów mamy do czynienia 
z wypracowaniem zupełnie nowej płaszczyzny porozumienia. Brak ugruntowanych 
na przestrzeni dziejów ścisłych kontaktów wpływa na jakość dzisiejszych relacji 
i sprawia, że budowanie silnych punktów oparcia w tej części globu nie jest zada
niem łatwym. Z drugiej jednak strony wzajemne stosunki nie są obarczone brzemie
niem przeszłości. Chiny nie toczyły z tymi krajami sporów terytorialnych. Pojawia 
się tu zatem naturalna możliwość budowy strategicznego partnerstwa. Zważywszy, 
że zapewnienie sobie dostępu do surowców pozostanie głównym elementem chiń
skiej polityki wobec krajów tego regionu, muszą one podjąć trudną walkę ze Sta
nami Zjednoczonymi i Rosją, nie mniej zainteresowanymi tymi obszarami. Wydaje 
się, że w najbliższych latach Chiny będą prowadzić wyścig, przede wszystkim z Ro
sją, o względy lokalnych rządów. Wiele państw Ameryki Łacińskiej może poszu
kiwać silnych sojuszników dla zrównoważenia wpływów Stanów Zjednoczonych 
w regionie. Na bazie rywalizacji pomiędzy mocarstwami lokalne rządy mogą wiele 
uzyskać, podbijając umiejętnie stawkę. Pytanie, kogo wybiorą, będzie zależeć od 
ofert, jakie przedstawią inni. W chwili obecnej najważniejszym wyzwaniem stoją
cym przed Chinami pozostaje właściwa afirmacja korzyści wynikających z podję
cia z nimi współpracy. Niewątpliwie pakiet zachęt będzie musiał być zdecydowanie 
bardziej konkurencyjny od tego, jaki zaproponuje Moskwa.

Współpraca energetyczna z Kanadą
Współpraca gospodarcza Chin z Kanadą wykazuje od kilku lat stałą tendencję 
wzrostową. Wzajemne obroty handlowe zamknęły się w 2009 roku sumą 29 mld 
USD, jednak zgodnie z zapowiedziami czołowych przedstawicieli administracji 
rządowych obydwóch krajów ta suma powinna zwiększyć się do poziomu 60 mld 
USD w 2015 roku’84. Chiński kierunek staje się priorytetem dla Ottawy, gdyż nadal 
większość (około 75%) towarów eksportowanych jest do USA. Chiny dają możli
wość uniezależnienia się od potężnego sąsiada i zdywersyfikowania rynków eks
portowych. Aktualnie lokują się one na drugim miejscu wśród głównych partnerów 
handlowych Kanady, z kolei Ottawa to dopiero trzynasty partner handlowy Pekinu. 
To pokazuje, że istnieje tu jeszcze dość duże pole do zagospodarowania.

’M Wu Jiao, China, Canada Aim to Double Trade, „China Daily”, 26 VI 2010.
385 CNPC in Canada, China National Petroleum Corporation, http://www.cnpc.com.cn/en/ 

cnpcworldwide/canada (13 IV 2012).

Najważniejszym obszarem z punktu widzenia Chin pozostaje materia energe
tyczna. Obecność China National Petroleum Corporation w Kanadzie datuje się już 
na 1993 rok, kiedy koncern przejął prawie 16% udziałów operacyjnych w polach 
naftowych North Twining oraz prawie 11,5% akcji w fabryce przerobu gazu ziem
nego w prowincji Alberta* 385. To nie jedyne wielkie kontrakty z udziałem chińskich 
przedsiębiorstw. We wrześniu 2009 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy 

http://www.cnpc.com.cn/en/
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Petrochina a Athabasca Oil Sands Corporation (AOSC) w sprawie przejęcia 60% 
udziałów w projektach dotyczących rozwoju pół naftowych będących własnością 
kanadyjskiego przedsiębiorstwa MacKay River and Dover”6. W kwietniu 2010 roku 
Sinopec Group za kwotę 4,65 mld USD nabył od amerykańskiego koncernu Conoco
Phillips 9% jego udziałów w kanadyjskich złożach ropy. Chińczycy zakupili udziały 
w spółce Syncrude, będącej potentatem wśród producentów paliw syntetycznych ze 
złóż w piaskach bitumicznych. Moment wystawienia na sprzedaż wspomnianych 
udziałów nie był przypadkowy, gdyż chcący zmniejszyć ogromne zadłużenie ame
rykański koncern postanowił w ciągu dwóch lat sprzedać za 10 mld USD część 
swojego majątku”7. Finalizacja umowy nastąpiła w trzecim kwartale 2010 roku po 
uzyskaniu zezwoleń rządowych obydwóch krajów.

Kanada, obok sektora naftowego, przedstawia także ciekawą ofertę współpracy 
w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Pod koniec czerwca 2010 roku najwięk
szy kanadyjski producent gazu ziemnego Encana Corporation zawarł w Ottawie 
wstępne porozumienie z CNPC w sprawie wspólnych inwestycji w eksploatację 
złóż w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska. Na mocy poro
zumienia Chińczycy przejęli udziały w zasobnych w gaz obszarach Hom River oraz 
Montney. W ciągu kilku następnych miesięcy zaplanowano utworzenie spółki joint 
venture. Tym samym CNPC stał się kolejnym azjatyckim koncernem naftowym, 
który podjął współpracę energetyczną z Encana. W lutym 2010 roku Korea Gas 
Corporation zadeklarował bowiem wkład 1,1 mld USD w ciągu pięciu lat w zamian 
za udziały w dwóch kanadyjskich złożach gazu”8. Niemal w tym samym czasie, 
w lutym 2011 roku, Petrochina oficjalnie nabyła 50% udziałów w gazowym pro
jekcie Cutbank Ridge realizowanym na terenie kanadyjskiej Brytyjskiej Kolumbii 
i Alberty wespół z Encana, za sumę 5,43 mld USD”9.

W czerwcu 2010 roku przewodniczący ChRL Hu Jintao podpisał w Ottawie kilka 
dokumentów dotyczących współpracy w zakresie energetyki. W opinii Xia Yishana 
z Chińskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych (China Institute of International 
Studies) bogata w naturalne surowce Kanada będzie odgrywać istotną rolę w chiń
skich planach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowym atutem 
tego kraju są posiadane zaawansowane technologie związane z oszczędnością

386 Wan Zhihong, PetroChina in Oil Sands Deal, „China Daily”, 2 IX 2009.
387 E. Klump, Sinopec Agrees to Buy ConocoPhillips's Stake in Syncrude for $4.65 

Billion, 12 IV 2010, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2010-04-12/sinopec-to-buy- 
conocophillips-s-syncrude-canada-holding-for-4-65-billion.html (13 IV 2012); J. Duce, Sinopec 
Pays a Premium for Oil Stake as Price for China s Energy Security, 13 IV 2010, Bloomberg, http:// 
www.bloomberg.com/news/2010-04-13/sinopec-pays-premium-for-oil-stake-as-price-for-china-s- 
energy-security.html (13 IV 2012).

S. Haggett, R. Wilson, Encana, CNPC Look to Canada Shale Joint Venture, Reuters, 
24 VI2010.

389 Zhang Xiang, PetroChina Announces 5.43 bln USD Investment in Canadian Gas Project, 
Xinhua, 10 II 2011.

http://www.bloomberg.com/news/2010-04-12/sinopec-to-buy-conocophillips-s-syncrude-canada-holding-for-4-65-billion.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-04-13/sinopec-pays-premium-for-oil-stake-as-price-for-china-s-energy-security.html
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energii oraz ochroną środowiska390. O żywym zainteresowaniu Chin północnoame
rykańskim rynkiem świadczy zaakceptowanie do końca 2009 roku przez Komisję 
ds. Rozwoju i Reform kwoty 6,6 mid USD, którą zaplanowały zainwestować chiń
skie przedsiębiorstwa w Kanadzie. Gros tej sumy zostanie ulokowany w sektorach 
surowcowych391.

3,0 Wu Jiao, China, Canada Aim...
3.1 Ibidem.
3.2 Organizacja ASEAN powstała w 1967 roku. Skupia dziesięć krajów Azji Południowo- 

Wschodniej: Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię (członkowie założyciele; 1967) oraz 
Brunei (1984), Wietnam (1995), Laos, Birmę (1997) i Kambodżę (1999).

Bliskie sąsiedztwo - Azja Południowo-Wschodnia
Na początku lat 90. XX wieku Pekin skierował swoją uwagę na Azję Południowo- 
-Wschodnią. Punkt widzenia zmienił się zasadniczo po upadku Związku Sowieckie
go. Do tego momentu obszar ten był bowiem postrzegany głównie przez pryzmat 
rywalizacji dwóch wielkich mocarstw. Normalizacja stosunków z Wietnamem, Sin
gapurem i Brunei na początku lat 90. pozwoliła Pekinowi dokonać nowego otwarcia 
w polityce zagranicznej wobec krajów sąsiednich. Uregulowanie sporów granicznych 
z Wietnamem i Laosem wyraźnie poprawiło dotychczasowy klimat we wzajemnych 
relacjach. Chiny zaczęły dostrzegać znaczenie regionu, jak również postępujących 
tam procesów integracyjnych. W tej płaszczyźnie nowego wymiaru nabrały stosunki 
ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)392.

W lipcu 1991 roku chiński minister spraw zagranicznych Qian Qichen po 
raz pierwszy uczestniczył w XXIV Spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych 
ASEAN. Z kolei w grudniu 1997 roku ówczesny przewodniczący ChRL Jiang 
Zemin wziął udział w pierwszych nieformalnych szczytach ASEAN plus Trzy 
oraz ASEAN plus Jeden, które odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji. Chiny od 
początku podkreślały duże znaczenie dialogu prowadzonego w ramach forum 
ASEAN plus Trzy (obejmującego dziesięć krajów Stowarzyszenia oraz Chiny, 
Japonię i Koreę Południową), a także ASEAN plus Jeden (Chiny). Te mechanizmy 
zostały ustanowione w latach 90., kiedy kraje ASEAN podjęły bliższą współpracę 
z głównymi gospodarkami regionu. W trakcie corocznych spotkań dyskutowano 
o najważniejszych sprawach dotyczących współpracy w wymiarze regionalnym 
i międzynarodowym.

W czasie wspomnianego wyżej szczytu w Malezji chiński przywódca wygłosił 
przemówienie dotyczące ustanowienia partnerskich relacji z krajami Azji Południo
wo-Wschodniej, opartymi na wzajemnym zaufaniu, zorientowanymi na XXI wiek. 
Proponował osiągnięcie tego celu w oparciu o następujące kryteria:
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• wykorzystanie w pełni istniejących form dialogu i współpracy pomiędzy China
mi a krajami ASEAN w celu poszerzenia wymiany i współpracy we wszystkich 
obszarach;

• położenie nacisku na stosunki gospodarcze oraz współpracę naukowo-techno- 
logiczną;

• zintensyfikowanie dialogu dwustronnego, wzajemna koordynacja i wsparcie dla 
rozwiązywania ważnych zagadnień międzynarodowych i regionalnych;

• wypracowywanie płaszczyzny dla podejmowania wspólnych rozstrzygnięć 
w celu ustanowienia i rozwoju dobrosąsiedzkich relacji opartych na wzajem
nych korzyściach393.

393 Towards a Good-Neighborly Partnership of Mutual Trust Oriented to the 21st Century, Jing 
Zemin President of Peoples Republic of China on the Informai China-ASEAN Summit December 
16, 1997, Ministry of Foreign Affairs PRC.

3M Join Hands to Croate A Better Future for China-ASEAN Relations (Fuli text of Premier 
Wen Jiabaos speech at China-ASEAN summit), Xinhua, 30 X 2006.

395 China-ASEAN Trade Prospects Promising, „Peoples Daily”, 24 VII 2008.
396 Sun Shangwu, Free Trade Goal by 2010 Reaffirmed, „China Daily” (Xinhua), 31 X 2006.

Nowe podejście zaowocowało natychmiast pierwszymi sukcesami. Do koń
ca 2005 roku kraje ASEAN przygotowały blisko 30 tys. projektów inwestycyjnych 
w Państwie Środka na łączną kwotę około 40 mld USD394. W 2006 roku łączna wartość 
bezpośrednich inwestycji pochodzących z krajów ASEAN wyniosła 42,6 mld USD. 
W tej grupie zdecydowanie dominował Singapur, na który przypadało 70% ogólnej 
sumy (około 30 mld USD). Chińskie inwestycje bezpośrednie w państwach ASEAN 
nie prezentowały się wtedy tak znacząco, wynosząc 937 min USD (1,79% całości)395.

Plan współpracy Chin z krajami ASEAN przewidziany na lata 2005-2010 za
kładał podjęcie szerszej współpracy w kilku wybranych dziedzinach, obejmujących 
takie obszary, jak: rolnictwo, przemysł informatyczny, rozwój Basenu Rzeki Mé
kong, transport, energia, kultura, turystyka oraz służba zdrowia. Nacisk położono 
na rozwój sieci dróg szybkiego ruchu w Azji Południowo-Wschodniej oraz budowę 
linii kolejowej łączącej chiński Kunming z Singapurem. Mowa była również o po
głębianiu dialogu w zakresie polityki obronnej396.

W listopadzie 2001 roku podczas szczytu ASEAN-Chiny premier Zhu Rongji 
przedstawił ideę związaną z budową strefy wolnego handlu (China-ASEAN Free 
Trade Area - CAFTA) w perspektywie dziesięcioletniej. Plan zakładał stworzenie 
Strefy Wolnego Handlu pomiędzy Chinami a sześcioma krajami ASEAN (Brunei, 
Filipinami, Indonezją, Malezją, Singapurem, Tajlandią) do 2010 roku oraz pozostały
mi czterema (Kambodżą, Laosem, Birmą i Wietnamem) do 2015 roku. W 2007 roku 
zawarto porozumienie o dwuetapowym znoszeniu ceł od dóbr i usług. Zgodnie 
z ustaleniami od dnia 1 stycznia 2010 roku zaczęło obowiązywać porozumienie 
o wolnym handlu Chin i krajów ASEAN. Umowa przewidywała objęcie bezcłowym 
handlem około 7 tys. kategorii towarów po wejściu wszystkich porozumień w życie. 
Warto jednak odnotować, że stawki celne na niektóre towary rozpoczęto obniżać 
już od 2005 roku. Utworzenie tak dużego bloku niewątpliwie zasługiwało na uwagę 
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zarówno z punktu widzenia znaczenia elementu demograficznego (1,9 mld ludzi), 
jak również potencjału gospodarczego (łączny PKB w granicach 6 bln USD)397. Do 
2010 roku zniesionych zostało 90% taryf celnych na towary w handlu Chin z Bru
nei, Filipinami, Indonezją, Malezją, Singapurem i Tajlandią. Od 2015 roku system 
obejmie Birmę, Kambodżę, Laos i Wietnam. Pozostałe cła, odnoszące się głównie 
do wyrobów tekstylnych i elektronicznych, będą znoszone nieco wolniej. Po utwo
rzeniu strefy wolnego handlu chińskie inwestycje bezpośrednie w krajach ASEAN 
w 2010 roku wzrosły do 2,57 mld USD. W tym samym czasie inwestycje ASEAN 
w Chinach osiągnęły poziom 6,32 mld USD, notując wynoszący wzrost ponad 35% 
w stosunku do poprzedniego roku. Wartość obrotów handlowych zamknęła się sumą 
292,8 mld USD, przy czym i tu odnotowano spory wzrost w stosunku do 2009 roku 
(ponad 37,5%). To pozwoliło Chinom stać się największym partnerem handlowym 
ASEAN, jak również głównym obszarem docelowym dla eksportu z tych krajów398.

J’7 China-ASEAN FTA Sets Stage for Broader Economic Integration, „Peoples Daily” (Xinhua), 
28 XII 2009.

China’s Direct Investment Reaches $2.57 bln to ASEAN in 2010, „Peoples Daily” (Xinhua), 
3 III 2011.

T. Lum, W.M. Morris, B. Vaughn, Chinas 'Soft Power’ in Southeast Asia, CRS Report for 
Congress, 41 2008, s. 12-13.

Tabela 37. Obroty handlowe Chin z krajami ASEAN (w mld USD) - 2009.

Państwo
Import 
z Chin

Eksport 
do Chin

Łącznie

Malezja 19,63 32,34 51,97
Singapur 30,05 17,80 47,85
Tajlandia 13,29 24,90 38,19
Indonezja 14,72 13,67 28,39
Wietnam 16,30 4,75 21,05
Filipiny 8,59 11,95 20,54
Birma (Myanmar) 2,25 0,65 2,90
Kambodża 0,91 0,03 0,94
Laos 0,38 0,37 0,75
Brunei 0,14 0,28 0,42

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook- 2010, National Bu
reau of Statistics of China, China Statistic Press, Beijing 2011.

CAFTA stwarza Chinom niezwykle korzystne warunki dostępu do zasobów su
rowcowych w Azji Południowo-Wschodniej. Tylko w okresie 1997-2006 import su
rowców z tego regionu do Chin zwiększył się ponad dwukrotnie, z poziomu 3,3 mld 
USD do 7,4 mid USD399. Po utworzeniu CAFTA z pewnością można oczekiwać 
dalszych znaczących wzrostów tych wartości. Chiny w obszarze surowcowym wy
kazują dużą aktywność, o czym może świadczyć duża liczba zawartych w ostat
nim czasie porozumień z krajami ASEAN związanych z uzyskaniem dostępu 
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do tamtejszych złóż. Towarzysząca temu polityka kredytowa, a także realizacja 
programów pomocowych mają na celu wytworzenie korzystnego klimatu dla podej
mowanych inicjatyw.

Pekin stawia na usprawnienie ruchu transportowego w kierunku południowym. 
25 kwietnia 2011 roku ruszyła oficjalnie budowa szybkiej kolei, która połączy chiń
ski Kunming z Singapurem. Będzie to główna linia komunikacyjna w części po
łudniowo-wschodniej Transazjatyckiej Sieci Kolejowej. Dzięki nowej inwestycji 
czas podróży zostanie skrócony do nieco ponad dziesięciu godzin. Linia o długości 
3900 km przebiegająca z Kunmingu, przez przygraniczny Mohan, Wangrong i Vien
tiane w Laosie, następnie Bangkok w Tajlandii, Kuala Lumpur w Malezji, do Sin
gapuru będzie gotowa w 2020 roku. Po zakończeniu budowy Transazjatyckiej Sieci 
Kolejowej Wietnam i Kambodża zostaną połączone liniami kolejowymi z Tajlandią 
i Birmą400. Nowa inwestycja pozwoli w przyszłości w znacznym stopniu zintensyfi
kować wymianę gospodarczą pomiędzy krajami regionu, jak również podjąć szerszą 
kooperację z głównymi potęgami ekonomicznymi w Azji Wschodniej, czyli z Chi
nami, Japonią czy Koreą Południową.

400 Kunming-Singapore High-Speed Railway begins constriction, „People’s Daily”, 25 IV 2011.
401 Lee Kim Chew, China Seeks Pact to Seal its Asean Ties, „Straits Times”, 20 VI 2003; 

China Proposes New Asia Pacific Security Forum, ABC News, 19 VI 2003, [za:J Sheng Lijun, 
China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations, „Working Paper: 
International Politics&Security Issues Series” 2003, nr 1, Institute of Southeast Asian Studies, s. 12-13.

Zmodyfikowane reguły będące konsekwencją ustanowienia strefy wolnego han
dlu stwarzają szerokie możliwości eksportu surowców do Chin. Nie należy rów
nież zapominać o możliwym zalewie krajów ASEAN dobrami konsumpcyjnymi 
i tym samym trudnej walce konkurencyjnej rodzimych producentów z chińskimi 
odpowiednikami.

Pomysł rozszerzenia wpływów przez Pekin w tej części świata przewiduje jed
nak szerszą integrację nie tylko w obszarze gospodarczym, bowiem często podkre
śla się przy tej okazji znaczenie czynników związanych z polityką i bezpieczeń
stwem. Potwierdzeniem tego była wyrażona przez Pekin w czerwcu 2003 roku, 
propozycja zawarcia paktu bezpieczeństwa, polegającego na stworzeniu forum 
bezpieczeństwa obejmującego personel wojskowy z krajów regionu Azji i Pacy
fiku401. Oferta Pekinu pozostaje jednak jedną z kilku propozycji tworzenia wielo
stronnych struktur bezpieczeństwa w regionie. Niektóre kraje, głównie Wietnam, 
starają się zrównoważyć wpływy wielkich mocarstw. Dlatego też pojawiają się 
nowe inicjatywy współpracy krajów ASEAN z innymi wpływowymi graczami. 
W październiku 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie ministrów obrony krajów 
ASEAN Plus (ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus - ADMM-Plus). Głów
nym celem ustanowionego forum ma być wzmocnienie bezpieczeństwa i współ
pracy w zakresie obronności w obszarze Azji Wschodniej. Spotkanie inauguracyjne 
w Hanoi w Wietnamie zgromadziło delegacje dziesięciu członków ASEAN oraz 
ośmiu krajów dialogu (Dialogue Partners), tj. Australii, Chin, Indii, Japonii, Korei 
Południowej, Nowej Zelandii, Rosji oraz USA.
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W czasie tego spotkania chiński minister obrony Liang Guanglie debatował ze 
swoimi odpowiednikami ze Stanów Zjednoczonych, Wietnamu oraz Japonii głów
nie nad sprawami dotyczącymi Morza Południowochińskiego, Morza Wschodnio- 
chińskiego i wysp Diaoyu/Senkaku. Mówił o konieczności budowy zrozumienia 
i zaufania pomiędzy krajami regionu w celu umacniania politycznych podstaw dla 
regionalnego systemu bezpieczeństwa. Współpraca ta winna być ugruntowywana 
także w nietradycyjnych obszarach bezpieczeństwa. Podkreślił, że Chiny stoją na 
stanowisku równości i nieingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów. Jed
nocześnie pragną odgrywać wiodącą rolę w systemie bezpieczeństwa Azji Wschod
niej, nie dążąc do hegemonii402. Liang Guanglie zapowiedział, że polityka Pekinu 
pozostaje defensywna z natury. Chiński rozwój obronny nie stanowi zatem wyzwa
nia lub zagrożenia dla kogokolwiek, lecz służy jedynie własnemu bezpieczeństwu 
oraz promowaniu międzynarodowego oraz regionalnego pokoju i stabilności403 404.

402 Song Qingrun, Dialogue Key to Peace, „China Daily”, 15 X 2010.
405 Li Xiao kun, Meeting Shuns Sea Disputes over South China Sea, „China Daily”, 13 X 2010.
404 He Shengda, Chen Minghua, Ma Yong&Kong Jianxun, ShijiZhijiaodeDongmeng 

yu Zhongguo (ASEAN&China: At the Turn of the Century), China, Nationalities Publishing House, 
Yunnan 2001, s. 238-239, [za:] Sheng Lijun, op. cit., s. 15.

Należy zauważyć, że Chiny realizują w stosunku do Azji Południowo-Wschod
niej podwójną strategię. Poprzez rozwijanie relacji wielostronnych dochodzi do pro
mowania układów dwustronnych i odwrotnie (yong duobian cu shuangbian, yong 
shuangbian cu duobian), co wyraża się w twierdzeniu, że całokształt relacji pomię
dzy Chinami a ASEAN ma wpływ na indywidualne stosunki Pekinu z poszczegól
nymi państwami członkowskimi tej organizacji (zhengtiyidao shuangbian, shuang
bian tuidong zhengti)VM.

Malezja
W regionie najmocniejsze więzy gospodarcze łączą Pekin z Malezją i Singapurem. 
Ten pierwszy kraj dysponuje bogatymi złożami surowcowymi, przede wszystkim 
pokładami cyny wydobywanej w dolinach Kinta w stanie Perak oraz w Kelang 
w pobliżu stolicy kraju. Obok tego posiada pokaźne złoża boksytów, rudy żelaza 
oraz miedzi. Ważne miejsce w gospodarce krajowej odgrywa wydobycie ropy nafto
wej i gazu ziemnego z podmorskich złóż Morza Południowochińskiego. Największy 
poziom produkcji notuje się w obszarach zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża (Sara
wak, Sabah, Terengganu).

Od 2008 roku Malezja pozostaje największym partnerem handlowym Pekinu 
spośród krajów ASEAN. Po utworzeniu strefy wolnego handlu w 2010 roku od
notowano bezprecedensowy wzrost wymiany gospodarczej do poziomu 74,3 mid 
USD (wzrost o 42,8% w stosunku do 2009 roku). Założony cel przekroczenia pu
łapu 100 mid USD we wzajemnych obrotach handlowych do 2014 roku wydaje 
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się w tej sytuacji więcej niż realny. W 2010 roku Chiny zainwestowały w Malezji 
łącznie 70 mln USD405. Wśród ciekawych wspólnych projektów należy wspomnieć 
o budowie chińsko-malezyjskiego parku przemysłowego w mieście Qinzhou w po
łudniowo-zachodnich Chinach, którego głównym celem będzie promowanie współ
pracy pomiędzy Chinami a krajami ASEAN406. Podczas wizyty premiera Wen Jia
bao w Kuala Lumpur pod koniec kwietnia 2011 roku doszło do podpisania umów na 
łączną kwotę 3 mid USD407, głównie w sektorach związanych z infrastrukturą i te
lekomunikacją. Spośród nich na uwagę zasługiwały porozumienia pomiędzy China 
Huadian Engineering Corporation (CHEC) z malezyjskim Janakuasa w sprawie bu
dowy elektrowni węglowej, a także pomiędzy malezyjskim operatorem sieci komór
kowej DiGi i chińskim ZTE Corporation w sprawie dostaw infrastruktury telekomu
nikacyjnej. Obok tego Aluminium Corporation of China oraz Smelter Asia Sdn Bhd 
uzgodniły warunki w sprawie utworzenia spółki joint venture związanej z budową 
huty w Sarawak na Borneo o wartości 1 mid USD. Sarawak planuje podwoić moce 
swoich elektrowni wodnych do 6 tys. MW w 2015 roku poprzez budowę pięciu no
wych tam stanowiących uzupełnienie dla istniejących tam Bakun i Murum, których 
łączne moce wynoszą 3 tys. MW408.

405 Zhou Yan, Malaysia Visit Could Boost Bilateral Trade, „China Daily”, 23 IV 2011.
406 Cai Xiao, Qinzhou Chosen to Be Site of Industrial Park, „China Daily”, 23 IV 2011.
407 Li Xiaokun, Ma Liyao, China, Malaysia in '$3b Pact Boost', „China Daily”, 29 IV 2011.
408 B. Blanchard, China Eyes Energy, Bank Deals with Malaysia, Indonesia, Reuters, 21 IV 

2011; N. Koswanage, Liau Y-Sing, China, Malaysia Sign Investment Pact, Reuters, 28 IV 2011.

Obecny przy podpisywaniu umów premier Wen Jiabao przedstawił wówczas 
w pięciu punktach nowy plan rozwoju wzajemnych stosunków. Po pierwsze, zwięk
szenie dwustronnych obrotów handlowych. Wen zaznaczył, że gospodarka chiń
ska potrzebuje oleju palmowego, kauczuku, produktów elektronicznych z Malezji, 
w zamian oferując produkty mechaniczne i elektroniczne wysokiej jakości po niż
szych cenach. Podkreślał jednocześnie, że istnieje możliwość zwiększenia ekspor
tu produktów wysokiej technologii oraz rozszerzenia współpracy w dziedzinach 
związanych z telekomunikacją, biofarmaceutykami, ekonauką i produktami tech
nologicznymi. Chiny w ciągu pięciu lat zamierzają przeszkolić 10 tys. fachowców 
dla malezyjskiego sektora telekomunikacyjnego. Po drugie, zwiększenie wzajem
nych inwestycji. Rząd chiński pozostaje zainteresowany rozwojem szybkich kolei. 
Jednocześnie zachęca rodzimych przedsiębiorców do inwestowania w malezyjskie 
sektory produkcyjne, energetyczne, surowcowe oraz usługowe. Po trzecie, rozwój 
współpracy w dziedzinie infrastrukturalnej. Po czwarte, współpraca w sektorze fi
nansowym. I wreszcie po piąte, rozwój w dziedzinie edukacji, nauki i technologii. 
Znaczącą rolę w tej przestrzeni odgrywają Instytut Konfucjusza na Uniwersytecie 
Malajskim (Confucius Institute, University of Malaya) oraz Malezyjskie Centrum 
Naukowe na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych (Malay Study Cen
ter, Beijing Foreign Studies University). W gronie zagranicznych studentów kształ
cących się w Malezji największą grupę stanowią obecnie Chińczycy. Ich liczba 
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przekroczyła 10 tys. osób. Dla porównania w Chinach studiowało w tym samym 
czasie 4 tys. Malezyjczyków40’.

409 Wen Proposes New Measures to Expand China-Malaysia Cooperation, „People’s Daily” 
(Xinhua), 29 IV 2011.

4,0 China Statistical Yearbook - 2009, National Bureau of Statistics of China, China Statistic 
Press, Beijing 2010.

411 China, Singapore Sign Free Trade Pact, „China Daily” (Xinhua), 23 X 2008.
412 China, Singapore Have Broad Vista for Economic, Trade Cooperation, „People’s Daily”, 

23 VII 2010.

Singapur
Budowa strategicznego aliansu z Singapurem pozostaje konsekwencją zarówno hi
storycznych uwarunkowań, jak i korzystnego układu etnicznego w tym kraju. Trzech 
na czterech mieszkańców Singapuru to Chińczycy. W 2008 roku wartość wzajemnej 
wymiany handlowej osiągnęła rekordowy poziom 52,48 mid USD (wzrost o 10,5% 
w porównaniu z rokiem poprzednim), co stawia Singapur w gronie największych 
partnerów gospodarczych Chin409 410. Oznacza to, iż założony wcześniej plan przekro
czenia pułapu 50 mid USD do 2010 roku został osiągnięty na długo przed terminem. 
Podpisanie 23 października 2008 roku dwustronnego porozumienia o wolnym han
dlu (Free Trade Agreeement - FTA) dodatkowo umocniło silne więzi łączące oby
dwa kraje411. Do połowy 2010 roku aż 18 tys. singapurskich przedsiębiorstw zde
cydowało się dokonać inwestycji w Państwie Środka na sumę nieco ponad 44 mid 
USD. Ważnym forum koordynującym wzajemne relacje pozostaje Wspólna Rada 
ds. Dwustronnej Współpracy (Joint Council for Bilateral Cooperation - JCBC), ma
jąca obecnie swoje oddziały w prowincjach Sichuan, Shandong, Zhejiang, Liaoning, 
Tianjin, Jiangsu oraz Guangdong. Chińskie firmy aktywnie działają przy realiza
cji szeregu projektów w Singapurze (związanych m.in. z budownictwem). Chińscy 
pracownicy stanowią drugą co do wielkości zagraniczną siłę roboczą w tym kraju. 
Do końca 2009 roku przebywało tam łącznie 458 tys. pracowników kontraktowych 
z Chin (81 tys. spośród nich pracowało nadal w połowie 2010 roku). Zatrudniani 
byli głównie w sektorze produkcyjnym i budowlanym, jako pomoc domowa, mary
narze lub rybacy412.

Kambodża
W odniesieniu do krajów Azji Południowo-Wschodniej Chiny stosują bardzo roz
budowaną strategię pomocową, tworząc mocne zaplecze dla realizowanej polityki 
pozyskiwania surowców naturalnych. Kambodża pozostaje jednym z największych 
beneficjentów. W kwietniu 2006 roku Wen Jiabao złożył obietnicę przekaza
nia Kambodży 600 mln USD w formie pomocy i pożyczek, przede wszystkim na 
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realizację projektów budowy tam i mostów. W czasie wizyty Xi Jinpinga w Kam
bodży w grudniu 2009 roku doszło do podpisania czternastu umów o wartości oko
ło 850 min USD. Oficjalnej sumy wówczas co prawda nie ujawniono, jak jednak 
można się było domyślać, pokrywała się ona z kwotą 853 min USD, uzgodnioną 
w czasie październikowego pobytu w Kambodży premiera Wen Jiabao. Porozu
mienie doszło do skutku po zapewnieniu kambodżańskiego rządu o odesłaniu do 
Chin dwudziestu Ujgurów oskarżanych przez Pekin o uczestnictwo w lipcowych 
zamieszkach w Xinjiangu. Chiny są obecnie największym źródłem bezpośrednich 
inwestycji w Kambodży413.

4” J. Ferrie, Cambodia Tightens Economic Links with China, Reuters, 21 XII 2009.
414 Economist Intelligence Unit, Country Report: Cambodia, IX 2007, [za:] T. Lum, W.M. 

Morris, B. Vaughn, op. cit., s. 6-7.
415 B. Emmott, Rivals. How the Power Struggle Between China, India and Japan will Shape 

Our Next Decade, Penguin Group, New York 2008, s. 257.
416 China, Cambodia Sign Billion-dollar Deals, „Beijing Review” (Xinhua), 5 XI 2010.

Należy dodać, iż w okresie 2007-2009 Chiny zadeklarowały 236 min USD po
mocy dla Kambodży w porównaniu z 337 min USD Japonii, a także 215 min USD 
Unii Europejskiej414. Pomimo tego, że Japonia była największym dawcą pomocy, 
nie uzyskała z tego tytułu większych korzyści w tym kraju aniżeli Chiny. Bill Em- 
mott zwracał uwagę na to, iż japoński system pomocowy jest co prawda większy 
niż chiński, ale w mniejszym stopniu pozostaje on ukierunkowany strategicznie415. 
Za Chinami przemawiają inwestycje w sektorach związanych z transportem oraz 
surowcami. Przykładem jest realizowany plan rozbudowy sieci drogowej, która 
połączy Kunming z państwami sąsiednimi: Birmą, Kambodżą, Laosem, Tajlandią 
oraz Wietnamem. W branży naftowej chiński koncern China National Offshore Oil 
Company prowadzi z kolei działalność poszukiwawczą ropy i gazu na wodach przy
brzeżnych Kambodży.

Na początku listopada 2010 roku przewodniczący Ogólnochińskiego Zgroma
dzenia Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo i premier Kambodży Hun Sen pod
pisali szesnaście porozumień na sumę 6,4 mld USD, związanych przede wszystkim 
z rozbudową infrastruktury, rozwojem zasobów wodnych, technologii telekomuni
kacyjnych i poszukiwaniem źródeł energii. Wu Bangguo podkreślił znaczenie po
głębienia wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju rolnictwa, zachęcając chiń
skie firmy do większej aktywności na rynku produktów rolnych importowanych 
z Kambodży. Zaproponował również zwiększenie udziału firm chińskich w rozwoju 
transportu, energii elektrycznej i budownictwa telekomunikacyjnego w Kambodży. 
Zwiększeniu poziomu inwestycji i współpracy przemysłowej ma w przyszłości 
sprzyjać budowana specjalna strefa ekonomiczna w Sihanouk Port416.
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Wietnam, Laos

W odniesieniu do Wietnamu i Laosu stopniowo przełamywane są historyczne uprze
dzenia. W październiku 2005 roku Chiny udzieliły pożyczki Wietnamowi na sumę 
ponad 197 mln USD. Z tej puli sfinansowano modernizację systemów sygnalizacji 
kolejowej pomiędzy stołecznym Hanoi a prowincjami na północy (Thai Nguyen, 
Lang Son, Lao Cai) oraz pomiędzy zlokalizowanym w centralnej części kraju mia
stem Vinh a położonym na południu miastem Ho Chi Minh. Pozostała część kredytu 
wsparła dwa inne projekty przemysłowe417.

417 Vietnam to Borrow Nearly 200 mln US Dollars from China: Report, „Peoples Daily” 
(Xinhua), 30 X 2005.

4111 E. Phouthonesy, China to Provide Loan for Vientiane-China Rail Link, „Vientiane Times”, 
5 VII 2010.

419 China, Laos Vow to Promote Strategic Partnership, „People’s Daily” (Xinhua), 22 IX 2011.

Podobnie w Laosie Chiny finansują realizację projektów infrastrukturalnych. 
W 2010 roku Laos uzyskał preferencyjny kredyt na budowę połączenia kolejowego 
pomiędzy stolicą Vientiane i Luang Prabang oraz Boten w prowincji Luang Nam- 
tha na północy. Chiny pokryją 70% kosztów, podczas gdy reszta będzie pochodzić 
ze środków chińsko-laotańskiej spółki joint venture odpowiedzialnej za inwestycje 
i eksploatację kolei. Spółka będzie generować dochody z opłat za usługi kolejowe, 
które zostaną z kolei przeznaczone na spłatę pożyczki dla Chin. Kolej ma powstać 
w ciągu pięciu lat. Zapewni to laotańskim firmom zdecydowanie tańszy transport 
towarowy w porównaniu z drogowym418.

W czasie wizyty w Pekinie prezydenta Laosu i jednocześnie sekretarza general
nego Komitetu Centralnego Laotańskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej Choummaly 
Saygnasone we wrześniu 2011 roku został wydany wspólny komunikat informujący 
o kompleksowym strategicznym partnerstwie we współpracy z Chinami. Obydwa kra
je zobowiązały się do prowadzenia długoterminowej wzajemnej współpracy w takich 
obszarach, jak rolnictwo, górnictwo, energia wodna, energetyka, komunikacja, sate
lity, walka z ubóstwem, turystyka, ochrona środowiska i rozwój zasobów ludzkich419.

W 2009 roku Chiny stały się głównym inwestorem na rynku laotańskim. We
dług raportu tamtejszego departamentu promocji inwestycji w ministerstwie plano
wania i inwestycji wartość chińskich inwestycji w Laosie osiągnęła 2,9 mid USD, 
począwszy od 2000 roku, kiedy rząd laotański zdecydował się na przyjmowanie 
zagranicznych inwestycji. Tajlandia w latach 2005-2009 pozostawała liderem wśród 
zagranicznych inwestorów w Laosie. Na początku 2010 roku po raz pierwszy od 
pięciu lat musiała jednak ustąpić miejsca Chinom. Przedsiębiorstwa z Państwa Środ
ka zainwestowały kwotę 344 mln USD w realizację szesnastu projektów w prze
ciągu sześciu miesięcy 2010 roku, podczas gdy w tym samym czasie dominujące 
firmy tajskie ulokowały swoje środki tylko w czterech projektach o łącznej warto
ści 3,7 mln USD. W okresie 2000-2010 Tajlandia zainwestowała w Laosie łącznie 
2,6 mid USD, a trzeci w zestawieniu Wietnam 2,2 mid USD. Charakterystyczne dla 
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chińskich inwestycji jest ich mocne ukierunkowane na strategiczne obszary związa
ne z górnictwem, energią wodną, rolnictwem i usługami420. Potwierdzeniem są pod
jęte już przedsięwzięcia. W czerwcu 2010 roku China Southern Power Grid osiągnął 
porozumienie z rządem Laosu w sprawie budowy krajowego systemu elektroener
getycznego oraz realizacji projektu elektrowni wodnych w tym kraju421. W celu sty
mulacji handlu Chiny odegrały również znaczącą rolę w budowie mostów przez 
rzekę Mekong, stanowiących połączenie z Kambodżą, Laosem, Birmą, Tajlandią 
i Wietnamem. Dzięki chińskim kredytom budowane są mosty w pobliżu miasta Pak- 
beng łączącego trasę 2W, z Oudomxay w Laosie do tajskiej granicy, gdzie dalej 
łączy się z innymi trasami: do Boten na granicy chińskiej oraz na wschodzie do gra
nicy wietnamskiej prowadzącej do Hanoi. Warto nadmienić, że w marcu 2008 roku 
została uruchomiona autostrada, która pozwala znacząco skrócić czas podróży znad 
granicy chińskiej i laotańskiej do Tajlandii z dwóch dni do pięciu-sześciu godzin422.

420 E. Phouthonesy, China Surpasses Thailand as Biggest Investor in Laos, „Vientiane Times”, 
16 VII 2010.

421 China Southern Power Grid to Develop Power Grid, Hydro Project in Laos, 29 VI 2010, 
HydroWorld.com, http://www.hydroworld.com/index/display/article-display/6447632785/ 
articles/hrhrw/hydroindustrynews/newdevelopment/2010/06/china-southern_power.html 
(13 IV 2012).

422 New Mekong Bridges Linking China to SE Asia Get Green Light, 23 VI 2010, AsiaNews it, 
http://www.asianews.it/news-en/New-Mekong-bridges-linking-China-to-SE-Asia-get-green- 
light-18757.html (13 IV 2012).

423 Li Xiaokun.Qin Jize, Indonesia Wins Loans and Deals, „China Daily”, 30 IV 2011.
424 Indonesia's PLN, China Bank Sign $615 mln Loan Deal, Reuters, 30 I 2010.

Indonezja
Indonezja jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Chin w Azji Połu
dniowo-Wschodniej. Handel dwustronny w 2010 roku zamknął się kwotą 42,7 mid 
USD (to wzrost o ponad 50% w stosunku do roku poprzedniego). Jak zapowiedział 
jednak Wen Jiabao w czasie swojej wizyty w Indonezji na początku 2011 roku, ce
lem będzie podwojenie tego pułapu do 80 mid USD w 2015 roku423. Indonezja pozo- 
staje jednym z głównych odbiorców pomocy chińskiej. Na początku 2008 roku in
donezyjska firma PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) uzgodniła warunki pożyczki 
615 mln USD od Export-Import Bank of China, na budowę elektrowni węglowych. 
Kredyt został przyznany na okres piętnastu lat. Z funduszu zostanie sfinansowa
na budowa elektrowni węglowej w zachodniej części Jawy o mocy 626 MW oraz 
projekt o mocy 660 MW na wschodzie Jawy. Te działania stanowią odpowiedź na 
rosnące zapotrzebowanie na energię w Indonezji. Rządowy plan uwzględniający 
elektrownie węglowe w zachodniej i wschodniej części Jawy zakładał zwiększenie 
mocy elektrycznych o dodatkowe 10 tys. MW w 2010 roku424.

HydroWorld.com
http://www.hydroworld.com/index/display/article-display/6447632785/
http://www.asianews.it/news-en/New-Mekong-bridges-linking-China-to-SE-Asia-get-green-light-18757.html
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W czasie wizyty Wen Jiabao w Indonezji w końcu kwietnia 2011 roku Chiny 
zobowiązały się do udzielenia preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na ogromną 
sumę 19 mid USD, z czego 9 mid USD stanowiły kredyty komercyjne przeznaczone 
na rozwój infrastruktury, a pozostałe 10 mid USD kredyty eksportowe. Wen jednocze
śnie zadeklarował przeznaczenie 1 mid RMB (154 mln USD) na współpracę w za
kresie bezpieczeństwa na morzu, wykorzystania zasobów morskich oraz przeciw
działania klęskom żywiołowym425.

425 Li Xiaokun,Qin Jize, Indonesia Wins...
426 China, Indonesia Sign Cooperation Agreements Worth over $6 bln, „People’s Daily” 

(Xinhua), 9 XI 2010.
427 Sinopec Joins Chevron on Indonesian Natural Gas Project, „Global Times”, 3 XII 2010.
424 China Railways Wins $4.8 bln Indonesia Contract, Reuters, 25 III 2010.
42’ China Pledges US$2 Billion Loan for Indonesia Infrastructure, „The China Post”, 5 IV 2010.

Zainteresowanie chińskich koncernów budzi perspektywiczny indonezyjski 
rynek naftowy i gazowy. Największe złoża ropy lokują się głównie w północnych 
częściach Sumatry, Jawy, a także w szelfie na morzach Południowochińskim oraz 
Jawajskim. Z kolei gaz ziemny wydobywany jest przede wszystkim na Borneo (Ka
limantan) i na północy Sumatry. Indonezja posiada ponadto duże złoża węgla ka
miennego, cyny, żelaza, miedzi, niklu, siarki, manganu i złota, które również przy
kuwają uwagę Chińczyków.

Na początku listopada 2010 roku Chiny i Indonezja zawarły pakiet porozumień 
gospodarczych na łączną kwotę 6,6 mid USD, dotyczących finansów, energetyki, 
elektryczności i rolnictwa. Zostały one podpisane w Dżakarcie przez przewodniczą
cych parlamentów obydwóch krajów, Wu Bangguo i Marzuki Alie426.

Na początku grudnia 2010 roku Sinopec zawarł porozumienie z amerykańskim 
Chevronem w sprawie gazowego projektu Gendalo-Gehem w Indonezji427. Pod ko
niec marca 2010 roku firma China Railway Group poinformowała z kolei o podpisa
nym kontrakcie na budowę i wykorzystywanie linii kolejowej na południu Sumatry. 
Łączna wartość umowy to 4,8 mid USD, z czego 1,3 mid zostanie przeznaczone na 
wynagrodzenie za opracowanie projektu i realizację budowy, a pozostała część na 
utrzymanie trasy w ciągu kolejnych dwudziestu lat. Porozumienie z indonezyjskim 
Bhakta Hill Pan Pacific Railway Corporation zakłada czteroletni okres budowy oraz 
dwudziestoletni eksploatacji428. Realizacja powyższego projektu ma w założeniu 
zwiększyć zdolności transportowe węgla na Sumatrze.

W kwietniu 2010 roku Pekin przeznaczył 2 mid USD na rozbudowę infrastruk
tury w Indonezji. Zagraniczne kredyty będą miały zasadnicze znaczenie dla po
prawy komunikacji transportowej. Warto podkreślić, że rząd w Dżakarcie planuje 
przeznaczyć do 2015 roku sumę 140 mid USD na poprawę krajowej infrastruktury. 
W tym celu zamierza pozyskać 90 mid USD od prywatnych inwestorów429.

Współpraca Chin z Indonezją uznawana jest za priorytet w kontekście zabezpie
czenia tras morskich, po których poruszają się tankowce w kierunku Azji Wschod
niej. Uwagę zwraca głównie wąskie przejście przez Cieśninę Malakka. Pierwsze 
kroki zostały już poczynione. W maju i czerwcu 2011 roku zostały przeprowadzone 
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pierwsze w historii wspólne ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „Ostry Nóż” 
(Sharp Knife) z udziałem Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i indonezyjskich 
Narodowych Sił Zbrojnych. Zdaniem Su Hao, przewodniczącego Centrum Studiów 
Strategicznych i Zarządzania Konfliktami na Chińskim Uniwersytecie Spraw Za
granicznych (Strategy and Conflict Management Research Center w China Foreign 
Affairs University), Chiny chcą współpracować z innymi krajami w celu zapew
nienia bezpieczeństwa na Morzu Południowochińskim i w Cieśninie Malakka. Za
znaczył jednocześnie, że Indonezja ma nadzieję odgrywać aktywną i konstruktywną 
rolę w regionie do promowania współpracy między Chinami a krajami ASEAN430.

430 Cui Haipei, China, Indonesia End First Joint Training, „China Daily”, 18VI 2011.
431 K.R. Jalbuena, Ties with PRC, Now Most Important to PR, Also Involves Security Matters, 

„Manilia Times”, 29 VI 2008.
432 W 1989 roku po przejęciu władzy przez juntę wojskową nazwa państwa została zmieniona 

na Związek Myanmar, z dotychczasowej formy „Birma”. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych 
od 2002 roku posługuje się nazwą Birma (Związek Birmański). W tekstach oficjalnych zgodnie 
z wytycznymi Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych używano nazwy Związek Myanmar 
(Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza 
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Warszawa 2007, s. 6). Po zmianie nazwy przez władze birmańskie w 2011 roku Komisja 
Standaryzacji Nazw Geograficznych ustaliła nową nazwę - Republika Związku Mjanmy (Protokół 
z 59 posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, 30 III 2011, http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/protokol_ksng/protokol_ksng-59_posiedzenie . 
pdf; (13 IV 2012). Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje z kolei nową nazwę w formie 
Republika Związku Mianma (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl/ 
Birma,Związek,Mianma.20999.html; 13 IV 2012).

Filipiny
W ciągu ostatnich lat Pekin ugruntował swoją obecność na rynku filipińskim, sta
jąc się największym inwestorem w tamtejszą infrastrukturę, energetykę, rolnictwo 
i przemysł górniczy. Schemat działania w tym przypadku nie odbiega od ustalo
nych norm. W zamian za kredyty Pekin uzyskuje dostęp do filipińskiego rynku. 
W 2007 roku Chiny przekazały na rzecz Manili 2 mid USD w formie preferencyj
nych pożyczek431.

Birma/Myanmar
Osobny rozdział w planach energetycznych Pekinu stanowi Birma/Myanmar432. Dy
namiczny wzrost wymiany gospodarczej w ostatnich latach świadczy o rosnącym 
zainteresowaniu tym rynkiem. Tylko w okresie 2008-2010 obroty handlowe po
między obydwoma krajami uległy podwojeniu. W 2008 roku wyniosły one 2,6 mid 
USD (wzrost o ponad 26% w stosunku do poprzedniego roku), przy czym statystyki 
wskazywały, że Chiny posiadały znaczną nadwyżkę handlową (eksport do Birmy 

http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/protokol_ksng/protokol_ksng-59_posiedzenie
http://www.msz.gov.pl/
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wynosił 1,9 mld USD). Do końca 2008 roku zakontraktowane inwestycje chińskie 
w Birmie osiągnęły poziom ponad 1,3 mld USD. Największe sumy zostały ulo
kowane w sektorach związanych z górnictwem (866 min USD), elektrycznością 
(281 min USD) oraz ropą i gazem (124 min USD)4’3. Dwa lata później Chiny stały 
się drugim co do wielkości partnerem handlowym Birmy, jak również największym 
inwestorem zagranicznym na tym rynku. Wartość wzajemnej wymiany handlowej 
zamknęła się na poziomie 4,44 mld USD, notując wzrost w skali rocznej o nieco 
ponad 53%. Z kolei chińskie inwestycje wyniosły 12,32 mld USD 433 434.

433 Myanmar to Add Another Border Trade Zone in N Shan State, „Global Times”, 15 X 2009.
434 China, Myanmar Forge Partnership, Ink Deals, „China Daily” (Xinhua), 27 V 2011.
435 Myanmar to Add Another Border Trade Zone in N Shan State, „Global Times”, 15 X 2009.
436 Xie Jingwei, SW China City to Boost Cooperation with Myanmar, „China Dail/’, 27 V 2011.

Ważną rolę stymulującą rozwój handlu spełniają strefy handlu przygraniczne
go. Od 1998 roku Birma utworzyła pięć takich punktów (w Muse, Lwejei, Laizar, 
Chinshwehaw oraz Kambaiti). W połowie października 2009 roku powstała kolej
na strefa przygraniczna w regionie Kokang w północnej części stanu Shan435. Na 
tym nie koniec, gdyż pojawiają się nowe ciekawe propozycje. Jak poinformował 24 
maja 2011 roku Zhang Zejun, wiceprzewodniczący partii w Lincang w prowincji 
Yunnan, miasto planuje budowę specjalnej strefy ekonomicznej w celach promo
wania współpracy gospodarczej z sąsiednią Birmą. Miasto ma trzy powiaty na gra
nicy z Birmą - w Cangyuan, Gengma i Zhenkang. W celu zapewnienia sprawnego 
przepływu towarów między nadgranicznym Lincang a Birmą lokalny rząd zamierza 
zintensyfikować prace związane z budową autostrad, połączeń kolejowych oraz lot
niczych w ciągu najbliższych kilku lat436.

Przy rozważaniach dotyczących Birmy trudno nie uwzględnić spraw związa
nych z jej sytuacją wewnętrzną. W 2007 roku doszło tam bowiem do największych 
od dwudziestu lat protestów antyrządowych organizowanych przez buddyjskich 
mnichów oraz środowiska inteligenckie. Odpowiedzią rządu było siłowe stłumienie 
demonstracji. Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej ostro zareagowały, 
wprowadzając surowe sankcje skierowane przeciwko tamtejszym władzom. Wnio
sek o wprowadzenie sankcji przeciwko Birmie podniesiony na forum Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nie zyskał jednak aprobaty Chin i Rosji, które oświad
czyły wówczas, że wydarzenia w Birmie nie niosą ze sobą zagrożenia dla między
narodowego pokoju. Ówczesne stanowisko Pekinu należy rozpatrywać z szerszej 
perspektywy ogólnych założeń tamtejszej polityki zagranicznej, hołdującej zasa
dzie nieingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony oraz równego traktowania 
wszystkich aktorów w sferze międzynarodowej, niezależnie od potencjału, jakim 
oni dysponują. Takie hasła stanowią wyraźną odpowiedź na tezy mówiące o „chiń
skim zagrożeniu”. Nie ulega wątpliwości, że Chiny wytwarzają bardzo atrakcyjny 
model kontaktów z krajami Trzeciego Świata. To zjawisko celnie scharakteryzowała 
Jane Perlez, pisząc na łamach „The New York Times”, iż chińska polityka „nie- 
mieszania się w wewnętrzne sprawy” często pozwala zdobyć przyjaciół nie tylko 
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wśród rządów w Azji Południowo-Wschodniej, ale również wśród mieszkańców 
regionu, ponieważ jest to uznawane za wyraz pełnego szacunku dla ich suweren
ności437. W znakomitej książce dotyczącej Birmy Where China meets India. Burma 
and the New Crossroads of Asia jej autor Thant Myint-u pisał, że Pekin przywią
zuje dużą wagę do rozwoju dobrych relacji z poszczególnymi krajami Azji Połu
dniowo-Wschodniej, niezależnie od występujących tam form ustrojowych, dzięki 
czemu może cieszyć się możliwością robienia z nimi interesów. W tym kontekście 
Chiny szczególną wagę przywiązują do kwestii stabilności politycznej w Birmie, 
podkreślając to wyjątkowo często. Chiny mają świadomość, że projekty gospodar
cze, pomimo że motywowane własnym interesem, są korzystne również dla Birmy. 
Szeroko zakrojony rozwój tamtejszej infrastruktury daje Birmie znacznie więcej 
w perspektywie długookresowej aniżeli niesienie pomocy humanitarnej podejmo
wane przez niektóre kraje zachodnie438. Dla Chin sprawą najważniejszą pozostaje 
zatem utrzymanie stabilności w regionie. Dlatego starają się one utrzymywać roz
ległą sieć poprawnych relacji z głównymi ośrodkami decyzyjnymi w Birmie. Pekin 
popiera również niektóre grupy etniczne w Birmie, niemniej nie jest to poparcie 
bezwarunkowe. Nie zachęca tych grup do wywoływania starć i wprowadzania za
mętu w tym kraju.

nl J. Perlez,China Competes with West in Aid to its Neighbors, „The New York Times”, 18IX 2006.
438 T h a n t My i n t - u, Where China Meets India. Burma and the New Crossroads of Asia, Faber 

and Faber Limited Bloomsbury House, London 2011, s. 216-217.
439 D. Fullbrok, China Paves Way to Myanmar Riches, „Asia Times”, 1 XI 2006.
440 Wai Moe, China Signs Burmese Gas Deal for 30-year Supply, „The Irrawaddy”, 26 XII2008.

Birma stanowi doskonały przykład pragmatycznej strategii Pekinu wobec państw 
regionu. Od początku obecnego stulecia Chiny podjęły wespół z Birmą szereg pro
jektów inwestycyjnych. : Wśród nich na uwagę zasługuje budowa linii do przesyłu 
ropy i gazu z portu głębinowego Kyaukphyu do południowych Chin. Pomysł budo
wy rurociągów pojawił się po raz pierwszy już w 2004 roku. Należy zauważyć, że 
dwa lata później na mocy porozumienia z rządami krajów sąsiedzkich (Birmą, La
osem i Tajlandią) miały miejsce próbne dostawy ropy do Chin z Bliskiego Wschodu 
przeprowadzane rzeką Mekong. W grudniu 2005 roku Petrochina zawarła z birmań
skim rządem wstępne porozumienie związane z dostawami gazu z położnego na 
zachodnim wybrzeżu Bloku Al do Kunmingu w okresie trzydziestu lat439. W końcu 
grudnia 2008 roku China National Petroleum Corporation poinformował o zawar
ciu trzydziestoletniego kontraktu na zakup gazu ziemnego z zasobów głębinowych 
Bloków Al (pól Shwe i Shwephyu) oraz A3 (pól Mya) w północno-wschodniej czę
ści Zatoki Bengalskiej. CNPC uzgodnił warunki porozumienia z konsorcjum obej
mującym południowokoreański Daewoo International Corporation (51% udziałów 
w konsorcjum), indyjski Oil and Gas Corporation (17%), Myanmar Oil and Gas 
Enterprise (15%), indyjski GAIL (8,5%) oraz Korea Gas Corporation (8,5%)440.

W kwietniu 2007 roku chińska Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform za
akceptowała plan rozpoczęcia w tym samym roku budowy ropociągu z birmańskie
go Kyaukphyu do chińskiego Kunmingu. W międzyczasie Pekin zobowiązał się do 
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zainwestowania w gazociąg biegnący na tej samej trasie. Przez okres trzydziestu 
lat tą linią przesyłową będzie transportowane 170 mld m3 gazu z Bliskiego Wscho
du do południowo-wschodnich Chin. W zamian Birma otrzyma od Pekinu rządową 
pożyczkę w wysokości 650 min dolarów hongkońskich (83 min USD) na wykorzy
stanie tamtejszych złóż roponośnych. W styczniu 2008 roku China National Petro
leum Corporation podpisał porozumienie z birmańskim ministerstwem energetyki 
w sprawie kontraktów na działalność produkcyjną w trzech głębinowych blokach 
wzdłuż wschodniego wybrzeża tego kraju. W przyszłości ropociąg zostanie przedłu
żony do Chongqingu, w którym budowana jest rafineria do przerobu dostarczanej 
ropy (o mocach przerobowych 10 min ton rocznie)441. Gazociąg o długości 2806 km 
będzie przebiegał z Kyaukphyu (w stanie Rakhine, znanym także jako Arakan) 
przez Mandalay, Lashio, Muse, Ruili do Kunmingu, kończąc docelowo w Guizhou 
i Regionie Autonomicznym Guangxi. Ropociąg będzie przebiegał tą samą trasą, ale 
tylko do Kunmingu. Koszt tych przedsięwzięć szacuje się odpowiednio na 1,04 mld 
USD oraz 1,5 mld USD442. Zdolności przesyłowe w przypadku ropociągu zostały 
zaprojektowane w pierwszej fazie na 12 min ton ropy rocznie (docelowo na 22 min 
ton rocznie). W przypadku gazociągu, który już w 2012 roku ma zaopatrywać w su
rowiec południowo-wschodnie Chiny, przepustowość wyniesie 12 mld m3 gazu 
rocznie. W ramach zawartych uzgodnień 31 października 2009 roku koncern CNPC 
rozpoczął budowę portu naftowego w Kyaukphyu443. Niedługo potem, na początku 
czerwca 2010 roku, oficjalnie zainaugurował budowę obydwóch linii przesyłowych. 
Rurociągi biegnące do Kunmingu będą miały długość ponad 1100 km, z czego 
771 km będzie przebiegać przez terytorium Birmy444. Trzeba podkreślić, że projekt 
powiązany jest z realizacją szeregu innych przedsięwzięć. W ramach inwestycji sza
cowanej na 10,5 mld USD przewiduje się budowę linii kolejowej, połączenia drogo
wego, drogi wodnej oraz modernizację Portu Kyaukphyu445. Końcem CNPC podjął 
również działania mające wytworzyć przyjazny klimat wokół prowadzonych inwe
stycji. Przejawem tego była ogłoszona 3 października 2011 roku decyzja o wsparciu 
sumą 1,32 min USD budowy ośmiu szkół w czterech stanach i prowincjach Birmy 
wzdłuż przebiegu budowanych linii do przesyłu ropy i gazu446.

441 Pliny Lin, Construction of China-Myanmar Oil Pipeline Expected to Start this Year, 
Xinhua, 21IV 2007.

442 Wen Inks Oil, Gas Deals with Myanmar, „People’s Daily”, 4 VI 2010.
443 CNPC Begins Work on Oil Port in Myanmar, „China Daily”, 4 XI 2009.
444 China Starts Building Oil, Gas Pipelines to Myanmar, „People’s Daily” (Xinhua), 4 VI 2010.
445 China, Burma Sign Oil Pipeline Agreement, „The Irrawaddy”, 27 III 2009.
446 China Firm Donates 1.32 million USD to Build 8 Schools in Myanmar, „People’s Daily” 

(Xinhua), 4X2011.

Chiny realizują w Birmie szereg innych przedsięwzięć w obszarze energetycz
nym. W lutym 2011 roku Sinopec International Petroleum odkrył zasoby gazu ziem
nego w północno-zachodniej Birmie, w regionie Mahutaung, 835 km od stolicy 
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Yangon447. W kwietniu 2011 roku rząd tego kraju poinformował o planach urucho
mienia procesu wydobycia ropy i gazu na nowych trzech obszarach we współpracy 
z przedsiębiorstwami z Chin, Singapuru i Korei Południowej. Państwowy Myan
mar Oil and Gas zamierza podpisać umowy z chińskim North Petro-Chem Cor
poration Limited of China na wydobycie w regionie Ngahlinetwin448. Chiny inwe
stują również w rozwój birmańskiej hydroenergetyki. Angażują się w budowę tam 
na największych rzekach tego kraju, mających służyć przede wszystkim produkcji 
elektryczności. Chińskie koncerny uczestniczą między innymi w konstrukcji tam na 
rzekach: Saluin i jej dopływach (Nam Khan, Nam Ma, Nam Pung), Taping (dopły
wie Irawadi), Nam Lwe (dopływie Mekongu) oraz w Hatgyi.

447 Aung Hla Tun, M. Petty, E. Lane, Sinopec JV Finds Large Gas Deposits in Myanmar- 
meda, Reuters, 14 II 2011.

448 J. Szep, S. Miglani, Myanmar to Expand Oil, Gas Exploration with Foreign Partners, 
Reuters, 23 IV 2011.

449 Li Xiaokun, Cheng Guangjin, Myanmar President Values Ties with China, „China 
Daily”, 28 V 2011.

450 China Railway Signs Agreement with Myanmar on Rail Project, „Peoples Daily” (Xinhua), 
29 V 2011.

451 Li Xiaokun, Cheng Guangjin, op. cit.

Pod koniec maja 2011 roku w Pekinie przywódcy Chin i Birmy, Hu Jintao oraz 
Thein Sein, byli świadkami podpisania dziewięciu umów pomiędzy obydwoma kra
jami. Niezwykle ważna była przy tej okazji zapowiedź uruchomienia przez China 
Development Bank linii kredytowej dla Birmy w wysokości 768 min USD44”.

W tym samym czasie uzgodniono również warunki realizacji kolejnej dużej in
westycji. China Railway Group Limited (China Railway) 28 maja 2011 roku ogłosił, 
iż podpisał umowę związaną z realizacją projektu dotyczącego transportu kolejowego 
w Birmie. Stanowiła ona uzupełnienie do wstępnego porozumienia zawartego w kwiet
niu przez Myanmar Union Ministry of Rail Transportation oraz China Railways Engi
neering Corporation. Zgodnie z zapisami owego memorandum Chiny zobowiązały 
się do budowy w ciągu trzech lat wspólnie z Birmą linii kolejowej pomiędzy mia
stem granicznym Muse a Rakhine w Kyaukphyu. Nowe połączenie będzie zintegro
wane z linią wewnątrzchińską prowadzącą z Ruili w Yunnanie. Całkowita długość 
linii wyniesie wówczas 810 km450.

Wybór Chin jako cel pierwszej wizyty zagranicznej birmańskiego prezyden
ta w maju 2011 roku podkreśla istotę wzajemnych relacji. Tydzień przed wizytą 
prezydenta w Pekinie jeden z urzędników birmańskich powiedział agencji AFP, że 
prezydent chciał odwiedzić Chiny jako pierwsze z uwagi na znaczenie relacji dy
plomatycznych i gospodarczych451. W planach Pekinu Birma może rozwiązywać 
problemy, jakie stwarza transport przez Cieśninę Malakka. Chińczycy będą chcie- 
li w szerszym stopniu wykorzystać powstałe linie do importu gazu i ropy z rejo
nu Bliskiego Wschodu oraz Afryki, co pozwoliłoby częściowo uniezależnić się od 
dostaw statkami poruszającymi się przez cieśninę łączącą Ocean Indyjski z Mo
rzem Południowochińskim. Brak alternatyw powoduje, że w obecnych uwarunko
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waniach przez Cieśninę Malakka dziennie transportuje się około 9,5 min baryłek 
ropy (1,3 min tony52. Tą drogą ropa w przeważającej mierze dociera do krajów 
Azji Wschodniej. Łatwo w tej sytuacji wyobrazić sobie konsekwencje chwilowego 
choćby wstrzymania ruchu w tym obszarze. Nowe inwestycje w Birmie pozwolą 
znacząco skrócić czas żeglugi, jak również obniżyć koszty związane z transportem 
surowców. Chodzi w tej sytuacji także o zapewnienie ciągłości dostaw.

452 T.T. Kaczmarek, R. Jarosz, Czy ropa rządzi światem?. Oficyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz-Warszawa 2006, s. 132.

453 C. Fernandez, B. Spegele, Myanmar Halts China Dam, „The Wall Street Journal”, 
1X2011.

454 Myanmar Should Clear Doubts over Chinese Investment, „Global Times”, 24 X 2011.

W relacjach wzajemnych dochodzi jednak również do zgrzytów, o czym mo
gło świadczyć wstrzymanie przez birmańskie władze jednej ze sztandarowych in
westycji realizowanej wespół z Chińczykami, czyli budowy zapory Myitsone oraz 
hydroelektrowni na rzece Irawadi w stanie Kachin w północnej części kraju. Po
mysł budowy zapory pojawił się w 2006 roku. Trzy lata później birmańska spółka 
państwowa Asia World Company osiągnęła porozumienie z chińskim China Power 
Investment Corporation w sprawie wspólnej realizacji budowy. Projekt od początku 
budził liczne kontrowersje, powodując protesty ekologów oraz działaczy opozycyj
nych na czele z Aung San Suu Kyi. Podkreślano, że budowa tamy stwarza poważne 
zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zalanie dużych połaci ziemi prowadziłoby 
nieuchronnie do zaburzeń w ekosystemie, masowych wysiedleń kilkunastu tysięcy 
osób oraz potencjalnego zniszczenia cennych zabytków kultury.

Inwestycja o wartości 3,6 mid USD miała zostać sfinansowana z chińskich 
środków. Dzięki temu około 90% energii wytwarzanej z nowej elektrowni tra
fiałoby do Państwa Środka. Spółka China Power Investment Corporation miała 
czerpać 70% zysków. Protesty mieszkańców kraju doprowadziły jednak do zmia
ny decyzji. Prezydent oraz szef rządu Birmy Thein Sein zapowiedział pod koniec 
września, że projekt zostaje zawieszony do końca kadencji obecnego gabinetu, 
czyli co najmniej do 2015 roku452 453.

Chiny są drugim co do wielkości inwestorem zagranicznym w Birmie. W tej 
sytuacji, aby złagodzić nieco wydźwięk niekorzystnej dla Chińczyków decyzji 
o wstrzymaniu budowy tamy, już pod koniec października 2011 roku birmańscy 
urzędnicy zapewnili, że chińscy inwestorzy są nadal mile u nich widziani i bez obaw 
mogą rozszerzać swoją działalność454.

Z drugiej strony trzeba również pamiętać, że Chiny nie są jedynym krajem wal
czącym intensywnie o względy Birmy. Pekin nie posiada monopolu, zważywszy, 
że inny wielki importer surowców, jakim są Indie, również łakomie spogląda na 
tę część świata, starając się rozciągnąć swoje strategiczne interesy w regionie Azji 
Południowo-Wschodniej. Wśród ciekawych propozycji świadczących o chęci za
istnienia w tym obszarze świadczy uruchomienie autostrady z Indii przez Birmę 
do Tajlandii oraz linii kolejowej łączącej Indie z Wietnamem. Kluczowe znaczenie 
ma jednak kwestia surowcowa. W marcu 2006 roku rządy Indii i Birmy uzgodniły 
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warunki dostaw gazu. Sprawa budowy gazociągu z uwagi na konieczność akceptacji 
projektu przez Bangladesz, przez który miałaby przebiegać linia, została zatwier
dzona dopiero w marcu 2010 roku.

Kolejną alternatywę dla Birmy stwarza Moskwa, która już dała się poznać jako 
interesujący partner w zakresie dostaw sprzętu wojskowego oraz technologii nu
klearnych. Pod koniec grudnia 2009 roku Rosja zawarła z Birmą kontrakt warty 
400 min EUR (570 min USD) na dostawę dwudziestu myśliwców Mig-29. Powo
łujące się na źródła rosyjskiego producenta broni firmę Rosoboronexport, „Wiedo- 
mosti” sugerowały, że Rosjanie przebili Chińczyków oferujących sprzedaż swoich 
najnowszych myśliwców J-10 oraz FC-1. Przypomniano przy tej okazji, że Bir
ma w latach 90. ubiegłego wieku otrzymała od Chin samoloty o łącznej wartości 
2 mld USD. Rosja podpisała najwyższy kontrakt z dotychczasowych. Wcześniej, 
w 2001 roku, sprzedała Birmie dwanaście myśliwców Mig-29''55.

455 Myanmar to Buy 20 MiG-29 Fighters for $570 mln - Paper, RIA Novosti, 23 XII 2011.
454 L. Harding, Russia to Build Atomic Plant for Burmese funta, „The Guardian", 17 V 2007.
457 Do You Want to Be in My Gang?, „The Economist”, 16 V 2011.

W maju 2007 roku Rosja podpisała porozumienie z Birmą w sprawie budowy 
centrum badań jądrowych, mającego składać się z reaktora o mocy 10 MW. Rosyjscy 
urzędnicy podkreślali, że centrum badań obejmujące laboratoria i centrum składowa
nia odpadów nuklearnych będzie produkować jedynie niewielką ilość energii elek
trycznej, a jego głównym celem będzie produkcja w reaktorze jądrowym izotopów do 
stosowania w leczeniu raka455 456. Umowa od początku wzbudzała liczne kontrowersje 
i zastrzeżenia ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Szczególny 
niepokój budziło to, że zaawansowane technologie jądrowe były dostarczane do kraju 
rządzonego w sposób autorytarny przez juntę wojskową. Zbliżenie rosyjsko-birmań- 
skie na tym polu w charakterystyczny sposób zostało skomentowane na łamach „The 
Economist” - napisano, iż dyktatorzy nie powinni posiadać „zabawek nuklearnych” 
(nuclear toys), podając przykłady Demokratycznej Republiki Konga, gdzie nie zdołano 
zapewnić bezpiecznego przechowywania materiałów jądrowych, oraz Korei Północnej, 
gdzie zauważalne są działania zmierzające do produkcji broni nuklearnej. Przesłanie, 
jakie płynie dla Rosjan z obserwacji tych przypadków, powinno być jasne: dostarcza
nie technologii nuklearnej do krajów stwarzających problemy jest złym pomysłem457.

Polityka izolacji Birmy na arenie międzynarodowej realizowana przez Zachód nie 
zdaje egzaminu. Powód jest oczywisty. Chiny, Indie, ale również i Rosja stwarzają bir
mańskiemu rządowi dogodną alternatywę wobec tego, co mogą zaoferować państwa 
zachodnie. Nowi sojusznicy Birmy przenoszą punkt ciężkości na sferę ekonomiczną, 
powstrzymując się od sugerowania określonych rozwiązań ustrojowych. Wydaje się, 
iż w walce o Birmę Zachód jest zmuszony zasadniczo zmienić swoją taktykę. Do
tychczasowe stosowanie sankcji, w celu zmuszenia tamtejszych władz do podjęcia 
gruntownych reform wewnętrznych, okazuje się całkowicie nieskuteczne.
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Przypadki piractwa na żeglugowych trasach transportowych
Przy rozpatrywaniu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dostaw nie bez znacze
nia pozostaje element częstych przypadków piractwa, z którymi mamy do czynienia 
na obszarze Azji Południowo-Wschodniej458. Stowarzyszenie Armatorów i Ubez
pieczycieli Międzynarodowe Biuro Morskie (ICC Intemational Maritime Bureau - 
IMB) oraz prowadzone przez nie Centrum Raportów w sprawie Piractwa (Piracy 
Reporting Centre - PRC) podały, że w 2008 roku odnotowano dwieście dziewięć
dziesiąt trzy przypadki piractwa wobec statków (co oznaczało wzrost o 11% w sto
sunku do 2007 roku, kiedy takich incydentów było dwieście sześćdziesiąt trzy). 
Największa liczba ataków miała miejsce w Zatoce Adeńskiej (sto jedenaście) oraz 
na wodach w pobliżu Nigerii (czterdzieści), Indonezji (dwadzieścia osiem), Tan
zanii (czternaście) i Bangladeszu (dwanaście). Spośród tych państw w Indonezji 
odnotowano największy spadek przypadków piractwa. Warto przypomnieć, że jesz
cze w 2003 roku doszło tam do stu dwudziestu jeden tego typu zdarzeń. W Cieśni
nie Malakka miały miejsce dwa ataki, przy siedmiu rok wcześniej459. W 2009 roku 
nastąpił gwałtowny wzrost liczby ataków pirackich. Sam ich wzrost nie stanowił 
dużego zaskoczenia, zważywszy, że w latach wcześniejszych notowano stałą ten
dencję zwyżkową (2006 rok - dwieście trzydzieści dziewięć przypadków, 2007 rok 
- dwieście sześćdziesiąt trzy, 2008 rok - dwieście dziewięćdziesiąt trzy). To, co 
może jednak budzić uzasadniony niepokój, to skala tego wzrostu w rocznym zesta
wieniu. Odnotowanych czterysta sześć ataków pirackich w 2009 roku z pewnością 
przyćmiewa dotychczasowe dane. Dla porównania ostatni raz przekroczono liczbę 
czterystu aktów piractwa w 2003 roku. Zgodnie z raportem IMB PRC aż dwieście 
siedemnaście przypadków przypisano działalności somalijskich piratów. W Nige
rii zaobserwowano dwadzieścia osiem takich sytuacji, siedemnaście w Bangla
deszu (większość w pobliżu Chittagong), a piętnaście w Indonezji. W Cieśninie 
Malakka, podobnie jak w roku wcześniejszym, miały miejsce dwa incydenty. Oba
wy może jednak budzić wzrost incydentów w Cieśninie Singapurskiej (dziewięć 
ataków w porównaniu z sześcioma w roku poprzednim). Trzynaście incydentów 
zaobserwowano z kolei na wodach Morza Południowochińskiego. To najwyższa 
liczba, z jaką mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Znaczny 
wzrost zauważalny był także w odniesieniu do Ameryki Południowej (trzydzieści 
siedem incydentów wobec zaledwie czternastu w roku wcześniejszym). Najwięk
sza ich liczba miała miejsce w archipelagu Callao w Peru (dwanaście wobec pięciu

458 Szerzej na temat piractwa w Azji Południowo-Wschodniej zob.: Piracy in Southeast 
Asia. Status, Issues, and Responses, eds. D. Johnson, M. Valencia, Utopia Press Pte Ltd., 
Singapore 2005.

459 IMB Reports Unprecedented Rise in Maritime Hijackings, 161 2009, International Chamber 
of Commerce (ICC) - Commercial Crime Services (CCS).
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w 2008 roku). Pozostałe dotyczyły takich krajów, jak Brazylia, Kolumbia, Kostary
ka, Ekwador, Haiti oraz Wenezuela460.

440 2009 World Piracy Figures Surpass 400, 14 I 2010, International Chamber of Commerce 
(ICC) - Commercial Crime Services (CCS).

461 China Plans Worlds Highest Airport in Tibet, „People’s Daily” (Xinhua), 13 I 2010.
462 Tibet’s Fourth Civil Airport Opens, „China Daily”, 2 VII 2010.
463 Qinghai-Tibet Railway Boosts Tibetan Tourism, 2 VIII 2006, The State Council PRC.
464 Xin Dingding, Qinghai-Tibet Rail Line Opens Way For Future, „China Daily”, 10 I 2009.

Sieć komunikacyjna z krajami Azji Południowo-Wschodniej

O rosnącym znaczeniu, jakie przypisywane jest krajom Azji Południowo-Wschod
niej, świadczy rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej łączącej 
te dwie przestrzenie geograficzne. W Państwie Środka znakomitym punktem wę
złowym pozostaje Tybet. W 2010 roku Chiny ogłosiły wybudowanie na terytorium 
Tybetu w prefekturze Nagqu najwyżej położonego portu lotniczego na świecie, na 
wysokości 4436 m n.p.m. Wartość inwestycji szacowano na 1,8 mid RMB (263 min 
USD). Lotnisko zajmujące powierzchnię około 233-266 ha było szóstym tego 
typu projektem realizowanym na obszarze Tybetu461. Na początku lipca 2010 roku 
w prefekturze Ngari w Tybecie otwarte zostało czwarte lotnisko cywilne Gunsa. 
Wcześniej powstały lotniska Gonggar w Lhasie, Bamda w prefekturze Qamdo we 
wschodniej części Tybetu oraz Nyingchi. Piąte lotnisko, Peace Airport w Xigaze, 
zostało uruchomione w październiku 2010 roku. Budowę lotniska Gunsa zainicjo
wano w maju 2007 roku. Koszt tego przedsięwzięcia szacowano na 1,65 mid RMB 
(241,22 mln USD). W 2020 roku jego przepustowość ma osiągnąć 120 tys. pasaże
rów. Przed uruchomieniem lotniska Ngari było połączone z Lhasą tylko linią dro
gową. Uwzględniając odległość 1600 km od jednego do drugiego punktu, na prze
bycie trasy w rejonach górskich potrzeba było poświęcić trzy lub cztery dni jazdy 
samochodem. Dzięki nowemu połączeniu czas podróży samolotem został skrócony 
do 1,5 godziny. Lotnisko Gunsa ulokowane na wysokości 4274 m n.p.m. z pasem 
startowym o długości 4,5 tys. metrów jest aktualnie trzecim najwyżej położonym 
portem lotniczym na świecie. Wyżej leżą tylko lotniska Bamda w Tybecie (4334 m 
n.p.m.) oraz Kangding w Sichuanie (4280 m n.p.m.)462.

Obok lotnisk ważną rolę w tworzeniu systemu komunikacyjnego odegrała bu
dowa linii kolejowej liczącej 1956 km, biegnącej z miejscowości Xining, stolicy 
prowincji Qinghai, do stolicy Tybetu - Lhasy. Przez około 960 km linia biegnie na 
wysokości ponad 4 tys. m n.p.m. Najwyższy punkt znajduje się na wysokości 5072 
m. Otwarcie linii miało miejsce 1 lipca 2006 roku463. W niedalekiej przyszłości pla
nowane jest uruchomienie połączenia z Lhasy do Xigaze. Przed końcem 2020 roku 
przewiduje się budowę linii łączącej Tybet z Xinjiangiem464. Uruchomienie połą
czenia kolejowego do Lhasy zmierza do przekształcenia Tybetu w ważny węzeł 
komunikacyjny, będącym centrum dla kbordynowania handlu z krajami Azji Połu
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dniowej, jak również Azji Południowo-Wschodniej. Potwierdzeniem tego jest plan 
związany z rozszerzeniem sieci powiązań drogowych do północnych Indii, Nepalu, 
Bhutanu i Bangladeszu. W 2002 roku wybudowano drogę łączącą Birmę z komplek
sem autostrad w Chinach, co stwarza możliwość szybkich połączeń z miastami na 
wybrzeżu. 18 kwietnia 2009 roku, w czasie konferencji ekonomicznej Boao Forum 
for Asia na wyspie Hainan, chiński premier Wen Jiabao zapowiedział przeznaczenie 
kwoty 10 mid USD na działania związane z promocją projektów infrastrukturalnych 
w Azji Południowo-Wschodniej465.

465 China to Set up $10 bln Fund to Boost Investment Cooperation with ASEAN, Xinhua, 18IV 2009.
466 Connecting Greater Mekong Subregion Railways. A Strategic Framework, Asian Develop

ment Bank, Manila, VIII 2010, s. 7, http://www.adb.org/sites/default/fdes/pub/2010/connecting- 
-gms-railways.pdf (13 IV 2012).

447 Mekong River Shipping Suspended After ¡3 Chinese Sailors Killed, „Peoples Daily” (Xinhua), 
11 X 2011.

468 SongQingrun, Mekong Needs Security Boost, „China Daily”, 20 X 2011.

W rozważaniach na temat inwestycji usprawniających ruch komunikacyjny nie
zwykle ważne miejsce przypada prowadzonej współpracy w ramach Subregionu 
Wielkiego Mekongu (Greater Mekong Subregion - GMS). Rzeka Mekong, w Chi
nach znana jako rzeka Lancang, rozpoczyna swój bieg na Wyżynie Tybetańskiej, 
a następnie płynie przez Chiny, Birmę, Laos, Tajlandię, Kambodżę i Wietnam aż do 
Morza Południowochińskiego. Odgrywa ona istotną rolę dla gospodarek krajów po- 
łudniowoazjatyckich. Program GMS został uruchomiony w 1992 roku, przy wspar
ciu Azjatyckiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank). W skład Subregionu 
wchodzą Birma, Kambodża, Laos, Tajlandia, Wietnam oraz Chiny, a w zasadzie 
dwie jej południowe prowincje - Yunnan i Guangxi, graniczące z wymienionymi 
krajami. Współpraca koncentruje się przede wszystkim w obszarach związanych 
z rolnictwem, energetyką, kwestiami środowiskowymi, rozwojem zasobów ludz
kich, inwestycjami, telekomunikacją, turystyką, infrastrukturą transportową, trans
portem oraz tworzeniem ułatwień we wzajemnym handlu. O znaczeniu, jakie przy
pisują Chiny kooperacji w ramach tego programu, świadczy skala podejmowanych 
inwestycji. Na lata 2010-2012 Pekin zaplanował przeznaczenie 11,8 mid USD na 
realizację projektów infrastrukturalnych. W ramach tego przewidziano budowę po
łączenia kolejowego pomiędzy Kunmingiem aNanningiem w Chinach oraz nowych 
linii kolejowych do granic z Wietnamem i Birmą. Rozważano również budowę trasy 
kolejowej do Laosu4“.

Mekong posiada nie tylko ekonomiczne, ale wręcz strategiczne znaczenie dla 
krajów regionu. W porównaniu do tras lądowych stanowi korzystną alternatywę. 
Pozwala bowiem zaoszczędzić nawet połowę kosztów transportu i znacznie skrócić 
czas podróży. Większość statków towarowych poruszających się po tej trasie należała 
do Chińczyków. Dane liczbowe wskazywały, że w 2011 roku aż sto szesnaście spo
śród stu trzydziestu statków zaangażowanych w międzynarodowym ruchu żeglugo
wym na Mekongu było obsługiwanych przez chińskie firmy467. W samym 2010 roku 
tą drogą przetransportowano 1,5 min ton ładunku i około 400 tys. pasażerów468. Nic 

http://www.adb.org/sites/default/fdes/pub/2010/connecting--gms-railways.pdf
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więc dziwnego, że trasa wodna nie pozostaje wolna od zagrożeń, stając się rajem dla 
przestępców. Pekin wielokrotnie w kontaktach z południowoazjatyckimi sąsiadami 
podnosił kwestie związane z bezpieczeństwem na tym obszarze. Szczególnie mocno 
głos Chin zabrzmiał po wydarzeniach, do jakich doszło w październiku 2011 roku 
w okolicy Złotego Trójkąta na Mekongu, pomiędzy Tajlandią a Birmą, kiedy w wy
niku porwania dwóch chińskich statków życie straciło kilkunastu Chińczyków. Po 
przejęciu statków przez tajską policję porywaczy zidentyfikowano jako handlarzy 
narkotyków469. Zapewnienie bezpieczeństwa na tej trasie z pewnością pozostanie 
w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych wyzwań, z jakim będą musiały 
się zmierzyć i Chiny, i ich południowoazjatyccy sąsiedzi.

** Boats Attack in Mekong River Kills 11 Chinese, „China Daily” (Xinhua), 10 X 2011.
470 Leksykon państw świata ’94/95, Wydawnictwo Kronika - Marian B. Michalik, Warszawa 1994.

Diaspora chińska a gospodarki azjatyckie
Obok aspektu gospodarczego i militarnego Pekin w odniesieniu do tego regionu 
Azji Południowo-Wschodniej często posługuje się retoryką odwołań do wspólnej 
tradycji i historii. Poprzez liczną diasporę chińską obecną w tych krajach następuje 
utożsamianie się z określonymi wzorcami kulturowymi. Stąd często mowa o warto
ściach azjatyckich i odwołania do chińskiej wizji rozwojowej, alternatywnej w sto
sunku do tego, co proponuje Zachód.

Polityka Pekinu w regionie może stanowić odpowiedź na teorie mówiące o za
grożeniu ze strony ChRL. Dyplomacja chińska podkreśla tezę o pokojowym rozwo
ju. Niemniej można zauważyć, że pomimo werbalnie składanych deklaracji Pekin 
w coraz większym stopniu uzależnia od siebie politycznie i gospodarczo te kraje. 
Ogromną rolę odgrywa w tej kwestii diaspora chińska (huaqiao), dzięki której moż
liwe staje się wpływanie na posunięcia lokalnych decydentów. W wielu przypad
kach daje się tu zauważyć daleko idącą identyfikację z potrzebami i aspiracjami 
własnej ojczyzny. Zgodnie z tradycją konfucjańską ludzie współpracujący ze sobą 
przyczyniają się do wzrostu znaczenia własnej ojczyzny, szczególnie widocznego 
w płaszczyźnie gospodarczej. W tym sensie można przywołać tu ideę „harmonijne
go społeczeństwa”, wedle której wszyscy Chińczycy, w tym również huaqiao, winni 
włączyć się do budowy potęgi państwa. Diaspora chińska najliczniej reprezentowa
na jest na obszarze Azji Południowo-Wschodniej, gdzie zamieszkuje około 30 min 
Chińczyków. Największy procent ludności pochodzenia chińskiego występuje 
w Singapurze (77,7%), Malezji (29,7%), Brunei (18,1%), Tajlandii (12,1%), Filipi
nach (10%). W pozostałych krajach regionu (Birmie, Indonezji, Kambodży, Laosie, 
Wietnamie) wielkości te oscylują w granicach od 1,5 do 3%470. Warto podkreślić, że 
władze komunistyczne w Pekinie jednoznacznie rozwiązały zagadnienie związane 
z podwójnym obywatelstwem. Na mocy wydanego w 1980 roku Law of Nationality 
of the People's Republic of China obywatele innych krajów utracili obywatelstwo 
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chińskie471. Przyjęcie takich rozwiązań nie oznaczało jednak zerwania więzi z liczną 
diasporą zagraniczną. Społeczności te wywierają przemożny wpływ na rzeczywi
stość krajów przyjmujących. Diaspora chińska kontroluje prawie 70% prywatnego 
kapitału w Indonezji, 90% przemysłowych inwestycji w Tajlandii oraz 75% sektora 
sprzedaży na Filipinach. Z kolei w Malezji kontroli huaqiao podlega 80% gospodar
ki, handlu i finansów, 60-70% prywatnego kapitału malajskiego oraz 65% kapitału 
giełdowego. W Tajlandii 90% kapitału prywatnego i 61% kapitału giełdowego znaj
duje się w rękach diaspory sino-tajskiej. Największy bank tajski, Bangkok Bank, 
kontrolowany jest przez chińską rodzinę z ludu Teochiu. Z kolei w Kambodży 90% 
zagranicznych grup inwestycyjnych jest uzależnionych od grup z Azji Południowo- 
-Wschodniej lub z Państwa Środka472. Warto odnotować, iż Chińczycy systematycz
nie odbudowują swoje wpływy również w Wietnamie i Laosie, opierając się przede 
wszystkim na kapitałach chińskiej diaspory473.

471 Law of Nationality of the Peoples Republic of China, Adopted at the Third Session of the 
Fifth National Peoples Congress, promulgated by Order No. 8 of the Chairman of the Standing 
Committee of the National People’s Congress on and effective as of September 10, 1980.

472 P. Picquart, Imperium chińskie. Historia i teraźniejszość chińskiej diaspory, przeł. 
I. Kałużyńska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s. 111-128, Temat Dnia.

473 Szerzej na temat chińskiej diapory w Azji Południowo-Wschodniej zob.: V.S. Limlingan, 
The Overseas Chinese in ASEAN: Business, Strategies and Management Practices, Vita Development 
Corporation, Manila 1986; L. Suryadinata, Ethnic Chinese as Southeast Asians, Institute of 
Southeast Asian Studies, Singapore 1997; The Chinese Diaspora. Selected Essays, eds. Wang Ling- 
chi, Wang Gungwu, t. 1-2, Times Academic Press, Singapore 1998.

474 Szerzej zob.: M.L. Weidenbaum, S. Hughes, The Bamboo Network: How Expatriate 
Chinese Entrepreneurs Are Creating a New Economic Superpower in Asia, Free Press, New York 1996.

Diaspora może stanowić instrument polityki zagranicznej Pekinu wobec państw 
sąsiednich. Samuel Hughes wprowadził niezwykle trafne sformułowanie „bambu
sowej sieci” (Bamboo Network) na podkreślenie wpływów przedsiębiorstw rodzin
nych prowadzonych przez zamorskich Chińczyków w Azji Południowo-Wschod
niej. „Bambusowa sieć” ma symbolizować rozległe więzi rodzinne, kontakty 
osobiste i łączność kulturową z macierzą. Większość małych przedsiębiorstw posia
da powiązania z innymi przedsiębiorstwami podobnego rodzaju w krajach sąsiedz
kich na obszarze Azji Południowo-Wschodniej. Stanowią one główne elementy 
tamtejszych gospodarek, wykazując duże zdolności adaptacyjne niemal w każdych 
warunkach. Mogą nie przestrzegać wszystkich regulacji rządowych, jak również 
unikać jakichkolwiek restrykcji z uwagi na zdolność do szybkiego przemieszczania 
zasobów, funduszy oraz ludzi z jednego kraju do innego. Takie elementy, jak lojal
ność, elastyczność, szybkość w podejmowaniu decyzji i niskie wydatki, stanowią 
o sile rodzinnych firm. Cały mechanizm opiera się na wzajemnym zaufaniu. Tym 
samym pieniądze pożyczane są od członków rodziny lub przyjaciół na zasadzie za
ufania. Wielkie transakcje podejmowane są na podstawie konsensusu i wspólnego 
porozumienia474.

W tych rozważaniach trudno nie wspomnieć o roli, jaką odegrała diaspora we 
wstępnej fazie transformacji gospodarczej w Chinach. Istotne znaczenie miał przede 
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wszystkim napływ kredytów zagranicznych ze strony jej członków. Niepewność 
związana z sytuacją w Państwie Środka objawiała się w stosunkowo niewielkim 
zaangażowaniu zagranicznych inwestorów w tamtejszą gospodarkę. W 1985 roku 
kredyty zagraniczne stanowiły blisko 58% wszystkich form napływu kapitału zagra
nicznego, podczas gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) tylko 35%. De
kadę później te proporcje uległy jednak całkowitej reorientacji. W 1995 roku kredy
ty stanowiły tylko 21,5% form kapitałowych wobec prawie 78% przypadających na 
BIZ. Pozostałe formy (m.in. lokaty walutowe) pozostawały na niezmiennym pozio
mie w granicach 6,5%475. Na przestrzeni lat 80. bezpośrednie inwestycje zagranicz
ne koncentrowały się przede wszystkim w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 
w obszarze chińskiego wschodniego wybrzeża. Zdecydowana większość - bo aż 
około 80% - zagranicznego kapitału docierającego do Państwa Środka pochodziła 
od Chińczyków zamorskich.

<7S China’s Economic Transformation Over 20 Years, ed. Wang Mengkui, Foreign Language 
Press, Beijing 2000, s. 340.

Spory w ramach trójkąta Chiny-Indie-Pakistan
W Azji Południowej uwaga Chin koncentruje się przede wszystkim na Indiach oraz 
Pakistanie. Ten pierwszy kraj stwarza silną konkurencję w walce o ograniczone 
światowe złoża surowcowe, niezwykle istotne dla dalszego szybkiego rozwoju go
spodarczego. Z kolei Pakistan stanowi ważny punkt oparcia w realizowanej przez 
Pekin polityce zagranicznej, stanowiąc realną przeciwwagę dla sąsiednich Indii. 
Chiny umiejętnie rozgrywają tę partię, wspierając politycznie i gospodarczo swo
jego sojusznika.

Pakistan pozostaje ważnym partnerem handlowym Pekinu. W latach 2000-2008 
wartość wzajemnych obrotów handlowych wzrosła ponad siedmiokrotnie.

Tabela 38. Obroty handlowe Chin z Pakistanem - 2000-2009 (w mid USD)

Rok Eksport do Pakistanu Import z Pakistanu Łącznie
2000 0,67 0,49 1,16
2001 0,82 0,58 1,40
2002 1,24 0,56 1,80
2003 1,86 0,57 2,43
2004 2,47 0,59 3,06
2005 3,43 0,83 4,26
2006 4,24 1,01 5,25
2007 5,79 1,10 6,89
2008 6,05 1.01 7,06
2009 5,53 1,26 6,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook z lat 2000-2010, National Bure
au of Statistics of China. China Statistic Press, Beijing (2001-2011).
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Ostatnie lata pokazują, że trend wzrostowy będzie utrzymany. Przemawia za 
tym szeroki pakiet inwestycyjny proponowany przez chińskie podmioty gospodar
cze. W czasie wizyty prezydenta Pakistanu Asifa Ali-Zardariego w Pekinie w lipcu 
2010 roku doszło do podpisania sześciu porozumień w obszarach związanych z rol
nictwem, ochroną zdrowia, prawodawstwem, mediami, gospodarką i technologią, 
finansami oraz transportem. Jednocześnie wskazano na zagrożenia, jakie niosą ze 
sobą zjawiska terroryzmu, ekstremizmu czy separatyzmu. Warto podkreślić, że była 
to już piąta wizyta prezydenta Pakistanu w Chinach od momentu objęcia przez niego 
urzędu w 2008 roku. Goszcząc w stolicy Państwa Środka, Zardari zaprosił chińskie 
firmy do dokonywania inwestycji na pakistańskim rynku w sektorach związanych 
z energetyką, finansami i transportem, mówiąc o stworzeniu dla nich „bezpiecznego 
otoczenia” inwestycyjnego. W tym czasie w Pakistanie funkcjonowało już ponad 
sto dwadzieścia chińskich firm. W samym przemyśle wydobywczym, energetycz
nym i infrastrukturalnym zatrudnionych było ponad 10 tys. obywateli chińskich476. 
Mówiąc o kolejnych planach inwestycyjnych, Zardari wyraził nadzieję na pomyśl
ną realizację drogi łączącej obydwa kraje. Wspomniał również o możliwym połą
czeniu kolejowym. Zdaniem chińskiego ministra przemysłu Chen Deminga obroty 
handlowe pomiędzy tymi dwoma krajami powinny osiągnąć w 2015 roku pułap 
15 mid USD477.

476 China, Pakistan Ink 6 Deals, „Beijing Review” (Xinhua), 7 VII 2010.
477 Pakistan President Optimistic on Road Link with China, „People’s Daily" (Xinhua), 

10 VII 2010.
478 Ch. Allbritton, China PM to Bolster Pakistan Ties after India, Reuters, 17 XII 2010.
479 Li Xiaokun, Ai Yang, Wen Delivers on Flood Aid as Visit to Pakistan Begins, „China 

Daily", 18X11 2010.

Ta suma powinna zostać osiągnięta w terminie, za czym przemawiają już zade
klarowane przedsięwzięcia inwestycyjne. W dniach 17-19 grudnia 2010 roku w Is
lamabadzie z trzydniową wizytą gościł premier Wen Jiabao. Wedle Reutersa, powo
łującego się na informacje pochodzące od wysokiego rangą chińskiego urzędnika 
rządowego, doszło wówczas do podpisania porozumień na sumę 19 mid USD. Część 
tej sumy ma zostać przeznaczona na rozwój strategicznego portu. Jak zaznaczył 
rozmówca Reutersa, obydwie strony zakładały podpisanie umów związanych z ob
szarami handlu, zdrowia, edukacji, rolnictwa, energetyki, infrastruktury o wartości 
pomiędzy 10 a 14 mid USD. Z kolei przedsiębiorcy obydwóch krajów przewidywali 
zawarcie umów na kwotę około 4,8 mid USD. Niektóre z tych porozumień weszły 
od razu w życie, a pozostałe będą sukcesywnie wdrażane w latach 201 1-2016478. 
W sumie podpisano trzydzieści sześć umów, z czego czternaście na szczeblu mię
dzyrządowym oraz dwadzieścia dwie pomiędzy prywatnymi przedsiębiorstwami. 
Obok wspomnianych porozumień na sumę 19 mid USD, Chiny zobowiązały się 
jednocześnie przekazać na rzecz Pakistanu dodatkowe 200 mln USD w ramach bez
warunkowej pomocy dla regionów dotkniętych powodzią. Tym samym łączna war
tość chińskiego wsparcia udzielonego po wcześniejszych powodziach w Pakistanie 
wzrosła do poziomu 250 mln USD479.
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Według danych chińskiego ministerstwa handlu do końca 2010 roku chińskie 
przedsiębiorstwa podpisały z Pakistanem umowy o wartości 19,87 mld USD. Bez
pośrednie inwestycje chińskie w Pakistanie wyniosły 1,36 mld USD, a pakistańskie 
w Chinach 57,38 min USD480. Pomimo faktu, iż Chiny są największym partnerem 
handlowym sąsiednich Indii, to jednak w Pakistanie zainwestowały siedem razy 
większą sumę. Chiny chcą uczynić Pakistan swoistego rodzaju wrotami do świata 
muzułmańskiego, ważnym punktem na trasie reaktywowanego Jedwabnego Szla
ku, jak również przeciwwagą dla rosnącej potęgi militarnej Indii. Kluczowa sprawa 
wiąże się z portem głębinowym Gwadar, w który Chińczycy do tej pory zainwesto
wali 200 min USD. Port pozwala ożywić handel z Afganistanem i Azją Centralną, 
jak również ustanowić niemal bezpośrednie połączenie z Chinami481.

4Я0 Pakistan Calls for Closer Energy Cooperation with China, „Global Times” (Xinhua), 
3 VIII 2011

4111 Ch. Allbritton, China PM...
m Pakistan Calls for Closer Energy Cooperation with China, „Global Times” (Xinhua), 

3 VIII 2011.
4.3 F. Aziz, R. Conway, Chinas Three Gorges Corp Ready to Invest $15 bln in Pakistan Energy 

Sector, Reuters, 7 IV 2011.
4.4 Ai Yang, China May Finance Pakistan Reactors, „China Daily”, 23 VI 2010.
4’5 A.S. Erikson, G.B. Collins, Chinas Oil Security Pipe Dream. The Reality, and Strategic 

Consequences, of Seaborne Imports, „Naval War College Review” 2010, t. 63, nr 2, s. 101.

Pakistan odgrywa ważną rolę w polityce energetycznej Pekinu, zarówno w kon
tekście planów inwestycyjnych, jak i bezpieczeństwa dostaw i planów dywersyfika- 
cyjnych. Współpracą w tych obszarach zainteresowane są w równym stopniu oby
dwie strony. Pakistański minister ds. wody i energii Syed Nayeed Qamar w sierpniu 
2011 roku w ambasadzie pakistańskiej w Pekinie zaapelował wręcz o ściślejszą 
współpracę pomiędzy dwoma krajami w przemyśle energetycznym482. Wśród cie
kawych pomysłów uwagę zwraca deklaracja chińskiego koncernu Three Gorges 
Corporation z kwietnia 2011 roku dotycząca gotowości zainwestowania 15 mld 
USD w pakistański sektor energetyczny, co pozwoliłoby temu krajowi zwiększyć 
moce o 10 tys. MW w ciągu dekady483. Duże perspektywy stwarza sfera nuklearna. 
Chiny pomogły już zbudować w Pakistanie reaktor jądrowy w Chashma w prowin
cji Pendżab. Drugi reaktor jest w budowie, a w planach są jeszcze kolejne dwa. 
W czerwcu 2010 roku Chiny oświadczyły, że wybudują w prowincji Pendżab dwa 
reaktory jądrowe484. Pakistan może odegrać w przyszłości jedną z kluczowych ról 
w kontekście planów dywersyfikacji dostaw surowcowych Pekinu. Świadczy o tym 
choćby pomysł stworzenia linii przesyłowej z Gwadaru poprzez Karaczi do chiń
skiego Xinjiangu. Na razie główną przeszkodą pozostają sprawy bezpieczeństwa 
takiej inwestycji. Poważne zagrożenie stwarzają potencjalne ataki ze strony islam
skich fundamentalistów i inne akcje terrorystyczne. Nie należy również zapominać 
o tym, iż część trasy przesyłowej przebiegałaby przez Kaszmir, co rodziłoby dodat
kowe trudności w relacjach z Indiami485.
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Prowadząc powyższe rozważania, należy pamiętać, że Pakistan pozostaje jed
nym z najważniejszych odbiorców broni z Państwa Środka. W 2007 roku Islamabad 
zakontraktował produkcję myśliwca J-17, a rok później nabył system powietrzny 
AWACS za sumę 278 mln USD486. Zakupił także cztery fregaty F-22P. Dwie z nich 
już zostały wykorzystane, a całość znajdzie się w posiadaniu Pakistanu w 2013 roku. 
Na tym nie koniec, gdyż Pakistan wyraził chęć zakupu wielkich jednostek pływa
jących (fregaty klasy 4 tys. ton). Władze w Islamabadzie już od dłuższego czasu 
debatują nad rozwojem strategicznego morskiego porozumienia z Pekinem, rozu
mianego zarówno w sensie wojskowym, jak i handlowym487.

4,6 R.F. Grimmett, Conventional Arm Transfers to Developing Nations, 2001-2008, CRS 
Report for Congress, 4 IX 2009, Congressional Research Service, s. 10,14.

487 Sun Yuqing, Pakistan Navy Vows to Expand Co-Op with China, „China Daily”, 
22 VII 2010.

488 Qin Jize, Ai Yang, China, Pakistan Holding Joint Military Exercises, „China Daily", 
3 VII 2010.

489 Ch. Allbritton, Pakistan-Chin to Be Strengthened in Wen Visit, Reuters, 13 XII 2010.
4,0 C.V. Rangnathan, The China Threat: A View From India, [w:| The China Threat: 

Perception, Myths and Reality, eds. H. Yee, I. Storey, Routledge Curzon, London-New York 2002, 
s. 294.

System współzależności w sferze obronnej wzmacniają regularnie przeprowa
dzane wspólne ćwiczenia wojskowe odbywające się pod hasłami walki z terrory
zmem. W lipcu 2010 roku miały miejsce trzecie z kolei tego typu manewry, pod 
nazwą „Przyjaźń 2010”, tym razem w Qingtongxia na terytorium chińskiego Spe
cjalnego Regionu Autonomicznego Ningxia. W ćwiczeniach uczestniczyło po około 
stu przedstawicieli grup specjalnych obydwóch stron. Wcześniej wspólne ćwicze
nia antyterrorystyczne pod tą samą nazwą odbyły się w Xinjiangu w 2004 roku 
(uczestniczyło w nich około dwustu żołnierzy) i Abbottabadzie w 2006 roku (oko
ło czterystu żołnierzy)488.

Wszelkim wspólnie podejmowanym działaniom sprzyja otwarta postawa paki
stańskich obywateli w odniesieniu do obecności Chińczyków w tym regionie. We
dług sondażu Pew survey of Pakistan z 2009 roku aż 84% respondentów wyrażało 
przychylne stanowisko w stosunku do Chin. Dla porównania w tym samym badaniu 
tylko 16% pytanych pozytywnie odnosiło się wobec Stanów Zjednoczonych489.

Podejmowane inicjatywy w sferze militarnej oraz energetycznej budzą duży nie
pokój w Indiach. Potwierdzeniem tego są słowa byłego hinduskiego ambasadora 
w Pekinie, zdaniem którego chińskie wsparcie dla Pakistanu w zakresie rozwoju 
technologii nuklearnej i rakietowej czyni z niego największego odbiorcę broni kon
wencjonalnej i stanowi przeszkodę w budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy 
Chinami a Indiami490.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wsparcie finansowe dla Pakistanu stanowi w pew
nym sensie chińską odpowiedź na rosyjskie i amerykańskie działania w sąsiednich 
Indiach widoczne zarówno na gruncie militarnym, jak i nuklarnym. Szczególną uwa
gę przykuwa duża liczba porozumień pomiędzy New Delhi a Moskwą dotyczących 
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transferu nowoczesnego uzbrojenia. W lipcu 2006 roku obydwa kraje podpisały 
kontrakt o wartości 1,6 mid USD w sprawie zakupu przez Indie trzech fregat klasy 
Talwar (rosyjski typ Kriwak III)491. Hindusi wyrazili jednocześnie chęć zakupu do
datkowych pięćdziesięciu myśliwców wielozadaniowych Su-30MKI. Miałyby one 
uzupełnić flotę zakupionych wcześniej dwustu trzydziestu myśliwców, które zostały 
realizowane w trzech kontraktach wartych łącznie 8,5 mid USD. W pierwszej ko
lejności Indyjskie Siły Powietrzne (Indian Air Force) zamówiły w latach 1996-1998 
pięćdziesiąt myśliwców, a w 2007 roku otrzymały kolejne czterdzieści. Dodatkowo 
zakłady Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) w Indiach zawarły umowę licencyjną na 
budowę stu czterdziestu samolotów tego typu w okresie 2003-2017492.

4.1 India Gives Names to 3 Frigates Built by Russia, RIA Novosti, 7 X 2009.
4.2 India Wants to Buy 50 More Su-30 Fighters from Russia, RIA Novosti, 2 X 2009.
4” Russia, India to Develop New Generation Reactors, RIA Novosti, 21 XII 2010.
4,4 Nuclear Power in India, IV 2010, World Nuclear Association, http://www.world-nuclear. 

org/info/inf53.html (13 V 2012).
4,s Ibidem.
4,6 New Advanced Heavy Water Reactor Designer, „The Hindu”, 17 IX 2009.

W grudniu 2010 roku Indie porozumiały się z Rosją w sprawie współpracy 
w przestrzeniach wojskowej i nuklearnej. Kontrakty zostały zawarte w czasie wi
zyty w New Delhi prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Obydwa kraje zobo
wiązały się do współpracy w zakresie rozwoju nowych reaktorów dla elektrowni 
jądrowych. Poinformował o tym 21 grudnia szef państwowego przedsiębiorstwa nu
klearnego Rosatom Siergiej Kirijenko, zaznaczając, że odnosi się to do współpracy 
przy tworzeniu reaktorów prędkich neutronów. Jednocześnie podkreślił, że inny typ 
reaktora wykorzystuje paliwo torowe493.

Należy zauważyć, iż w Indiach znajdują się jedne z największych na świecie 
pokładów toru. To około 13% globalnych zasobów (319 tys. ton), które mogą być 
wykorzystywane do produkcji paliwa w reaktorach jądrowych494. Tor niewątpli
wie otwiera przed Indiami nowe możliwości, zważywszy, że wykorzystywany do 
tej pory w tych celach uran występuje tam w niewielkich ilościach. Porozumienie 
ze Stanami Zjednoczonymi dało co prawda szansę zakupu uranu z innych krajów, 
niemniej perspektywa wykorzystania w szerszym zakresie własnych pokładów toru 
może być bardziej kusząca. Warto zauważyć, że w grudniu 2008 roku Indie zakon
traktowały dostawy uranu z Rosji i Francji. Wówczas pomysł dostarczania uranu 
rozważały również Kazachstan, Brazylia i RPA. W styczniu 2009 roku Indie pod
pisały z Kazachstanem umowy na dostawy uranu, a we wrześniu zawarte zostały 
porozumienia o współpracy nuklearnej z Namibią i Mongolią495. Wspomniany tor 
(Th), czyli pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców, podobnie jak uran i pluton, 
może być używany w reaktorach jądrowych jako paliwo. Indie opracowały nowy 
typ reaktora AHWR (Advanced Heavy Water Reactor), który będzie używał nisko 
wzbogaconego uranu oraz toru jako paliwa496.

Indie już przystąpiły do realizacji nowych przedsięwzięć w sektorze nukle
arnym, korzystając przy tej okazji ze wsparcia Rosjan. W grudniu 2010 roku we 

http://www.world-nuclear
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wspólnym oświadczeniu prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i premiera Indii 
Manmohana Singha pojawiła się informacja o podjęciu przygotowań do budowy 
dwóch bloków reaktorowych w elektrowni jądrowej Kudankulam w południowych 
Indiach497. Wicepremier Rosji Siergiej Iwanow powiedział w tym samym czasie 
podczas Rosyjsko-Indyjskiego Forum Handlu i Inwestycji (Russian-Indian Forum 
on Trade and Investments) w New Delhi, że z punktu widzenia wzajemnej współ
pracy priorytetem pozostają sektory związane z energetyką, zaawansowaną tech
nologią oraz farmaceutyką. Indie tym samym pozostają głównym klientem Rosji 
w obszarze pokojowego wykorzystania energii nuklearnej, zarówno w sensie krót
ko-, jak i długoterminowym. Przy tej okazji wspomniał, że leki indyjskie stanowią 
do 30% rosyjskiego rynku farmaceutyków498.

4,7 Russia, India Ready to Develop Nuclear Cooperation, RIA Novosti, 21 XII 2010.
4” Russia to Cooperate with India on Energy, Pharmaceuticals, RIA Novosti, 20 XII 2010.
4M Ibidem.

Russia and India Fox T-50 Fighter Design Contract Cost At $295 mln, RIA Novosti, 16 XII2010.
501 India Set to Buy around 300 5th Generation Fighters from Russia, RIA Novosti, 7 X 2010.

Ważnym aspektem handlu dwustronnego Indii i Rosji pozostaje obszar obronny. 
We wrześniu 2010 roku rosyjski Rosoboronexport podpisał z indyjskim Hindustan 
Aeronautics Ltd. wspólne porozumienie joint venture w zakresie produkcji wielo
zadaniowego samolotu transportowego (MTA). Z danych zawartych w roczniku za 
2010 rok przygotowanym przez Centrum Analiz Światowego Handlu Bronią (Cen
tre for Analysis of World Arms Trade - CAWAT) wynikało, że Rosja była głównym 
dostawcą broni do Indii w latach 2002-2009. Prognozowano jednocześnie, iż stan 
taki utrzyma się w latach 2010-2013, dzięki kolejnym dostawom do Indii szaco
wanym na 15,26 mid USD (lub 44,7% z ogólnej sumy 34,1 mid USD całego in
dyjskiego importu). Rosyjsko-indyjski program wojskowy w 2010 roku zakładał 
realizację około dwustu projektów wartych łącznie 18 mid USD499.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż Rosja osiągnęła porozumienie z India
mi w sprawie szacunkowych kosztów na opracowanie podstaw wspólnego projektu 
myśliwców piątej generacji na poziomie 295 mln USD. Na początku 2010 roku ro
syjski holding Sukhoi oraz indyjski Hindustan Aeronautics Ltd. uzgodniły podjęcie 
wspólnych prac nad zaprojektowaniem tego typu myśliwca. Ma on być wzorowany 
na prototypie myśliwca T-50, wyprodukowanego przez firmę Sukhoi. O znaczeniu 
tego porozumienia niech świadczy to, iż T-50 ma w niedalekiej przyszłości wejść 
w uzbrojenie lotnictwa rosyjskiego. W styczniu 2010 roku odbyły się już próbne 
testy z jego udziałem. Strony zgodziły się rozwijać dwie wersje myśliwców piątej 
generacji, z pojedynczym i podwójnym miejscem w samolocie do 2016 roku, kon
centrując się jednak na wersjach jednomiejscowych w początkowej fazie rozwo
ju. Koszty przedsięwzięcia zostaną w równym stopniu podzielone pomiędzy Rosję 
i Indie500. Indyjski minister obrony już w październiku 2010 roku zapowiedział, że 
Indie planują zakup trzystu myśliwców piątej generacji, a także czterdziestu pię
ciu wojskowych samolotów transportowych od Rosjan501. Na początku paździer
nika 2010 roku na łamach gazety „The Times of India” pojawiła się informacja, 
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że Indie planują zainwestować ponad 25 mld USD w zakup dwustu pięćdziesię
ciu myśliwców piątej generacji, które zasiliłyby ich siły powietrzne502. Nie podano 
wprawdzie oficjalnych danych co do wielkości potencjalnych zakupów, niemniej, 
jak sugerował Reuters, powołując się na wcześniejsze uzgodnienia pomiędzy tymi 
krajami, Indie są gotowe zakupić od Rosjan od dwustu pięćdziesięciu do trzystu 
myśliwców w ciągu dekady za kwotę około 35 mld USD503.

502 R. Pandit, India to Spend over $25 Billion to Induct 250 5th-gen Stealth Fighters, „The 
Times of India”, 5 X 2010.

503 A. Anishchuk, P. de Bendern, Russia Seals Fighter, Nuclear Deals with India, Reuters, 
21 XII2010.

503 Russia Signs $1.5-bln Fighter Jet Contract with India, RIA Novosti,12 III 2010.
505 A. Anishchuk, P. de Bendern, op. cit.
506 I. Bagchi, India, Russua Share Privileged Partnership, Says Medvedev, „The Times of India”, 

20 XII 2010.
507 A. Anishchuk, P. de Bendern, op. cit.

To nie jedyne uzgodnienia w sferze zbrojeniowej. Warto nadmienić, że w marcu 
2010 roku Rosja i Indie podpisały kontrakt na sumę 1,5 mld USD na dostawę dodat
kowych dwudziestu dziewięciu wielozadaniowych samolotów bojowych Mig-29K. 
Wcześniej, bo już w 2004 roku, Rosjanie podpisali umowę na dostarczenie do In
dii szesnastu samolotów myśliwskich Mig-29K (dwanastu jednomiejscowych oraz 
czterech dwumiejscowych)504.

Indie w najbliższych latach planują przeznaczyć 50 mld USD na sektor obronny, 
a 150 mld USD na sektor związany z energią nuklearną. Wsparciem dla rozwijającej 
się gospodarki ma być dodanie do 2032 roku aż 63 tys. MW nowych mocy pocho
dzących z energii atomowej. Rosja wychodzi naprzeciw tym pomysłom, deklarując 
chęć dostarczania technologii jądrowych oraz służąc fachową wiedzą505 506. W grud
niu 2010 roku, w wywiadzie dla „The Times of India” prezydent Miedwiediew, 
tuż przed wizytą w Indiach i spotkaniem z premierem Manmohanem Singhiem, za
znaczył, że główne obszary współpracy koncentrują się wokół energetyki, w tym 
energii jądrowej, metalurgii, produkcji ropy i gazu, transportu i badań przestrzeni 
kosmicznej. W centrum zainteresowań ulokował również obszar zaawansowanych 
technologii500. W czasie jego pobytu w New Delhi został podpisany zintegrowa
ny program współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji na okres do 
2020 roku. Rosja i Indie wyznaczyły sobie jednocześnie cel związany z podwoje
niem wymiany handlowej do 2015 roku, z obecnych 10 do 20 mld USD507.

W przyszłości można oczekiwać, że z pomocą Moskwy Indie będą sukcesywnie 
zmierzać do dywersyfikacji dostaw w swoich strategicznych sektorach gospodarki. 
Rosja na bazie historycznych uwarunkowań korzysta z uprzywilejowanej pozycji, 
niemniej należy zauważyć, że nie jest ona nienaruszalna jak niegdyś, z uwagi na 
stopniowe włączanie się do gry innych wpływowych uczestników. Mowa tu przede 
wszystkim o Stanach Zjednoczonych.

W październiku 2008 roku w Waszyngtonie Indie i USA zawarły porozumienie 
o współpracy cywilnej w przestrzeni nuklearnej. Pozwoliło to zainicjować handel 
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technologiami jądrowymi z Indiami. Wydaje się więcej niż prawdopodobne, iż kon
sekwencją podpisania umowy atomowej stało się podjęcie bliskiej współpracy przez 
Chiny i Pakistan. Dla New Delhi było to niezwykle ważne z uwagi na fakt, iż do tej 
pory Indie były objęte embargiem w zakresie handlu materiałami rozszczepialnymi 
oraz technologiami jądrowymi. Indie, podobnie jak Pakistan oraz Izrael, nigdy nie 
podpisały traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej {Treaty on the Non-Proli
feration of Nuclear Weapon, NPT). Ów traktat sygnowany 1 lipca 1968 roku przez 
Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Wielką Brytanię oraz pięćdziesiąt dziewięć 
innych krajów miał charakter otwarty. W życie wszedł 5 marca 1970 roku. Chiny 
złożyły swój podpis 9 marca 1992 roku, a 3 sierpnia tego samego roku uczyniła to 
Francja. W latach 90. do traktatu przyłączyły się kolejne kraje, wśród nich Ukraina, 
Białoruś, Kazachstan oraz Brazylia. W kwietniu 2003 roku jednostronnie z traktatu 
wycofała się Korea Północna. Traktat, po upływie dwadziestu pięciu lat od momen
tu wejścia w życie, w 1995 roku został przedłużony bezterminowo i bez żadnych 
warunków. Zobowiązywał on państwa posiadające broń atomową do nierozprze
strzeniania i transferu tej broni, jak również materiałów do jej produkcji. Kraje nie- 
posiadające broni atomowej z kolei zobowiązywał do jej nieprzyjmowania i zaprze
stania prób nad jej rozwojem508 509.

508 Pełny tekst traktatu zob.: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon, International 
Atomic Energy Agency (IAEA), http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/ 
infcircl40.pdf (13 IV 2012).

509 E. Pan, J. Bajoria, The U.S.-India Nuclear Deal, „The Washington Post”, 4 IX 2008.
5,0 Ibidem.

Na mocy porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi Indie wyraziły zgodę na 
dopuszczenie inspektorów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do 
swojego cywilnego programu nuklearnego, z zaznaczeniem jednak, że to one mają 
decydować, które z wielu obiektów jądrowych sklasyfikują jako cywilne. Warto 
wspomnieć, że już w marcu 2006 roku Indie zgodziły się na dopuszczenie stałego 
nadzoru inspektorów z IAEA nad czternastoma spośród wszystkich dwudziestu 
dwóch reaktorów500.

Indie zobowiązały się do podpisania protokołu dodatkowego, który miał zezwo
lić na dokonanie przez IAEA bardziej szczegółowych inspekcji cywilnych obiektów. 
Wyraziły zgodę na kontynuowanie zapisów jednostronnego moratorium związane
go z wykonywaniem prób z użyciem broni jądrowej, wzmocnienie bezpieczeństwa 
swoich arsenałów jądrowych, podjęcie z USA negocjacji w sprawie traktatu o zaka
zie produkcji materiałów rozszczepialnych (Fissile Material Cutoff Treaty, FMCT), 
wprowadzenie zakazu transferu technologii nuklearnych do krajów, które ich nie 
posiadają, a także wzmocnienie wysiłków na rzecz ograniczenia ich rozprzestrze
niania. Dzięki osiągniętemu porozumieniu Indie uzyskały uprawnienie do zakupu 
amerykańskich technologii jądrowych podwójnego zastosowania, w tym materia
łów i urządzeń, które mogłyby być wykorzystywane do wzbogacania uranu lub 
plutonu, tworząc potencjalnie materiał do bomb nuklearnych. Dodatkowo uzyskały 
możliwość otrzymywania paliwa z importu dla własnych reaktorów jądrowych510.

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/
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Do opracowania wspomnianego traktatu o zakazie produkcji materiałów roz
szczepialnych dla broni jądrowej lub innych jądrowych urządzeń wybuchowych 
11 sierpnia 1998 roku Konferencja Rozbrojeniowa511 powołała doraźny komitet. 
Decyzja ta była w dużej mierze odpowiedzią na wydarzenia w Indiach i Pakista
nie, gdyż w maju 1998 roku obydwa kraje przeprowadziły udane próby z użyciem 
broni jądrowej. Unikanie potencjalnego konfliktu nuklearnego w Azji Południo
wej oraz działania na rzecz nierozprzestrzeniania pocisków jądrowych i balistycz
nych w regionie stały się podstawą opracowania wspólnego stanowiska512. Do tej 
pory Pakistan nie podjął jednak dialogu w sprawie traktatu o zakazie produkcji 
materiałów rozszczepialnych.

511 Konferencja Rozbrojeniowa (Conference on Disarmament - CD) w Genewie stanowi 
wielostronne forum prowadzące negocjacje dotyczące międzynarodowego rozbrojenia. 
Działa w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Forum w ciągu ostatniego półwiecza 
przechodziło wielką ewolucję. W 1959 roku powstał Komitet Rozbrojeniowy skupiający po pięć 
krajów reprezentujących dwa przeciwne bloki: Pakt Północnoatlantycki i Układ Warszawski. 
Po rozszerzeniu tego grona o osiem państw niezaangażowanych zmieniła się nazwa na Komitet 
Rozbrojeniowy Osiemnastu Państw. W ciągu następnych lat następowały kolejne zmiany 
w nazewnictwie i składzie członkowskim. W 1969 roku forum funkcjonowało pod nazwą 
Konferencja Komitetu Rozbrojeniowego, a od 1979 roku jako Komitet Rozbrojeniowy. W 1984 roku 
wprowadzono określenie Konferencja Rozbrojeniowa, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

512 Szerzej zob.: Wspólne stanowisko z dnia 26 października 1998 r. określone przez Radę na 
podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie udziału Unii Europejskiej w promowaniu 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej i budowaniu zaufania w regionie Azji Południowej, (98/606/ 
WPZiB), 26 października 1998, Rada Unii Europejskiej, Baza Danych Prawa Europejskiego.

513 Sujou Dhar, U.S.-India Nuclear Pact Clears First Legislative Hurdle, „The Washington 
Times", 25 VIII 2010.

Pod koniec sierpnia 2010 roku indyjska niższa izba parlamentu uchwaliła usta
wę o odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe (Civil Liability for Nuclear 
Damage Bill), ograniczającą wysokość odpowiedzialności zagranicznych przed
siębiorstw do sumy 320 mln USD (15 mid indyjskich rupii). To rozwiązanie mia
ło zachęcić zagraniczne firmy do wejścia na indyjski rynek energetyczny. Należy 
jednak zauważyć, że decyzja ta spotkała się z ostrym sprzeciwem wewnątrz kraju. 
Przypomniano wypadek związany z wyciekiem gazu w Bhopal w zakładach Union 
Carbide Corporation z 1984 roku, kiedy zginęło około 15 tys. osób, a 500 tys. zosta
ło poszkodowanych. Rodziny ofiar walczą do dzisiaj o odszkodowania. Co prawda 
Union Carbide w 1989 roku zapłacił rządowi indyjskiemu 470 mln USD w ramach 
ugody, jednak powszechnie zostało to odebrane jako niewystarczająca rekompensa
ta za skutki wspomnianej katastrofy. Wiele amerykańskich podmiotów do tej pory 
wstrzymywało się z wejściem na indyjski rynek energetyczny, związany głównie 
z budową elektrowni jądrowych, ze względu na brak odpowiednich norm ogranicza
jących ich odpowiedzialność w razie wypadku513. Drzwi zostały teraz jednak szerzej 
otwarte, co sprawia, że najpoważniejsze firmy z siedzibami w Stanach Zjednoczo
nych - General Electric (GE) oraz Westinghouse Electric (filia japońskiej Toshiby) 
- oczekiwały już tylko na ostateczne głosowanie w wyższej izbie parlamentu, by 
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wejść na ten rynek. Wagę problemu podkreślił podczas swojego wystąpienia w par
lamencie w dniu głosowania nad nową ustawą premier Manmohan Singh, mówiąc, 
iż Indie nie mogą lekceważyć opcji energetyki jądrowej w związku z jej rosnącym 
zapotrzebowaniem na energię. Gra toczy się o wysoką stawkę, zważywszy, że rynek 
energii nuklearnej w Indiach wyceniany jest na 150 mid USD. Obecnie tylko 3% 
energii zużywanej w Indiach pochodzi z energii jądrowej. Rząd oczekuje jednak, że 
udział ten wzrośnie do poziomu 25% do 2025 roku514.

514 India on Path to Open Nuclear Market, „Global Times” (Xinhua), 26 VIII 2010.
515 Fayen Wong, Reliance Power, Shanghai Electric ink $8.3 bln deal, Reuters, 28 X 2010.
516 Chinese Power Plant Contractors Take Half of Indian Market Share, „China Daily” (Xinhua), 

8 IX 2011.

Zainteresowanie indyjską energetyką zgłaszają również Chiny. Na uwagę zasługu
je tu przede wszystkim porozumienie pomiędzy chińską spółką Shanghai Electric Gro
up a hinduską firmą Reliance Power z października 2010 roku, w wyniku którego ta 
ostatnia miała otrzymać w ciągu trzech lat trzydzieści sześć bloków węglowych do wy
twarzania energii cieplnej. To zamówienie o wartości 8,3 mid USD było największym 
pojedynczym kontraktem zawartym pomiędzy obydwoma krajami. Indie mające jeden 
z najniższych na świecie współczynników konsumpcji energii elektrycznej na głowę 
mieszkańca zamierzają zdecydowanie podnieść swoje zdolności produkcyjne do po
ziomu 100 tys. MW w okresie 2012-2017, planując jednocześnie wydanie niebagatel
nej kwoty 1 bln USD na realizację projektów infrastrukturalnych w tym czasie. Relian
ce poinformował, że wraz z poprzednimi zamówieniami podpisał również z Shanghai 
Electric umowy na około 10 mid USD, jak również wstępne porozumienia z czterema 
największymi chińskimi bankami dotyczące finansowania kosztów inwestycji515.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż Chiny odegrały w ostatnich latach zna
czącą rolę w kontekście zwiększania mocy indyjskich elektrowni. SEPCO III, naj
większy chiński wykonawca elektrowni w Indiach w zakresie inżynierii, zaopatrze
nia i budownictwa, od 2005 roku otrzymał kontrakty na sumę 9 mid USD, których 
łączna moc wytwórcza wyniosła 9,57 GW. To oznacza, że same tylko SEPCO III 
kontroluje 20% indyjskiego rynku związanego z budową elektrowni. Obecnie około 
56% wiejskich gospodarstw domowych w Indiach nie ma dostępu do energii elek
trycznej. Jednocześnie kraj stoi w obliczu niedoboru mocy na poziomie 12-14% 
w godzinach szczytu. To stwarza duże szanse dla innych chińskich podmiotów. 
Pomimo wielu trudności ogromny potencjał indyjskiego rynku dostrzegły już tak
że inne chińskie przedsiębiorstwa, tj. State Grid Corporation of China oraz Tebian 
Electric Apparatus Stock Co., Ltd.516

Indie, dopuszczając do swojego sektora energetycznego różne podmioty zagra
niczne, starają się zachowywać równowagę. Jednak wydaje się, iż Amerykanie mogą 
mieć w tym względzie najwięcej do powiedzenia. Waszyngton w celu zrównoważe
nia wpływów Pekinu doprowadził do wypracowania nowych podstaw strategiczne
go partnerstwa z New Delhi. Ta współpraca ma zasadnicze znaczenie, zważywszy, że 
z dużym niepokojem przyjmowane są wszelkie informacje na temat wzrastającego 
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potencjału militarnego Chin. Ten właśnie obszar stanowi współcześnie źródło naj
większych obaw New Delhi. Myśl o zagrożeniu mogą potęgować przede wszystkim 
działania Chin w bliskim otoczeniu Indii. Budowa ważnych punktów strategicznych 
w Pakistanie, na Sri Lance, w Bangladeszu czy Birmie może prowadzić do wy
kształcenia się poczucia osaczenia. Zaangażowanie finansowe Chin w tych krajach 
pozwala zyskiwać ich przychylność. Przewagą chińskich inwestycji w państwach 
sąsiedzkich pozostaje ich zdecydowana konkurencyjność w porównaniu z niezbyt 
pokaźnymi sumami oferowanymi przez Indie. W samej tylko Birmie Chiny zain
westowały 8,7 mld USD w 2010 roku, podczas gdy Indie około 200 min USD. Nic 
więc dziwnego, że New Delhi planuje przeznaczyć około 100 mld USD w ciągu 
najbliższej dekady na modernizację swojego sprzętu wojskowego. Będzie to miało 
istotne znaczenie w kontekście potrzeby wzmocnienia granicy z Chinami517.

s'7 K. Mukherjee, China, India rivalry across the globe, Reuters, 13 XII 2010.

Źródło niepokoju w relacjach wzajemnych może stanowić również przestrzeń 
gospodarcza. Chiny są obecnie największym partnerem handlowym Indii.

Tabela 39. Obroty handlowe Chin z Indiami - 2000-2009 (w mld USD)

Rok Eksport do Indii Import z Indii Łącznie
2000 1,56 1,36 2,91

2001 1,90 1,70 3,60

2002 2,67 2,27 4,94

2003 3,34 4,35 7,59

2004 5,93 7,68 13,61

2005 8,93 9,77 18,70

2006 14,58 10,28 24,86

2007 24,01 14,62 38,63

2008 31,58 20,26 51,84

2009 29,65 13,73 43,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie China Statistical Yearbook z lat 2000-2010, National Bure
au of Statistics of China, China Statistic Press, Beijing (2001-2011).

Zwraca tu jednak uwagę dynamicznie rosnący deficyt w wymianie handlowej 
po stronie New Delhi. Do 2006 roku Indie notowały stałą nadwyżkę handlową. Od 
wtedy nastąpiła gwałtowna zmiana. W obliczu tej sytuacji celem Indii w ciągu naj
bliższych lat będzie z pewnością próba zmniejszenia deficytu, jak również zmiany 
konfiguracji handlowej. Względna jednolitość eksportowa i importowa zachęca do 
podjęcia działań dywersyfikacyjnych, zważywszy, że nadal większą część ekspor
tu indyjskiego do Chin stanowią surowce oraz nisko przetworzone wyroby prze
mysłowe. Z kolei w imporcie z Chin dominują produkty elektryczne, chemiczne, 
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mechaniczne oraz jedwab. Zdaniem Li Mingjianga z S. Rajaratnam School of 
International Studies wzajemne interakcje pomiędzy dwoma krajami będą miały 
w przyszłości wpływ na perspektywy rozwoju rynku energetycznego, stając się 
jednocześnie istotnym czynnikiem kształtującym geopolityczny krajobraz w regio
nie i na całym świecie518.

5I‘ Li Mingjiang, Sino-Indian Energy Politics, [w:] The Geopolitics of Energy in South Asia, 
ed. M. Lail, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2009, s. 152.

M. Rae, Australia, China Sign Trade Pacta Worth $8.8 Billion as Xi Jinping Visits, 
21 VI 2010, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2010-06-21/australia-china-sign-trade- 
pacts-worth-8-8-billion-as-xi-jinping-visits.html (13 IV 2012).

520 O. Zajec, Gry strategiczne na „antypodach", „Le Monde diplomatique” 2010, nr 5(51).
521 M. Franklin, Kevin Rudd to drive Asian union, „The Australian”, 5 VI 2008.

Uwaga skierowana na Antypody. Australia
Australia w coraz większym stopniu koncentruje swoją uwagę na krajach azjatyc
kich. Obecnie aż 60% jej handlu zagranicznego przypada właśnie na ten region. 
W samym centrum tych zainteresowań lokują się Chiny, które w 2007 roku po raz 
pierwszy prześcignęły Japonię, stając się największym partnerem gospodarczym 
Canberry. W 2009 roku wartość wzajemnych obrotów gospodarczych zamknęła się 
kwotą 85,1 mid dolarów australijskich (AUD), co stanowiło prawie 17% całego ob
rotu zagranicznego Australii519.

W działaniach władz australijskich względem Pekinu przeważa podejście dale
kie od ideologicznych rozważań. Potwierdzeniem tego jest choćby wstrzemięźliwa 
postawa wobec problemu tajwańskiego. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych 
Alexandra Downera mówiąca o tym, iż Australia nie będzie „automatycznie” czuła 
się zobowiązana w ewentualnym konflikcie w Cieśninie Tajwańskiej520, jednoznacz
nie potwierdziła, że interesy w tym przypadku biorą górę. Szerzej nowa strategia 
Australii w odniesieniu do Azji Wschodniej została zaprezentowana w pomyśle 
przedstawionym po raz pierwszy w połowie 2008 roku przez premiera Kevina Rud- 
da. Chodziło o stworzenie do 2020 roku Wspólnoty Azji i Pacyfiku (Asia Pacific 
Community - APC), czyli mechanizmu dialogu polityczno-gospodarczego przypo
minającego nieco Unię Europejską. W jej skład miałyby wchodzić Stany Zjednoczo
ne, Japonia, Chiny, Indie, Indonezja i pozostałe kraje regionu. Wspólnota opierałaby 
się na wolnym handlu, walce z terroryzmem, współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
i energetyki oraz walce ze skutkami klęsk żywiołowych i epidemii521.

O przesunięciu punktów ciężkości w polityce zagranicznej Australii świadczy rów
nież podjęta polemika z Amerykanami na temat obaw związanych ze wzrostem znacze
nia Chin. Podczas rozmów ministerialnych z USA premier Australii Julia Gillard pod
kreśliła, że jeśli będzie mowa o geopolityce regionu, to oczywiście będzie także mowa 
o wzroście znaczenia Chin, jednak niezależnie od rozwoju wypadków pragnieniem 

http://www.bloomberg.com/news/2010-06-21/australia-china-sign-trade-pacts-worth-8-8-billion-as-xi-jinping-visits.html
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pozostaje to, żeby Chiny były siłą działającą na rzecz dobra522. W podobnym tonie wy
powiedziała się podczas swojej pierwszej podróży jako premier do Stanów Zjednoczo
nych w lutym 2011 roku. Stwierdziła wtedy, że stosunki Australii z Chinami, podobnie 
jak Amerykanów, pozostają ważne, ale zarazem złożone. Nie ma żadnych powodów, 
dla których należałoby bać się Chin. Jej zdaniem ich dobrobyt nie narusza dobrobytu 
Australii, Stanów Zjednoczonych czy jakiegokolwiek innego kraju. Dobrobyt może 
stać się udziałem innych, zatem powinno się wspólnie budować bogactwo523.

522 U.S.-Australian Ties Not Aimed at China: Gates, „Global Times”, 8 XI 2010.
523 Australian PM Tells US Not to Fear China, „Global Times”, 11 III 2011.
S2,< CNOOC, BG Group Sign 20-year LNG Supply Deal, „People’s Daily” (Xinhua), 25 III 2010.
S2S Zhang Qi, CNOOC Signs Australian CSG Energy Accord, „China Daily”, 9 XII 2010.

Takie opinie czołowych australijskich polityków tworzą dogodny klimat dla po
dejmowania wspólnych inicjatyw. Uwaga chińskich koncernów skupia się głównie 
w obszarze sektora gazowego. Dużą aktywność na tym polu przejawia zwłaszcza 
China National Offshore Oil Company. W marcu 2010 roku przedsiębiorstwo to 
podpisało dwudziestoletni kontrakt z brytyjską BG Group w sprawie zakupu skro
plonego gazu. Dzięki temu rocznie zakupi około 3,6 min ton surowca pochodzą
cego z Queensland Curtis. Według BG Group łączna wartość kontraktu przy ce
nie 70 USD za baryłkę może wynieść w sumie około 40 mid USD. W uzgodnieniu 
warunków umowy CNOOC przejął ponadto 10% udziałów w pierwszym z dwóch 
jednostek przetwarzających LNG, jak również 5% udziałów w złożach będących 
własnością BG524. Trzeba wspomnieć, że na wyspie Curtis budowany jest obiekt słu
żący do skraplania, a następnie eksportu gazu. Tenże projekt realizowany jest przez 
Queensland Gas Company Ltd. wespół z BG Group.

W grudniu 2010 roku końcem CNOOC podpisał umowę z australijskim Exo
rna Energy. Na tej podstawie spółka zależna od CNOOC, Galilee Gas Company, 
zobowiązała się do zainwestowania 50 min dolarów australijskich, co pozwoliło jej 
przejąć 50% udziałów w pięciu blokach wydobywczych gazu kontrolowanych przez 
Exorna w Zagłębiu Galilee w Queensland. Warto nadmienić, że CNOOC przywią
zuje ogromną wagę do obszarów dysponujących znacznymi rezerwami CSG (coal 
seam gas), takimi jak Queensland. Projekt ten jest pierwszym realizowanym na tak 
dużą skalę przez CNOOC, jeśli chodzi o eksplorację zagranicznych niekonwencjo
nalnych źródeł gazu na lądzie. Stwarza jednocześnie szansę zwiększenia w przy
szłości dostaw skroplonego gazu ziemnego525.

Obok CNOOC na australijskim rynku obecne są również pozostałe wielkie chiń
skie koncerny. W sierpniu 2009 roku Petrochina podpisał z amerykańskim Exxon 
Mobil umowę o wartości 41 mid USD na zakup skroplonego gazu z północno- 
-wschodniego wybrzeża Australii (Gorgon). Właścicielem połowy projektu LNG 
Gorgon jest Chevron, z kolei Exxon, podobnie jak Royal Dutch Shell, posiada jedną 
czwartą udziałów w złożu. Na mocy porozumienia koncern chiński rokrocznie przez 
dwadzieścia lat będzie otrzymywał 2,25 min ton skroplonego gazu. Co ciekawe, 
porozumienie z Petrochina nastąpiło w krótkim odstępie czasu po zawarciu przez 
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Exxon Mobil analogicznej umowy na dostawy gazu ze złóż Gorgon z indyjskim 
Petronet526. Wcześniej australijski gaz nie docierał do Indii.

526 Fayen Wong, T. Miles, Exxon, China Sign $41 Billion Australian Gas Deal, Reuters, 
18 VIII 2009.

527 Sinopec to Buy LNG from Australia, „China Daily” (Xinhua), 22 IV 2011.
528 Sinopec Completes Purchase of Shares in APLNG, „Global Times”, 10 VIII 2011.
529 Zhao Tingting, Yanzhou Coal Amends Felix Takeover Plan, „China Daily”, 14 IX 2009.
530 M. Rae, op. cit.
531 Wu Jiao, China, Australia Ties Get Trade Boost, „China Daily”, 27 IV 2011.

W kwietniu 2011 roku Sinopec uzgodnił warunki nabycia od Australia Pacific 
Liquefied Natural Gas (AP LNG) 4,3 mln ton skroplonego gazu rocznie w okresie 
dwudziestu lat, począwszy od 2015 roku. AP LNG to spółka joint venture, w któ
rej Origin Energy i ConocoPhilips posiadają po 50% udziałów. W umowie znalazł 
się zapis pozwalający firmie Sinopec przejąć 15% akcji należących do AP LNG. 
Tym samym udziały obydwóch spółek po realizacji transakcji będą wynosiły po 
42,5%527. Niedługo potem, bo w sierpniu 2011 roku, wedle raportu 21st Century 
Business Herald Sinopec sfinalizował zakup 15% akcji od wspomnianej AP LNG za 
sumę 1,765 mid USD. Chiński koncern już rozpoczął przygotowania do przyjęcia 
większej ilości skroplonego gazu, czemu będzie służyć rozbudowa nowych stacji 
LNG w prowincji Jiangsu oraz na wyspie Hainan528.

W branży surowcowej należy wspomnieć również o przejęciu w drugiej poło
wie 2009 roku firmy Felix Resources Ltd. przez chińskie przedsiębiorstwo Yanzhou 
Coal Mining Co. za kwotę 3,3 mid USD529. W październiku tego roku rząd australij
ski zaakceptował warunki tej transakcji.

Ostatnie lata pokazują, że Australia wyrasta na ważnego partnera energetyczne
go Pekinu. W czerwcu 2010 roku Chiny podpisały z Australią kolejne dziesięć po
rozumień gospodarczych na łączną kwotę 10 mld dolarów australijskich (8,84 mld 
USD). Wydarzenie miało miejsce w Australii w obecności wiceprzewodniczącego 
Xi Jinpinga oraz premiera Kevina Rudda. Większość z podpisanych porozumień do
tyczyła projektów w przemyśle wydobywczym oraz projektów infrastrukturalnych. 
Wśród najważniejszych należy wymienić umowę pomiędzy Fortescue Metals Group 
Ltd. a China Gezhouba Group Co., a także porozumienie pomiędzy Karara Mining 
Ltd. oraz China Development Bank o wartości 1,2 mid USD w sprawie rozbudowy 
infrastruktury kolejowej i portowej w Oakajee w zachodniej części Australii. Chiński 
bank zawarł również umowę z Aquila Resources Ltd. na realizację projektów wydo
bywczych dotyczących węgla i rudy żelaza w Pilbara w zachodniej Australii530.

W czasie spotkania z premier Australii Julią Gillard w kwietniu 2011 roku w Pe
kinie Wen Jiabao zaproponował budowę strategicznych długoterminowych i sta
bilnych stosunków polegających na współpracy w zakresie energetyki i surowców 
naturalnych531. Podpisano wówczas pięć umów o współpracy w dziedzinach nauki 
i technologii, współpracy celnej, w sektorze turystycznym oraz usługowym, jak 
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również warte 600 mln USD porozumienie związane z finansowaniem projektu do
tyczącego kopalni rudy żelaza Karara532.

532 China, Australia Sign $600m Iron Ore Deal, „China Daily” (Xinhua), 26 IV 2011.
533 Jiang Wei, Zheng Lifei, Minmetals to Put Overseas Minerals Assets into Oz Minerals, 

„China Daily”, 6 III 2009; Jiang Wei, OZ Gets Revised Minmetals Bid, „China Daily”, 3 IV 2009; 
Song Jingli, China Minmetals. Oz Minerals Ink $1.2lb Takeover Deal, „China Daily”, 15 IV 2009.

534 J. Scott, China Non-Ferrous Barred From Taking Control of Lynas, 24 IX 2009, Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aqHyQnlkkeOo (13 IV 2012).

535 Wang Xing, Review of Foreign Takeovers Won’t Hurt Investment, „China Daily”, 17II2011.
536 Forum Wysp Pacyfiku (Pacific Island Forum - PIF) to regionalna organizacja 

międzynarodowa powstała w 1971 roku jako Forum Południowego Pacyfiku. Obecna nazwa 
funkcjonuje od 2000 roku. Organizacja koncentruje się głównie na sprawach dotyczących rozwoju 

Pomimo takiej intensywności wspólnych działań Canberra stara się kontrolować 
obecność chińskich podmiotów w zakresie dokonywanych inwestycji w sektorze 
górniczym i energetycznym. Od kilku lat obserwuje się modyfikację państwowej 
polityki zmierzającej do ochrony rodzimych minerałów, zwłaszcza rzadkich. Przy
kładem było choćby ograniczenie wydobycia uranu z własnych złóż. Canberra za
tem ściśle nadzoruje chińskie inwestycje, ograniczając w wielu przypadkach dostęp 
do strategicznych obszarów krajowej gospodarki.

Australijska Komisja ds. Kontroli Inwestycji Zagranicznych (Foreign Inve
stment Review Board) kilkakrotnie uniemożliwiła skuteczną realizację transakcji 
z udziałem chińskich koncernów. Pod koniec marca 2009 roku rząd australijski 
wstrzymał przejęcie przez China Minmetals Corporation spółki górniczej Oz Mine
rals Prominent Hill, argumentując to względami bezpieczeństwa narodowego. Do
piero po stosownych modyfikacjach Oz Minerals poinformował o zaakceptowaniu 
oferty Chińczyków opiewającej na 1,21 mid USD. Pierwotnie suma była nieco wyż
sza (1,7 mid USD), ale w nowym porozumieniu nie było już mowy o sztandarowej 
kopalni Prominent Hill, położonej w pobliżu poligonu rakietowego i innych tzw. 
wrażliwych aktywów (sensitive assets)533. We wrześniu tego samego roku zablo
kowany został zakup przez China Nonferrous Metal Mining Group Co., Ltd. kon
trolnego pakietu firmy Lynas Corporation mającej dostęp do pierwiastków ziem 
rzadkich. Chińska firma 1 maja wyraziła zgodę na zapłatę 252 milionów dolarów 
australijskich w zamian za przejęcie 51,6% udziałów w Lynas. Fundusze uzyskane 
ze sprzedaży Lynas planowano przeznaczyć na wznowienie prac nad projektem 
Mount Weld, w pobliżu Laverton w Zachodniej Australii534.

Przy tych rozważaniach trzeba pamiętać, że Chiny również podjęły czynności ma
jące na celu zwiększenie nadzoru nad zagranicznymi przedsiębiorstwami dokonujący
mi inwestycji w Państwie Środka. Ich działalność będzie oceniana pod kątem ewentu
alnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Wnikliwej kontroli będą podlegać 
przede wszystkim dziedziny związane z obronnością, rolnictwem, energetyką, surow
cami, infrastrukturą, transportem, technologią oraz wyposażeniem produkcyjnym535.

Australia sytuuje się w centrum chińskich zainteresowań. Nie oznacza to jednak, 
iż nie dostrzega się innych obszarów Oceanii. W czasie Forum Wysp Pacyfiku536 we 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aqHyQnlkkeOo
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wrześniu 2011 roku wiceminister spraw zagranicznych Chin Cui Tiankai zaznaczył, 
że Chiny pragną wzmocnić współpracę z krajami Pacyfiku (Pacific Island Countries 
- PIC) w kontekście zmian klimatycznych oraz pomocy w osiągnięciu trwałego roz
woju gospodarczego. Chiny zadeklarowały pomoc w wysiłkach na rzecz rozwoju 
czystej i odnawialnej energii oraz turystyki. Podkreślono również szczególne zna
czenie ochrony środowiska537.

gospodarczego oraz społecznego regionu. W skład organizacji wschodzi szesnaście państw 
i terytoriów regionu Południowego Pacyfiku (m.in. Australia, Nowa Zelandia).

537 China Actively Supports Sustainable Development of Pacific Island Countries: ViceFM, 
„People’s Daily” (Xinhua), 10 IX 2011.

538 L. Hornby, Rio Tinto China Trial Verdict Due Monday, Reuters, 28 III 2010.

Sprawa Rio Tinto i szpiegostwo przemysłowe
Pomimo ogólnie sprzyjającego klimatu dla prowadzonych działań inwestycyjnych 
w Australii, w przeszłości doszło do poważnego kryzysu w związku z próbą prze
jęcia przez Chińczyków części udziałów w Rio Tinto. W lipcu 2009 roku miało 
miejsce aresztowanie czterech pracowników tego koncernu górniczego. Niedługo 
potem, pod koniec marca następnego roku, sąd w Szanghaju skazał ich na kary od 
siedmiu do czternastu lat więzienia w związku z oskarżeniami o szpiegostwo prze
mysłowe i korupcję. Wśród zatrzymanych znalazł się Australijczyk Stem Hu, kie
rujący oddziałem koncernu w Szanghaju. Sąd pierwotnie skazał go na siedem lat 
więzienia za korupcję oraz na pięć za ujawnienie tajemnic handlowych. Ostatecz
nie jednak orzekł, że skazany odsiedzi dziesięć lat więzienia. Hu co prawda przy
znał się do wzięcia łapówek, lecz kwestionował ich wielkość, którą podawał sąd 
(6,46 mln RMB). Trzej pozostali skazani to chińscy pracownicy firmy: Wang Yong, 
Ge Minqiang i Liu Caikui, którzy otrzymali wyroki odpowiednio czternastu, ośmiu 
i siedmiu lat więzienia538. Wydaje się, iż sprawa zatrzymania pracowników Rio Tin
to nie była przypadkowa z uwagi na prowadzone w tym samym czasie negocjacje 
dotyczące zakupów australijskich surowców przez chińskie koncerny. Okoliczności 
ujawnienia sprawy, w krótkim odstępie czasu po wycofaniu się Rio Tinto z umowy 
zawartej z firmą Chinalco związanej ze sprzedażą akcji własnego przedsiębiorstwa, 
wydają się sugerować, iż zachodziło wyraźne sprzężenie interesów.

Zatrzymania wśród pracowników firmy Rio Tinto to nie jedyne przypadki 
oskarżeń o szpiegostwo przemysłowe, z jakimi można było się spotkać w ostatnim 
czasie w Chinach. Na początku lipca 2010 roku w Pekinie został skazany na osiem 
lat więzienia i grzywnę w wysokości 30 tys. USD amerykański geolog pochodzenia 
chińskiego Xue Feng, oskarżony o zbieranie danych na temat tamtejszego przemy
słu naftowego. Sąd określił jego działania jako zagrożenie dla bezpieczeństwa naro
dowego. Xue został zatrzymany w listopadzie 2007 roku. W trwającym ponad dwa 
lata procesie udowodniono mu, że zbierał informacje na temat warunków geologicz
nych lądowych szybów naftowych, a także baz danych, które określały współrzędne 
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ponad 30 tys. szybów będących własnością China National Petroleum Corporation 
oraz spółki Petrochina. Te informacje miały następnie zostać sprzedane amerykań
skiej firmie IHS Energy (obecnie IHS Inc.). Poza Xue, karami pozbawienia wolno
ści na dwa i pół roku oraz grzywny w wysokości 7,5 tys. USD zostali objęci jego 
współpracownicy, Chen Mengjin i Li Dongu, pracujący dla instytutów badawczych 
związanych z Petrochina. Dodatkowo sąd w Pekinie skazał na osiem lat więzienia 
i 30 tys. USD grzywny Li Yongbo, menedżera z Beijing Licheng Zhongyou Oil 
Technology Development Company. Główna postać w aferze szpiegowskiej, Xue, 
urodził się w Chinach, potem jednak wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Na uni
wersytecie w Chicago zrobił doktorat i uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Pracę 
kontynuował w swojej pierwszej ojczyźnie, gdzie miał zbierać informacje na temat 
tamtejszej branży naftowej, wykorzystując kontakty swoich kolegów z czasów uni
wersyteckich w Chinach. Dwóch spośród skazanych w procesie Xue to jego bliscy 
znajomi ze studiów. W orzeczeniu sądu widnieje, iż Xue Feng i Li Yongbo mieli 
sprzedać bazy danych firmie IHS za kwotę 228,5 tys. USD539.

s” Ch. Hutzler, Chinese Court Sentences US Geologist to 8 Years, „The Washington Times”, 
5 VII 2010.

540 M. Riley, Exxon, Shell, BP Said to Hale Been Hacked Through Chinese Internet Servers, 
24 II 2011, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2011-02-24/exxon-shell-bp-said-to- 
have-been-hacked-through-chinese-intemet-servers.html (13 IV 2012).

Przywołując te wydarzenia, trzeba zaznaczyć, że obserwujemy tu sprzężenie 
zwrotne, zważywszy, że Chiny również często były oskarżane o szpiegostwo prze
mysłowe i nielegalne pozyskiwanie informacji. Głośna stała się szczególnie historia 
ujawniona przez ekspertów amerykańskiej spółki McAfee, dostarczającej zabezpie
czenia systemów komputerowych, z początku lutego 2011 roku. Informowali oni 
o ujawnieniu włamań hakerów z terytorium Chin do systemów komputerowych 
międzynarodowych przedsiębiorstw działających w branży naftowej i gazu. Wedle 
doniesień agencji Bloomberg na liście poszkodowanych znalazły się amerykańskie 
i europejskie koncerny, takie jak Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, 
Marathon Oil Corporation, ConocoPhilips oraz Baker Hughes540. Hakerzy w ciągu 
co najmniej dwóch lat, poprzez dostęp do sieci komputerowych firm, mieli pozyski
wać informacje dotyczące planów i strategii działań firm, dokumentację finansową, 
wiadomości związane z poszukiwaniem złóż ropy i gazu oraz warunków zawiera
nych umów. Raport spółki McAfee noszący tytuł Global Energy Cyberattacks: „ Ni
ght Dragon” wskazywał, że w listopadzie 2007 roku podjęte zostały ataki hakerów 
skierowane przeciwko firmom działających w branży energetycznej w Grecji, Ka
zachstanie, Stanach Zjednoczonych oraz na Tajwanie. McAfee zidentyfikowała na
rzędzia, techniki i działania sieciowe tych ataków, mających charakter powiązanych 

http://www.bloomberg.com/news/2011-02-24/exxon-shell-bp-said-to-have-been-hacked-through-chinese-intemet-servers.html
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ze sobą technik, tj. social engineering54', spear-phishingf42, wykorzystanie luk w za
bezpieczeniach systemów operacyjnych operacyjnych Microsoft Windows, usług 
katalogowych (hierarchicznych baz danych) Microsoft Active Directory dla syste
mów Windows, użycie narzędzi zdalnej administracji (RAT)54’. Ataki nastąpiły z ser
werów w mieście Heze w prowincji Shandong w północno-wschodnich Chinach. Nie 
udało się zidentyfikować, kto stał za tymi działaniami, gdyż Song Zhiyue, właściciel 
firmy, z której serwerów dokonano ataków, zasłonił się nieświadomością tego typu 
przedsięwzięć541 * 543 544. Wydaje się mało prawdopodobne, by odbywało się to poza wiedzą 
administracji państwowej, niemniej takich powiązań nie potwierdzono. Rząd chiński 
ustami rzecznika spraw zagranicznych Ma Zhaoxu zaprzeczył, by miał jakikolwiek 
związek ze sprawą. Dmitrij Alperowicz, wiceprezes działu ds. badań nad zagroże
niami w McAfee, zaznaczył że w żaden sposób nie można stwierdzić, iż ataki były 
sponsorowane przez rząd chiński545. Z kolei Jim Lewis zajmujący się sprawami cy
berprzestrzeni w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for 
Strategie and International Studies) mówił, że może to być normalna praktyka bizne
sowa stosowana w Chinach, nie zawsze sponsorowana przez rząd546.

541 Inżynieria społeczna, socjalna lub socjotechnika (social engineering) to zestaw technik
socjotechnicznych polegających na zdobywaniu poufnych informacji bezpośrednio od 
pracowników firmy.

543 Spear-pishing to podszywanie się pod urzędników wysokiego szczebla. Dzięki znajomości 
danych osobistych pracowników mogą oni zwracać się do nich bezpośrednio (np. po imieniu), 
uzyskując od nich szczegółowe informacje osobiste.

543 Szerzej na temat specyfiki ataku hakerów zob.: Global Energy Cyberattacks: „Night Dragon", 
McAfee Foundstone Professional Services and McAfee Labs, 10 II 2011.

544 M. Riley, op. cit.
545 D. Bartz, Chinese Hackers Infiltrated Five Energy Firms: McAfee, Reuters, 10 II 2011.
546 Ibidem.

Kolejnym głośnym wydarzeniem było przeniknięcie chińskiego wywiadu do 
systemu komputerowego brytyjskiego Foreign Office. Sprawę nagłośnił dziennik 
„The Guardian”, powołując się na wypowiedź szefa resortu spraw zagranicznych 
Williama Hague’a, wygłoszoną w lutym 2011 roku w czasie konferencji o bezpie
czeństwie w Monachium, w której pośrednio wskazywał on na Chiny jako źródło 
zagrożenia cyberatakami. Hague poinformował, że trzech pracowników resortu 
otrzymało niewinnie wyglądające w treści e-maile zawierające informacje o zbli
żającej się konferencji w regionie. Faktycznie jednak autorstwo przypisano agencji 
wywiadowczej obcego państwa. Wiadomość e-mailowa zawierała bowiem dodat
kowo załącznik, który po otwarciu pozwalał zaatakować dany komputer. Pracowni
cy resortu zidentyfikowali jednak problem i w porę go zneutralizowali. Aleksander 
Neil z ośrodka badawczego Royal United Service Institute przy okazji nagłośnienia 
tej sprawy podkreślił szczególną doniosłość sytuacji, gdyż brytyjskie ministerstwo 
jednoznacznie wówczas stwierdziło, że za tymi działaniami stało obce państwo. To 
nie jedyny przypadek ataków cybernetycznych, gdyż Hague przywołał jeszcze sytu
ację z 2010 roku, kiedy obiektem ataku stał się brytyjski przemysł obronny. Złośli
wy plik, udając sprawozdania w sprawie rakiet atomowych Trident, został wysłany 
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do kontrahenta ministerstwa obrony przez kogoś podającego się za pracownika in
nego wykonawcy. E-mail wykryto i zablokowano, niemniej nie było wątpliwości, iż 
celem tego, kto go wysłał, było uzyskanie wiadomości na temat projektów obron
nych Wielkiej Brytanii. Hughes wspomniał jeszcze o trzecim ataku, który najpraw
dopodobniej miał podłoże kryminalne. Nie został on jednak wychwycony przez 
systemy bezpieczeństwa. Pod koniec grudnia 2010 roku fałszywe e-maile, rzekomo 
z Białego Domu, zostały wysłane do dużej liczby odbiorców międzynarodowych. 
W e-mailach tych proszono o kliknięcie w link i pobranie odpowiedniego programu. 
Duża skala zagrożeń występujących w sieci sprawia, że Wielka Brytania opowiada 
się za ustanowieniem międzynarodowych standardów w walce z cybernetycznymi 
atakami. Tylko w 2010 roku na ochronę przed nimi przeznaczono sumę 650 min 
funtów (GBP). Dodatkowo podjęta została współpraca z firmami reprezentującymi 
sektor prywatny547.

547 R. Norton-Taylor, J. Borger, Chinese Cyber-Spies Penetrate Foreign Office Computers, 
„The Guardian”, 4 II 2011.

M" Wyspy Pratas, po chińsku określane mianem Dongsha, składają się z trzech wysp 
w północno-wschodniej części Morza Południowochińskiego. Z kolei archipelag Macclesfield 
Bank, zwany również Zhongsha, to podwodne rafy i mielizny, tworzące atol w centralnej części 
Morza Południowochińskiego.

Spory na Morzu Południowochińskim

Rosnący popyt na surowce wyraźnie przejawia się w dążeniach Chin do eksploatacji 
złóż zlokalizowanych na Morzu Południowochińskim. Na tym obszarze znajdują się 
cztery archipelagi: Pratas, Macclesfield Bank, Wyspy Paracelskie i Wyspy Spratly. 
W przypadku dwóch pierwszych archipelagów stronami sporu pozostają Chiny kon
tynentalne oraz Republika Chińska na Tajwanie548. Zatem można mówić tu o kon
flikcie wewnątrzchińskim. Inaczej sprawa przedstawia się w odniesieniu do dwóch 
pozostałych archipelagów, Wysp Spratly oraz Wysp Paracelskich, w przypadku 
których zdecydowanie należy mówić już o konflikcie międzypaństwowym. Tereny 
te od lat budzą ogromne zainteresowanie wielu aktorów z uwagi na znajdujące się 
tam bogate złoża ropy i gazu. Dodatkowo wyspy są umiejscowione w niezwykle 
strategicznym obszarze, w samym centrum Morza Południowochińskiego, na trasie 
transportowej wiodącej przez Cieśninę Malakka w kierunku Cieśniny Tajwańskiej.

Archipelag Wysp Spratly, przez Chińczyków zwanych Nansha, stanowi około 
stu siedemdziesięciu niewielkich wysepek, raf koralowych oraz ławic. Zajmuje po
wierzchnię 400 tys. km2, przy czym łączna suma lądów obejmuje tylko niewielką 
jego część (niespełna 20 tys. km2). Do całości tego terytorium pretensje roszczą, 
obok Chin, także Wietnam i Tajwan, a do administrowania jego częścią Brunei, 
Filipiny i Malezja. Wyspy Paracelskie, określane przez Chiny mianem Xisha, to 
z kolei kilkanaście wysepek o powierzchni około 7,5 tys. km2, do których swoje 
prawa zgłaszają Chiny i Wietnam. Archipelagi Wysp Spratly i Wysp Paracelskich 
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zlokalizowane są w strategicznym obszarze, co niewątpliwie podnosi ich znaczenie 
w kontekście rozpatrywania spraw bezpieczeństwa regionalnego. Chiny postrzegają 
wspomniany obszar jako terytorium własnych wpływów, uzasadniając to historycz
nie. Należy jednak zauważyć, że w połowie lat 90. XX wieku Chiny rozpoczęły ne
gocjacje, biorąc pod uwagę zapisy UN Sea Convention z 1982 roku, co w praktyce 
oznaczało uwzględnienie interesów innych państw.

Chińskie stanowisko w sprawie spornych wysp uwzględniające racje historycz
ne zostało w pełni uzasadnione przez Li Jinminga, profesora w Centrum Studiów 
nad Azją Południowo-Wschodnią na Uniwersytecie Xiamen (Center for Southeast 
Asia Studies, Xiamen University). Na łamach „China Daily” powoływał się on na 
wydarzenia z XX wieku, które miały przesądzać o suwerenności Chin nad tymi te
rytoriami. Pisał, że w 1909 roku ówczesny gubernator prowincji Guangdong i Gu- 
angxi Zhang Renjun dokonał eksmisji japońskiego kupca, nielegalnie okupującego 
część Wysp Dongsha. Wkrótce potem ten sam Zhang uświadomił sobie konieczność 
obrony innych wysp na Morzu Południowochińskim, prosząc dowódcę marynar
ki wojennej Li Zhuna o zainicjowanie patroli u wybrzeży Wysp Xisha z użyciem 
trzech okrętów wojennych. Li wywiesił wtedy na wyspach chińską flagę rządzącej 
dynastii mandżurskiej, co miało wskazywać na ich przynależność do Chin. Niedłu
go potem opracowany został plan wykorzystania wysp. Podkreśla się, że chińska 
suwerenność nad wyspami uzyskała akceptację w skali międzynarodowej. W opu
blikowanym w 1938 roku The British Navy’s China Sea Pilot Chiny wyszczególnia
ły wyspy jako własne terytorium. Z kolei 29 września 1932 roku chiński minister 
spraw zagranicznych pisał do swojego francuskiego odpowiednika, że jego kraj nie 
protestował przeciwko przejęciu Xisha w 1909 roku. Kolejnych dowodów dostar
czyła deklaracja kairska z 1943 roku podpisana przez Chiny, USA i Wielką Brytanię, 
która otwarcie informowała o powrocie Tajwanu i jego terytoriów zależnych oku
powanych przez Japonię pod chińskie zwierzchnictwo. W 1945 roku w Poczdamie 
wspomniane trzy kraje ponownie uznały prawa Chin do Tajwanu, a także do wysp 
Xisha i Nansha. Jesienią 1946 roku Chiny wysłały swoją flotę na Xisha i Nansha. 
24 listopada dwa okręty wojenne dotarły do głównej wyspy na Xisha, wznosząc tam 
pomnik. 12 grudnia dwa inne okręty wojenne dotarły do głównej wyspy na Nansha, 
nazywając ją Wyspą Tajpingów. Wedle argumentacji Li Jinminga, powołującego się 
na zapisy prawa międzynarodowego, kraj może potwierdzić swoją suwerenność nad 
archipelagiem, jeśli zajmuje główną wyspę. Ten stan został jednak zakwestionowa
ny przez inne kraje. Południowy Wietnam w 1956 roku wysyłał do części wysp 
koralowych Nansha swoje wojska. W 1973 roku ogłosił, że wyspy Nansha stanowią 
część prowincji Phuoc Tuv, udzielając jednocześnie zgody zagranicznym koncer
nom na poszukiwania ropy na tym obszarze. Polityka Wietnamu nie uległa zmianie 
po zjednoczeniu kraju w 1975 roku. Li przywołał jednak argumenty historyczne 
z lat 50. i 60., które miały świadczyć o faktycznym uznaniu przez Wietnam roszczeń 
chińskich do wysp. W 1956 roku wiceminister spraw zagranicznych Demokratycz
nej Republiki Wietnamu Ung Van Khiem miał przyznać podczas spotkania z chiń
skim charge d'affaires w Wietnamie Li Zhiminem, że w przeszłości wyspy Nansha 
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były częścią terytorium Chin. Przy tej samej okazji inny wietnamski urzędnik wyż
szego szczebla miał powiedzieć nawet, że zgodnie z wietnamskimi źródłami chiń
skie zwierzchnictwo nad wspomnianymi wyspami datuje się na czasy panowania 
dynastii Song (960-1279). W 1958 roku, wkrótce po tym, jak Pekin wydał oświad
czenie dotyczące jego wód terytorialnych, obejmujących Nansha i Xisha, ówczesny 
premier Demokratycznej Republiki Wietnamu Phąm Van Dong zapowiedział, że 
jego kraj respektuje suwerenność Chin nad tymi terytoriami. Co więcej, niektóre 
wietnamskie mapy publikowane w latach 60. i 70. wskazywały Nansha jako część 
chińskiego terytorium. Nawet wietnamski podręcznik geografii z 1974 roku przed
stawił wyspy na Morzu Południowochińskim jako swoistego rodzaju łuk, porównu
jąc je do „wielkiego muru” zabezpieczającego terytoria Chin na morzu.

Jeśli zaś chodzi o Filipiny, ich zainteresowanie wyspami Nansha rozpoczęło się 
wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1946 roku. Tamtejsze władze nie prezen
towały jednak wyraźnie swojego stanowiska aż do 1971 roku, kiedy badania geolo
giczne wykazały, że te wody mogą zawierać pokaźne złoża ropy. W 1978 roku pre
zydent Ferdinand Marcos wydał rozporządzenie informujące o suwerenności Filipin 
nad wyspami Nansha, rozłożonymi na powierzchni około 64 976 kwadratowych mil 
morskich, nazywając je Grupą Wysp Kalayann. Racje Filipin w sprawie Nansha mają 
opierać się na trzech przesłankach. Po pierwsze, uwypukla się znaczenie tych obsza
rów dla bezpieczeństwa narodowego i rodzimej gospodarki. Po drugie, wskazuje 
się, że jest to terytorium geograficznie położone najbliżej Filipin. Po trzecie, władze 
Filipin podkreślają, że przed ogłoszeniem suwerenności nad wyspami nie należały 
one do żadnego innego państwa. Odnosząc się do tych argumentów, Li zaznaczył, że 
żaden kraj nie może uzasadniać swojej suwerenności nad terytorium, które należy 
do innego kraju, odwołując się do ekonomii czy bezpieczeństwa. Podobnie bliskość 
geograficzna nie stanowi czynnika przesądzającego o przynależności wysp do Fili
pin. Przykładem na to pozostaje będąca australijskim terytorium zależnym Wyspa 
Bożego Narodzenia, znajdująca się setki mil morskich od kontynentu australijskiego 
i jednocześnie mniej niż 200 mil morskich od indonezyjskiej wyspy Jawa. Suweren
ność Chin nad wyspami także miała zostać ustanowiona dawno temu. Swój wywód 
Li podsumował stwierdzeniem, że Wietnam i Filipiny powinny uznać suwerenność 
Chin nad tymi obszarami i powstrzymać się od wypaczania historii549.

549 Li Jinming, Nansha Indisputable Territory, „China Daily”, 15 VI 2001.
550 China Opposes Playing up South China Sea Issue, „China Daily” (Xinhua), 14 VI 2011.

Chiny sprzeciwiają się umiędzynarodowieniu spraw rozgrywających się na 
Morzu Południowochińskim. W ich mniemaniu wszelkie kwestie powinny być roz
strzygane w drodze przyjaznych konsultacji prowadzonych pomiędzy zaintereso
wanymi stronami. Taka opinia stanowiąca odzwierciedlenie oficjalnego stanowiska 
władz w tej sprawie znalazła się w artykule opublikowanym w czerwcu 2011 roku 
na łamach „Libération Army Daily”. Autorzy wezwali wówczas inne kraje do zanie
chania jednostronnych działań komplikujących jedynie sytuację550.
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Szczególny niepokój w Pekinie budzi stanowisko Wietnamu. W czasie spotka
nia z premierem Wietnamu Nguyćnem Tan Dungiem, w październiku 2008 roku 
w Pekinie, Hu Jintao podkreślił konieczność wspólnych działań na rzecz rozwią
zania sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim, mówiąc o uczynieniu 
tego obszaru miejscem „pokoju, współpracy i przyjaźni”551. Chiny i Wietnam zo
bowiązały się do przekształcenia spornych obszarów granicznych w strefy wzrostu 
gospodarczego, jak również dokonywania w przyszłości wspólnych przedsięwzięć 
związanych z wydobyciem ropy na obszarach przybrzeżnych. Obydwie strony pod
trzymały zasady współpracy w zakresie realizacji postanowień Treaty on Вас Bo 
(Tonkin) Gulf Demarcation oraz Treaty on Fisfery Co-operation on the Вас Bo Gulf. 
Tym samym wyraziły zgodę na rozpoczęcie wspólnych inspekcji i badań zasobów 
morskich oraz przeprowadzanie wspólnych patroli morskich w Zatoce Tonkińskiej552. 
Wyrazem pragmatycznego podejścia było również podpisane na trzy lata w marcu 
2005 roku porozumienie pomiędzy Chinami, Filipinami i Wietnamem (Joint Mari
ne Seismic Undertaking - JMSU) dotyczące uczestnictwa we wspólnych badaniach 
naukowych i poszukiwawczych na spornych obszarach. Przy tej okazji wspomniano 
o wyznaczeniu państwowych przedsiębiorstw do przeprowadzania wspólnych ba
dań sejsmicznych na wodach Morza Południowochińskiego. W opinii Ralfa Emmer- 
sa z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang (Nanyang Technological University) 
w Singapurze dokument JMSU należałoby jednak rozpatrywać nie w kategoriach 
politycznych, jak to ma miejsce w przypadku Declaration on the Conduct of Partie 
In the South Sea z 2002 roku, ale raczej w komercyjnych, jako uzgodnienie pomię
dzy koncernami PNO Company, China National Offshore Oil Company oraz Viet
nam Oil and Gas Corporation553 554. Pekin nie rezygnuje z umacniania swojej pozycji 
w bardziej namacalny sposób, o czym świadczy choćby stacjonowanie chińskich 
jednostek wojskowych na Spratly. W latach 90. stacjonowało tam około stu pięć
dziesięciu żołnierzy. Dzisiejsza ich liczba nie jest w pełni znana. Obok tego aspektu 
Pekin dodatkowo stara się sukcesywnie rozszerzać obszar znajdujących się pod jego 
kontrolą raf i wysepek55"1.

551 China Calls on Cooperation with Vietnam over South China Sea, „People’s Daily” (Xinhua), 
23 X 2008.

552 China, Vietnam Pledge to Settle Disputed Border, „Taipei Times”, 27 X 2008; VN, China 
Enrich Partnership as PM's Official Visit Concludes, „Vietnam News”, 27 X 2008.

553 R. Emmers, Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia, Routledge, 
London-New York 2010, s. 79-80.

554 Ibidem, s. 81.

Wietnam również nie rezygnuje z prób umacniania swojej pozycji negocjacyj
nej. Trzeba nadmienić, że w czerwcu 2011 roku przeprowadził u swoich wybrzeży 
na Morzu Południowochińskim manewry wojskowe, co miało stanowić demonstra
cję jego aspiracji. Do gry o złoża surowcowe włączają się również Indie. We wrze
śniu 2011 roku pojawiła się informacja, że indyjski państwowy koncern naftowy 
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) osiągnął porozumienie z wietnamskimi 
firmami w sprawie wykorzystywania zasobów ropy i gazu w dwóch blokach na 
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Morzu Południowochińskim. Indyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potwier
dziło, że projekt zyskał akceptację Wietnamu, który swoją suwerenność nad wspo
mnianymi blokami argumentuje, powołując się na Konwencję ONZ o prawie morza 
z 1982 roku. Na te doniesienia natychmiast zareagowali Chińczycy, twierdząc, że 
konwencja nie daje żadnemu państwu prawa do rozszerzania swoich wyłącznych 
stref ekonomicznych i szelfu kontynentalnego na terytoria innych krajów555.

555 Liu Sheng, India Makes Waves with South China Sea Oil and Gas Exploration, „Global 
Times”, 17 1X2011.

556 China Exclusive: After 3 Years and Nearly a Billion Dollars, Jumbo Deepwater Rig Delivered 
to CNOOC, „Peoples Daily” (Xinhua), 24 V 2011.

557 Ibidem.
558 L i Q i a n, Mega Oil Rig Changes Game, „Global Times”, 24 V 2011.
559 Ibidem.
560 Zhou Yan, CNOOC to Explore the Depths, „China Daily”, 25 V 2011.

Morze Południowochińskie jest terenem jednego z najważniejszych złóż gazu 
ziemnego i ropy naftowej dla baz produkcyjnych China National Offshore Oil Com
pany. W 2010 roku końcem wyprodukował ponad 50 min ton ekwiwalentu ropy naf
towej na terenach morskich należących do Chin. Do 2020 roku CNOOC zamierza 
zainwestować 200 mld RMB i stworzyć osiemset studni głębinowych, podnosząc 
własne wydobycie ropy i gazu z terenów głębinowych do poziomu 500 min ekwi
walentu ropy naftowej556.

Pod koniec maja 2011 roku Chiny zaprezentowały swoją zaawansowaną plat
formę wiertniczą zdolną do pracy na dużych głębokościach, nawet do ponad 3 tys. 
metrów pod powierzchnią oceanu. Do tej pory wiercenia mogły być prowadzone 
na głębokościach co najwyżej 500 metrów pod powierzchnią oceanu557. Platforma 
wiertnicza, nosząca nazwę CNOOC981, została uruchomiona 23 maja w Szanghaju 
przez koncern China National Offshore Oil Corporation, mający prawo wyłączno
ści w zakresie eksploatacji przybrzeżnych złóż ropy i gazu. Przedsiębiorstwo zain
westowało 6 mld RMB (922,37 min USD) w budowę platformy, która została za
projektowana specjalnie do przeprowadzania odwiertów na dużych głębokościach. 
Realizacją projektu, trwającego trzy lata, zajmowała się firma China State Ship- 
building Corporation (CSSC). W lipcu platforma rozpoczęła wiercenia na Morzu 
Południowochińskim558. Przy tej okazji trzeba przypomnieć, że w 2009 roku Chiny 
zainaugurowały realizację projektu związanego z przeprowadzaniem odwiertów 
w największych złożach głębinowych gazu Liwan 3-1. Koszt operacji ma wynieść 
łącznie 35 mld RMB, a wydobycie ma ruszyć w 2013 roku559. Złoża, których wiel
kość szacuje się na 170 mld m3 gazu, zostały odkryte w 2006 roku560.

Z punktu widzenia Pekinu platforma wiertnicza ma fundamentalne znaczenie, 
gdyż daje możliwość zaistnienia na większą skalę w rejonie Morza Południowo- 
chińskiego. W związku z tym projekt należy postrzegać głównie w kategoriach stra
tegicznych. Potwierdzały to słowa Zhang Guobao, dyrektora Komitetu Ekspertów 
przy Narodowej Komisji Energetycznej, w opinii którego konstrukcja ma wymiar 
strategiczny dla Chin zarówno w kontekście zwiększania możliwości dokonywania 
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wierceń głębinowych w poszukiwaniu ropy naftowej, jak i zabezpieczania krajo
wych zasobów morskich561. W podobnym tonie na łamach „Global Times” wy
powiadał się Zhao Ying z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, uwypuklając 
strategiczne znaczenie przedsięwzięcia. Zwrócił uwagę na znaczenie zasobów na
turalnych, które kryją się na obszarze Morza Południowochińskiego. Nowe techno
logie będące w posiadaniu Chin stwarzają możliwość wykorzystania tych zasobów 
i lepszego zabezpieczenia przeprowadzanych na tym morzu operacji562.

541 China Exclusive: After 3 Years...
562 Li Qian, op. cit.
563 D. Ten Kate, N. Gaouette, Clinton Signals U.S. Role in China Territorial Disputes After 

Asean Talks, 23 VII 2010, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2010-07-23/u-s-says- 
settling-south-china-sea-disputes-leading-diplomatic-priority-.html (13 IV 2012).

544 B. Bland, G. Dyer, M. Dickie, U.S. Warning on China on Maritime Rows, „Financial 
Times”, 11 X 2010.

545 Issue of South China Sea Should Not Be Internationalized: Hun Sen, „People’s Daily” 
(Xinhua), 29X2010.

Z perspektywy Pekinu dyskusje dotyczące spornych obszarów powinny toczyć 
się tylko w kręgu zainteresowanych krajów mających tam swoje roszczenia teryto
rialne. Stąd nie zyskuje akceptacji Pekinu włączenie się do debaty stron trzecich. To 
niezwykle ważne, gdyż pod koniec lipca 2010 roku w czasie Regionalnego Forum 
ASEAN odbywającego się w Hanoi amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton 
określiła kwestie suwerenności na Morzu Południowochińskim jako „priorytet dy
plomatyczny” (a leading diplomatic priority) Waszyngtonu, proponując podjęcie 
tego tematu na arenie międzynarodowej563. To stanowisko podtrzymał trzy miesiące 
później sekretarz obrony Robert Gates, mówiąc w czasie spotkania ASEAN Defense 
Ministers’ Meeting Plus w Hanoi o konieczności międzynarodowych uregulowań 
w tej sprawie, odrzucając koncepcję Pekinu, by wszelkie spory były rozstrzygane 
tylko pomiędzy sąsiednimi krajami564. Trzeba podkreślić, że deklaracje Waszyng
tonu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom niektórych krajów Azji Południowo- 
-Wschodniej, zważywszy, że wśród nich obserwowany jest brak jednolitego stano
wiska w sprawie spornych wysp. Większość państw regionu poszukuje zewnętrznej 
alternatywy dla zbalansowania nadmiernych wpływów Pekinu. Nie oznacza to jed
nak, że propozycja chińska nie ma żadnych zwolenników. Przykładem jest Kam
bodża, która już ustami swojego premiera Hun Sena zapowiedziała poparcie dla 
dwustronnych porozumień, sprzeciwiając się internacjonalizacji problemu565.

Działania Amerykanów w Azji Wschodniej wywołują ożywioną dyskusję 
w Chinach. W opinii Qiu Hao z Państwowego Uniwersytetu Obrony Narodowej 
(National Defense University) Stany Zjednoczone zintensyfikowały swoją obec
ność w bliskim sąsiedztwie Chin. Strategiczny „płot” (fence) budowany przez Wa
szyngton z chińskimi sąsiadami składa się z trzech komponentów. Zasadniczy rdzeń 
stanowi ogromna machina wojskowa stworzona w oparciu o bazy wokół Państwa 
Środka. Kręgosłup stanowią militarne sojusze z Japonią, Koreą Południową i inny
mi krajami. Z kolei powłokę systemu tworzą ustanowione partnerstwa z Indiami,

http://www.bloomberg.com/news/2010-07-23/u-s-says-settling-south-china-sea-disputes-leading-diplomatic-priority-.html
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Wietnamem i krajami pozostającymi z Chinami w sporach terytorialnych. Takie dzia
łania USA stawiają Pekin w niekorzystnym położeniu geostrategicznym. Wojskowe 
sojusze oparte na wspólnych strategicznych interesach są najlepszym sposobem do 
skonfrontowania dużych narodów posiadających agresywną naturę. Nie dotyczy to 
jednak Chin, które z natury pozostają usposobione defensywnie. Dla Japonii i Korei 
Południowej kluczowe pozostaje utrzymanie status quo w relacjach z Chinami, co 
sprawia, że aktualnie kraje te dalekie są od ryzykowania z nimi konfliktu. W od
niesieniu do Indii tamtejsi decydenci polityczni powinni uświadomić sobie, iż wraz 
z Chinami w relacji trójstronnej, obejmującej również USA, pozostaną słabszą stro
ną. W interesie Indii i Chin powinny pozostać wspólne działania na rzecz stabilności 
w regionie, Stany Zjednoczone nie powinny zatem osiągać korzyści na bazie ich 
sporów. Co do Wietnamu i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, motywacja 
ich rządów zmierza do wykorzystania obecności Amerykanów dla zbalansowania 
wpływów Chin, ale z drugiej strony kraje te pragną osiągać korzyści wynikające 
z chińskiego rozwoju gospodarczego. Amerykański „płot” w tej chwili jest zatem 
słaby, jednak może przekształcić się w każdej chwili w żelazną ścianę (iron wali), jeśli 
Chiny popełnią strategiczne błędy. Rozwój gospodarczy stanowi poważny atut Pekinu. 
Chiny powinny wzmacniać sieć sojuszów z Rosją, Europą oraz Brazylią w celu pro
mowania świata z wieloma punktami odniesienia. Winny jednocześnie pokazywać, że 
ich celem nie jest dążenie do pozycji światowego lidera, ale budowa świata mającego 
wiele odniesień, w którym żadna siła nie jest w stanie narzucić swojej woli innym. Jest 
to siła moralna, która może pomóc Chinom zdobyć zaufanie w wielu krajach566.

W podobnym tonie również na łamach „Global Times” 5 listopada 2010 roku 
wypowiadał się wiceprzewodniczący Instytutu Stosunków Chińsko-Rosyjskich (In- 
stitute of Sino-Russia Relations) Wang Haiyun. Jego zdaniem Stany Zjednoczone 
zintensyfikowały swoje działania na rzecz ograniczenia chińskiego wzrostu. Przeja
wia się to w takich kwestiach, jak sprzedaż broni na Tajwan, kurs wymiany yuana, 
spory na Morzu Południowochińskim czy zagadnienia handlowe. Waszyngton wy
korzystywał ponadto nastroje antychińskie wśród krajów sąsiadujących i usiłował 
urzeczywistniać strategiczne zamknięcie skierowane przeciwko Chinom. W opinii 
Wanga świat potrzebuje czasu, by oswoić się z sytuacją rosnącej potęgi Chin. Wzrost 
znaczenia jakiegokolwiek wielkiego państwa zawsze będzie prowadzić do zmian 
w zakresie określania międzynarodowych wzorców i porządku międzynarodowego. 
Dla społeczności międzynarodowej jest niemożliwe, by całkowicie uwierzyła chiń
skim deklaracjom o „pokojowym wzroście” w długiej perspektywie czasowej. Nie 
bez znaczenia jest tu bowiem wciąż żywa mentalność zimnowojenna, wskazująca 
na zewnętrzne aspiracje mocarstw wschodzących. Chiny nie pozostają zatem wy
jątkiem. Stany Zjednoczone nadal hołdują teorii jednobiegunowości, stąd ich dąże
nie do ograniczenia roli wschodzących mocarstw. Inne potęgi stwarzają problemy, 
odwołując się do kwestii praw człowieka czy zagadnień handlowych. To dotyczy 
głównie potęg mających historyczne pola konfliktowe z Chinami, takich jak Japonia.

566 Qiu Hao, US Containment Efforts Fuli ofWeak Spots, „Global Times”, 20 X 2010.
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W odniesieniu do krajów sąsiedzkich zaniepokojenie wzrostem znaczenia Chin prze
jawia się w poszukiwaniu dyplomatycznej „równowagi wielkich mocarstw” (balance 
of great powers), pozwalającej na zmniejszenie potencjalnego zagrożenia z ich stro
ny. Chiny to kraj socjalistyczny, który postrzegany jest jako obca jednostka politycz
na pośród zachodnich sił, zatem sukces chińskiego modelu rozwojowego może być 
z łatwością postrzegany jako ideologiczne wyzwanie. Chiny potrzebują czasu na do
stosowanie się do nowej roli w świecie. Przez wieki były wielkim mocarstwem, ale 
„wiek upokorzenia” pomiędzy 1840 a 1940 rokiem mocno osłabił ten potencjał. Cho
ciaż dzisiaj państwo to zaliczane jest do grona światowych potęg, niektórzy Chińczycy 
nadal hołdują mentalności słabego kraju. Są oni skorzy postrzegać go jako kraj mały 
i słaby, nie chcąc podejmować ryzyka odpowiedzialności międzynarodowej przynależ
nego światowym potęgom. Tymczasem Chiny powinny na nowo rozwijać kulturę stra
tegiczną wielkiej dojrzałej potęgi i podjąć się nowej roli w świecie. Chińczycy muszą 
być przygotowani do stawienia czoła tym trudnościom przez długi okres. Radząc sobie 
z nowymi wyzwaniami, należy promować ideę pokojowego rozwoju i harmonijnego 
świata oraz przyjąć pragmatyczną i elastyczną w swoim wymiarze dyplomatyczną 
strategię567.

567 Wang Haiyun, Time for Nation to Think Like Mature Power, „Global Times”, 5 XI 2010.
568 B. Blanchard, Huang Yan, China Tells U.S. to Keep out of South China Sea Dispute, 

Reuters, 21IX 2011.
549 Liu Feitao, US Making Waves in South China Sea, „Global Times”, 8 XI 2010.

Pekin bardzo gorączkowo reaguje na jakiekolwiek sugestie Waszyngtonu w spra
wach dotyczących sporów na Morzu Południowochińskim. Najmocniej głos Chiń
czyków zabrzmiał w drugiej połowie września 2011 roku, kiedy oświadczyli, że nie 
życzą sobie, aby Amerykanie ingerowali w spory dotyczące roszczeń terytorialnych, 
bo to jedynie komplikuje sprawę568. Znaczenie obszaru należy rozpatrywać nie tyl
ko w kontekście surowcowym, ale przede wszystkim komunikacyjnym, o czym 
może świadczyć fakt, że rocznie przez Morze Południowochińskie przepływa około 
40 tys. statków. Spekulacje Waszyngtonu w kwestii swobodnej żeglugi na Morzu 
Południowochińskim w imię dobra publicznego - jak pisał Liu Feitao z Chińskiego 
Instytutu Studiów Międzynarodowych (China Institute of Intemational Studies) - 
mają służyć przede wszystkim interesom prywatnym. Mówienie o tym, iż swobodna 
i bezpieczna nawigacja w tym rejonie jest zagrożona, ma na celu tworzenie fałszy
wych przekazów dla społeczności międzynarodowej. Dzięki temu ugruntowuje się 
tezę o chińskim zagrożeniu. Stany Zjednoczone nie mogą zaakceptować wzrostu 
znaczenia Chin w regionie, dodatkowo fałszywie twierdzą, że Chiny będą stanowić 
wyzwanie dla globalnej hegemonii Waszyngtonu, w przyszłości realizując założenia 
azjatyckiej doktryny Monroego569.

Obawy dotyczące możliwości zaangażowania się Stanów Zjednoczonych 
w sprawy Azji Wschodniej pozostają bardzo silne wśród przeważającej większości 
Chińczyków. W sondażu przeprowadzonym przez Global Poll Center przy „Global 
Times” na początku listopada 2010 roku pośród tysiąca trzystu pięciu dorosłych
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obywateli w Pekinie, Szanghaju, Kantonie, Chengdu, Changsha, Xi’an oraz She
nyang ponad 90% ankietowanych wyrażało zaniepokojenie wokół sporów teryto
rialnych rozgrywających się pomiędzy Chinami a Japonią oraz innymi krajami. 
Prawie 60% respondentów uważało, że problem powinien być rozwiązany na ba
zie rozmów dwustronnych. Zdecydowana większość, bo aż 76,3%, odrzucała po
mysł zaangażowania się Amerykanów w roli mediatora. Za takim rozwiązaniem 
wypowiadało się zaledwie 19% osób. Stany Zjednoczone przez 47,4% pytanych 
zostały uznane za kraj, którego Chiny powinny najbardziej się obawiać w kon
tekście toczących się sporów o wyspy. W dalszej kolejności wymieniano Japonię 
(40,5%), Wietnam (3,6%) oraz Malezję, Indonezję, Filipiny i Brunei. To ciekawe 
dane, zważywszy, że Wietnam pozostaje głównym konkurentem Pekinu na Morzu 
Południowochińskim. Zaskakujące może wydawać się również to, że pomimo nie
pokoju wyrażanego przez większość Chińczyków w kwestii toczących się sporów 
o wyspy, tylko 20,2% postrzegało go w kategoriach najważniejszych celów pań
stwa w perspektywie najbl ższych dziesięciu, dwudziestu lat. W przeciwieństwie 
do tego, na rozwój gospodarczy oraz poprawę egzystencji wskazało odpowiednio 
65,3% i 51,8% ankietowanych. Niemal 30% pytanych uznało, że głównym celem 
powinno być zjednoczenie Tajwanu z Chinami kontynentalnymi570.

Diaoyu/Senkaku
Nie tylko wspomniane wyżej kwestie sporów na Morzu Południowochińskim bu
dzą tyle emocji. Obok Wysp Spratly i Wysp Paracelskich uwagę przykuwają zło
ża zlokalizowane w pobliżu wysp japońskich. Bezludne wysepki Senkaku, przez 
Chińczyków określane mianem Diaoyu, obejmujące swoim zasięgiem powierzch
nię około 7 km2, od lat pozostają kością niezgody w relacjach pomiędzy Pekinem 
a Tokio. Wysepki zostały zajęte przez Japończyków w wyniku zwycięskiej wojny 
z Chinami w 1895 roku. Od tego czasu Chiny wielokrotnie kwestionowały prawo 
Japonii do tych terytoriów. Konflikt ze zdwojoną mocą uwypuklił się w latach 70. 
XX wieku, gdy odkryto tam złoża gazu. W 2003 roku Chińczycy rozpoczęli od
wierty w miejscu będącym przedmiotem konfliktu. W połowie 2008 roku obydwa 
kraje podpisały umowę dotyczącą wspólnej eksploatacji gazu w spornym obszarze 
Morza Wschodniochińskiego, ale to w żaden sposób nie rozwiązało problemu. Co 
prawda w lipcu 2010 roku obydwie strony powróciły do stołu rokowań, ale i tym ra
zem nie udało się osiągnąć konsensusu. Zaplanowane na połowę września rozmowy 
odwołano bowiem w następstwie incydentu, do jakiego doszło na Morzu Południo
wochińskim. 7 września chiński statek rybacki zderzył się z japońskimi łodziami 
patrolowymi w pobliżu wspomnianych wysp. Zatrzymanie kapitana i załogi statku 
przez Japończyków doprowadziło do ostrego sporu dyplomatycznego. Dopiero po 
protestach rządu chińskiego nastąpiło uwolnienie kapitana (załoga została odesłana

570 Kang Juan, Island Disputes a Concern, Not a Priority, „Global Times”, 8 XI 2010.
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wcześniej do kraju). Sytuację zaogniły słowa wypowiedziane wówczas przez czo
łowych japońskich polityków. 18 października w konfrontacyjnym tonie pod adre
sem Chin wyraził się były premier Japonii Shinzo Abe, mówiąc, iż Chiny szukają 
„Lebensraum”, co oznaczało niegdyś „przestrzeń życiową” w Niemczech i stanowi
ło polityczną ideę Adolfa Hitlera571. W tym samym czasie japoński minister spraw 
zagranicznych Seiji Maehara określił chińskie protesty wokół incydentu na Diaoyu 
mianem „histerycznych” (hysterical). Wang Ping z Chińskiej Akademii Nauk Spo
łecznych zajmujący się studiami nad Japonią, analizując tę sytuację, wskazywał na 
japońskie sentymenty nacjonalistyczne, które wystąpiły w następstwie nieporozu
mień i nieodpowiedzialnych zachowań japońskiego rządu. Dla kontrastu chiński 
rząd pozostał rozsądny i wezwał obywateli do wyrażania swojego patriotyzmu w ra
cjonalny sposób572.

571 Guo Qiang, Chinese FM Blasts Counterparts Comments on Island Row. Japans Response 
‘Shocking’, „Global Times”, 20 X 2010.

572 Qin Jize, Spokesman: Japan FM’s Remarks Are ‘Shocking’, „China Daily”, 20 X 2010.
573 Kang Juan, op. cit.

W trakcie narastającego sporu w wielu chińskich miastach doszło do masowych 
demonstracji antyjapońskich. Analogiczne wydarzenia można było zaobserwować 
w Japonii, gdzie z kolei doszło do wystąpień antychińskich. Wydaje się, iż perspek
tywy pozytywnego rozwiązania sporu o wyspy Senkaku/Diaoyu nie rysują się w ja
snych barwach, zważywszy, że kwestia ta budzi silne emocje wśród społeczeństw 
obydwóch krajów. Każdorazowo zapewne będzie prowadzić do wzrostu nastrojów 
nacjonalistycznych i tym samym rozszerzenia pola cichej rywalizacji. Wspólnie 
przeprowadzona w październiku 2011 roku przez japońską gazetę „Yomiuri Shim- 
bun” oraz chiński tygodnik przy państwowej agencji prasowej Xinhua ankieta wśród 
tysiąca czterdziestu osób w obu krajach pokazała rosnącą nieufność pomiędzy dwo
ma narodami, chińskim i japońskim. Brak zaufania do Japończyków zadeklarowa
ło 79% chińskich respondentów, co oznacza, że w ciągu roku zanotowano wzrost 
tego zjawiska o 10%. W drugą stronę schemat przedstawiał się bardzo podobnie. 
Japończycy w 87% wyrażali niechęć wobec Chińczyków (wzrost z 69%). Co wię
cej, 90% japońskich i 81% chińskich respondentów uznało, że wzajemne stosunki 
uległy pogorszeniu573.

Metale ziem rzadkich
W najgorętszym momencie konfrontacji z Tokio Pekin sięgnął po niezwykle skutecz
ną broń, inicjując grę metalami ziem rzadkich. Jesienią 2010 roku dziennik „Shanghai 
Securities News” napisał, że rząd chiński rozważa stworzenie strategicznych rezerw 
metali ziem rzadkich (rare metals/rare earth), szczególnie w odniesieniu do następu
jących metali: wolfram, antymon, molibden, german, gal, cyna, tantal oraz cyrkon. 
Chiny są bogate w niektóre metale ziem rzadkich, głównie wolfram i antymon.
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Metale ziem rzadkich lub pierwiastki ziem rzadkich to nazwy odnoszące się do 
pierwiastków chemicznych obejmujących piętnaście lantanowców, skand oraz itr.

Tabela 40. Metale ziem rzadkich

Metal Symbol Liczba atomowa
Skand Sc 21

Itr Y 39

Lantan La 57

Cer Ce 58

Prazeodym Pr 59

Neodym Nd 60

Promet Pm 61

Samar Sm 62

Europ Eu 63

Gadolin Gd 64

Terb Tb 65

Dyzpros Dy 66

Holm Ho 67

Erb Er 68

Tul Tm 69

Iterb Yb 70

Lutet Lu 71

Źródło: opracowanie własne.

W ciągu ostatnich lat trudno mówić o racjonalnym podejściu ekonomicznym 
w kontekście wydobycia tych surowców w Państwie Środka. Wieloletnia eksplo
atacja bez wymaganych zezwoleń, masowy proces wydobywczy i poważne marno
trawstwo zasobów wywołały poważne szkody w ekosystemach w pobliżu kopalń. 
Niezbyt wysokie standardy związane z ochroną środowiska powodowały, że ryn
kowe ceny niektórych rzadkich metali od dawna pozostawały na niższym pozio
mie aniżeli ich realna wartość. Ograniczone zasoby wybranych rzadkich metali, ta
kich jak tantal, powodowały, że trzeba było je importować z zagranicy. Cały proces 
pozostaje jednak uzależniony od wahań na rynkach zagranicznych. W tej sytuacji 
priorytetem rządu okazał się plan budowy strategicznych rezerw rzadkich metali 
w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy podażą i popytem, jak również utrzymania 
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stabilności cen. Metale rzadkie uzyskują znaczenie strat giczne w zakresie rozwoju 
przemysłowego. Od początku 2010 roku ministerstwo przemysłu i technologii infor
matycznych, ministerstwo ziemi i zasobów naturalnych, jak również rządy lokalne 
podjęły szereg działań służących zwiększeniu koncentracji produkcji i integracji za
sobów metalowych ziem rzadkich, takich jak wolfram, antymon, molibden i cyna574.

574 China Plans Strategic Reserves for Rare Metals, „People’s Daily”, 3 XI 2010.
575 Wang Xing, Rare Earths ‘Will Not Be Bargaining Instrument', „China Daily”, 29 X 2010.

Chińskie zasoby metali ziem rzadkich stanowią około 36% światowych zaso
bów. Dla porównania Stany Zjednoczone i Rosja dysponują odpowiednio rezer
wami na poziomie 13 i 19%. Pomimo znacznych pokładów zauważalnych w in
nych państwach, to jednak Chiny są odpowiedzialne za 97% globalnego eksportu. 
Zaprzestanie rodzimej produkcji w innych krajach podyktowane było możliwo
ścią importu minerałów po niskich cenach z Państwa Środka, przy jednoczesnej 
ochronie własnych zasobów i środowiska naturalnego. Japonia długo wykorzy
stywała tę sytuację, importując metale z Chin do tworzenia własnych rezerw na 
„czarną godzinę”575.

Tabela 41. Światowa produkcja i rezerwy metali ziem rzadkich - 2010.

Państwo
Produkcja 
(w tonach 

metrycznych)

% ogólnej 
sumy

Rezerwy 
(w min ton)

% ogólnej 
sumy

Baza 
rezerw 
(w min 

ton)

% ogólnej 
sumy

Stany 
Zjednoczone

brak (none) 13,0 13 14,0 9,3

Chiny 130,000 97,3 55,0 50 89,0 59,3
Rosja 
i państwa 
byłego 
Związku 
Sowieckiego

19,0 17 21,0 14

Australia 1,6 1,5 5,8 3,9
Indie 2,700 2 3,1 2,8 1,3 1

Brazylia 550 0,42
małe 

(smali)

Malezja 350 0,27
małe

(smali)

Inne NA 22,0 20 23 12,5
Ogółem 133,600 110,0 154

Źródło: U.S. Department of the Interior, Mineral Commodity Summaries, USGS, 2010, [za:J 
M. Humphries, Rare Earth Elements: The Global Supply Chain, 6 IX 2011, CRS Report 
for Congress, s. 10 (wedle U.S. Geological Survey Baza Rezerw [Reserve Base] obejmuje 
zarówno rezerwy potwierdzone [rejerwj], jak i potencjalne rezerwy [subeconomic reserves]).
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Największe wydobycie metali ziem rzadkich w Chinach ma miejsce w Baotao 
w Mongolii Wewnętrznej, Shandongu, Jiangxi, Guangdongu, Hunanie, Guangxi, 
Fujianie oraz Sichuanie. Xu Guangxian uważany w Chinach za „ojca metali ziem 
rzadkich” {father of rare-earth) wskazywał, że Chiny powinny ustanowić krajo
wy system rezerw metali ziem rzadkich. Pierwsze kroki zostały już podjęte. Inner 
Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group) Hi-tech Co., Ltd. ogłosiła na początku 
2010 roku, że jedna z jej spółek zależnych została upoważniona do programu two
rzenia strategicznych rezerw metali ziem rzadkich576.

S7fi Baogang Group to Build Rare-Earth Reserve Project, „People’s Daily", 1 III 2010.
577 C. Hurst, Chinas Rare Earth Elements Industry. What Can the West Learn?, Ill 2010, 

Institute for the Analysis of Global Security (LAGS), s. 6-7.

Pierwiastki ziem rzadkich stają się ważnym dobrem strategicznym, dzięki któ
rym Chiny mogą uzyskać znaczącą przewagę na rynku ze względu na ogromne re
zerwy w kraju. Chiny w latach 80. XX wieku zaczęły mocno inwestować w roz
wój krajowych innowacji technologicznych. W marcu 1986 roku trzech chińskich 
naukowców wspólnie przedstawiło projekt, który miał w założeniu przyspieszyć 
rozwój rodzimej zaawansowanej technologii. Deng Xiaoping zaakceptował tzw. 
Program 863 (National High Technology Research and Development Program), 
w ramach którego prowadzono intensywne badania pierwiastków ziem rzadkich. 
Celem podstawowym pozostawało zmniejszenie różnic technologicznych pomiędzy 
rozwiniętymi krajami a Chinami. Program 863 koncentrował się wokół obszarów 
związanych z biotechnologią, przestrzenią kosmiczną, informacją, technikami lase
rowymi, automatycznymi, energią oraz nowymi materiałami. W marcu 1997 roku 
chińskie ministerstwo nauki i technologii ogłosiło Program 973, który stanowił kon
tynuację podjętych działań577.

Warto zauważyć, iż w Chinach funkcjonują dwa wiodące laboratoria specjali
zujące się w zakresie badań nad metalami rzadkimi, powołane do życia przez Xu 
Guangxiana:
1. The State Key Laboratory of Rare Earth Materials Chemistry and Applications - 

filia na Uniwersytecie Pekińskim;
2. The State Key Laboratory of Rare Earth Resource Utilization - filia w Chang

chun Institute of Applied Chemistry, w ramach Chińskiej Akademii Nauk 
w Changchun.

Obok tych laboratoriów istnieją dwa inne, które również zajmują się rzadkimi 
minerałami ziemi:
1. The Baotou Research Institute of Rare Earths (powstał w 1963 roku; koncentruje 

swoje badania na wykorzystywaniu pierwiastków ziem rzadkich, metalurgii me
tali ziem rzadkich, ochronie środowiska oraz zastosowaniu metali ziem rzadkich 
w przemyśle);

2. The General Research Institute for Nonferrous Metals - GRINM (powstał 
w 1952 roku; to największa placówka naukowo-badawcza w dziedzinie metali 
kolorowych w Państwie Środka; instytucja specjalizuje się nie tylko w zakresie 
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badań nad metalami ziem rzadkich, ale również w badaniach innych niż żelazo 
pierwiastków układu okresowego)578.

578 Ibidem, s. 8-9.
579 L i Q i а о у i, China Wont Block Rare Earth Metals Trade: Premier, „Global Times”, 8 X 2010.
580 T. Leggett, Concerns over Shortage of Rare Metals, BBC News, 27 X 2010.
581 China: Restriction Measures Target Rare Earth Protection, „China Daily” (Xinhua), 28 X 2010.
582 Zhang Danhua, China Wise to Guard Its Rare Earth Wealth, „People’s Daily”, 20 X 2010.

Zaledwie miesiąc po wydarzeniach związanych z zatrzymaniem chińskiej zało
gi w pobliżu Senkaku/Daoyu wybuchła sprawa związana z ograniczeniem dostaw 
rzadkich metali do Japonii. W czasie VI Szczytu Gospodarczego Chiny — Unia 
Europejska (China-EU Business Summit), 6 października 2010 roku, premier Wen 
Jiabao odrzucił pojawiające się zarzuty pod adresem Chin, iż blokują one eks
port metali ziem rzadkich. Podkreślił, że zapewnią one stabilność dostaw zasobów, 
przy jednoczesnej kontroli produkcji. Zaznaczył jednocześnie, że Pekin nie będzie 
wykorzystywał ziem rzadkich jako elementu przetargowego. Wypowiedź Wena 
stanowiła odpowiedź na słowa japońskiego ministra handlu Akihiro Ohaty infor
mującego o tym, że trzydzieści jeden firm z Kraju Kwitnącej Wiśni miało problem 
z otrzymaniem zamówionych dostaw zasobów rzadkich minerałów579. Wszelkie 
próby przerywania dostaw stwarzają ogromne problemy Japonii - są one szczegól
nie dotkliwe dla tamtejszej branży elektronicznej. Utrudnienia dotykają również 
producentów samochodów, głównie Toyotę, wiodącego gracza na rynku pojazdów 
hybrydowych, zważywszy, że regularne dostawy metali rzadkich są niezbędne do 
produkcji baterii i silników do tych aut. W następstwie kryzysu Toyota natych
miast stworzyła grupę zadaniową do poszukiwania nowych źródeł mineralnych. 
Z kolei rząd japoński przedstawił plan rozwoju „partnerstwa” w sprawie metali 
ziem rzadkich z Wietnamem580.

28 października 2010 roku rzecznik ministra przemysłu i IT Zhu Hongren 
zapowiedział, że Chiny mają nadzieję na współpracę z innymi krajami w wyko
rzystaniu ich ziem rzadkich, przy jednoczesnej ochronie zasobów nieodnawial
nych. Zaznaczył, że Chiny podjęły pewne działania zmierzające do ograniczenia 
eksploatacji, produkcji i eksportu tych metali w celu rozwiązania problemów 
związanych z odpadami przemysłowymi i zanieczyszczeniem. Podkreślił jed
nocześnie, iż te regulacje zostały wprowadzone zgodnie z normami Światowej 
Organizacji Handlu581. W 2010 roku chińskie ministerstwo handlu ustaliło po
ziom eksportu rzadkich minerałów ziemi na 24,281 tys. ton, co i tak pozwoliło 
zachować Chinom pozycję największego eksportera w branży582.

Sprawę metali ziem rzadkich należy rozpatrywać zarówno w sensie ekono
micznym, jak i strategicznym. Ich rola, z uwagi na kurczące się zasoby, będzie 
z pewnością wzrastała, co może doprowadzić do pojawienia się kolejnych pól 
konfliktowych z państwami importerami. Zgodnie z raportem Rare Earth Ele
ments: The Global Supply Chain, przygotowanym przez Marca Humphriesa 
dla Kongresu USA, światowe zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich rocz
nie wynosi 134 tys. ton, podczas gdy globalna produkcja zaledwie 124 tys. ton. 
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W 2012 roku zapotrzebowanie ma wzrosnąć jednak już do poziomu 180 tys. ton, 
a w 2014 roku do 200 tys. ton. Z uwagi na to, iż Chiny dostarczą 160 tys. ton 
(przy 130 tys. ton w 2008 roku), uwidoczni się niedobór na poziomie 40 tys. ton. 
Ta różnica musi zwracać uwagę, zważywszy, że podjęcie nowych projektów gór
niczych wymagałoby przynajmniej dekady581 * 583.

581 Rare Earth Minerals: The Indispensable Resource for Clean Energy Technologies, Presented 
at Minerals for a Green Society Conference, Washington, DC, by M.A. Smith, CEO, Molycorp
Minerals, 4 II 2010, [za:] M. Humphries, Rare Earth Elements: The Global Supply Chain,
30 IX 2010, CRS Report for Congress, s. 3.

El Tan, Yuko Inoue, Huge Rare Earth Deposits Found in Pacific: Japan Experts, Reuters, 
4 VII 2011.

585 JungSung-ki, China Plans $10 Billion Investment in North Korea, „The Korea Times”, 
15 II 2010.

s“ Kim Jong-il Demands Fighter Jets from China, „Chosun”, 17 VI 2010.

Szansą na kurczące się zasoby rzadkich minerałów mogą okazać się nowe odkry
cia. Na początku lipca 2011 roku japońscy eksperci poinformowali o zlokalizowaniu 
pod dnem morskim Oceanu Spokojnego dużej koncentracji złóż rzadkich minerałów. 
Tylko 1 km2 depozytów mógłby dostarczać około jednej piątej obecnego globalnego 
spożycia. Złoża zostały odkryte w siedemdziesięciu ośmiu różnych miejscach na głę
bokościach od 3500 do 6000 m. Wedle obliczeń nowo odkryte zasoby mogą zawierać 
od 80 do 100 mid ton rud rzadkich pierwiastków584.

Trudny sąsiad
Ze wzlgędu na bliskie sąsiedztwo Chiny przywiązują dużą wagę do rozwoju sytuacji 
w Korei Północnej. Wydaje się, iż Pekin posiada instrumenty wpływu na władze 
tego kraju, szczególnie mocne na płaszczyźnie ekonomicznej. Ciekawą perspekty
wę w tym względzie stwarza plan zainwestowania w Korei Północnej 10 mid USD. 
Zgodnie z informacjami podanymi przez agencję prasową Yonhap decyzja została 
podjęta podczas wizyty szefa departamentu ds. międzynarodowych KPCh Wang Jia- 
rui w Pjongjangu (Phenianie). Przedsięwzięcia mają być związane z budową dróg, 
portów i domów w Korei Północnej, po uzgodnieniach z Międzynarodową Grupą 
Inwestycyjną Taepung. Wedle informacji Yonhap 60% inwestycji na sumę 10 mid 
USD ma pochodzić z Chin585. Ta strategia gospodarczego wspierania sąsiada nie ko
reluje z pomocą w aspekcie militarnym. Świadczy o tym sytuacja z połowy czerwca 
2010 roku, kiedy południowokoreański dziennik „Chosun” podał, że Chiny odrzu
ciły prośbę Kim Jong Ila dotyczącą dostarczenia do Korei Północnej nowoczesnych 
myśliwców typu J-10586. Pekin koncentruje się aktualnie na mniej kontrowersyjnych 
projektach związanych z wciągnięciem Pjongjangu w orbitę własnych wpływów. 
Dużą rolę mogą tu odegrać nowe przedsięwzięcia, obok tych realizowanych już 
w branży energetycznej. W 2006 roku Chiny osiągnęły porozumienie z Koreańską 
Republiką Ludowo-Demokratyczą w sprawie wspólnego wykorzystywania zaso
bów ropy w Zatoce Bohai.





Część III

Zabezpieczenie dostaw surowcowych
Wykorzystywanie narzędzi charakterystycznych 

dla „miękkiej siły"

Chiński sznur pereł

Ważnym zagadnieniem strategicznym w planach Pekinu pozostaje zapewnienie 
bezpieczeństwa na trasach morskich. Od kilku lat tworzony jest tzw. „sznur pereł” 
(string ofpearls - SOP), służący ochronie i monitorowaniu ważnych morskich linii 
komunikacyjnych {sea lines of communication - SLOC). Plan zakłada stworzenie 
systemu istotnych punktów w różnych krajach na ogromnej przestrzeni geograficz
nej, począwszy od wybrzeży Afryki, Oceanu Indyjskiego, po Azję Południowo- 
-Wschodnią i Morze Południowochińskie. Kluczowe znaczenie przypisuje się por
tom w Gwadar w Pakistanie, Hambantota na Sri Lance, Chittagong w Bangladeszu 
oraz Kyaukphyu w Birmie. Nie mniej istotne pozostają również znajdujące się na 
przebiegu tych tras cieśniny: Bab al-Mandab - pomiędzy Afryką a Półwyspem Arab
skim, łącząca Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim; Ormuz - pomiędzy Zatoką 
Perską a Zatoką Omańską; Malacca - łącząca Morze Andamańskie z Południowo- 
chińskim, jak również Lombok w Indonezji, przebiegająca pomiędzy wyspami Bali 
i Lombok w pobliżu Oceanu Indyjskiego. Pekin dostrzega bardzo wyraźnie niedo
godności, jakich dostarczają trasy morskie, stąd pojawił się pomysł, by doprowadzić 
do wzmocnienia swojej pozycji na liniach ich przebiegu. W listopadzie 2003 roku 
przewodniczący Hu Jintao zauważył, że „pewne główne siły” (cerlain major power) 
mają skłonność do kontrolowania Cieśniny Malakka. Dlatego wezwał do przyję
cia nowej strategii łagodzącej skutki tej niekorzystnej sytuacji. Kluczowe znaczenie 
przypisano sprawie rozwiązania „dylematu Malakki” {Malacca dilemma), wskazu
jąc, że ktokolwiek sprawuje kontrolę nad tą cieśniną, trzyma jednocześnie pieczę 
nad energetyczną trasą wiodącą do Chin1. Warto zaznaczyć, że tą drogą do Chin 

1 „China Youth Daily”, 15 VI 2004, [za:] I. Storey, Chinas ‘Malacca Dilemma’, „China Brief” 
2006, t. 6, nr 8.
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dociera większość dostaw surowcowych z Bliskiego Wschodu i Afryki, co podkre
śla skalę problemu. O znaczeniu Cieśniny Malakka świadczy to, iż pozostaje ona 
jednym z najbardziej ruchliwych szlaków morskich w żegludze międzynarodowej, 
mając duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego zarówno państw przybrzeżnych, 
jak również krajów Azji Wschodniej. To jednocześnie ważna droga morska, po któ
rej poruszają się tankowce. Duży ruch sprawia, że obserwuje się tu wysoki odsetek 
wypadków morskich oraz problemy związane z wyciekami ropy. Cieśnina to także 
unikalne tropikalne środowisko u ujścia rzek bogatych w odnawialne i nieodnawial
ne zasoby naturalne. Istnieje zatem duże zagrożenie dotyczące zanieczyszczeń2.

2 Malacca Straits. Environmental Profile, eds. Chua Thia-eng, S.A. Ross, Huming Yu, 
GEF/UNDP/IMO Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution 
in the East Asian Seas, Philippines 1997, s. 2.

’ Shangri-La Dialogue (SLD) stanowi jedną z największych konferencji wielostronnych w Azji 
podejmujących temat bezpieczeństwa, organizowany przez think tank International Institute for 
Strategie Studies (IISS). Spotkania odbywają się w Singapurze rokrocznie, począwszy od 2002 roku. 
Forum skupia przedstawicieli resortów obrony z dwudziestu ośmiu krajów (Australia, Brunei, Birma, 
Chile, Chiny, Filipiny, Francja, Kambodża, Kanada, Korea Południowa, Niemcy, Indie, Indonezja, 
Japonia, Laos, Malezja, Mongolia, Nowa Zelandia, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Stany 
Zjednoczone, Szwecja, Tajlandia, Timor Wschodni, Wielka Brytania, Wietnam). Jubileuszowy, 
dziesiąty, szczyt odbył się w dniach 4-6 VI 2011. Kolejny zaplanowano na początek czerwca 2012.

4 A Better Future through Security Cooperation, General Liang Guanglie at the 2011 Shangri- 
la Dialogue, 5 VI 2011, The 10th IISS Asia Security Summit, The Shangri-La Dialogue, Singapore, 
The International Institute for Strategic Studies.

Kwestią spędzającą sen z powiek chińskim politykom pozostaje sprawa stabil
ności tras morskich. Nic więc dziwnego, że Pekin wielokrotnie podnosił tę kwestię 
na forum regionalnym. W czasie odbywającego się na początku czerwca 2011 roku 
dziesiątego spotkania w ramach dialogu Shangri-La (Shangri-La Dialogue) w Singa
purze3, po raz pierwszy z udziałem chińskiego ministra obrony Lianga Guanglie, sze
roko dyskutowana była sprawa bezpieczeństwa żeglugowych tras morskich. Liang 
podkreślił wówczas, że Chiny zobowiązały się do utrzymania pokoju i stabilności 
na Morzu Południowochińskim, wspominając również o podpisanej w 2002 roku 
przez Chiny i kraje ASEAN Deklaracji na temat Kodeksu Postępowania na Morzu 
Południowochińskim. Zgodnie z jej zapisami rozwiązywanie sporów terytorialnych 
powinno odbywać się z użyciem środków pokojowych na drodze wzajemnych kon
sultacji i negocjacji z udziałem bezpośrednio zaangażowanych stron4.

Pekin w przyszłości będzie zapewne dążył do podkreślenia swojej pozycji rów
nież na innych odcinkach przebiegu morskich tras transportowych. Chiny przede 
wszystkim zamierzają odgrywać aktywniejszą rolę w zarządzaniu Cieśniną Malakka. 
Zważywszy, że cztery z pięciu pochodzących z importu baryłek ropy jest przemiesz
czanych tą drogą, zainteresowanie Chin tym obszarem jest w pełni zrozumiałe. Kon
kurencja jest jednak ogromna. Przez długi czas kontrolę nad bezpieczeństwem mor
skich podróży przez cieśninę dzierżyły Indonezja, Malezja i Singapur. W 2005 roku 
Tajlandia została zaproszona do udziału w patrolowaniu przestrzeni powietrznej 
w ramach programu „Eses in the Air”. Po 11 września 2001 roku swoją obecność 
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w cieśninie zaznaczyły również Stany Zjednoczone, argumentując to walką z ter
roryzmem. Obecnie użytkują bazę Changgi Naval Base w Singapurze, wzmacnia
jąc jednocześnie współpracę wywiadowczą w rejonie cieśniny z krajami wybrzeża. 
W regionie obecna pozostaje także Japonia, która regularnie przeprowadza wespół 
ze wspomnianymi wyżej krajami ćwiczenia wojskowe w ramach przeciwdziałania 
problemowi piractwa. W opinii Xue Li z Instytutu Światowej Gospodarki i Polityki 
w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (Institute of World Economics & Politics, 
Chinese Academy of Social Sciences) to właśnie doświadczenia japońskie powinny 
być w szerszym stopniu wykorzystane przez Pekin. Uwagę zwraca szczególnie ofe
rowanie pomocy gospodarczej zainteresowanym stronom, pomoc w dokonywaniu 
badań geograficznych, dostarczanie okrętów patrolowych czy udzielanie pomocy 
w szkoleniach personelu. Chiny powinny zatem, podobnie jak Japonia, w większym 
stopniu wziąć na siebie odpowiedzialność za sprawy regionalne5.

s X u e L i, China Can Help Guard Lifeline through Strait of Malacca, „Global Times”, 10 VI2011.

W styczniu 2005 roku sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Donald H. 
Rumsfeld otrzymał raport Energy Futures in Asia poświęcony zagadnieniu przy
szłych planów militarnych Chin oparty na założeniach firmy konsultingowej Booz 
Allen and Hamilton. Zgodnie z tym raportem, ujawnionym przez „The Washing
ton Times”, Pekin tworzy siły militarne oraz bazy wzdłuż linii morskich wiodą
cych z Bliskiego Wschodu do Morza Południowochińskiego. Celem strategicz
nym staje się zademonstrowanie własnej siły, jak również ochrona tankowców 
poruszających się po tej trasie. Chiny budują strategiczne relacje na tych wodach, 
zmierzając do ochrony własnych interesów energetycznych oraz podstawowych 
celów związanych z bezpieczeństwem. W raporcie była mowa o „sznurze pereł”, 
który stanowią ważne przyczółki na przebiegu tej trasy. Wśród nich wymieniono:
• port Gwadar (pozwala na monitorowanie ruchu w Cieśninie Ormuz i na Morzu 

Arabskim);
• Bangladesz (szczególnie port Chittagong, gdzie Chiny poszukują szerszego do

stępu do tamtejszych wód morskich oraz rynku handlowego);
• Birma (bazy morskie umożliwiające prowadzenie wywiadu elektronicznego 

w Zatoce Bengalskiej w pobliżu Cieśniny Malakka);
• Kambodża (ważnym elementem współpracy było podpisane w listopadzie 2003 roku 

dwustronne porozumienie wojskowe, jak również pomoc udzielona Kambodży 
w budowie połączenia kolejowego wiodącego z Południowych Chin do morza);

• Morze Południowochińskie (ochrona tranzytu przez morze);
• Tajlandia (Chiny mogą zainwestować 20 mid USD w budowę kanału na prze

smyku Kra Isthmus, który pozwoli statkom omijać Cieśninę Malakka).
Warto wskazać w tym miejscu, iż raport z 2005 roku stanowił nawiązanie do 

wcześniejszego opracowania przygotowanego pod koniec lat 90. przez Dowództwo 
Południowe USA, mówiącego o działaniach Pekinu zmierzających do wykorzysta
nia możliwości, jakie stwarzają porty handlowe na świecie dla strategicznej kontroli 
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„punktów gardłowych” (chokepoints)6. Chiny jednocześnie potrzebowały agranicz- 
nych baz dla potwierdzenia swojej międzynarodowej pozycji. Z perspektywy Pekinu 
podjęcie większej odpowiedzialności w regionie Azji i Pacyfiku oraz na całym świę
cie powinno dawać im szerokie możliwości udziału w międzynarodowych działaniach 
dotyczących współpracy militarnej oraz tworzenia baz wojskowych za granicą7.

6 China Builds Up Strategic Sea Lanes, „Washington Times”, 171 2005.
7 China Needs Overseas Bases for Global Role, „Global Times” (Huanqiu Shibao), 26 V 2011.
8 Chinas National Defense in 2008, Information Office of the State Council of the Peoples 

Republic of China, I 2009, Beijing.
’ B. Emmott, Rivals. How the Power Struggle Between China, India and Japan will Shape Our 

Next Decade, Penguin Group, New York 2008, s. 53-54.
10 Chinese-Assisted Pakistani Gwadar Deep-Water Port Starts Operation, „People’s Daily" 

(Xinhua), 21 III 2007.

Dążenia zmierzające do stworzenia silnych baz w omawianej przestrzeni sta
nowią konsekwencję zmian w ogólnej strategii militarnej określającej zachowania 
na morzu. W opublikowanym w styczniu 2009 roku dokumencie China’s Natio
nal Defense in 2008 można przeczytać, że celem marynarki wojennej jest dą
żenie do zwiększenia wszechstronności w zakresie prowadzenia zintegrowanych 
działań na morzu, odstraszania strategicznego oraz przeprowadzania kontrataków 
strategicznych. Szczególny nacisk został położony na rozwijanie możliwości pro
wadzenia współpracy na odległych wodach i przeciwdziałania nietradycyjnym 
zagrożeniom bezpieczeństwa8.

Interesujące pozostaje to, iż Chiny dążą nieustannie do rozszerzania sieci 
swoich przyczółków, wspierając gospodarczo i militarnie zainteresowane strony. 
Strategiczny wymiar posiadają linie komunikacyjne łączące Chiny z Pakistanem. 
Z uwagi na to, iż szlaki wodne wiodące przez Ocean Indyjski zabezpieczane są 
przede wszystkim przez Indie oraz Stany Zjednoczone, Pekin musi nieustannie 
myśleć o stworzeniu stosownych gwarancji dla własnych dostaw surowcowych. 
Konsekwencją działań w tym zakresie stał się pomysł finansowania budowy por
tu Gwadar w Pakistanie, który to port, obok komercyjnego zastosowania, mógłby 
wspomagać chińską flotę morską oraz tworzyć połączenie drogowe ze Wschodnimi 
Chinami. To jedna z opcji uniezależniania się od szlaków morskich. Alternatywą 
może być wpisujący się również w tę strategię projekt linii przesyłowej z Birmy 
do Chongqingu. Dodatkowo należy wspomnieć o rozwoju pomocy dla krajów wy
spiarskich na Oceanie Indyjskim, takich jak Sri Lanka, Seszele czy Malediwy, które 
również mogą stanowić potencjalne przyczółki9.

Port Gwadar w stanie Beludżystan w Pakistanie, wybudowany przy wydatniej 
pomocy Chin, pozostaje kluczowym punktem w chińskim „sznurze pereł”. Zwany 
jest wręcz największą „perłą” w planach dotyczących Oceanu Indyjskiego. W mar
cu 2007 roku rozpoczęto pracę nad jego konstrukcją. Wkład chiński szacowano na 
198 mln USD, przy uwzględnieniu dodatkowej pomocy technicznej i strukturalnej10. 
Pekin zainwestował dodatkowo 200 mln USD w budowę połączenia drogowego 
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z Gwadar do Karaczi". Ponadto udzielił Finansowego wsparcia przy budowie kolei 
z Gwadar do Dalbandin, która będzie zintegrowana z istniejącymi liniami łączącymi 
Pakistan i Iran* 12 13. W planach pozostaje jeszcze konstrukcja linii przesyłowych oraz 
rozbudowa sieci drogowej i kolejowej w Pakistanie1’.

" S. Ramachandran, Chinas Pearl in Pakistan’s Water, „Asia Times”, 4 III 2005.
12 A. Bubalo, M. Cook, Horizontal Asia, „ The American Interest” 2010, t. 5, nr 5, s. 17.
13 Ibidem.
H N. Achmed, Bangladesh, China to Discuss Defense Cooperation, Reuters, 13 VI 2010.
15 Idem, China Heir-Apparent Offers Bangladesh Defence Help, Reuters, 14 VI 2010.
16 R. Paul, A. Ahmed, R. Pope ski, Bangladesh, Russia Sign Deal for Nuclear Power Plant, 

Reuters, 25 II 2011.

Ważna rola w kontekście zabezpieczenia transportu na trasie morskiej wiodącej 
do Chin przypada Bangladeszowi. Przy wsparciu Pekinu następuje rozwój tamtej
szej marynarki wojennej. W połowie 2010 roku dwie chińskie fregaty powiększyły 
stan posiadania bangladeszowskiej floty do siedmiu fregat. Ostatnia, piąta frega
ta, została wybudowana w 2001 roku przez Koreę Południową. Oficjalnie chodzi 
o wzmocnienie kontroli w obszarze Zatoki Bengalskiej, zasobnej w surowce na
turalne i węglowodory. Bangladesz rozmieścił swoje okręty w spornym rejonie 
zatoki po zainicjowaniu tam przez Birmę poszukiwań ropy i gazu w październiku 
2008 roku. Wycofanie okrętów nastąpiło dopiero w momencie, kiedy Birma za
przestała poszukiwań, po uprzednim wyrażeniu zaniepokojenia tą sytuacją przez 
Pekin14. Warto nadmienić, że Chiny są największym dostawcą sprzętu wojskowego 
do Bangladeszu. Uzgodnienie odnośnie do dostarczenia dwóch fregat zapadło już 
w marcu 2010 roku podczas wizyty premier Sheikh Hasiny w Pekinie. Do spra
wy powrócono w czasie pobytu wiceprzewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w Dhace 
w połowie czerwca 2010 roku. Dyskutowano wówczas nad kwestią wsparcia przez 
Chiny budowy portu głębinowego. Bangladesz sporządził plan budowy wartego 
8,7 mld USD portu w połowie stulecia w pobliżu Chittagong. Przy okazji wizyty Xi 
Jinpinga Bangladesz uzyskał od Chin dotację w wysokości 6 min USD15.

O względy Bangladeszu, szczególnie w rozwijającym się sektorze energetycz
nym, walczą również inne mocarstwa. Dobry przykład na to stanowi Rosja, która 
w lutym 2011 roku podpisała umowę o wartości 2 mld USD na budowę pierwszej 
w tym kraju elektrowni atomowej o mocy 2 tys. MW. Dwa reaktory powstaną w po
łożonym w północno-zachodniej części kraju Rooppur, 200 km od stolicy Dhaki. 
Ich ukończenie zaplanowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku16. Na pokonanych 
pozycjach Rosja pozostawiła Chiny i Koreę Południową.

Kolejnym ważnym punktem dla Chin na transportowym szlaku morskim pozo
staje Sri Lanka. Trzeba zaznaczyć, że już w latach 90. XX wieku Pekin zdobył po
zycję lidera w zakresie wielkości dostaw sprzętu wojskowego na tę wyspę. Sprzedaż 
wydatnie zwiększyła się po 2007 roku. Chiny skorzystały wówczas na odmowie 
Stanów Zjednoczonych, zachodnich rządów i Indii dotyczącej wspierania militarne
go Colombo w trwającej od ponad dwóch dekad walce z Tamilami.
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Pekin buduje port w Hambantota na południu Sri Lanki, który będzie stanowił 
ważną bazę na Oceanie Indyjskim, spełniając jednocześnie funkcje kontrolne w ob
liczu rosnącego zagrożenia piractwem w regionie. Projekt wart 1 mid USD w 85% 
jest finansowany przez Eximbank of China. W budowę portu pozostaje z kolei zaan
gażowane państwowe przedsiębiorstwo China Harbour Engineering. Warto przypo
mnieć, iż port mocno ucierpiał w czasie tsunami w 2004 roku17.

17 V. Bajaj, India Worries as China BuildsPorts in South Asia, „The New York Times”, 16 II 2010.
18 B. Hull, Sri Lanka, China Sign $350 mln Oil, Highway Deals, Reuters, 14 VIII 2010.
19 Sri Lankan Prime Minister Hails Cooperation with China, „Peoples Daily” (Xinhua), 

8 IX 2011.

Eximbank, obok wspomnianej inwestycji, pozostaje zaangażowany w inne 
przedsięwzięcia na wyspie. W sierpniu 2009 roku podpisał porozumienia warte po
nad 350 mln USD na budowę autostrad oraz punktu tankowania ropy w pobliżu 
przebiegu największych linii żeglugowych. Terminale tankowania będą budowane 
w porcie Hambantota. Kolejne porozumienie zakłada budowę autostrady, która po
łączy stolicę Colombo z międzynarodowym portem lotniczym, 30 km na północ 
w Katunayake. W lipcu tego samego roku Chiny uzyskały prawa do pierwszej strefy 
ekonomicznej, zlokalizowanej w Mirigama, z łatwym dostępem do portu i lotniska 
w Colombo. Firma Huichen Investment Holdings Ltd. wybudowała za 28 mln USD 
park biznesowy, w którym chińskie firmy mogą zakładać sklepy.

Po zakończeniu wojny domowej w maju 2009 roku i pokonaniu Tamilskich Ty
grysów Chińczycy mocno zaangażowali się w walkę o dostęp do rynku Sri Lanki, 
rywalizując na tym polu przede wszystkim z Indiami. Dzięki uruchomieniu sze
rokiego pakietu kredytowego Pekin uzyskał znaczącą przewagę nad konkurentem. 
New Delhi przeznaczyło w budżecie na 2009 rok kwotę nieco ponad 100 mln USD 
na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych. Z kolei Chiny zaoferowały preferen
cyjną pożyczkę w wysokości 891 mln USD udzieloną na dwadzieścia lat, z wyno
szącą zaledwie 2% stopą oprocentowania, na realizację drugiego i trzeciego etapu 
budowy elektrowni węglowej Norochcholai o mocy 900 MW18. Nic więc dziwne
go, że przebywający we wrześniu 2011 roku w Xiamen w południowo-wschodnich 
Chinach premier Sri Lanki Dissanayake Mudiyanselage Jayaratne podkreślał po
zytywną rolę Pekinu w zakresie wspierania rodzimego rozwoju. Chiny wyrastają 
na kluczowego inwestora na Sri Lance, szczególnie widocznego w sektorze infra
strukturalnym. Premier podkreślił, że jego kraj oferuje szeroki wachlarz możliwości 
inwestycyjnych i zachęt dla inwestorów zagranicznych. Chiny pozostają zaangażo
wane w szereg projektów na Sri Lance, w zakresie produkcji motocykli, elektrowni 
wodnych oraz produkcji odzieży19.

Wśród nowych kierunków konstruowania „sznuru pereł” sytuują się również 
Seszele. Nieprzypadkowo Hu Jintao w czasie podróży zagranicznych po ośmiu kra
jach afrykańskich na przełomie stycznia i lutego 2007 roku odwiedził właśnie Se
szele. Cała trasa realizowana była wówczas pod hasłem „podróży przyjaźni i współ
pracy” (a journey of friendship and cooperation). Seszele były ostatnim etapem Hu 



Chiński sznur pereł 261

Jintao na tej trasie. Wydaje się niemal pewne, że Chiny w przyszłości będą starać się 
wykorzystać strategiczne znaczenie tego obszaru. Dobitnie świadczy o tym zawarte 
w końcu sierpnia 2009 roku wstępne porozumienie pomiędzy omawianymi dwoma 
krajami, zakładające udzielenie przez Pekin 900 min USD (6 mld RMB) na szko
lenie wojskowe oraz konserwację sprzętu na Seszelach. Dodatkowo, począwszy od 
2004 roku, chińskie ministerstwo obrony i seszelski departament obrony pracują 
w zakresie rozwoju wzajemnej współpracy. Pekin zobowiązał się do zapewnienia 
pomocy wojskowej, wsparcia logistycznego i szkoleń w Państwie Środka20.

20 China's $0.9m Gift to Help Develop Defence Forces, „Seychelles Nation”, 1 IX 2009.
21 S. Ramachandran, Maldives: Tiny Islands, Big Intrigue, „Asia Times", 7 IV 2006.
22 Chinese Top Legislator Confers with Maldivian President on Ties, „Global Times” (Xinhua), 

30 V 2011.
23 Maldives Records 56,7% Rise in Chinese Tourists, „Peoples Daily” (Xinhua), 4 VII 2011.

Obok Seszeli ważna rola przypada archipelagowi Malediwy położonemu na 
Oceanie Indyjskim. Zainteresowanie tym obszarem pojawiło się już w 1999 roku, 
kiedy Chiny wydzierżawiły wyspę Marao należącą do Malediwów w celu za
rządzania ruchem morskim i kontrolowania ruchu indyjskich i amerykańskich 
okrętów wojennych. W maju 2001 roku premier Zhu Rongji odwiedził Maledi
wy i spotkał się z prezydentem Maumoon Abdul Gayoomem. Zapewne wówczas 
przekonano władze Malediwów, by te wyraziły zgodę na utworzenie bazy na Ma
rao, jednej z największych wysp archipelagu. Co ciekawe, obydwa rządy zaprze
czały, jakoby badania głębinowe prowadzone na tym obszarze miały służyć celom 
wojskowym. Od początku wskazywano raczej na aspekt związany z ochroną śro
dowiska. Ukończenie bazy zaplanowano na 2010 rok. Ważną rolę w tych negocja
cjach odegrał Pakistan21.

O znaczeniu przypisywanemu temu wyspiarskiemu krajowi świadczą nazbyt 
częste wizyty czołowych chińskich przywódców. Pod koniec maja 2011 roku na 
Malediwach gościł Wu Bangguo, przewodniczący Stałego Komitetu chińskiego par
lamentu. Podkreślił wówczas, że wzajemne relacje stanowią wzór dla stosunków po
między dużymi a małymi narodami. Podczas spotkania z prezydentem Malediwów 
mówił o rozszerzeniu współpracy w dziedzinach związanych z turystyką, infrastruk
turą oraz edukacją22. Trzeba zaznaczyć, że Malediwy to jedno z głównych miejsc 
docelowych dla zagranicznych turystów. O zainteresowaniu tym krajem świadczy 
ciągle rosnąca liczba przyjeżdżających tam Chińczyków. W okresie od stycznia do 
maja 2011 roku Malediwy odwiedziło w sumie 65 tys. turystów z Chin, o blisko 
57% więcej aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tym samym Chiń
czycy stanowili prawie 17% ogólnej liczby zagranicznych turystów odwiedzających 
ten kraj. W 2010 roku przybyło ich 120 tys., co lokowało ich na pozycji niekwestio
nowanego lidera23.

Zaciekawienie Chin budzi Mauritius, sytuujący się w strategicznym obszarze 
południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Podobnie jak w większości 
wspomnianych wcześniej krajów, Pekin realizuje tam swoją politykę w oparciu 
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o solidne argumenty finansowe. W lutym 2009 roku podczas wizyty Hu Jintao na 
wyspie Chiny wyraziły zgodę na udzielenie pożyczki w wysokości 260 mln USD na 
rozwój narodowego lotniska na Mauritiusie. Przewodniczący ChRL zobowiązał się 
wówczas do pogłębienia stosunków handlowych i rozszerzenia inwestycji w Afry
ce, pomimo spowolnienia gospodarczego. Podkreślił również konieczność przyspie
szenia prac nad budowaną z funduszy chińskich za 730 mln USD Strefą Gospodar
czą i Handlową (Economic and Trade Zone) na północ od stolicy Port Louis. Projekt 
Tianli będzie największym wkładem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 
Mauritiusie, generując do 40 tys. miejsc pracy24.

24 China Signs $260m Airport Deal with Mauritius, „China Daily", 17 II 2009.
25 Ibidem.
26 Chinas Three Gorges Gorp. to Build Dam in Mauritius, „Peoples Daily” (Xinhua), 10X2011.

Chiny od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1972 roku do 
czasu wspomnianej wyżej wizyty Hu Jintao udzieliły Mauritiusowi łącznie 117 min 
USD preferencyjnych pożyczek. Warto podkreślić, że aktualnie trzynaście chińskich 
firm działa w branżach związanych z mauretańskim przemysłem włókienniczym, 
budowlanym i sektorem IT25. Wśród większych przedsięwzięć należy wymienić 
porozumienie China Three Gorges Corporation (CTGC) z rządem mauretańskim 
z października 2011 roku w sprawie realizacji w ciągu trzech lat projektu budowy 
tamy na rzece Terre Rouge. Dzięki tamie powstanie zbiornik o pojemności ponad 
14 min m3, co pozwoli dostarczać wodę do stolicy Port Louis i innych dalszych 
regionów kraju. Realizacją projektu, wartego 112 mln USD, kieruje China Inter
national Water & Electric Corp. (CIWEC), spółka zależna od CTGC. Pożyczki na 
realizację projektu udzielił z kolei Eximbank of China26.

Oczywiście nie tylko Chiny wyrażają zainteresowanie tworzeniem strategicznych 
punktów na przebiegu tras morskich. Ciekawym przykładem w tym względzie są ini
cjatywy innych mocarstw dotyczące Wietnamu. 13 października 2010 roku rzecznik 
wietnamskiej ambasady w Pekinie Nguyen Th Tung w wywiadzie dla chińskiego 
dziennika „Global Times” poinformował, że Hanoi nie wydzierżawi bazy morskiej 
w zatoce Cam Ranh żadnemu krajowi dla celów militarnych. Baza znajduje się w po
łudniowo-zachodniej części wietnamskiego wybrzeża pomiędzy Phan Rang a Nha 
Trang. Zainteresowanie portem wykazywały przede wszystkim Rosja i USA. De
klaracja wietnamskich władz to efekt podanej 6 października przez rosyjski Interfax 
News Agency informacji pochodzącej z dowództwa morskiego, że Moskwa przedło
żyła propozycję wydzierżawienia Cam Ranh w celu wsparcia misji rosyjskich okrę
tów wojennych skierowanych przeciwko działaniom pirackim na wodach oceanów 
Spokojnego i Indyjskiego. Cam Ranh był główną bazą sił morskich USA w czasie 
wojny wietnamskiej. W 1979 roku Związek Sowiecki wydzierżawił bazę za darmo 
na dwadzieścia pięć lat, przekształcając ją w największą tego typu bazę morską za 
granicą. W 2002 roku dzierżawa dobiegła końca po tym, jak Hanoi zażądało rocz
nego wynagrodzenia za wynajem w wysokości 300 mln USD. Warto nadmienić, że 
zainteresowanie bazą wykazywał również Waszyngton. W 2005 roku admirał Dennis 
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Blair, ówczesny dowódca sił morskich USA na Pacyfiku, informował o toczących się 
rozmowach z Hanoi na temat dzierżawy Cam Ranh. Od 2003 roku Wietnam rozpoczął 
rozwój bazy w kierunku cywilnego użycia. W maju 2004 roku uruchomiono tam lot
nisko do wykorzystania w celach komercyjnych27 *.

27 Hao Zhou, Hanoi Opts Not to Lease Naval Base, „Global Times", 14 X 2010.
29 Szerzej na temat nawalizmu zob.: L.A. Rose, Power at Sea: The Age of Navalism, 1890- 

-1918, University of Missouri Press, Columbia-London 2007; M.R. Shulman, Navalism and the 
Emergence of American Sea Power, 1882-1893, Naval Institute Press, Annapolis 1995.

29 Szerzej zob.: A.T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, Dover 
Publications, New York 1987.

30 G.E. Mowry, The Era of Theodore Roosevelt and the Birth of Modern America 1900-1912, 
New York 1958, s. 181.

Koncepcja zdobywania przewagi na morzu przejawiająca się w budowie ważnych 
strategicznie punktów stanowi w dużym stopniu rozwinięcie koncepcji amerykań
skich sprzed wieku, kiedy dużą popularnością cieszyła się teoria tzw. nawalizmu (na
valism)23. Głównym wyrazicielem tej strategii był Alfred Thayer Mahan. W 1890 roku 
ukazała się jego słynna książka The Influence ofSea Power upon History, 1660-1783. 
Pisał w niej, że Stany Zjednoczone powinny podjąć działania w kierunku stworzenia 
silnej marynarki wojennej. Kluczowe znaczenie w kontekście zdobywania przewa
gi nad przeciwnikiem ma bowiem posiadanie silnej floty na morzach. Amerykanie 
powinni stać się dominującą siłą na wodach dwóch oceanów, Spokojnego i Atlantyc
kiego. Jednocześnie powinni posiadać silne bazy morskie stanowiące wsparcie dla 
prowadzonych działań morskich. Równie istotną kwestią pozostawało wybudowanie 
kanału panamskiego, który połączyłby Atlantyk z Pacyfikiem29.

W 1900 roku Mahan opublikował kolejny tom artykułów zbiorczo zatytułowa
nych The Problem of Asia and Ils Effect Upon International Policies. Wyrażał w nich 
poparcie dla porozumienia anglo-amerykańsko-japońskiego, które miało równowa
żyć wpływy Rosji w Chinach Północnych. Podtrzymał równocześnie tezę, iż Sta
ny Zjednoczone powinny stać się wielką potęgą w rejonie Azji i Pacyfiku. Poglądy 
Mahana szybko znalazły uznanie w amerykańskich kręgach rządowych. Wicepre
zydent Théodore Roosevelt zgadzał się z nim w twierdzeniu, że Amerykanie winni 
rozwijać współpracę morską z Brytyjczykami na tym obszarze. Dwa lata później, 
w 1902 roku, już jako prezydent, Roosevelt nadal przychylnie odnosił się do tego 
pomysłu. Nieco później nawet napisał, że przyszłość narodu zależy bardziej od Jego 
pozycji na Pacyfiku w pobliżu Chin niż jego pozycji na Atlantyku w pobliżu Euro
py”30. Teoria Mahana wywarła niewątpliwie duży wpływ na kształtowanie się polity
ki „otwartych drzwi” w Chinach pod koniec XIX wieku, mającej na celu stworzenie 
wielkim mocarstwom równych szans w dostępie do ogromnego rynku chińskiego.
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Chiny doceniają znaczenie „miękkiej" siły

Podejmując temat pozyskiwania surowców energetycznych w świecie, należy za
uważyć, że problem ten stanowi pochodną chińskich aspiracji i celów strategicznych 
zmierzających do uzyskania wymiernego wpływu na inne kraje i stopniowego uza
leżniania ich od siebie. Zdolność państwa do wpływania na innych uczestników sto
sunków międzynarodowych jest oczywiście zjawiskiem niezwykle zmiennym. Sta
nowi wynik wielu elementów charakteryzujących potencjał, jakim dysponują aktorzy 
w danym układzie. Robert Dahl i Bruce Stinebrickner definiowali pojęcie wpływu 
jako „stosunek między ludźmi, w którym potrzeby, pragnienia, preferencje czy inten
cje jednej lub większej liczby osób oddziaływają na postępowanie lub predyspozycje 
do działania jednej lub wielu osób w kierunku zgodnym - a nie odwrotnie - z po
trzebami, preferencjami lub intencjami wywierającej (-cych) wpływ”3'. O natężeniu 
wpływu decyduje władza lub inaczej siła państwa. Ta z kolei może być określona 
poprzez zdolność danego podmiotu do wywoływania zmian w zachowaniu innych 
aktorów, w ten sposób, by czynili coś, czego w innym przypadku by nie czynili31 32. 
Obok bezpośrednich metod wpływania na ich zachowania pojawiają się także po
średnie metody użycia siły. Państwo może osiągać w światowej polityce takie wyni
ki, jakich oczekuje, ponieważ inne kraje chcą podążać za nimi lub akceptują system 
wywołujący takie rezultaty33.

31 R. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, przeł. P.M. Kazimierczak, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 37, Społeczeństwo Współczesne.

32 R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Interdependence. World Politics in Transition, Little, 
Brown and Company, Boston-Toronto 1977, s. 11.

33 J.S. Nye jr., Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, Basic Books, New 
York 1990, s. 31.

34 Ibidem, s. 182.

Obecnie wielkie potęgi są w mniejszym stopniu zdolne do użycia tradycyjnych 
zasobów siły dla osiągnięcia swoich celów. W opinii Josepha S. Nye’a można wska
zać przynajmniej pięć tendencji, które przyczyniają się do wykształcenia się sytuacji, 
w której obserwujemy zjawisko rozproszenia siły. Wśród nich na uwagę zasługują: 
postępująca gospodarcza współzależność, podmioty transnarodowe, nacjonalizm 
występujący w słabych państwach, postęp technologiczny, jak również zmiana poli
tycznych zagadnień34. Joseph S. Nye razem z Robertem O. Keohane’em podkreślali, 
że źródłem władzy pozostaje asymetryczna współzależność. Dla zrozumienia istoty 
władzy w tej współzależności należy dokonać podziału na wrażliwość (sensitivity) 
oraz podatność na zranienie (vulnerability). Ta pierwsza odnosi się do stopnia wraż
liwości wewnątrz określonej konstrukcji politycznej. Współzależność wrażliwości 
tworzona jest przez wzajemne interakcje w ramach niezmiennej konstrukcji. Druga 
natomiast zależy od względnej dostępności i kosztów alternatyw, jakie przedstawia
ją poszczególne podmioty. W kategoriach kosztów zależności wrażliwość oznacza 
podatność na obciążenie kosztami narzuconymi z zewnątrz, zanim polityka zostanie 
zmieniona stosownie do sytuacji. Z kolei podatność na zranienie może być określana 
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jako obciążenie kosztami narzuconymi z zewnątrz, mające miejsce nawet po zmia
nie polityki. Nye i Keohane wskazywali, że strategie manipulowania współzależno
ścią mogą prowadzić do wykształcenia się strategii przeciwdziałania. Siła militarna 
dominuje nad ekonomiczną w tym sensie, że same środki gospodarcze mogą okazać 
się nieskuteczne w sytuacji zastosowania poważnej siły wojskowej. Tym samym 
manipulowanie asymetryczną współzależnością w przestrzeni pozamilitarnej może 
wywołać ryzyko przeciwdziałania wojskowego’5.

55 Szerzej zob.: R.O. Keohane, J.S. Nye, op. cit., s. 11-19.

Tabela 42. Asymetryczna współzależność i jej zastosowania

Źródło 
współzależności

Ranking 
dominacji

Ranking 
kosztów

Współczesne zastosowanie

Militarne (koszty 
użycia siły zbrojnej)

1 1
Stosowane w skrajnych sytuacjach lub 
przeciwko słabym przeciwnikom, kiedy 
koszty mogą być niewielkie.

Pozamilitarna po
datność na zranienie 
(koszty realizacji 
prowadzenia alterna
tywnej polityki)

2 2

Stosowane, gdy normatywne ogranicze
nia są na niskim poziomie, a międzyna
rodowych norm nie postrzega się jako 
wiążących (włączając pozamilitarne rela
cje pomiędzy adwersarzami oraz sytuacje 
ekstremalnie ostrego konfliktu pomiędzy 
bliskimi partnerami lub sojusznikami).

Pozamilitarna wrażli
wość (koszty zmiany 
przy dotychczasowej 
polityce)

3 3

Stosowane, gdy zasoby władzy są niedo
stateczne lub kiedy normatywne ogra
niczenia są wysokie i międzynarodowe 
normy są wiążące. Mogą być również 
ograniczone, gdyż jeśli wysokie koszty 
zostaną narzucone, ponoszący straty ak
torzy mogą sformułować nową politykę.

Źródło: R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Interdependence. World Politics in Transition, Little, 
Brown and Company, Boston-Toronto 1977, s. 17.

Siłę państwa można najogólniej rozpatrywać w kategoriach „twardej” (hardpo- 
wer) i „miękkiej” (soft power). Taki podział determinuje dyskusję na temat moż
liwych rodzajów wpływów. Dahl i Stinebrickner wyróżnili siedem form wpływu: 
zachęta i władza, siła i przymus, perswazja i manipulacja, a także uznane zwierzch
nictwo (przewodnictwo) lub autorytet. Forma wywierania wpływu związana z za
chętą i władzą polega na zaoferowaniu innemu podmiotowi czegoś, co jest dla niego 
wartościowe, w zamian za to, że ów podmiot uczyni coś zgodnie z intencjami nań 
wpływającego. Podmioty poddane wpływowi siły są pozbawione możliwości wybo
ru pomiędzy podporządkowaniem a jego brakiem, a w sytuacji przymusu wykonują * 
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wszystko to, czego żąda od nich podmiot wpływający, gdyż w sposób wiarygod
ny zagroził on użyciem siły, gdyby ten odmówił podporządkowania się jego wpły
wowi. Perswazja ma miejsce w przypadku, gdy prawdziwe i racjonalne informacje 
przekazywane przez dany podmiot wywołują zmiany w postępowaniu lub myśleniu 
innego podmiotu. Z kolei manipulacja dotyczy zniekształceń w przekazie informa
cji, co prowadzi do sytuacji, kiedy przy pomocy celowo zniekształconego przeka
zu możliwa staje si zmiana sposobu działania lub myślenia podmiotu poddanego 
wpływowi. Ostatnia z wymienionych form wpływu, dotycząca autorytetu, wskazuje 
na uznane zwierzchnictwo lub przewodnictwo. Ta forma uchodzi za najbardziej po
żądaną, z uwagi na fakt, iż pod wpływem działania autorytetu dany podmiot wy
konuje polecenia innego w sposób automatyczny36. Odnosząc się do tego podziału, 
wyraźnie widać, iż wymienione kategorie w mniejszym lub większym stopniu mogą 
charakteryzować zarówno siłę „twardą”, jak i „miękką”.

36 Szerzej zob.: R. Dahl, B. Stinebrickner, op. cit., s. 67-75.
37 J.S. Nye jr., Soft Power, lak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. J. Zaborowski, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 33.
” Szerzej zob.: ibidem, s. 30-63.

Głównymi składnikami hardpower, które określają pozycję państwa w układzie 
międzynarodowym, pozostają elementy będące pochodną potencjału demograficz
nego, ekonomicznego i militarnego kraju. Zaznacza się tu mechanizm wpływania 
na poczynania innego aktora drogą przymusu lub przedstawiania zachęt określo
nego rodzaju, najczęściej o charakterze ekonomicznym. Z kolei soft power można 
określić jako siłę przyciągania lub raczej siłę atrakcyjności, polegającą na tworzeniu 
pakietu zachęt dla innych, by przyjęli za swój nasz punkt widzenia. Siła atrakcyj
ności oferowanego programu ma przyczyniać się do wywołania pożądanych zmian 
w zachowaniu lub myśleniu innych uczestników danego systemu.

Joseph Nye, tworząc pojęcie soft power, odnosił je do możliwości pozyskiwa
nia przez państwo sojuszników i rozszerzania swoich wpływów dzięki atrakcyj
ności przedstawianej przez siebie oferty dotyczącej własnej kultury lub polityki. 
Wykorzystanie alternatywnych metod prowadzenia polityki zagranicznej wynika, 
jego zdaniem, z faktu, iż „agenda polityki światowej stała się jak trójwymiarowa 
gra w szachy, w której można wygrać, jedynie grając wertykalnie, jak i horyzontal
nie”37. Nye traktuje soft power jako siłę przyciągania, atrakcyjności, zachęty, a nie 
przymusu, co powoduje, że możliwe staje się osiągnięcie wielu pożądanych celów 
bez posiadania namacalnej władzy nad innymi aktorami. Innymi słowy sprawienie, 
by pragnęli oni tych samych skutków, jakich my oczekujemy. To także zdolność 
kształtowania ich postaw i preferencji38. „Miękka” siła państwa - w ujęciu Nye’a - 
opiera się na trzech rodzajach zasobów:
• jego kulturze (w tych miejscach, gdzie jest ona atrakcyjna dla innych);
• jego wartościach politycznych (jeśli postępuje zgodnie z nimi w kraju i za 

granicą);



Chiny doceniają znaczenie „miękkiej” siły 267

• jego polityce zagranicznej (jeśli jest postrzegana jako prawomocna i posiadająca 
autorytet moralny)”.

Tabela 43. Trzy typy siły w ujęciu Josepha S. Nye’a jr.

Zachowania Główne środki Polityka rządowa

Siła militarna
Przymus 
Odstraszanie 
Ochrona

Groźby 
Siła

Dyplomacja przymusu 
Wojna
Sojusz

Siła ekonomiczna Pokusa 
Przymus

Zapłaty 
Sankcje

Pomoc 
Łapówki 
Sankcje

Soft Power
Atrakcyjność 
Ustanawianie 
agend

Wartości 
Polityka 
Kultura 
Instytucje

Dyplomacja publiczna 
Dyplomacja bilateralna 
i multilateralna

Źródło: J.S. Ny e jr., Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York 

1990, s. 62.

Współcześnie w poczynaniach poszczególnych państw na arenie międzynaro
dowej można dostrzec podkreślanie znaczenia alternatywnych metod prowadzenia 
polityki zagranicznej. Wschodzące mocarstwo, jakim pozostają Chiny, w swoich 
działaniach wyraźnie rezygnuje z akcentowania znaczenia „twardej” siły na rzecz 
„miękkiej”. Świadomość własnych ograniczeń oraz problemy związane ze skutecz
nością stosowania „twardej” siły prowadzą do koncentrowania się na innych me
chanizmach działania przynależnych sile „miękkiej”. Oczywiście podkreślenie tego 
typu czynności nie jest wymysłem nowym, z uwagi na to, iż już w starożytności 
można było odnaleźć elementy charakterystyczne dla takiego sposobu pojmowa
nia wpływu w relacjach z obcymi. Zaznacza się tu wyraźnie duch konfucjanizmu 
w kontekście chińskiej percepcji konstruowania świata i stosunków tam panujących. 
Cele polityki zagranicznej sytuowane w ujęciu globalnym opierały się na prze
świadczeniu, że to Chiny znajdują się w centrum tych relacji. Państwo Środka od
działywało na pozostałe obszary. Czynnikiem spajającym była w tym przypadku cy
wilizacja chińska, albo raczej konfucjańska. Jej atrakcyjność oraz siła przyciągania 
decydowały o zmianach w zachowaniu innych aktorów danego systemu. Sposoby 
percepcji owej rzeczywistości przez obcych decydowały z kolei o stopniu blisko
ści cywilizacyjnej z Państwem Środka. Wang Yanzhong, dyrektor Centrum Rozwo
ju Przemysłowego w Instytucie Gospodarki Przemysłowej w Chińskiej Akademii 
Nauk Społecznych (Industrial Development Center, Institute of Industrial Econo
mics, Chinese Academy of Social Sciences), stwierdził wprost, że stosunki Chin 
z sąsiadami były charakteryzowane poprzez walkę o dominację z jednej strony oraz * 

” Ibidem, s. 40.
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mieszanie się i osiąganie harmonii z drugiej40. Konfucjański model harmonijnego 
świata (hexie shijie), współcześnie odświeżony i instrumentalnie wykorzystywany 
przez Komunistyczną Partię Chin, określał sposoby kreowania polityki zagranicz
nej. Harmonia w tym ujęciu może stanowić alternatywę wobec wyraźnie dzisiaj ob
serwowanej dywersyfikacji kulturowej w świecie i postępujących procesów związa
nych z globalizacją. Może równocześnie określać podstawę do budowania jedności 
na bazie istniejących różnic pomiędzy poszczególnymi organizmami. Akceptacja 
różnorodności w świecie stanowi dla Pekinu właściwy punkt wyjścia dla rozpatry
wania wspomnianego zagadnienia. Właściwy dla przedstawienia tych racji okazał 
się referat autorstwa premiera Wen Jiabao zatytułowany Respect Diversity of Civili
zations (Szacunek wobec różnorodności cywilizacyjnej), wygłoszony na spotkaniu 
z państwami Ligi Arabskiej 7 listopada 2009 roku w Kairze. Chiński przywódca 
w swoim wystąpieniu nawiązał do historycznych uwarunkowań oraz rozwijanych 
przez stulecia kontaktów pomiędzy Państwem Środka a światem arabskim. Przy
pomniał znaczenie Jedwabnego Szlaku dla kształtowania wzajemnych relacji, jak 
również wypraw Zheng He. Uwypuklając odmienności zauważalne przy kontaktach 
tych dwóch przestrzeni, podkreślił, że cywilizacje mogą być różne, niemniej żadna 
z nich nie może rościć sobie prawa do górowania nad innymi. Zgodnie z tezą o po
szukiwaniu harmonii w różnorodności należy zatem dążyć do konsensusu w dialo
gu międzycywilizacyjnym41. Świat nie jest jednolity, stanowi raczej konglomerat 
różnorodnych kultur i tradycji. Wspominał o tym w swojej książce Smutek tropi
ków wybitny antropolog Claude Lévi-Strauss. Jego słowa wypowiedziane ponad pół 
wieku temu nie straciły nic na aktualności:

40 Wang Yanzhong, Chinese Values, Governance, and International Relations: Historical 
Development and Present Situation, [w:J Changing Values in Asia. Their Impact on Governance and 
Development, ed. Han Sung-Joo, Tokyo-New York 1999, s. 26.

41 Full Text of Premier Wen Jiabaos Speech at the Arab League, „China Daily” (Xinhua), 8 XI2009.
42 C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Wydawnictwo Aletheia, 

Warszawa 2008, s. 153.

Trzeba albo wielkiej naiwności, albo złej wiary, aby myśleć, że ludzie wybiera
ją wierzenia niezależnie od swoich warunków życiowych. Systemy polityczne nie 
tylko nie określają form egzystencji społecznej, lecz, odwrotnie, formy egzysten
cji nadają znaczenie ideologiom, które są ich wyrazem: znaki tworzą język jedy
nie w obliczu przedmiotów, których dotyczą. W tej chwili nieporozumienie między 
Zachodem a Wschodem jest przede wszystkim semantyczne: w sformułowaniach, 
które tam rozpowszechniamy, tkwią oznaczenia nieistniejące lub różne42.

Według prawideł nauki konfucjańskiej podstawą świata jest odmienność. Nie ma 
we wszechświecie tworów tożsamych. W tej sytuacji najlepszym sposobem osiąga
nia harmonii jest porzucenie chęci wprowadzenia zmian w tym układzie i skupienie 
się raczej na poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn porozumienia przy uprzednim 
zaakceptowaniu istniejących różnic. Cała historia Chin świadczy o realizacji tego 
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planu. Na przestrzeni dziejów w Państwie Środka często dochodziło do selektyw
nej absorpcji wybranych elementów obcych kultur, które stanowiły rozwinięcie lub 
uzupełnienie rodzimej tradycji. Taki sposób postrzegania świata rodził określone 
następstwa, utrwalając znaczenie „miękkiej” siły w kontaktach z innymi krajami. 
Konkretne cele osiągano, wpływając na przeciwnika w sposób pośredni, wymusza
jąc zmiany w jego zachowaniu zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. W kla
sycznym dziele Sunzi Bingfa (Sztuka wojny) jego autor Sunzi43 podkreślał znaczenie 
właściwego rozpoznania potencjału przeciwnika, jak również samego siebie. Suk
ces osiąga ten, kto bez walki jest w stanie rozciągnąć swoje zwierzchnictwo nad 
innymi. Wojna uważana była za akt ostateczny. Prawdziwą sztuką była umiejętność 
sterowania ruchami wroga i kreowania zachowań zgodnych z danym punktem wi
dzenia. Takie elementy, jak kultura, wartości, język, tradycyjnie należały do elemen
tów chińskiej soft power i wielokrotnie sięgano po nie w relacjach z obcymi.

43 Szerzej zob.: Sunzi, Sunzi Bingfa (The Art of War), Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 
Beijing 1997.

■” Chinas Development and New Path to a Peaceful Rise, 1X2004, [w:] Zheng Bijian, Chinas 
Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian, 1997-2005, DC: Brookings Institution Press, Washington 
2005, s. 42.

Współcześnie Pekin akcentuje te obszary, które mogą okazać się atrakcyjne dla 
innych, związane przede wszystkim z modelem rozwojowym czy ze sposobami bu
dowania wizerunku międzynarodowego z podkreśleniem pokojowej ścieżki rozwoju. 
„Miękka” siła z jednej strony odzwierciedla potrzeby społeczne danego kraju, a z dru
giej wzmacnia jego pozycję na arenie międzynarodowej. Pokojowy rozwój Chin ma 
stanowić uzasadnienie dla poglądu, iż Pekin koncentruje swoje wysiłki w przestrzeni 
przekształceń wewnątrzkrajowych z jednoczesnym podkreśleniem tezy o niestano- 
wieniu zagrożenia dla innych państw. W tym tonie wpisywały się zorganizowane 
przez Pekin w 2005 roku z wielkim rozmachem obchody sześćsetlecia zainicjowania 
wypraw morskich przez wielkiego podróżnika cesarskiego z czasów dynastii Ming- 
Zheng He. Przywołanie owych wypraw o charakterze głównie dyplomatycznym ma 
współcześnie świadczyć o pokojowych intencjach przyświecających Chinom.

Zheng Bijian, przewodniczący Chińskiego Forum ds. Reform (China Reform 
Forum), były prorektor Centralnej Szkoły Partyjnej KPCh (Central Party School 
CCP), a także minister propagandy, wprowadził do dyskursu politycznego pojęcie 
„pokojowego wzrostu Chin” (China’speaceful rise, Zhonguo hepingjueqi), co mia
ło oznaczać, iż Pekin koncentruje swoje wysiłki w przestrzeni przekształceń we
wnątrz kraju z jednoczesnym podkreśleniem tezy o niestanowieniu zagrożenia dla 
innych państw. Zdaniem Zhenga Chiny wybrały pokojową drogę wzrostu swego 
znaczenia, co oznacza, że nie będą dążyć do hegemonii i dominacji, lecz będą sta
rały się odgrywać konstruktywną rolę na rzecz pokoju i stabilności. Chiński model 
pokojowego wzrostu i rozwoju miał usuwać widmo zagrożeń dla innych, przyno
sząc korzyści społeczności międzynarodowej44. Określenie „wzrostu” z czasem zo
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stało jednak usunięte z powszechnie używanej terminologii, z uwagi na fakt, iż sam 
termin mógł być różnorako interpretowany. Mógł być bowiem postrzegany poprzez 
pryzmat wzmacniania własnego potencjału uwypuklającego aspiracje mocarstwo
we. Taki pogląd mógł rodzić obawy i niepokój wśród innych państw, dlatego obecna 
generacja przywódców partyjnych, z Hu Jintao i Wen Jiabao na czele, zmodyfiko
wała to stanowisko, odchodząc od firmowania „pokojowego wzrostu” na rzecz kon
cepcji podkreślającej znaczenie „pokoju i rozwoju” (peace and development). Jak 
duże znaczenie posiada aspekt związany z właściwym artykułowaniem określonych 
treści, świadczy owa dbałość o szczegóły. Zajmujący się teoriami geopolitycznymi 
generał Carlo Jean pisał o tym, iż potęga posiada wymiar symboliczny:

Wiarygodność, prestiż i zaufanie wobec danego państwa stanowią wstępny wa
runek osiągnięcia przez nie należytej wagi na scenie międzynarodowej. Są mnożni
kami potęgi, których nie zastąpi żaden poziom siły materialnej, czy to ekonomicz
nej, czy też wojskowej. Wyobrażenie potęgi odgrywa często w polityce większą rolę 
niż ona sama'15.

45 C. Jean, Geopolityka, przeł. T. Orłowski, J. Pawłowska, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 113.

44 Chinese Premier Says Multipolar World Conductive to Peace, Development, „Peoples Daily”, 
30 X 2008.

47 Li Hongmei, The U.S. Hegemony Ends, the Era of Global Multipolarity Enters, „People’s 
Daily”, 24 II 2009.

W październiku 2008 roku w wywiadzie dla rosyjskich agencji Itar-Tass i Inter
fax premier Wen Jiabao powiedział, że Chiny wierzą, iż świat z wieloma punktami 
odniesień leży w interesie światowej społeczności, prowadząc do pokoju i rozwoju. 
Jego zdaniem kraje rozwijające się, stanowiące większość międzynarodowej spo
łeczności, powinny w większym stopniu decydować o globalnych sprawach45 46. Li 
Hongmei pisała na łamach dziennika „People’s Daily”, że jeśli okres zimnej wojny 
stanowił nieustanną rywalizację Wschodu i Zachodu oraz demonstrację „twardej” 
siły, to współcześnie po raz pierwszy w historii wytworzył się nowy układ globalny, 
wielocywilizacyjny i z wielością punktów odniesień, w którym zaznacza się oddzia
ływanie „miękkiej” siły. Chcąc się okazać zwycięzcą, należy położyć w większym 
stopniu nacisk na współpracę aniżeli na konfrontację47.

Polityka Pekinu niewątpliwie prowadzi do stopniowego uzależniania słabszych 
krajów. Chiny dominują wyraźnie w regionie Azji Wschodniej pod względem mi
litarnym i gospodarczym. Dysponują bronią nuklearną i rozbudowanym arsenałem 
wojskowym, co wyraźnie wzmacnia ich pozycję w tych relacjach. Pekin podkreśla 
pokojowe podejście, wyrażając sprzeciw wobec użycia siły. Kładzie nacisk na za
chowanie integralności terytorialnej kraju. Podkreśla zasadę nieinicjowania ataku 
zbrojnego. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do broni nuklearnej. Z uwagi
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na dużą niepewność oraz niestabilność polityczną i ekonomiczną w regionie Chiny 
mogą jednak wpływać na innych graczy w celu równoważenia pojawiających się za
grożeń. Niewątpliwie przestrzeń ekonomiczna będzie kluczowa w kontekście okre
ślania relacji Chin z innymi państwami w przyszłości. Swoje mocne strony Pekin 
już wielokrotnie demonstrował przy okazji największych kryzysów finansowych, 
podejmując działania stabilizacyjne nie tylko azjatyckich gospodarek.

Dostosowywanie się do wymogów lokalnego ustawodawstwa
Chiński „głód” na surowce wpływa w znacznym stopniu na sposób zachowania 
się i wybór kierunków podejmowanej aktywności w przestrzeni międzynarodowej. 
W odniesieniu do wielu krajów Chiny podkreślają co prawda, iż obszar surowców 
nie jest najważniejszy w ich działalności, ale nie ulega wątpliwości, że takie deklara
cje nie do końca korespondują z rzeczywistą sytuacją. Premier Wen Jiabao, zapytany 
w czasie konferencji w Kairze w listopadzie 2009 roku o tę sprawę, jednoznacznie 
oświadczył, że energetyka nigdy nie była najważniejszą częścią współpracy Chin 
z Afryką. To, czego Chiny oczekują, to współpraca przynosząca obopólne korzyści. 
Jako dobry przykład w tym względzie przywołał Sinopec, który do tej pory podpisał 
najwięcej porozumień naftowych w Afryce, ale wartość tego, co wydobywa i impor
tuje z Afryki, nie stanowi nawet trzeciej części tego, co łączy amerykański koncern 
Mobil z kontynentem afrykańskim48.

Afryka stanowi doskonałą wykładnię do oceny działań chińskich przedsię
biorstw pozyskujących surowce energetyczne poza granicami kraju. Na ów problem 
zwracała uwagę Unia Europejska. W 2007 roku Komisja Rozwoju w Parlamencie 
Europejskim przygotowała na ten temat obszerny dokument Sprawozdanie w spra
wie polityki Chin i jej wpływu na Afrykę. Pytanie zasadnicze, jakie nasuwa się po 
jego lekturze, dotyczy poczynań Pekinu na kontynencie afrykańskim rozpatrywa
nych z perspektywy rosnącego zapotrzebowania tego kraju na surowce energetycz
ne. UE zwróciła uwagę na rosnącą od lat 90. ubiegłego wieku obecność Chin na tym 
obszarze, podkreślając, że strategicznym czynnikiem tej aktywności pozostaje ropa 
naftowa, minerały i inne surowce. Afiyka staje się w tej mierze atrakcyjna z uwagi 
na niezdolność większości krajów tego kontynentu do prowadzenia działalności wy
dobywczej i kontroli własnych zasobów. Dodatkowo uzależnienie od zagranicznej 
wiedzy fachowej i inwestycji często łączy się ze słabą konkurencją i niewielkimi 
ograniczeniami przepisowymi. Zauważono przy tym występowanie nielegalnych 
praktyk w eksploatacji surowców. Podkreślono, że Afryka może w przyszłości sta
nowić zabezpieczenie żywności, z uwagi na przewidywany wzrost importu pro
duktów żywnościowych. Pomimo że Chiny określają współpracę z Afryką poprzez 
pryzmat obopólnych korzyści, UE zauważyła, że ich uwaga koncentruje się przede 
wszystkim na krajach zasobnych w surowce, czy raczej dotkniętych „przekleństwem

48 Li Xiaokun, Wen: Energy fust Part of China-Africa Co-Op, „China Daily”, 8 XI 2009.
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surowców”. Realizują tam ogromne projekty rozwojowe, zachęcając rodzimych 
przedsiębiorców do dokonywania inwestycji w Afryce. Udzielane kredyty niosą 
ze sobą niebezpieczeństwo zadłużania się, z kolei zaangażowanie często własnej 
siły roboczej zamiast lokalnej (50% publicznych przedsięwzięć realizowanych jest 
przez chińskich wykonawców, często sprowadzanych do Afryki) może mieć na celu 
zapewnienie chińskim handlowcom długotrwałego dostępu do lokalnego rynku 
i znacząco wpływać na gospodarki narodowe krajów afrykańskich. W odniesieniu 
do sfery handlowej wskazywano na napływ tanich chińskich produktów na rynki 
afrykańskie, czego konsekwencją były często występujące negatywne skutki dla 
tamtejszego przemysłu i rosnące bezrobocie. Raport podkreśla również wpływ dzia
łalności Chin na środowisko naturalne w Afryce (m.in. tama Merowe w Sudanie). 
Wiele z przejawów tej aktywności oceniano jako nielegalne (dotyczyło to m.in. eks
portu drewna oraz kości słoniowej). Pekin oskarżano o największe na świecie nie
legalne wyręby lasów - przykładem mogą być poczynania Chińczyków w Gwinei 
Równikowej, w przypadku której 90% eksportu do Chin uważano za nielegalne. 
Obok tych negatywnych elementów UE zwróciła uwagę również na pozytywy tej 
współpracy, wskazując na doświadczenia Chin w zapobieganiu wylesieniu i pustyn
nieniu. W sprawie polityki bezpieczeństwa podkreślono przede wszystkim znacze
nie chińskich misji pokojowych. Jednak pomimo znaczącego postępu w zakresie 
przestrzegania niektórych praw społecznych i ekonomicznych, wskazano, że Chiny 
nadal wykazują brak poszanowania dla podstawowych praw człowieka. Obarczono 
je odpowiedzialnością za napływ broni do krajów nękanych konfliktami i naruszają
cych embargo nałożone przez ONZ, takich jak Darfur, Liberia oraz Demokratyczna 
Republika Konga. Podkreślono, że Sudan i Zimbabwe również stały się głównymi 
odbiorcami chińskiej broni. W opinii autorów dokumentu Pekin dąży do zwiększe
nia swoich politycznych wpływów na kontynencie. Na tym tle w Nigerii, Etiopii 
i Nigrze doszło do ataków na chińskich przedstawicieli. Często obserwowano także 
wzrost nastrojów antychińskich. Największe wystąpienia miały miejsce w kwiet
niu 2007 roku, gdy partyzanci z Ogaden zaatakowali obiekty naftowe we wschod
niej Etiopii. W rezultacie śmierć poniosło dziewięciu chińskich pracowników i co 
najmniej sześćdziesięciu pięciu Etiopczyków. Działania te zostały przeprowadzone 
jako reakcja na współpracę Chińczyków z etiopskim rządem w zakresie eksploata
cji surowców. Mówiąc o politycznym aspekcie obecności Chin w Afryce, należy 
ponadto uwzględnić zasadę wyłączności (Jednych Chin”), co sprawia, że kwestia 
tajwańska i tybetańska podnoszone są bardzo wyraziście w relacjach wzajemnych“”.

Dużym problemem pozostają częste przypadki łamania prawa miejscowego 
przez chińskie przedsiębiorstwa. Przykładem mogła być sytuacja z 2006 roku, 
kiedy rząd Gabonu zauważył, że Sinopec prowadzący działalność na terytorium 
jego kraju nie posiadał wymaganych zezwoleń dotyczących ochrony środowiska. 
Doprowadziło to do wstrzymania realizacji projektu w parku narodowym. Do

49 Sprawozdanie w sprawie polityki Chin i jej wpływu na Afrykę (2007/2255(INI)), 
Sprawozdawca: Ana Maria Gomes, 28 III 2008, Komisja Rozwoju, Parlament Europejski. 
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podobnych przypadków dochodziło również w innych krajach. Peru wielokrotnie 
karało grzywną koncern Shougang Group za łamanie praw pracowniczych oraz 
nieprzestrzeganie założeń określonych w kontrakcie. Rząd filipiński z kolei zawie
sił realizację wartego 3,8 mid USD projektu, który dotyczył hodowli zboża na eks
port, po tym, jak okazało się, że chińskie inwestycje mają związek ze skandalem 
łapówkarskim. Następny przykład dotyczył Zambii, gdzie chińskie kopalnie ucier
piały w wyniku pracowniczych zamieszek50.

50 Special Report: Chinas Quest For Resources, No strings, „The Economist”, 13 III 2008
51 Enterprises Need Cultural Adaptation in Africa, „Global Times”, 19 XI 2010.
52 Szerzej zob.: Handbook on the Least Developed Country. Category: Inclusion, Graduation ana 

Special Support Measures, Committee for Development Policy and United Nations, Department ol 

Chińskie firmy działające poza granicami kraju oskarżane o łamanie lokalne
go prawa będą musiały w przyszłości zmienić dotychczas stosowaną taktykę, je
śli chcą uniknąć zadrażnień z miejscowymi władzami oraz społecznością lokal
ną, jak również krytyki ze strony międzynarodowych konkurentów. W listopadzie 
2010 roku niejako w odpowiedzi na wydarzenia w Zimbabwe, gdzie lokalny zwią
zek wydał wojnę chińskim firmom budowlanym, oskarżając je o niekorzystne wa
runki zatrudniania oraz zwalnianie pracowników, na łamach „Global Times” poja
wiła się sugestia, że chińskie firmy muszą przemyśleć, w jaki sposób zaadaptować 
się w miejscowych kulturach i poprawić stosunki pracy w kontekście rozszerzania 
swojej działalności w innych krajach. Raport Chińskiej Akademii Nauk Społecz
nych za 2009 rok wskazywał, że kilka chińskich przedsiębiorstw doświadczyło 
w Afryce problemów związanych ze strajkami, naruszaniem zasad bezpieczeństwa, 
zanieczyszczeniem środowiska oraz problemów dotyczących jakości produktów. 
Zaznaczono, że niektóre firmy popełniają błędy z powodu nieznajomości uwarun
kowań politycznych i lokalnego prawa, jak również religii oraz kultury. Szkodliwe 
okazuje się przede wszystkim kopiowanie chińskich modeli dotyczących zatrudnia
nia i przenoszenia ich w tej samej formie na grunt afrykański51.

Kraje LDC

Wyraźnie określony, surowcowy profil można zauważyć, analizując politykę zagra
niczną Chin wobec krajów najsłabiej rozwiniętych, tzw. grupy LDC (least developed 
countries). Wedle klasyfikacji ONZ tych państw jest obecnie czterdzieści dziewięć. 
Powyższa kategoria została utworzona w 1971 roku i odnosi się do krajów charaktery
zujących się niskim dochodem narodowym, przeszkodami strukturalnymi w zakresie 
rozwoju, a także niestabilnymi gospodarkami. W większości przypadków rządy tych 
państw opierają rodzime gospodarki na produkcji i eksporcie surowców. Nie zaskaku
je zatem, iż współpraca z Chinami staje się dla nich tak ważna. Wśród krajów LDC 
znajdują się trzydzieści trzy kraje afrykańskie, piętnaście azjatyckich oraz jeden 
z Ameryki Łacińskiej i Karaibów52.
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Tabela 44. Wykaz krajów najsłabiej rozwiniętych wedle klasyfikacji ONZ

Afryka Azja
Ameryka Łacińska 

i Karaiby
Angola 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Czad 
Demokratyczna

Republika Konga 
Dżibuti 
Erytrea 
Etiopia 
Gambia 
Gwinea 
Gwinea-Bissau 
Gwinea Równikowa 
Komory 
Lesoto 
Liberia 
Madagaskar 
Malawi 
Mali 
Mauretania 
Mozambik 
Niger 
Republika

Środkowoafrykańska 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Togo 
Uganda 
Wyspy Świętego

Tomasza i Książęca 
Tanzania 
Zambia

Afganistan 
Bangladesz 
Bhutan 
Jemen 
Kambodża 
Kiribati 
Laos 
Malediwy 
Myanmar (Birma) 
Nepal 
Samoa 
Timor Wschodni 
Tuwalu 
Wanata 
Wyspy Salomona

Haiti

Źródło: opracowanie własne na podstawie Handbook on the Least Developed Country. Category: In
clusion. Graduation and Special Support Measures, Committee for Development Policy and United 
Nations, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, XI 2008.

Economic and Social Affairs, United Nations, New York, XI2008.
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Pekin stara się wypracować odpowiednie ramy współpracy z tą grupą państw, 
używając namacalnych argumentów w postaci środków finansowych. 14 paździer
nika 2005 roku Hu Jintao podczas przemówienia w czasie szczytu ONZ w Nowym 
Jorku zadeklarował wsparcie dla krajów LDC poprzez:
• wprowadzenie zerowych taryf na wybrane produkty pochodzące z trzydziestu 

dziewięciu krajów LDC, utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Pekinem;
• rozwój programów pomocowych dla najbardziej zadłużonych państw świata 

(heavily indebted poor countries - HIPCs) i krajów LDC, również w zakresie 
redukcji zadłużenia;

• udzielenie w ciągu trzech lat krajom rozwijającym się preferencyjnych pożyczek 
i kredytów eksportowych w wysokości 10 mld USD na rozwój infrastruktury 
oraz lepszego współdziałania pomiędzy przedsiębiorstwami obydwóch stron;

• udzielenie w ciągu trzech lat pomocy medycznej krajom rozwijającym się, 
głównie afrykańskim;

• wsparcie rozwoju zasobów ludzkich, zakładające przeszkolenie w ciągu trzech 
lat trzydziestotysięcznego personelu reprezentującego różne profesje w krajach 
rozwijających się53.

53 Statement by President Hu Jintao of China at the High-Level Meeting on Financing for 
Development at the United Nations Summit, New York, 14 IX 2005, Permanent Mission of the 
People’s Republic of China to UN.

54 Szerzej zob.: World Statistics Pocketbook 2008. Least Developed Countries, Department 
of Economic and Social Affairs, Statistics Division Series V No. 33/LDC/DESA, United Nations, 
New York 2009.

55 Do Grupy G20 należą: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, 
Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Rosja, RPA, Turcja, USA, 
Unia Europejska, Wielka Brytania, Włochy.

Chiny pozostają jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla tych 
państw54. Jednocześnie stają się one rzecznikiem ich interesów na arenie międzyna
rodowej. W czerwcu 2010 roku podczas pobytu w Toronto Hu Jintao podkreślił, że 
pomoc krajom rozwijającym się to konieczność i obowiązek Grupy G2055 w obliczu 
kryzysu finansowego. Zaznaczył, że łączny PKB G20 stanowi około 85% światowe
go. Podkreślił znaczący wkład Chin w pomoc krajom rozwijającym się od momen
tu wybuchu kryzysu w 2008 roku. Pekin zasilił bowiem konto Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego kwotą 50 mld USD z przeznaczeniem środków w pierwszej 
kolejności na pomoc dla krajów najsłabiej rozwiniętych LDC. Wskazał jednocze
śnie, iż Bank Światowy, MFW i inne międzynarodowe instytucje finansowe powin
ny użyć swoich środków dla wsparcia krajów rozwijających się, w szczególności 
krajów najsłabiej rozwiniętych. Należy zauważyć, że Chiny podpisały walutowe 
umowy swap o łącznej wartości 650 mld RMB (96 mld USD). Ważnym elemen
tem tej polityki było utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Chiny-ASEAN (Chi
na-ASEAN Investment Fund). Ponadto Pekin stopniowo wprowadził porozumienie 
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bezcłowe dotyczące 95% produktów pochodzących z afrykańskich krajów zalicza
nych do grupy LDC, z którymi utrzymuje stosunki dyplomatyczne56.

56 Hu Urges to Help Developing Countries Achieve Development, „China Daily” (Xinhua), 
28 VI 2010.

57 NYU Wagner School, Understanding Chinese Foreign Aid: A Look At China's Development 
Assistance to Africa, Southeast Asia, and Latin America, 25 IV 2008, [za:] T. Lum, H. Fischer, 
J. Gomez-Granger, A. Leland, Chinas Foreign Aid Activities in Africa, Latin America, and 
Southeast Asia, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 25 II 2009, s. 5.

Według badań przeprowadzonych przez New York University Wagner School 
postępowanie Pekinu w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschod
niej związane z udzielaniem szerokiej pomocy można rozpatrywać na kilku 
płaszczyznach:
• Pomoc zagraniczna udzielana przez Chiny determinowana jest przez potrzeby 

surowcowe oraz polityczne uwarunkowania związane głównie z dążeniem do 
izolacji Tajwanu oraz uzyskiwaniem poparcia w organizacjach międzynarodo
wych, takich jak ONZ. Celem Pekinu jest otwarcie rynków dla towarów chiń
skich oraz pomoc rodzimym przedsiębiorstwom w działalności inwestycyjnej, 
w budowie zakładów przemysłowych oraz rozwoju zagranicznych rynków.

• Chinom brakuje, tak jak w przypadku głównych dawców pomocy, central
nej agencji pomocowej afiliowanej przy ministerstwie spraw zagranicznych. 
Wsparcie udzielane przez Chiny składa się przede wszystkim z preferencyjnych 
pożyczek zarządzanych przez podległy ministerstwu przemysłu Departament 
Pomocy Zagranicznej. Określoną rolę odgrywają tu Export-Import Bank of Chi
na (Eximbank), ministerstwo finansów i ministerstwo spraw zagranicznych.

• Następuje systematyczny wzrost pomocy chińskiej dla trzech regio
nów (z 1,5 mid USD w 2003 roku do 27,5 mid USD w 2006 i 25 mid USD 
w 2007 roku). Afryka była największym beneficjentem otrzymanej pomocy 
w zestawieniu rocznym i obserwuje się tu tendencję wzrostową.

• Świadczenie pomocy wspomnianym krajom następuje w formie sponsorowa
nych przez państwo inwestycji. W okresie 2002-2007 na udzieloną ofertę po
mocową składały się w 53% inwestycje oparte o rządowe gwarancje, w 42% 
preferencyjne pożyczki, a w pozostałych 5% dotacje i redukcja zadłużenia.

• Pożyczki, projekty infrastrukturalne oraz inne formy pomocowe realizowa
ne przez Chiny w odniesieniu do trzech regionów w latach 2002-2007 tra
fiły w 44% do Afryki, w 36% do Ameryki Łacińskiej, a w 20% do Azji 
Południowo-Wschodniej.

• W okresie 2002-2007 44,5% ofert pomocowych i inwestycyjnych było związa
nych z sektorami surowców naturalnych i rolnictwem, podczas gdy 43% doty
czyło wsparcia rozwoju infrastruktury57.
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Tabela 45. Pomoc udzielona przez Chiny krajom Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji Połu
dniowo-Wschodniej - 2002-2007 (w min USD)

Rok Pomoc (łącznie)

2002 51
2003 1482
2004 10 485
2005 10 106
2006 27 518
2007 25 098

Zrodlo: NYU Wagner School, Understanding Chinese Foreign Aid: A Look At China's Development 
Assistance to Africa, Southeast Asia, and Latin America, 25 IV 2008, [za:] T. Lum, H. Fischer, J. Go
mez-Granger, A. Leland. China's Foreign Aid Activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia, 
Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 25 II 2009, s. 6.

Tabela 46. Rodzaje pomocy udzielonej przez Chiny w odniesieniu do poszczególnych regio
nów - 2002-2007 (w min USD)

Afryka Ameryka 
Łacińska

Azja Poludniowo- 
-Wschodnia

Inwestycje z gwarancjami rządowymi 8042 24 389 7429
Preferencyjne pożyczki 22 379 1950 7114
Dotacje 1851 421 231
Redukcja długów 850 0 60
W naturze 21 1 0

Źródło: NYU Wagner School, Understanding Chinese Foreign Aid: A Look At Chinas Development 
Assistance to Africa, Southeast Asia, and Latin America, 25 IV 2008, [za:] T. Lum, H. Fischer, J. Go
mez-Granger, A. Leland, Chinas Foreign Aid Activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia, 
Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 25 II 2009, s. 7.

Tabela 47. Pomoc udzielona przez Chiny w odniesieniu do poszczególnych regionów - 
2002-2007 (w min USD)

Afryka Ameryka Łacińska
Azja Południowo- 

-Wschodnia
2002 10 4 36

2003 838 1 644
2004 2292 7000 1193
2005 2953 2931 4221
2006 9088 16 425 2004
2007 17 962 401 6735

Źródło: NYU Wagner School, Understanding Chinese Foreign Aid: A Look At Chinas Development 
Assistance to Africa, Southeast Asia, and Latin America, 25 IV 2008, [za:] T. Lum, H. Fischer, J. Go
mez-Granger, A. Leland, Chinas Foreign Aid Activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia, 
Congressional Research Service, CRS Report for Congress. 25 II 2009, s. 8.
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Tabela 48. Pomoc udzielona przez Chiny z uwzględnieniem sektorów w odniesieniu do po
szczególnych regionów - 2002-2007 (w min USD)

Afryka Ameryka 
Łacińska

Azja Poludniowo- 
-Wschodnia

Surowce naturalne - ekstrakcja/
9432

18
4788

produkcja 585
Inffastruktura/roboty publiczne 17 865 7535 6438
Nieokreślone/inne 5024 608 2276
Humanitarne 802 32 159
Wojskowe 4 0 170
Pomoc techniczna 10 1 3

Źródło: NYTJ Wagner School, Understanding Chinese Foreign Aid: A Look At China's Deve
lopment Assistance to Africa, Southeast Asia, and Latin America, 25 IV 2008, [za:] T. Lum, 
H. Fischer, J. Gomez-Granger, A. Leland, China's Foreign Aid Activities in Africa, La
tin America, and Southeast Asia, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, 
25 II 2009, s. 8.

W dokumencie China’s Foreign Aid opublikowanym w kwietniu 2011 roku 
przez Biuro Informacji Rady Państwowej można przeczytać, iż według sta
nu na koniec 2009 roku Chiny udzieliły pomocy zagranicznej na łączną sumę 
256,29 mid RMB (39 mid USD). Spośród tego 106,2 mid RMB stanowiły dota
cje, 76,54 mid RMB niskooprocentowane kredyty, a 73,55 mid RMB preferen
cyjne pożyczki. Pomoc trafiła w sumie do stu sześćdziesięciu jeden krajów oraz 
do ponad trzydziestu organizacji międzynarodowych i regionalnych. Gros benefi
cjentów stanowiły kraje rozwijające się w Azji (trzydzieści), Afryce (pięćdziesiąt 
jeden), Ameryce Łacińskiej i Karaibach (osiemnaście), Oceanii (dwanaście) oraz 
Europie Wschodniej (dwanaście). Na same tylko kraje Azji i Afryki przypadało 
około 80% całej oferty pomocowej58.

58 China's Foreign Aid, Information Office of the State Council, The Peoples Republic of 
China, 21IV 2011, Beijing, State Council PRC.

Tabela 49. Rozmieszczenie geograficzne chińskich funduszy pomocy zagranicznej - 2009.

Udział procentowy

Afryka 45,7
Azja 32,8
Ameryka Łacińska i Karaiby 12,7
Oceania 4,0
Europa 0,3
Inne 4,5

Źródło: Chinas Foreign Aid, Xinhua/China’s Information Office of the State Council, The People’s 
Republic of China, 21 IV 2011, Beijing.
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Tabela 50. Dystrybucja chińskiej pomocy zagranicznej w zależności od poziomu dochodów 
krajów otrzymujących pomoc, stan na koniec 2009.

Poziom dochodu Udział procentowy

Kraje najsłabiej rozwinięte (least developed countries) 39,7

Inne kraje o niskich dochodach (other low-income countries) 23,4

Kraje o niskich i średnich dochodach (low- and medium
income countries)

19,9

Kraje o średnich i wysokich dochodach (medium- andhigh- 
income countries)

n,o

Inne 6,0

Źródło: China's Foreign Aid, Xinhua/China's Information Office of the State Council, The People’s 
Republic of China, 21 IV 2011, Beijing.

Tabela 51. Dystrybucja chińskich preferencyjnych kredytów z uwzględnieniem sektorów 
gospodarczych krajów rozwijających się, stan na koniec 2009.

Sektor gospodarki Udział procentowy

Infrastruktura 61,0

Przemysł 16,1

Rozwój energetyki i zasobów mineralnych 8,9

Rolnictwo 4,3

Obiekty użyteczności publicznej 3,2

Inne 6,5

Źródło: Chinas Foreign Aid, Xinhua/China’s Information Office of the State Council, The People’s 
Republic of China, 21 IV 2011. Beijing.

W 2009 roku Chiny wsparły finansowo na terytorium krajów rozwijających 
się realizację dwustu dwudziestu jeden projektów w sektorze rolniczym, sześciuset 
osiemdziesięciu ośmiu projektów dotyczących produkcji przemysłowej, czterystu 
czterdziestu dwóch projektów z zakresu infrastruktury, a także sześciuset osiemdzie
sięciu siedmiu projektów dotyczących różnych obiektów użyteczności publicznej. 
Dzięki pomocy chińskiej powstało sto trzydzieści nowych szkół oraz ponad sto szpi
tali i ośrodków pomocy społecznej. Dotacje finansowe przeznaczane były głównie 
na budowę szpitali, szkół i tanich domów, wsparcie dla kopalń, działania związane 
z zaopatrywaniem w wodę i inne projekty pomocy społecznej, a także na wsparcie 
rozwoju zasobów ludzkich, współpracy technicznej, pomocy humanitarnej59. Nie- 

59 Pod koniec lipca 2011 roku Chiny ogłosiły przeznaczenie 90 min RMB (14 min USD) 
na pomoc dla krajów Rogu Afryki. Susza oraz masowe przesiedlania ludności w tym rejonie,
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oprocentowane pożyczki trafiały głównie do krajów rozwijających się z przeznacze
niem na budowę obiektów użyteczności publicznej i realizację projektów związa
nych z poprawą warunków bytowych mieszkańców. Preferencyjne kredyty w 61% 
były wykorzystywane do poprawy sieci transportowej, komunikacyjnej i elektrycz
nej w krajach rozwijających się. Z kolei 8,9% tej sumy wykorzystane zostało do 
wsparcia rozwoju lokalnego sektora energetycznego związanego z ropą naftową 
i minerałami. W 2009 roku Chiny udzieliły pożyczek do siedemdziesięciu sześciu 
krajów, wspierając łącznie trzysta dwadzieścia pięć projektów, z których w ciągu 
dwóch lat zrealizowano sto czterdzieści dwa60.

przy jednoczesnych wysokich cenach żywności oraz kurczących się zasobach, wytworzyły groźbę 
poważnego kryzysu humanitarnego, którym może być dotkniętych 11 min ludzi (China offers 
14 mln USD Emergency Aid to Drought-Hit Horn of Africa, „People’s Daily” (Xinhua), 30 VII 2011).

“ Chinas Foreign Aid...
61 Ibidem.

Wedle opublikowanego dokumentu Chiny rozpoczęły udzielanie pomocy zagra
nicznej już w 1950 roku. Wtedy przeznaczono pomoc materialną dla Koreańskiej Re
publiki Ludowo-Demokratycznej (KRL-D) oraz Wietnamu. Zakres pomocy dla krajów 
rozwijających się znacznie zwiększył się po konferencji w Bandungu w 1955 roku. 
Rok później Pekin zainicjował wsparcie dla krajów z kontynentu afrykańskiego61.

Tak długa lista realizowanych przedsięwzięć świadczy o tym, że Chiny w okre
ślony sposób zamierzają kreować swój wizerunek za granicą. Nie da się jednak 
ukryć, że zainteresowanie poszczególnymi regionami uwarunkowane jest strategicz
nie. Intensywne lokowanie środków w pomoc zagraniczną obserwuje się dopiero 
od dekady. Wcześniej nie były to zbyt wygórowane sumy. Skoncentrowanie się na 
wybranych obszarach podyktowane jest głównie potrzebami energetycznymi, jakie 
stoją przed rodzimą gospodarką. Nic dziwnego, że gros funduszy trafia do sektorów 
związanych z energetyką oraz infrastrukturą. Angażowanie się w tak liczne projekty 
pomocowe ma przede wszystkim wytworzyć pozytywną atmosferę wokół innych 
form działalności. Nie należy bowiem zapominać o czysto praktycznym wymiarze 
tej współpracy, czego odzwierciedleniem jest sama dystrybucja środków. W więk
szości trafiają one do krajów zasobnych w bogactwa naturalne. Chiny kierują się tu 
głównie ekonomiczną motywacją, sentymenty pozostawiając z boku.
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Ofensywa dyplomatyczna Chin widoczna w obszarze energetycznym wynika z po
trzeb, jakie stoją przed szybko rozwijającą się gospodarką. Oparcie się wyłącznie 
na własnych zasobach jest daleko niewystarczające, dlatego też Pekin zainicjował 
ożywioną ekspansję dyplomatyczną zmierzającą do zdobycia nowych źródeł za
opatrzenia. Postępujący wraz z tym eksport określonych wzorców ma wytworzyć 
pozytywną atmosferę wokół podejmowanych przez chińskie podmioty działań na 
arenie międzynarodowej.

Działania związane z pozyskiwaniem surowców naturalnych wpisują się w szer
szą płaszczyznę zagadnienia związanego przede wszystkim z walką o prymat 
w świecie. Rywalizacja w obszarze energetycznym wkracza powoli w decydującą 
fazę. Miejsc niezagospodarowanych z dużymi pokładami surowców nie pozostało 
zbyt wiele, warto zatem wcześniej należycie zabezpieczyć sobie do nich dostęp. 
Uzyskanie długotrwałego akcesu do ograniczonych światowych złóż będzie niewąt
pliwie kluczem do zdobycia uprzywilejowanej pozycji w kontekście potencjalnego 
starcia mocarstw w przyszłości. Ostatnie lata pokazują dobitnie, że Pekin posiada 
wszelkie atuty w ręku, by nadawać właściwy ton tej rozgrywce.

W przypadku Chin mamy do czynienia z określeniem celów w nowej formule, 
przy jednoczesnym odwołaniu się do tradycyjnych wątków wskazujących na mo
carstwowe aspiracje przynależne znaczącemu graczowi stosunków międzynaro
dowych. Wyzwania czasu teraźniejszego związane głównie z problemami natury 
wewnętrznej sprawiają, że Pekin potrzebuje czasu, by zrealizować swoje cele długo
falowe. Kluczem do sukcesu będzie dobrze rozwinięta gospodarka. Chiny co praw
da poczyniły w ciągu ostatnich trzech dekad ogromny krok do przodu w tym zakre
sie, ale nie można jednak zapominać o problemach trawiących w dalszym ciągu ten 
ogromny kraj. Rosnące w szybkim tempie dysproporcje w dochodach mieszkańców 
poszczególnych regionów stają się przyczyną licznych wystąpień społecznych. Dla
tego władze zmuszone są podejmować intensywne zabiegi na rzecz poprawy bytu 
najuboższych, zamieszkujących głównie obszary wiejskie. Rządząca krajem Komu
nistyczna Partia Chin (KPCh) ma świadomość, że legitymizacja jej władzy w dużej 
mierze będzie warunkowana sukcesem ekonomicznym państwa. Dobrze prosperu
jąca gospodarka będzie kluczem do osiągnięcia społecznej stabililności. Polityka 
pozyskiwania surowców naturalnych, a co za tym idzie stworzenie również podstaw 
systemu bezpieczeństwa energetycznego, wpisuje się w ogólnie firmowaną koncep
cję rozwojową. To jednocześnie jeden z najważniejszych elementów w dokonującej 
się w kraju modernizacji.
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Dynamiczny wzrost gospodarczy w Państwie Środka, a zatem również wzrost 
zamożności jego mieszkańców w skali ogólnej, stał się przyczyną rosnącego zapo
trzebowania na produkty i urządzenia energochłonne. Wątłe zasoby własne w sto
sunku do dużej liczby ludności to największy problem, z jakim muszą zmierzyć 
się chińscy reformatorzy. Budowa silnego zaplecza ekonomicznego w znaczącym 
zakresie będzie określać możliwości działania w innych sferach w przyszłości. Pań
stwo silne gospodarczo będzie miało relatywnie więcej swobody w kreowaniu do
godnej dla siebie przestrzeni międzynarodowej. Z tym wiąże się redefinicja samej 
koncepcji bezpieczeństwa. Chiny zwracają szczególną uwagę na różnorodne płasz
czyzny, jakie kryją się pod tym terminem. W przeciwieństwie do Stanów Zjedno
czonych nie uwypuklają zbyt mocno militarnej przestrzeni, a kładą raczej nacisk 
na inne, nietradycyjne aspekty bezpieczeństwa. Bardzo wyraźnie akcentują obszar 
społeczno-gospodarczy, w tym również energetyczny.

Gospodarka chińska oparta jest głównie na węglu, ale już widać postępujące 
zmiany w tym zakresie i wzrost znaczenia innych węglowodorów. W niedalekiej 
przyszłości ropa naftowa i gaz ziemny z pewnością będą w większym stopniu kre
owały ogólny stan bilansu energetycznego w Państwie Środka. Z uwagi na ograni
czone zasoby wspomnianych surowców Pekin zmuszony jest poszukiwać ich poza 
własnymi granicami. Kluczowe w tym zakresie będzie stworzenie odpowiedniego 
systemu stałych, długotrwałych i co najważniejsze zdywersyfikowanych dostaw. 
Pekin przywiązuje dużą wagę do stabilności kontaktów z krajami zasobnymi w su
rowce, dlatego stara się stworzyć mocne podstawy do realizowanej przez siebie 
polityki. Ugruntowuje to poprzez określone przedsięwzięcia dostrzegalne głównie 
w formie podjętych inwestycji lub udzielonych pożyczek. Dąży jednocześnie do 
wykształcenia przekonania wśród lokalnych elit politycznych, że obecność ta nie 
jest przejściowa, ale wynika z długofalowej strategii działania wobec danego re
gionu. Tym należy w znacznym stopniu tłumaczyć realizację szeregu pobocznych 
przedsięwzięć towarzyszących osiąganiu konkretnych celów strategicznych. Chiny 
angażują się na innych polach, kreując faktycznie dosyć przyjazne środowisko dla 
podejmowanych przez siebie inicjatyw. Chińskie przedsiębiorstwa wchodzą w spół
ki joint ventures z. lokalnymi rządami, kontrolowanymi przez państwo koncernami 
energetycznymi lub prywatnymi firmami w celu zaznaczenia obecności na danym 
gruncie w dłuższej perspektywie czasowej. Atutem w tym względzie pozostaje to, 
iż Pekin może swobodnie, w przeciwieństwie do większości krajów zachodnich, 
rozgrywać swoją partię, nie tracąc czasu na publiczną debatę o kwestiach moralnych 
przy podejmowaniu decyzji o współpracy z danym partnerem energetycznym.

Kierunek i rodzaje aktywności wielkich koncernów państwowych poza granica
mi Chin określają władze centralne. Przedsiębiorstwa te wykorzystywane są przede 
wszystkim jako narzędzia polityczne, realizując zadania zgodne z aktualnym zapo
trzebowaniem. Dlatego w tym ujęciu cele strategiczne kraju stają się automatycznie 
celami strategicznymi chińskich firm zaangażowanych w działalność inwestycyjną 
w innych krajach. Interesy wspomnianych przedsiębiorstw w tej sytuacji podpo
rządkowuje się interesom państwa. Należy jednak podkreślić, że wzajemne relacje 
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mają charakter dalece ze sobą sprzężony. Firmy bowiem obficie korzystają z pomo
cy publicznej. Gwarancje finansowe udzielane przez państwo pozwalają im nader 
skutecznie rywalizować na światowych rynkach niezależnie od zmiennej koniunk
tury gospodarczej. Banki państwowe finansujące tamtejsze przedsiębiorstwa stosu
ją szereg instrumentów łamiących zasady uczciwości rynkowej. Przejawia się to 
nie tylko w szczodrze przyznawanych dotacjach, ale również w innych działaniach, 
takich choćby jak stopy procentowe poniżej poziomu inflacji. Szczególnie w wa
runkach załamań finansowych chińskie koncerny wykazują ożywioną aktywność, 
dokonując największej liczby przejęć aktywów po wyjątkowo korzystnych cenach. 
Podczas gdy inne światowe podmioty borykają się z trudnościami finansowymi, 
Chiny natychmiast wykorzystują nadarzającą się szansę na zdobycie przewagi nad 
konkurencją. Nie można zapominać także o innych elementach decydujących o sile 
przebicia ofert chińskich przedsiębiorstw. Często obserwowane przypadki łamania 
zasad wolnej konkurencji stają się istotnym elementem stosowanych przez nie prak
tyk. To sprawia, że rywalizacja z nimi jest niezwykle trudna, zważywszy, że nierzad
ko nie da się im udowodnić jakichkolwiek naruszeń prawnych. Chiny wkraczają 
głównie w obszary rynkowe, gdzie zasadniczą rolę odgrywa niska cena. Z kolei zde
cydowanie trudniej im zaistnieć w przestrzeni usług, gdzie liczy się przede wszyst
kim wysoka jakość i fachowa wiedza. To w zasadzie tłumaczy stosunkowo łatwe 
wchodzenie Chin na rynki słabiej rozwinięte, na których konkurencja w stosunku do 
nich nie jest zbyt wymagająca. W licznych przypadkach Chińczycy obniżają nad
miernie kosztorysy przy składaniu ofert, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. 
Należy jednak pamiętać o ułomnościach takiego postępowania, bowiem firmy przez 
nich reprezentowane często wykorzystują materiały niskiej jakości, posługują się 
urządzeniami lub maszynami nieposiadającymi wystarczających atestów i co naj
ważniejsze korzystają z dotacji państwowych. Wątpliwości budzi również fakt, iż 
w przypadku Chin często nie obowiązuje zasada wzajemności, szczególnie jeśli 
chodzi o realizację zamówień publicznych na rynku chińskim.

Pekin, podejmując działania na nowych rynkach, dodatkowo odwołuje się do 
atrakcyjnych wzorców, podkreślając znaczenie wspólnoty interesów, kooperacji 
przynoszącej obopólne korzyści zainteresowanym stronom (strategia win-win co- 
operation). Dzięki firmowanym werbalnie zasadom Chiny mogą jawić się jako po
żądany partner dla krajów rozwijających się. Podnoszone przy każdej okazji wątki 
związane z nieingerowaniem w wewnętrzne sprawy drugiej strony oraz nienarzuca- 
niem innym określonych modeli ustrojowych lub gospodarczych zyskują zazwyczaj 
szeroką aprobatę wśród lokalnych społeczności. Takie podejście nie wyklucza oczy
wiście możliwości zaprezentowania przy tej samej okazji alternatywnych pomysłów 
i przedstawienia własnych rozwiązań oraz doświadczeń jako przeciwwagi wobec 
form do tej pory dominujących. Pekin prezentuje oryginalny zestaw standardów. Nie 
stara się narzucać określonych norm, nie przyjmuje postawy mentora pouczającego, 
jak należy przeprowadzać określone reformy czy jak chronić prawa człowieka.

Chiny starają się pokazywać korzyści, jakie mogą wynikać z chińskiego roz
woju. Zabiegają jednocześnie o wytworzenie odpowiedniej atmosfery dla przepro



284 Bezpieczeństwo energetyczne Chin

wadzanych w kraju reform oraz dążą do uzyskania akceptacji dla prowadzonych 
działań w sferze międzynarodowej. Lepsza percepcja Chin przez świat zewnętrzny 
ma służyć zrozumieniu przeobrażeń wewnątrzkrajowych, a w dalszej kolejności ma 
usuwać sugestie świadczące o chińskim zagrożeniu. Współcześnie Pekin kładzie 
nacisk na te obszary, które mogą okazać się atrakcyjne dla innych, związane z mo
delem rozwojowym, jak również ze sposobami budowania wizerunku międzynaro
dowego uwypuklającego tezę o pokojowej ścieżce rozwoju. Przy tej okazji nie za
pomina o promocji własnej kultury, wartości czy języka, które tradycyjnie od stuleci 
należały do elementów chińskiej „miękkiej” siły.

Chiny, koncentrując swoją aktywność na krajach zasobnych w surowce natural
ne, wpisują to oczywiście w całościowy plan działania względem danego regionu. 
Widać wyraźnie, iż kraje pozbawione atutu surowcowego lokują się na meandrach 
chińskiej polityki zagranicznej. W tym zakresie przeważają interesy, a nie senty
menty. Obecność szerszej grupy państw w ogólnie firmowanym schemacie działa
nia wobec konkretnego regionu jest pożądana, gdyż często pozwala uzasadniać, czy 
wręcz usprawiedliwiać, dane przedsięwzięcia. Chiny, mówiąc o swoich działaniach 
pomocowych, przywołują określone sumy finansowe, których biorcą został cały 
kontynent. Należy jednak zauważyć, że w szerokim gronie beneficjentów dominują 
tylko nieliczni. Przykład Afryki, gdzie gros pomocy na projekty infrastrukturalne 
trafia zaledwie do kilku wybranych krajów, pokazuje praktyczny wymiar tej współ
pracy. Chiny oczekują godziwej zapłaty za swe zaangażowanie, głównie w postaci 
dostaw surowców.

Najczęściej w zamian za dostarczane surowce energetyczne Chiny dokonują in
westycji w zaawansowane technologie w państwie przyjmującym. Inwestycje obej
mują także lokalny przemysł, infrastrukturę oraz inne strategiczne z punktu widze
nia interesów danego kraju obszary. To wpływa na postępujący proces uzależniania 
od siebie słabszych państw. Nic dziwnego, że w tej sytuacji coraz częściej słychać 
głosy krytyczne z różnych stron, starające się ukazać inny aspekt tych relacji. Opo
nenci najczęściej podkreślają, że aktywność chińskich przedsiębiorców prowadzi do 
niekorzystnych zmian na lokalnych rynkach. Oskarżenia o wykorzystywanie i złe 
traktowanie miejscowej siły roboczej stają się popularnymi hasłami podnoszonymi 
przez wiele organizacji o charakterze związkowym. Chińskie koncerny często nie 
przestrzegają miejscowego prawa pracy. Niepokój budzą również sprawy bezpie
czeństwa pracy, wymogów sanitarnych oraz ubezpieczeń społecznych. Sprowadza
nie rzesz pracowników chińskich na obcy grunt rodzi dodatkowe komplikacje w re
lacjach z miejscową ludnością. Należy zwrócić uwagę, iż na styku biznesu i polityki 
niejednokrotnie pojawia się możliwość dokonywania nadużyć finansowych, co po
woduje, że nagminnie ujawniane przypadki korupcji i przekupstw finansowych wy
raźnie kompromitują miejscowe władze w oczach własnych obywateli. Wśród 
głosów krytycznych pojawiają się również te dotyczące napływu tanich chińskich 
produktów zalewających rynki poszczególnych państw, głównie afrykańskich lub 
azjatyckich. Dostrzegalną konsekwencją udzielania przez Chiny kredytów jest ma
lejący stopień niezależności lokalnych rządów. Szybki wzrost zadłużenia stanowi 
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zasadniczą przeszkodę w budowaniu partnerskich relacji pomimo towarzyszącej 
temu retoryki wskazującej na obopólne korzyści. Pojawia się tu zatem zasadnicze 
pytanie: na ile Chinom zależy na podnoszeniu cywilizacyjnym krajów biednych, 
a na ile jest to strategia obliczona na zysk i zapewnienie sobie odpowiednich do
staw surowcowych?

Odrębną sprawą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, dokonując pod
sumowania powyższych rozważań, jest bezpieczeństwo dostaw. Chiny starają się 
wchodzić w obszary dające pewność stałych i korzystnych dostaw, jednak nie wa
hają się również pozyskiwać surowców z terenów niedających pełnych gwarancji 
bezpieczeństwa (np. Sudan, Afganistan). Są gotowe wchodzić w strefy z licznymi 
problemami, realizując śmiałe inwestycje i przedstawiając szerokie pakiety pomo
cowe. To obrazuje, iż „głód na surowce” stanowi wystarczające uzasadnienie dla 
podejmowanych czynności poza granicami Chin. Kolejna kwestia związana z bez
pieczeństwem dostaw dotyczy tras transportowych. Większość importowanej ropy 
naftowej trafia bowiem do Chin drogą morską, z wykorzystaniem szlaków kontrolo
wanych głównie przez Amerykanów. Chęć uzyskania niezależności zmusiła Chiny 
do podjęcia wysiłków związanych z budową lądowych tras przesyłowych stanowią
cych realną alternatywę wobec komunikacji morskiej. Ilość surowców docierają
ca rurociągami na lądzie pozostaje jednak nadal stosunkowo skromna wobec ilości 
transportowanych morzem. Dlatego Pekin dąży do zabezpieczenia dostaw poprzez 
tworzenie systemu ważnych przyczółków („sznur pereł”) na trasie, którą pokonu
ją tankowce z Afryki i Bliskiego Wschodu do chińskiego wschodniego wybrzeża, 
gdzie znajduje się przeważająca liczba terminali. Celem strategicznym w omawia
nym procesie uzyskiwania większej niezależności pozostaje również sprawa zwią
zana z rozbudową rodzimej floty supertankowców, zważywszy, że ciągle większość 
ropy naftowej dociera do Państwa Środka na pokładach obcych tankowców.

Pozyskiwanie surowców naturalnych realizowane przy wsparciu politycznym 
stało się obecnie jednym z najważniejszych wyznaczników charakteryzujących po
czynania Chin na arenie międzynarodowej. Organizowane cyklicznie spotkania na 
szczycie pomiędzy Chinami a przedstawicielstwami państw reprezentujących dany 
region lub kontynent mają służyć rozwojowi dobrych relacji gospodarczych. Cie
kawym zabiegiem jest strategia przenoszenia, przynajmniej werbalnie, relacji z in
nymi krajami na poziom partnerski. Chiny każdorazowo podkreślają, iż wszystkie 
państwa niezależnie od wielkości, bogactwa, potencjału, jakim dysponują, winny 
być traktowane równo. To niewątpliwie zyskuje poklask wśród mniej znaczących 
aktorów stosunków międzynarodowych. Warto podkreślić, iż mamy tu do czynie
nia z nieco innym modelem budowania relacji międzypaństwowych w stosunku do 
tego, co prezentowały dawne mocarstwa kolonialne. Wydarzenia ostatniej dekady 
pokazują, że chińska strategia działania pozostaje wyjątkowo skuteczna, w prze
ciwieństwie do taktyki dawnych imperiów, które stopniowo tracą swoją pozycję 
w dawnych koloniach na rzecz Pekinu.

Atutem Chin staje się dziś bez wątpienia to, iż zdołały one ugruntować przeko
nanie wśród krajów rozwijających się, że mogą być najważniejszym rzecznikiem 
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ich spraw na arenie międzynarodowej. Pekin na każdym kroku apeluje o stworzenie 
systemu skutecznej ochrony interesów tych państw i promocję globalnego rozwoju 
gospodarczego. Jednocześnie odwołuje się do bogatych krajów z żądaniem wzięcia 
większej odpowiedzialności za sprawy światowe i skutki globalnego kryzysu finan
sowego. Należy jednak pamiętać o sprzężeniu zwrotnym tej relacji, gdyż w zamian 
za poparcie Chiny oczekują, że głosy ogromnej rzeszy słabszych krajów na forum 
różnych instytucji międzynarodowych będą ważyć na ich korzyść.

Firmowana oficjalnie polityka zagraniczna deklaratywnie nie ma charakteru 
konfrontacyjnego. Pekin podkreśla tezę o niestanowieniu zagrożenia dla innych, 
akcentując defensywny aspekt własnej strategii obronnej. Szczególnie często zwra
ca się uwagę na aspekty bezpieczeństwa związane z terroryzmem, separatyzmami, 
ekstremizmami, załamaniami gospodarczymi lub środowiskiem naturalnym. Moż
na domniemywać, że wokół zarysowanych wyżej problemów w przyszłości może 
dochodzić do zawiązywania się koalicji w sferze międzynarodowej. To w oczywi
sty sposób będzie przełamywać tradycyjną niechęć Pekinu wobec instytucji wielo
stronnych. W kontekście przejmowania coraz większej odpowiedzialność za sprawy 
światowe Chiny niewątpliwie będą starały się narzucić swój punkt widzenia, kładąc 
nacisk na zagadnienia leżące w ich kręgu zainteresowania.



Bibliografia

Dokumenty:
Annual Energy Outlook 2007 With Projections to 2030, Energy Information Administration 

(EIA), II2007.
BP Energy Outlook 2030, London, 12011.
BP Statistical Review of World Energy (za lata 2007-2011).
Campos I., Vines A., Angola and China. A Pragmatic Partnership, Working Paper Presented at 

a CSIS Conferences „Prospects for Improving U.S.-China-Africa Cooperation“, December 
5, 2007, Chatham House, London, Center for Strategic & International Studies, III 2008.

China-Africa Economic and Trade Cooperation, Information Office of the State Council the 
People’s Republic of China, XII2010, Beijing.

China by Numbers 2010. A comprehensive listing of China statistics with full sources, China 
Economic Review Publishing (HK) Ltd., Hong Kong 2010.

China National Energy Strategy and Policy 2020. Renewable Energy Strategy and Policy, project 
leaders: Zhang Zhenmin, Wang Gehua, Energy Foundation.

China Statistical Yearbook (za lata 2000-2010), National Bureau of Statistics of China, Natio
nal Bureau of Statistics of China.

China’s Foreign Affairs 2009, Department of Policy Planning, Ministry of Foreign Affairs 
People’s Republic of China, World Affairs Press, Beijing 2009.

Chinas Foreign Aid, Information Office of the State Council, The Peoples Republic of China, 
21 IV 2011, Beijing.

China’s Foreign Policy and 'Soft Power’ in South America, Asia, and Africa, A Study prepared for 
the Committee on Foreign Relations United States Senate by the Congressional Research 
Service Library of Congress, U.S. Government Printing Office, Washington, IV 2008.

Chinas National Defense in 2008, Information Office of the State Council of the Peoples Re
public of China, January 2009, Beijing.

China’s Peaceful Development, The Information Office of the State Council, The People’s Re
public of China, 6IX 2011, Beijing.

Connecting Greater Mekong Subregion Railways. A Strategic Framework, Asian Development 
Bank, VIII 2010, Manilia.

Development and Progress in Xinjiang (IX 2009), History and Development of Xinjiang (V 
2003), White Papers of the Information Office of the State Council of the People’s Repub
lic of China, Foreign Language Press, Beijing 2009.

Documents of the 17th National Congress of the Communist Party of China, Foreign Language 
Press, Beijing 2007.

Dumbaugh K., Sullivan M.P., Chinas Growing Interest in Latin America, CRS Report for Con
gress, 20IV 2005.



288 Bibliografia

Economic Report on Africa 2007. Accelerating Africa’s Development through Diversification, 
Economic Commission for Africa 2001, Addis Abeba, Ethiopia.

Energeticzeskaja strategia Rosiji na period do 2020 goda [Strategia energetyczna Rosji do 
2020 roku], “Rossijskaja biznes gazeta” 2003, 30 IX.
Energy Predictions 2011, Deloitte, London 2010.
Energy Strategy of Russia for the period up to 2030, approved by Decree No. 1715-r of the Insti

tute of the Government of the Russian Federation dated 13 November 2009, Moscow 2010.
Global Energy Cyberattacks: „Night Dragon", McAfee Foundstone Professional Services and 

McAfee Labs, 10 II 2011.
Grimmett R.F., Conventional Arm Transfers to Developing Nations, 2001 -2008, CRS Report for 

Congress, 4IX 2009, Congressional Research Service.
Handbook on the Least Developed Country. Category: Inclusion, Graduation and Special Sup

port Measures, Committee for Development Policy and United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs, United Nations, New York, XI 2008.

Henderson J„ The Strategic Implications of Russia's Eastern Oil Resources, The Oxford Institute 
for Energy Studies, I 2011.

Humphries M., Rare Earth Elements: The Global Supply Chain, CRS Report for Congress, 6IX 
2011, Congressional Research Service.

International Energy Outlook 2009, Energy Information Administration, Office of Integrated 
Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, V 2009.

Jakobson L., China Prepares For An Ice-Free Arctic, No. 2010/2, III 2010, SIPRI Insights on 
Peace and Security.

Law of Nationality of the Peoples Republic of China, Adopted at the Third Session of the Fifth 
National People’s Congress, promulgated by Order No. 8 of the Chairman of the Standing 
Committee of the National Peoples Congress on and effective as of September 10,1980.

Leksykon państw świata '94/95, Wydawnictwo Kronika - Marian B. Michalik, Warszawa 1994. 
Lum T., Fischer H., Gomez-Granger J., Leland A., China's Foreign Aid Activities in Africa, 

Latin America, and Southeast Asia, Congressional Research Service, CRS Report for Con
gress, 25 II 2009.

Lum T, Morris W.M., Vaughn B„ China's ‘Soft Power’ in Southeast Asia, CRS Report for Con
gress, 4 I 2008.

Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych 
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 2007.

O’Neill J., Building Better Global Economic BRICs, „Goldman Sachs Global Economics Paper” 
2001, nr 66.

Protokół z 59 posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rze
czypospolitej Polskiej, 30 III 2011.

Serious Damage. Tribal peoples and large dams, A Survival International Report, Survival In
ternational 2010.

Sprawozdanie w sprawie polityki Chin i jej wpływu na Afrykę (2007/2255(INI)), Sprawozdaw
ca: Ana Maria Gomes, 28 III 2008, Komisja Rozwoju, Parlament Europejski.

The World Copper Factbook, International Copper Study Group, Lisbon 2009.
White Paper on energy. China’s Energy Conditions and Policies, Information Office of the State 

Council of the People’s Republic of China, 26 XII 2007, Beijing.
Who’s Winning The Clean Energy Race? G-20 Investment Powering Forward, The PEW Chari

table Trusts, Washington 2010.



Bibliografía 289

Who’s Winning The Clean Energy Race? Growth, Competition and Opportunity in the Worlds 
Largest Economies, G-20 Clean Energy Factbook, The PEW Charitable Trusts, Washing
ton 2010.

World Energy Outlook 2011 - Special Report. Are We Entering A Golden Age of Gas?, Interna
tional Energy Agency, Paris, France 2011.

World Statistics Pocketbook 2008. Least Developed Countries, Department of Economic 
and Social Affairs, Statistics Division Series V No. 33/LDC/DESA, United Nations, 
New York 2009.

Wspólne stanowisko z dnia 26 października 1998 r. określone przez Radf na podstawie art. 
f.2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie udziału Unii Europejskiej w promowaniu nie
rozprzestrzeniania broni jądrowej i budowaniu zaufania w regionie Azji Południowej, 
(98/606/WPZiB), 26 X 1998, Rada Unii Europejskiej, Baza Danych Prawa Europejskiego.

Zhongguo Zhengfu Baipishu (1991-1995), (White Papers of Chinese Government), Informa
tion Office of the State Council of the Peoples Republic of China, Foreign Languages 
Press, Beijing 2000.

Zhongguo Zhengfu Baipishu (1996-1999), (White Papers of Chinese Government), Informa
tion Office of the State Council of the Peoples Republic of China, Foreign Languages 
Press, Beijing 2000.

Zhongguo Zhengfu Baipishu (2000-2001), (White Papers of Chinese Government), Informa
tion Office of the State Council of the Peoples Republic of China, Foreign Languages 
Press, Beijing 2002.

Zhongguo Zhengfu Baipishu (2002-2004), (White Papers of Chinese Government), Informa
tion Office of the State Council of the Peoples Republic of China, Foreign Languages 
Press, Beijing 2005.

Zhongguo Zhengfu Baipishu (2005-2006), (White Papers of Chinese Government), Informa
tion Office of the State Council of the Peoples Republic of China, Foreign Languages 
Press, Beijing 2007.

Opracowania:

Admiral Zheng He & Southeast Asia, ed. L. Suryadinata, Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore 2005.

African perspectives on China in Africa, eds. F. Manji, S. Marks, Fahamu - Networks for Social 
Justice, Cape Town - Nairobi - Oxford 2007.

Ambler T„ Witzel M., Chao Xi, Doing Business in China, Routledge, New York 2009.
Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, red. M.F. Gawrycki, Wydawnictwo Adam Mar

szałek, Toruń 2007, Biblioteka Azji i Pacyfiku.
Andrews-Speed P., Energy Policy and Regulation in the Peoples Republic of China, Kluwer Law 

International, Hague 2004.
Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, t. 1: Przemiany polityczne i społeczne. Studia i 

szkice, red. K. Gawlikowski, Wydawnictw TRIO, Warszawa 2004.
Brautigam D., The Dragon’s Gift: the Real Story of China in Africa, Oxford University Press, 

New York 2009.



290 Bibliografia

Brzeziński Z., Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower, Basic 
Books, New York 2007.

Brzeziński Z., Wielka szachownica, przeł. T Wyżyński, Bertelsman Media, Sp. z o.o., Warsza
wa 1999, Politeja.

Business Insight. China. Practical Advice on Entry Strategy and Engagement, ed. J. Reuvid, 
Cambridge University Press, London-Philadelphia 2008.

Chan G., Chinas Compliance in Global Affairs. Trade, Arms Control, Environmental Protec
tion, Human Rights, Series on Contemporary China, t. 3, World Scientific Publishing Co. 
Pte. Ltd., Singapore 2006.

Changing Values in Asia. Their Impact on Governance and Development, ed. Han Sung-Joo, 
Tokyo - New York 1999.

Chi Fulin, Reform Determines Future of China, Foreign Languages Press, Beijing 2000.
Chi Fulin, Pressing Tasks of Chinas Economic Transition, Foreign Languages Press, 

Beijing 1996.
China. Power Sector Regulation in a Socialist Market Economy, eds. Shao Shiwei, Lu Zhengyong, 

N. Berrah, B. Tenenbaum, Zhao Jianping, World Bank Publications, Washington 1997, 
World Bank Discussion Paper No 361.

China, the United States, and the Global Economy, eds. Shuxun Chen, Wolf Ch. jr., RAND, 
Santa Monica, California 2001.

China’s Economic Reform at the Turn of the Century, ed. Chi Fulin, Foreign Languages Press, 
Beijing 2000.

China’s Economic Transformation Over 20 Years, ed. Wang Mengkui, Foreign Language Press, 
Beijing 2000.

China’s Great Economic Transformation, eds. L. Brandt, T.G. Rawski, Cambridge University 
Press, New York 2008.

China’s New Role in Africa and the South. A search for a new perspective, eds. D.G. Guerrero, 
F. Manji, Fahamu - Networks for Social Justice, Cape Town - Nairobi - Oxford 2008.

China’s Oil Rush in Africa, IAGS, Energy Security, LCDR Cindy Hurst, VII 2006.
Chinese Entrepreneurship and Asian Business Networks, eds. T. Menkhoff, S. Gerke, Routledge, 

New York 2002.
Cohen A., Kazakhstan: The Road to Independence. Energy Policy and the Birth of a Nation, Cen

tral Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program Joint Center, Singapore 2008.
Cole B.D., ‘Oil for the Lamps of China’ - Beijing’s 21s'- Century Search for Energy, National 

Defense University Press, Washington 2003, McNair Paper 67.
Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, 

Warszawa-Kraków 2000.
Dahl R., Stinebrickner B„ Współczesna analiza polityczna, przeł. P.M. Kazimierczak, Wydaw

nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Społeczeństwo Współczesne.
Dancing With Giants. China, India, and the Global Economy, eds. L.A. Winters, S. Yusuf, The 

World Bank, Washington 2007.
Developing China’s natural gas market: the energy policy challenges. International Energy 

Agency, Organization for Economic Co-operation and Development, International En
ergy Agency, 2002.

Dokąd zmierza świat?, red. A.D. Rotfeld, PISM, Warszawa 2008.
Ebel R.E., Energy and Geopolitics in China. Mixing Oil and Politics, A Report of the CSIS 

Energy and National Security Program, Center for Strategic and International Studies, 
Washington, XI 2009.



Bibliografía 291

Emmers R., Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia, Routledge, London - 
New York 2010.

Emmott B., Rivals. How the Power Struggle Between China, India and Japan will Shape Our 
Next Decade, Penguin Group, New York 2008.

Energy and Geopolitics in the South China Sea: Implications for ASEAN and Its Dialogue Part
ners, ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies, Report No. 8, ISEAS 
Publishing, Singapore 2009.

Flint C., Introduction to Geopolitics, Routledge, New York 2006.
Fitzgerald C.P., The Chinese View of their Place in the World, Oxford University Press, New 

York 1966.
Foster V., Butterfield W, Chuan Chen, Pushak N.. Building bridges: Chinas growing role as in

frastructure financier for Sub-Saharian Africa, World Bank Publication, Washington 2008.
Gacek Ł., Chińskie elity polityczne w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, 

Societas, 11.
Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obsza

rze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, PISM, Warszawa 2008.
Global Challenges and Local Responses. The East Asian experience, ed. Jang-Sup Shin, Routledge, 

New York 2007.
Haliżak E., Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Wy

dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Żurawia Papers, z. 10.
Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 1999.
He Shengda, Chen Minghua, Ma Yong&Kong Jianxun, Shiji Zhijiao de Dongmengyu Zhong- 

guo (ASEAN8cChina: At the Turn of the Century), China, Nationalities Publishing 
House, Yunnan 2001.

Hopkirk P., Obce diabły na Jedwabnym Szlaku, przeł. A. Bezpiańska-Oglęcka, Wydawnictwo 
Akademickie Dialog, Warszawa 2008.

Jean C., Geopolityka, przeł. T. Orłowski, J. Pawłowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław- Warszawa-Kraków 2007.

Kaczmarek T.T., Jarosz R., Czy ropa rządzi światem?, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd
goszcz-Warszawa 2006.

Kajdańska A., Kajdański E., Jedwab. Szlakami dżonek i karawan, Książka i Wiedza, 
Warszawa 2008.

Kambara T, Howe Ch., China and the Global Energy Crisis. Developments and Prospects for 
Chinas Oil and Natural Gas, MPG Books Ltd., Bodmin, Cornwall 2007.

Kang D.C., China Rising. Peace, Power, and Order in East Asia, Columbia University Press, 
New York 2007.

Keen B., Haynes K., A History of Latin America, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Com
pany, Boston - New York 2009.

Keohane R.O., Nye J.S., Power and Interdependence. World Politics in Transition, Little, Brown 
and Company, Boston-Toronto 1977.

Kim S.S., China's Quest for Security in the Post-Cold War World, Strategic Studies Institute, 
Carlisle Barracks, U.S. Army War College 1996.

Klare M.T., Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od 
importowanej ropy naftowej, przeł. A. Czerwiński, Agencja Wydawnicza i Reklamowa 
AKCES, Warszawa 2006, Myśl Polityczna.

Kurlantzick J., Charm Offensive. How Chinas Soft Power is Transforming the World, Yale Uni
versity Press, New Heaven - London 2007.



292 Bibliografia

Leonard M„ What Does China Think?, Fourth Estate, London 2008.
Levathes L., When China Ruled the Seas, Simon and Schuster, New York 1994.
Lévi-Strauss C., Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008. 
Lim Tai Wei, Oil and Gas in China. The New Energy Superpowers Relations with its Region, 

World Scientific Publishing, Singapore 2010.
Limlingan V.S., The Overseas Chinese in ASEAN: Business, Strategies and Management Prac

tices, Vita Development Corporation, Manila 1986.
Liu H., Pipeline Engineering, Lewis Publishers, Boca Raton - London - New York - Washing

ton 2003.
Mahan A.T., The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, Dover Publications, New 

York 1987.
Making New Partnership. A Rising China and Its Neighbors, red. Zhang Yunling, Social Aca

demic Press, Beijing 2008.
Malacca Straits. Environmental Profile, red. Chua Thia-eng, S.A. Ross, Huming Yu, GEF/ 

UNDP/IMO Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollu
tion in the East Asian Seas, Philippines 1997.

Maryański A., Halimarski A., Geografia ekonomiczna Azji Wschodniej, Państwowe Wydaw
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.

Merketos T.N., China’s energy geopolitics: the Shanghai Cooperation Organization and Central 
Asia, Routledge, New York 2009.

Moran Т.Н., Chinas Strategy to Secure Natural Resources: Risks, Dangers, and Opportunities, 
Peterson Institute for International Economics, Washington 2010.

Mowry G.E., The Era of Theodore Roosevelt and the Birth of Modern America 1900-1912, 
Harper, New York 1958.

Muni S.D., China Strategic Engagement with the New ASEAN. An Exploratory Study of Chinas 
Post-Cold War Political, Strategic and Economic Relations with Myanmar, Laos, Cambodia 
and Vietnam, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore 2002.

Myint-u Thant, Where China meets India. Burma and the New Crossroads of Asia, Faber and 
Faber Limited Bloomsbury House, London 2011.

Nowożytna historia Chin, red. R. Sławiński, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2005.

Nuclear Energy in China: AplOOO, Nuclear Power in China, China Atomic Energy Authority, 
Chinese Nuclear Society, Books, LLC, General Books 2010.

Nye J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, przeł. M. Madej, Wy
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, Stosunki Międzynarodowe. 
Podręcznik akademicki.

Nye J.S. jr., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. J. Zaborowski, Wydaw
nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Nye J.S. jr., Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, Basic Books, New 
York 1990.

O’Connor H„ Zmierzch naftowego imperium, przeł. T. Jaworski, Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 1964.

Overhold W.H, Asia, America, and the Transformation of Geopolitics, RAND, Cambridge Uni
versity Press, New York 2008.

Paine, S.C.M., Imperial Rivals: China, Russia, and Their Disputed Frontier, M.E. Sharpe, Inc., 
New York 1996.



Bibliografía 293

Picquart P., Imperium chińskie. Historia i teraźniejszość chińskiej diaspory, przeł. I. Kałużyń
ska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006, Temat Dnia.

Piracy in Southeast Asia. Status, Issues, and Responses, eds. D. Johnson, M. Valencia, Utopia 
Press Pte Ltd., Singapore 2005.

Power Shift: China and Asia's New Dynamics, ed. D.L. Shambaugh, University of California 
Press, Berkeley 2005.

Qiao Liang, Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare. Chinas Master Plan to Destroy America, 
Pan American Publishing Company, Panama 2002.

Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Rose L.A., Power at Sea: The age ofnavalism, 1890-1918, University of Missouri Press, Co
lumbia-London 2007.

Rowiński J., Morze Południowochińskie - region potencjalnego konfliktu w Azji, PISM, War
szawa 1990.

Saudi Arabia in the Balance. Political Economy, Society, Foreign Affairs, eds. P. Aarts, G. Non- 
neman, Hurst & Company, London 2005.

Seitz K., Chiny. Powrót olbrzyma, przeł. T. Mazur, Wydawnictwo Akademickie Dialog, War
szawa 2008, Dzieje Orientu.

Shambaugh D.L., Modernizing China's Military: Progress, Problems, and Prospects, University 
of California Press, Berkeley 2003.

Shulman M.R., Navalism and the Emergence of American Sea Power, 1882-1893, Naval Insti
tute Press, Annapolis 1995.

Simmons M.R., Twilight in the Desert. The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy, 
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005.

Simpfendorfer B„ The New Silk Road. How A Rising Arab Worlds Is Turning Away From The 
West And Rediscovering China, Palgrave Macmillan, New York 2009.

Streckner Downs E., Chinas Quest for Energy Security, RAND, Santa Monica, California 2000. 
Sunzi, Sunzi Bingfa (The Art of War), Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, Beijing 1997. 
Suryadinata L., China and the ASEAN States. The Ethnic Chinese Dimension, Marshall Caven

dish Academic, Singapore 2005.
Suryadinata L., Ethnic Chinese as Southeast Asians, Institute of Southeast Asian Studies, Sin

gapore 1997.
Sutter R.G., China’s Rise: Implications for U.S. Leadership in Asia, East-West Center, Washing

ton 2006, Policy Studies 21.
Swaine M.D., The Role of the Chinese Military in National Security Policymaking, RAND, San

ta Monica, California, revised edition 1998a.
Taylor R.T., Bogach V.S., China. A Strategy for International Assistance to Accelerate Renewable 

Energy Development, World Bank Publications, Washington 1998, World Bank Discus
sion Paper No 388.

The China Threat: Perception, Myths and Reality, eds. H. Yee, I. Storey, Routledge Curzon, 
London - New York 2002.

The Chinese Diaspora. Selected Essays, eds. Wang Ling-chi, Wang Gungwu, 1.1-2, Times Aca
demic Press, Singapore 1998.

The Geopolitics of Energy in South Asia, ed. M. Lail, Institute of Southeast Asian Studies, Sin
gapore 2009.

The New International Order In East Asia, ed. Kuang-sheng Liao, The Chinese University of 
Hong Kong, Hong Kong 1993.



294 Bibliografía

Trześniowski Z., Jak odkryć ropę naftową. Agencja Reklamowo-Wydawnicza media2, 
Kraków 2005.

Uhlig H., Jedwabny szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem, przeł. J. Danecki, Książ
nica, Katowice 2007.

Valencia M.J., Van Dyke J.M., Ludwig N.A., Sparing the Resources of the South China Sea, 
Martinus Nijhoff Publishers, Hague-Boston-London 1997.

Weidenbaum M.L., Hughes S., The bamboo network: how expatriate Chinese entrepreneurs are 
creating a new economic superpower in Asia, Free Press, New York 1996.

Xin Zhang, International Trade Regulation in China. Law and Policy, Hart Publishing, 
Oregon 2006.

Xinru Liu, The Silk Road. Overland Trade and Cultural Interactions in Eurasia, Oxford Uni
versity Press, Washington 1998.

Zapaśnik S., „Walczący islam" w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska. Wydaw
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, Monografie Fundacji na rzecz Na
uki Polskiej. Seria Humanistyczna.

Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. A. Bartnicki, Książka i Wie
dza, Warszawa 1996.

Zheng Bijian, Chinas Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian, 1997-2005, DC: Brookings Insti
tution Press, Washington 2005.

Netografia:

Africa the good news, http://www.africagoodnews.com
Al Arabiya, http://www.alarabiya.net
„The American Interest”, http://www.the-american-interest.com
„Arab News”, http://www.arabnews.com; http://archivearabnews.com
„Arabian Business”, http://www.arabianbusiness.com
„Asia Times”, http://www.atimes.com
Asian Development Bank, http://www.adb.org
AsiaNews.it, http://www.asianews.it
„The Australian”, http://www.theaustralian.com.au
Baza Danych Prawa Europejskiego, http://eur-law.eu
BBC, http://news.bbc.co.uk
„Beijing Review”, http://www.bjreview.com.cn
Beijing Traffic Management Bureau, http://www.bjjtgl.gov.cn
Bloomberg, http://www.bloomberg.com
British Petroleum, http://www.bp.com
Central Asia Online, http://centralasiaonline.com
China Aluminium Corporation (Chinalco), http://www.chalco.com.cn
China and Eurasia Forum Quarterly, http://www.silkroadstudies.org/new/inside/publica- 

tions/CEF_quarterly.htm
„China Brief”, http://www.jamestown.org/programs/chinabrief
„China Daily”, http://www.chinadaily.com.cn
China Guangdong Nuclear Power Corporation, http://www.cgnpc.com.cn

http://www.africagoodnews.com
http://www.alarabiya.net
http://www.the-american-interest.com
http://www.arabnews.com
http://archivearabnews.com
http://www.arabianbusiness.com
http://www.atimes.com
http://www.adb.org
AsiaNews.it
http://www.asianews.it
http://www.theaustralian.com.au
http://eur-law.eu
http://news.bbc.co.uk
http://www.bjreview.com.cn
http://www.bjjtgl.gov.cn
http://www.bloomberg.com
http://www.bp.com
http://centralasiaonline.com
http://www.chalco.com.cn
http://www.silkroadstudies.org/new/inside/publica-tions/CEF_quarterly.htm
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief
http://www.chinadaily.com.cn
http://www.cgnpc.com.cn


Bibliografía 295

China Mining, http://www.chinamining.org
China National Nuclear Corporation, http://www.cnnc.com.cn
China National Offshore Oil Company Ltd., http://www.cnoocltd.com/encnoocltd/ 

default shtml
China National Petroleum Corporation, http://www.cnpc.com.cn
„The China Post”, http://www.chinapost.com.tw
ChinaTaiwan.org, http://www.chinataiwan.org
Chosun, http://english.chosun.com
CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
CNN, http://cnn.com
Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org
Deloitte, http://www.deloitte.com
„The Economist”, http://www.economist.com
Energy Foundation, http://www.efchina.org
Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov
„Eurasia Daily Monitor”, http://www.jamestown.org/programs/edm
EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org
The Export-Import Bank of China, http://english.eximbankgov.cn
„Financial Times”, http://www.ft.com/home/uk
„Forbes”, http://www.forbes.com
Foreign Affairs, http://www.foreignaffairs.com
Foreign Ministry of Peoples Republic of China, http://www.fmprc.gov.cn
Forexyard, http://www.forexyard.com
„Fortune”, http://money.cnn.com/magazines/fortune
Forum on China-Africa Cooperation, http://www.focac.org; http://english.focacsummit.org
Fox Business, http://www.foxbusiness.com
Fox News, http://www.foxnews.com
„Gansu Economic Daily”, http://english.gscn.com.cn
„Global Times”, http://www.globaltimes.cn
Global Wind Energy Council, http://www.gwec.net
Globe and Mail, http://www.theglobeandmail.com
„GLOBEnergia. Odnawialne źródła energii”, http://www.globe-energy.pl
„The Guardian”, http://www.guardian.co.uk
Gulf oil and gas, http://www.gulfoilandgas.com
„Havana Journal”, http://havanajournal.com
„The Hindu”, http://www.thehindu.com
HydroWorld.com, http://www.hydroworld.com
Inter Press Service News Agency, http://ipsnews.net
Interfax, http://www.interfax.com
International Chamber of Commerce (ICC) - Commercial Crime Services (CCS), http:// 

www.icc-ccs.org
International Copper Study Group, http://www.icsg.org
„International Herald Tribune”, http://global.nytimes.com/7iht
International Institute for Strategic Studies (IISS), http://www.iiss.org
„The Irrawaddy”, http://www.irrawaddy.org
KGHM Polska Miedź, http://www.kghm.com.pl
„The Korea Times”, http://www.koreatimes.co.kr

http://www.chinamining.org
http://www.cnnc.com.cn
http://www.cnoocltd.com/encnoocltd/
http://www.cnpc.com.cn
http://www.chinapost.com.tw
ChinaTaiwan.org
http://www.chinataiwan.org
http://english.chosun.com
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
http://cnn.com
http://www.cfr.org
http://www.deloitte.com
http://www.economist.com
http://www.efchina.org
http://www.eia.doe.gov
http://www.jamestown.org/programs/edm
EurasiaNet.org
http://www.eurasianet.org
http://english.eximbankgov.cn
http://www.ft.com/home/uk
http://www.forbes.com
http://www.foreignaffairs.com
http://www.fmprc.gov.cn
http://www.forexyard.com
http://money.cnn.com/magazines/fortune
http://www.focac.org
http://english.focacsummit.org
http://www.foxbusiness.com
http://www.foxnews.com
http://english.gscn.com.cn
http://www.globaltimes.cn
http://www.gwec.net
http://www.theglobeandmail.com
http://www.globe-energy.pl
http://www.guardian.co.uk
http://www.gulfoilandgas.com
http://havanajournal.com
http://www.thehindu.com
HydroWorld.com
http://www.hydroworld.com
http://ipsnews.net
http://www.interfax.com
http://www.icc-ccs.org
http://www.icsg.org
http://global.nytimes.com/7iht
http://www.iiss.org
http://www.irrawaddy.org
http://www.kghm.com.pl
http://www.koreatimes.co.kr


296 Bibliografia

„Lao Voices”, http://laovoices.com
„Le Monde diplomatique”, http://www.monde-diplomatique.pl
„Los Angeles Times”, http://www.latimes.com
„Lusaka Times”, http://www.lusakatimes.com
„Manilia Times”, http://www.manilatimes.net
Mining Top News, http://miningtopnews.com
Ministerstwo Gospodarki RP, http://www.mg.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.msz.gov.pl
Ministry of Commerce PRC, http://english.mofcom.gov.cn
Ministry of Foreign Affairs PRC, http://www.mfa.gov.cn
Money News, http://www.moneynews.com
Naval War College Review, http://www.usnwc.edu
National Energy Administration, http://en.ndrc.gov.cn
„New Europe”, http://www.neurope.eu
„Newsweek”, http://www.newsweek.com
„The New York Times”, http://global.nytimes.com
„Oman Observer", http://main.omanobserver.om
Payvand News, http://www.payvand.com/news
„People’s Daily”, http://english.peopledaily.com.cn
Permanent Mission of the Peoples Republic of China to UN, http://www.china-un.org
Petrochina, http://www.petrochina.com.cn
Petromin Resources LTD, http://www.stockhouse.com
„Puls Biznesu”, http://www.pb.pl
Reuters, http://www.reuters.com
Reuters Africa, http://af.reuters.com
RIA Novosti, http://en.rian.ru
Rio Tinto, http://www.riotinto.com
Russia Today, http://rt.com
„Russian Analytical Digest”, http://www.isn.ethz.ch/analysis/rad
SABIC, http://www.sabic.com
„The Seattle Times”, http://seattletimes.com
„Seychelles Nation”, http://www.nation.se
„Shanghai Daily”, http://www.shanghaidaily.com
SinoDefence.com, http://www.sinodefence.com
Sinopec, http://english.sinopec.com
State Council PRC, China.org.cn, http://www.gov.cn
„Sudan Tribune”, http://www.sudantribune.com
SUSRIS, Saudi-US Relations Information Service, http://www.saudi-us-relations.org
„Taipei Times”, http://www.taipeitimes.com
„Teheran Times”, http://www.tehrantimes.com
„Tydzień na Wschodzie” (Ośrodek Studiów Wschodnich), http://www.osw.waw.pl/pl/ 

publikacje/Tydzien-na-Wschodzie
United Nations Environment Programme, http://www.unep.org
University of Hawai’i System, http://www.shaps.hawaii.edu
U.S. Geological Survey, http://www.usgs.gov
„USA Today”, http://www.usatoday.com
„Vietnam News”, http://vietnamnews.vnagency.com.vn

http://laovoices.com
http://www.monde-diplomatique.pl
http://www.latimes.com
http://www.lusakatimes.com
http://www.manilatimes.net
http://miningtopnews.com
http://www.mg.gov.pl
http://www.msz.gov.pl
http://english.mofcom.gov.cn
http://www.mfa.gov.cn
http://www.moneynews.com
http://www.usnwc.edu
http://en.ndrc.gov.cn
http://www.neurope.eu
http://www.newsweek.com
http://global.nytimes.com
http://main.omanobserver.om
http://www.payvand.com/news
http://english.peopledaily.com.cn
http://www.china-un.org
http://www.petrochina.com.cn
http://www.stockhouse.com
http://www.pb.pl
http://www.reuters.com
http://af.reuters.com
http://en.rian.ru
http://www.riotinto.com
http://rt.com
http://www.isn.ethz.ch/analysis/rad
http://www.sabic.com
http://seattletimes.com
http://www.nation.se
http://www.shanghaidaily.com
SinoDefence.com
http://www.sinodefence.com
http://english.sinopec.com
China.org.cn
http://www.gov.cn
http://www.sudantribune.com
http://www.saudi-us-relations.org
http://www.taipeitimes.com
http://www.tehrantimes.com
http://www.osw.waw.pl/pl/
http://www.unep.org
http://www.shaps.hawaii.edu
http://www.usgs.gov
http://www.usatoday.com
http://vietnamnews.vnagency.com.vn


Bibliografia 297

„The Wall Street Journal”, http://online.wsj.com
The White House. Office of the Press Secretary, http://www.america.gov
„Working Paper: International Politics & Security Issues Series” (Institute of Southeast Asian 

Studies), http://www.iseas.edu.sg/rpapers.htm
World Nuclear Association, http://www.world-nuclear.org
World Security Network, http://www.globalsecuritynews.com
„The Washington Post”, http://www.washingtonpost.com
„The Washington Times”, http://www.washingtontimes.com
Xinhua, http://news.xinhuanet.com/english
Zawya, Islamic Republic News Agency, http://www.zawya.com

http://online.wsj.com
http://www.america.gov
http://www.iseas.edu.sg/rpapers.htm
http://www.world-nuclear.org
http://www.globalsecuritynews.com
http://www.washingtonpost.com
http://www.washingtontimes.com
http://news.xinhuanet.com/english
http://www.zawya.com




Spis tabel

Tabela 1. Zagraniczne inwestycje w odniesieniu do poszczególnych
regionów (w %) - 2010................................................................................................................... 31

Tabela 2. Zagraniczne inwestycje z podziałem na sektory (w %) - 2010................................. 32
Tabela 3. Całkowita produkcja energii w Chinach z podziałem na sektory (w %)................ 39
Tabela 4. Całkowita konsumpcja energii w Chinach z podziałem na sektory (w %)........... 40
Tabela 5. Największe potwierdzone zasoby węgla - 2010............................................................ 41
Tabela 6. Największe potwierdzone krajowe zasoby węgla - 2010............................................ 42
Tabela 7. Najwięksi producenci węgla - 2010.................................................................................. 42
Tabela 8. Najwięksi konsumenci węgla - 2010................................................................................ 42
Tabela 9. Dziesięć największych regionów wydobywczych węgla w Chinach - 2008.......... 43
Tabela 10. Największe potwierdzone zasoby ropy naftowej - 2010......................................... 49
Tabela 11. Największe potwierdzone krajowe zasoby ropy naftowej - 2010......................... 49
Tabela 12. Wydobycie ropy naftowej w Chinach - 1949-1987.................................................. 51
Tabela 13. Najwięksi producenci ropy naftowej - 2010.............................................................. 51
Tabela 14. Najwięksi konsumenci ropy naftowej - 2010............................................................. 52
Tabela 15. Największe pola naftowe w Państwie Środka - I 2006............................................. 57
Tabela 16. Największe potwierdzone zasoby gazu ziemnego - 2010....................................... 63
Tabela 17. Największe potwierdzone krajowe zasoby gazu ziemnego - 2010....................... 63
Tabela 18. Najwięksi producenci gazu ziemnego - 2010............................................................ 64
Tabela 19. Najwięksi konsumenci gazu ziemnego - 2010........................................................... 65
Tabela 20. Prognoza wielkości konsumpcji gazu ziemnego

przez Chiny i Indie - 1990-2030 (w bln stóp3)....................................................................... 68
Tabela 21. Najwięksi inwestorzy w czyste technologie - 2009................................................... 74
Tabela 22. Rozkład chińskich inwestycji w czyste technologie

z podziałem na sektory - 2005-2010 (w %).............................................................................. 75
Tabela 23. Najwięksi inwestorzy w czyste technologie - 2010.................................................. 75
Tabela 24. Nowe moce zainstalowane w energetyce wiatrowej na świecie - 2010.............. 77
Tabela 25. Główne źródła dostaw ropy do Chin - 2009 (w tys. baryłek dziennie).............. 86
Tabela 26. Główne źródła dostaw ropy do Chin - 2010 (w tys. baryłek dziennie).............. 87
Tabela 27. Obroty handlowe Chin z krajami Bliskiego Wschodu

(w mld USD) - 2009....................................................................................................................... 89
Tabela 28. Opinie na temat Chin oraz Stanów Zjednoczonych

na Bliskim Wschodzie (na przykładzie wybranych krajów) - 2007................................. 105
Tabela 29. Obroty handlowe Chiny-Afryka - 1978-2009 (w mld USD)................................. 110
Tabela 30. Dystrybucja chińskich bezpośrednich inwestycji w Afryce - 2009...................... 111
Tabela 31. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w Afryce (w mld USD) - 2009.................... 113



300 Spis tabel

Tabela 32. Finansowe wsparcie projektów infrastrukturalnych przez Chiny w Afryce....... 123
Tabela 33. Obroty handlowe Chin z krajami Azji Centralnej (w mld USD) - 2009............ 157
Tabela 34. Produkcja uranu - 2003-2010 (w tonach).................................................................... 167
Tabela 35. Potwierdzone zasoby uranu - 2007................................................................................ 168
Tabela 36. Najwięksi partnerzy handlowi Chin w Ameryce Łacińskiej

(w mld USD) - 2009....................................................................................................................... 180
Tabela 37. Obroty handlowe Chin z krajami ASEAN (w mld USD) - 2009..........................  200
Tabela 38. Obroty handlowe Chin z Pakistanem - 2000-2009 (w mld USD)..........................221
Tabela 39. Obroty handlowe Chin z Indiami - 2000-2009 (w mld USD).................................231
Tabela 40. Metale ziem rzadkich.......................................................................................................... 249
Tabela 41. Światowa produkcja i rezerwy metali ziem rzadkich - 2010.................................. 250
Tabela 42. Asymetryczna współzależność i jej zastosowania....................................................... 265
Tabela 43. Trzy typy siły w ujęciu Josepha S. Nyea jr.......................................................................267
Tabela 44. Wykaz krajów najsłabiej rozwiniętych wedle klasyfikacji ONZ.............................. 274
Tabela 45. Pomoc udzielona przez Chiny krajom Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji

Południowo-Wschodniej - 2002-2007 (w min USD).............................................................277
Tabela 46. Rodzaje pomocy udzielonej przez Chiny w odniesieniu do

poszczególnych regionów - 2002-2007 (w min USD)............................................................277
Tabela 47. Pomoc udzielona przez Chiny w odniesieniu do poszczególnych

regionów - 2002-2007 (w min USD).......................................................................................... 277
Tabela 48. Pomoc udzielona przez Chiny z uwzględnieniem sektorów

w odniesieniu do poszczególnych regionów - 2002-2007 (w min USD)..........................278
Tabela 49. Rozmieszczenie geograficzne chińskich funduszy pomocy

zagranicznej - 2009..........................................................................................................................278
Tabela 50. Dystrybucja chińskiej pomocy zagranicznej w zależności

od poziomu dochodów krajów otrzymujących pomoc, stan na koniec 2009................  279
Tabela 51. Dystrybucja chińskich preferencyjnych kredytów z uwzględnieniem

sektorów gospodarczych krajów rozwijających się, stan na koniec 2009........................  279



Indeks geograficzny

Nie uwzględniono następujących haseł: Chiny (Chińska Republika Ludowa), Azja

Abbottabad 224
Abu Żabi 62
Addis Adeba 32, 107, 138
Afganistan 116, 155-158, 172, 177-178, 223, 

274, 285
Afryka 13, 21, 30-33, 38, 49, 59, 63, 86, 90- 

91, 100, 106-119, 121, 124, 128-129, 132- 
133,135,138-139,141-142,213,255-256, 
262, 270, 272-273, 274, 276-279, 284-285 

Aktobe 162
Alashankou 162
Alaska 61,151
Alberta 196-197
Algieria 64-65, 90,113,131
Almaty 157, 160, 164, 169
Ałtaj 160
Ameryka Łacińska 21, 31, 60, 153, 179-181, 

185, 187-191, 196, 273-274, 276-278
Ameryka Południowa 13, 30,190,192, 216 
Ameryka Północna 31, 41, 49, 63, 67 
Ameryka Środkowa 41,49, 63, 191 
amurski obwód 145-146
Andy 186
Angarsk 143
Anglia 37
Angola 30, 50, 86-87, 96, 112-113, 117-119, 

123, 137, 274
Anhui 43
Antarktyda 153
Arabia Saudyjska 49, 51, 60, 62-63, 65, 86-87, 

89-96, 118, 275
Argentyna 32, 68, 75, 100, 179-180, 187-189, 

275
Arktyka 150-153
Aruba 36,191
Astana 157, 160,163, 165-166, 168-169

Astara (Azerbejdżan) 100
Astara (Iran) 100
Aszchabad170-172
Atasu 162
Atyrau 162, 169
Australia 13, 35, 40, 42, 64, 81, 135, 166-168, 

201, 232-236, 250, 256, 275
Austria 68, 74-75, 172
Aynak 177
Azerbejdżan 100, 162

Bab Akkara, dzielnica Trypolisu 131
Bagdad 101
Bahia Pińa 192
Bahrajn 88-89
Baku 162
Bandung 106, 280
Bangkok 201
Bangladesz 215-216, 218, 231, 255, 257, 259, 

274
Bangueala 118
Baotao 251
Bayelsa 121
Bayonne 46
Belgia 74-75
Beludżystan 258
Benin 113, 140, 274
Beyneu 163
Bhopal 229
Bhutan 218, 274
Białoruś 156, 175, 228
Birma (Myanmar) 93,198-201,205,207,209- 

215, 218-219, 231, 255-259, 274
Biszkek 175,177
Bliski Wschód 13, 21, 30, 49, 59, 62 , 86, 90, 

104-105, 107, 129, 144, 211-213, 256-257



302 Indeks geograficzny

Boliwia 189-190,192
Borneo 203, 208
Boten 206-207
Bozymchak 165
Brasilia 133
Brazylia 22, 30, 52, 60-61, 74-75, 87, 97, 102, 

130-131, 133, 167-168, 179-181, 185, 
188-189, 192, 217, 225, 228, 245, 250, 
275, 285

Bruksela 169
Brunei 198-200, 219, 239, 247, 256
Buenos Aires 188
Bułgaria 74-75
Burkina Faso 108,274
Burundi 274

Cam Ranh, zatoka 262-263
Callao, archipelag 216
Canberra 232, 235
Cangyuan 210
Caracas 184
Ceyhan 162
Chambishi 120-121
Changbei 28
Changchun 47
Changji 160
Changqing 65
Changsha 247
Chaoyang 160
Chartum 124-125
Chengdu 247
Chevron 125
Chifeng 160
Chile 179-181, 187, 189-190,195, 256
Chittagong 216, 259
Chongqing 212, 258
Chuandongbei 28
Chubut189
Chuzestan 61, 97
Cieśnina Malakka 46, 151, 208-209, 213-214, 

216, 239, 255-257
Cieśnina Singapurska 216
Cieśnina Tajwańska 232, 239
Colombo 259-260
Comalapa 191
Curacao 191
Cypr 74-75

Czad 174
Czechy 74-75,167

Dadu 76
Dalbandin 259
Dalian 58, 65, 125
Dania 74-75, 152
Daqing 56-57, 143, 145-146
Dar es Salaam 119
Darfur 124, 272
Datong 43
Demokratyczna Republika Konga 112, 135- 

137, 272, 274
Dhaka 259
Dolina Orno 139
Dubaj 37,160
Dunhuang 87
Dushanzi 161
Duszanbe 155
Dżakarta 208
Dżibuti 32, 139, 274
Dżuba 124
Egipt 90, 105, 108, 113, 128, 137
Ekwador 180,186-187,191-192, 217
Erytrea 274
Estonia 74-75
Etiopia 32, 107-108, 123, 138-140, 272, 274
Eurazja 41,49, 63, 87
Europa 13, 31, 33-34, 36, 41, 49, 63, 87-88, 

100, 106, 112, 150, 153, 156, 172, 174- 
175, 178, 245, 263, 278

Falklandy 189
Filipiny 198-200, 209, 219-220, 239, 241-242, 

247, 256
Finlandia 74-75, 152
Firth of Forth, zatoka 37
Francja 37, 49, 76-77, 91, 150, 167, 225, 228, 

256, 275
Frankfurt 73
Fujairah 104
Fujian 66, 92-93, 251

Gambia 108, 274
Gansu 26, 56, 76, 160
Gaza 105
Gedaim 169
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Genewa 229
Gengma 210 
Ghana 32, 113, 137 
Ghazwin 100
Grangemouth 36-37 
Ganqimaodu 41 
Grecja 74-75, 237 
Grenlandia 151
Guangdong 26, 59, 66, 81-82, 103-104, 182-

183,204, 240, 251
Guangxi, Specjalny Region Autonomiczny

212,218, 240, 251 
Guantänamo 191 
Guizhou 43,70, 212 
Gwadar 223, 255, 257-259 
Gwinea 137,274 
Gwinea Równikowa 113, 272, 274 
Gwinea-Bissau 274

Hainan 218, 234 
Haiti 217, 274 
Hambantota 260
Hamburg 151 
Hami 78 
Hangzhou 112 
Hanoi 201, 206-207, 244, 262-263 
Harare 127
Hatgyi 213 
HatoRey 191 
Hawana 192
Haze 278 
Hebei 25,43, 65
Hefei 48
Heilongjiang 43, 50, 56 
Henan 25,43
Hiszpania 74, 76-77, 181 
Ho Chi Minh 206
Holandia 74-75,181 
Honduras 191 
Hongkong 141,164 
Horgos 170 
Horn River 197 
Huaibei 43
Huainan 43
Huangdo 58 
Hubei 80
Huizhou 28

Hunan 82,251

Ili 160
Indie 22, 32-33, 35, 42, 52, 59, 68, 72, 74, 76- 

77, 100, 104, 106, 130, 133, 147, 150, 152, 
154, 156, 158, 166-168, 172, 201, 214- 
215, 218, 221, 223-232, 242-245, 250, 
256, 258-260, 275

Indonezja 40, 42, 64-65, 100, 106, 135, 198- 
200, 207-209, 216, 219-220, 232, 247, 
255-256, 275

Iquitos 191
Irak 38, 49, 60-61, 64, 86-87, 89-90, 101, 116
Iran 49, 51, 61, 63-65, 86-87, 89-90, 96-100, 

154, 166, 170, 175, 259
Irkuck 143, 149
irkucki obwód 144
Irlandia 74-75
Irlandia Północna 37
Irawadi 213-214
Islamabad 224
Islandia 152
Izrael 96, 105, 228

Jamajka 195
Jangcy 54, 80
Japonia 42, 52, 55, 59, 65, 72, 140, 143, 152, 

166, 198, 201-202, 205, 232, 240, 244- 
245, 247-248, 252, 256-257, 275

Jawa 207-208, 241
Jeddah 91
Jekaterynburg 133,160
Jemen 89-90, 274
Jezioro Alberta 140
Jezioro Turkana 139
Jiangsu 54, 65, 70, 81, 204, 234
Jiangxi 82, 251
Jieyang 182
Jinan 48
Jinsha 76, 80
Jordania 89, 105, 168
Junggar 43
Junin 187

Kabul 177
Kachin 214
Kair 88, 268, 271
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Kalifornia 46
Kalimantan 208
Kambodża 198-201, 204-205, 207, 218-220, 

244, 256-257, 274
Kamerun 141
Kanada 50-52, 64-65,68, 74, 76, 78, 152, 166- 

168, 181, 196-197, 256, 275
Kanał Panamski 191
Kanał Sueski 85,151
Kanton 48, 59, 170, 247
Kapiri Mposhi 119
Karaczi 223, 259
Karaibskie Wyspy 180-181, 192, 194-196, 

273-274, 278
Kasumbalesa 136
Kaszgar 87,160
Kaszmir 223
Katar 50, 63-64, 66, 89-90, 98, 103
Katunayake 260
Kazachstan 30, 42, 50, 58, 61, 81, 85-87, 149, 

154, 156-171, 176, 178, 225, 228, 237
Kelang, dolina 202
Kenia 106,108,117, 139-140
Kenkiyak 162
Kiambu 117
Kingston 195
Kinszasa 135
Kinta, dolina
Kioto 72
Kirgistan 154, 156-160, 165, 174-177
Kiribati 274
Kisangani 136
Kogi 121
Kokang 210
Kolumbia 42, 180-181, 191-192,217
Kolumbia Brytyjska 197
Komory 274
Korea Południowa 52, 100,143,152,198,201, 

213, 244-245, 256, 259, 275
Korea Północna 152, 215, 228, 253, 280
Kostaryka 180-181, 191, 194-195, 217
Kotlina Dżungarska 87
Kotlina Fergańska 176
Kotlina Turfańska 160
Koźmino 143-144
Kra Isthmus, kanał 257
Kuala Lumpur 198,201, 203

Kuba 137, 180-181, 191-194
Kumkol 162
Kunming 199, 201,205,211-212,218
Kuryk 162
Kuwejt 49,51,61,86-87, 89,96,101,103-105, 

183
Kyaukphyu 212-213

Lagos 121
Łamu, archipelag 106
Lang Son 206
Lanzhou 160
Lao Cai 206
Laos 198-201, 205-207, 211, 218-220, 256
Lashio 212
Laverton 235
Lesoto 274
Lhasa 217
Lianyungang 54
Liaoning 25, 58, 65, 82-83, 204
Liban 89, 97, 105
Liberia 113,191,272, 274
Libia 50, 86-87, 90,112-115, 128-134
Lima 187
Lincang 210
Litwa 74-75
Londyn 33, 37
Luanda 118
Luang Namtha 206
Luang Prabang 206
Lubango 118
Lusaka 113, 120

Łotwa 74-75

Macclesfield Bank (Zhongsha), archipelag
239

Madagaskar 141, 274
Mahusekwa 128
Mahutaung 212
Malawi 108, 167, 274
Malediwy258, 261
Malezja 64, 198-203, 219-220, 239, 247, 250, 

256
Mali 274
Malindi 106
Malta 74
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Manam 88
Manas 177
Mandalay 212
Manili 209
Manta 191
Marao, wyspa 261
Maroko 105, 108, 113, 140
Marsylia 37
Matadi 136
Mauretania 274
Mauritius 108,112, 261-262
Mekka 106
Mekong 199, 207,211,213,218-219
Meksyk 51,68, 75,179-181, 275
Mendoza 189
Merida 184
Meszhed 179
Mirigama 260
Mohan 201
Mohe 145
Monachium 238
Mongolia 40-41, 81, 154, 158, 168, 225, 256
Mongolia Wewnętrzna, Specjalny Region Au

tonomiczny 25-26, 27, 41, 43, 45, 68, 76, 
82, 160, 251

Montney 197
Morze Andamańskie 255
Morze Arabskie 257
Morze Barentsa 61
Morze Chińskie 46
Morze Czarne 162
Morze Czerwone 85, 125
Morze Japońskie 143
Morze Jawajskie 208
Morze Kaspijskie 61, 162, 169,171-172
Morze Południowochińskie 26, 28, 57, 83, 

202, 208-209, 213, 216, 218, 239-247, 
255-257

Morze Północne 37,62
Morze Śródziemne 37
Morze Wschodniochińskie 57, 202, 247
Morze Żółte 28, 57
Moskwa 85, 100, 142-145, 147-149, 154-156, 

166, 169-170, 172, 183-184, 192, 196, 
215, 224, 262

Mozambik 112,274
Mundra 152

Muse 212-213

Nachodka 143
Nadmorski Kraj (Primorski Kraj) 143,148 
Nagqu 217
Nairobi 117
Nam Khan 213
Nam Lwe 213
Nam Ma 213
Nam Pung 213
Namangan 173
Namibe 118
Namibia 81,167-168,225
Nanay 191
Nankin 48
Nanning 100, 218
Nansha 103-104
Napo 186
Ndola 120
Nepal 218
New Delhi 33, 155, 224-228, 230-231, 260
Ngahlinetwin 213
Ngari 217
Nha Trang 262
Niemcy 37,42, 52, 65,68, 74-75, 77,127,130, 

167, 172, 256, 275
Niger 81, 129, 167-168, 272, 274
Nigeria 50, 64, 101, 113, 121-123, 140, 216, 

272
Ningbo 58
Ningdong 25
Ningxia, Specjalny Region Autonomiczny 25-

26, 76, 89, 224
Norwegia 64, 152
Nowa Zelandia 195, 201, 236,256
Noworosyjsk 162
Nowy Jork 33,275
Nowy Orlean 34

Ocean Arktyczny 151-152
Ocean Atlantycki 181, 263
Ocean Indyjski 151, 213, 255, 258, 260-262
Ocean Spokojny 30, 41, 49, 63, 143-144, 156, 

181, 201, 236, 253, 258, 262-263
Oceania 31, 235, 278
Ogaden 272
Oman 37,62, 86-87, 89,102
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Omnogovi Aymag 41 
Ordos 25
Oriente 186
Orinoko 61,95,183-185
Ormuz, cieśnina 106, 257
Osaka 34
Oslo 152
Osz 177
Ottawa 196-197
Oudomxay 207

Pakbeng 207
Pakistan 100, 137, 154-155, 158, 160, 167, 

172, 178, 195, 221-224, 228-229, 231, 
255-256, 259, 261

Pamir 174,178 
Panama 180,191
Pekin 9-10,12-18,22-24,29,33,35,46,48-49,

53, 57-58, 62-63, 65, 68, 78-79, 84-85, 88, 
91-93,97, 99, 104-119,122-128,130-135, 
137, 141-142, 146-156, 158, 160, 163- 
164, 168-169, 171, 173, 175, 177-182, 
184-186,191-192,194-196,198,201-202, 
205-206, 209-210,212-214,219-224, 230, 
232, 234, 236-237, 241-242, 244-248, 
252-253, 255-262, 268-272, 275-276, 
280-283, 285-286

Pendżab 223
Perak 202
Peru 179-181, 187-188, 191, 195, 216, 273
Petersburg 149
Phan Rang 262
Phenian 253
Phouc Tuv 240
Pingdingshan 43
Pjura 187
Poczdam 240
Polska 42, 68, 74-75
Portoryko 191
Portugalia 74-75
Półwysep Arabski 255
Pratas (Dongsha), archipelag 239-240
Przylądek Dobrej Nadziei 46
Punta Coca 192

Qamdo 217
Qingdao 27,48, 92

Qinghai 65, 76, 217
Qingtongxia 224
Qinshan 81 
Qinzhou 203 
Queensland 233 
Quito 186

Rakhin (Arakan) 212-213
Ras Jedir 129 
Raszt 100
Reina Beatriz 191
Republika Konga 112-113
Republika Południowej Afryki 42, 75, 101, 

108, 113, 131, 133-135, 140, 152, 167- 
168, 225, 275

Republika Środkowoafrykańska 274
Rijad 90-91,94-96
Rooppur 259
Roosevelt Roads 191
Rosja (Związek Sowiecki) 9, 13, 22, 30, 37, 

40-42, 50-52, 60, 63-66, 68, 72, 81, 86-87, 
97, 100, 130-131, 133, 142-144, 146-150, 
152, 154-156, 158, 163, 166-169, 171- 
172, 175-176, 178, 183, 191-192, 196, 
198, 201, 210, 215, 225-228, 245, 250, 
256, 259, 262-263, 275

Rudong 65
Ruili 212-213
Rumunia 74-75, 167, 172
Rwanda 274
Rzeka Perłowa 54
Rzeka Żółta 57
Sabah 202 
Saluin 213 
Salwador 191 
Samarakanda 160
Samoa 274
San Jose 194
Sanaga 141
Santa Cruz 189
Sanya 133
Sarawak 202-203 
Saskatchewan 36 
Senegal 274
Senkaku (Diaoyu) wyspy 202, 247-248, 252 
Seszele 108, 258,260-261
Shaanxi 25-26, 28, 41, 43-44, 56, 79, 82, 141
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Shan 210
Shandong 25-26,43, 57-58,204, 238,251 
Shanxi 25, 41, 43, 45, 68
Shenyang 247 
Shijiazhuang 48 
Shram El-Sheik 109
Shymkent 163
Sichuan 28, 43, 65, 69-70, 123, 204, 217, 251 
Sierra Leone 137, 274
Singapur 33-34, 37, 195, 198-202, 204, 213,

219, 256-257
Skoworodino 145-146
Słowacja 74-75 
Słowenia 74-75
Soczi 155
Somalia 151, 274
Soto Cano 191
Sri Lanka 231, 255-256,258-260
Stambuł 160,179
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 12- 

13, 15, 22-23, 30-31, 33, 35-36, 38, 40,
42, 47, 49-52, 55, 63-65, 67-69, 72, 74-75,
77, 82, 85, 88, 96, 103, 105, 112, 116-117, 
125-127, 143, 150, 152, 156, 167-168, 
172, 178-179, 181, 183, 191-192, 196, 
201-201,210, 224-225,227-229,232-233, 
237, 240, 245, 247, 250, 252, 256-259, 
262-263, 275, 282

Suazi 108
Sucumbios 186
Sudan 86-87, 112-113, 123-125, 128, 139, 

272, 274, 285
Sudan Południowy 124-125
Sulige 27 
Sumatra 208
Svalbard 152
Syberia 143-144,149
Syria 89-90
Szanghaj 48, 54, 66, 79, 151, 170, 236, 243, 

247
Szkocja 36-37
Szwajcaria 37
Szwecja 74-75, 78, 152, 256

Tadżykistan 154-158, 174, 176, 178 
Taiyuan 48
Tajlandia 198-201, 205-207, 211, 214, 218-

220, 256-257

Tajszet 143-144
Tajwan 12, 83, 108, 180, 237, 239, 239-240, 

245, 247, 276
Tangshan 65
Tanzania 108, 119-120,216, 274
Taping 213 
Tarim 65
Taszkient 173, 175,179 
Tbilisi 160
Teheran 97, 100,166 
Teksas 38, 68 
Terengganu 202 
Thai Nguyen 206 
Tianjin 48, 88, 93-94, 146, 202 
Tianshan 87
Tigray 138 
Timor Wschodni 256,274
Togo 140, 274
Tokio 14, 247-248 
Tombowa 118
Toronto 275
Trynidad i Tobago 195
Trypolis 129-131
Tunezja 90, 108,128,140
Turcja 75, 97, 100, 105,172, 175, 275 
Turkmenistan 63, 157, 162-163, 170-173,176 
Tuwalu 274
Tybet, Specjalny Region Autonomiczny 25, 

76,79,83,217

Uganda 117, 274
Ukraina 42, 156, 167-168, 228
Unia Europejska 74, 96, 156, 169, 172, 205, 

210, 232, 252, 271,275
Urugwaj 180
Urumqi 160, 179
Uzbekistan 81, 87, 154, 156-157, 160, 163,

166-168, 170-171, 173, 176, 179

Vientaine 201, 206
Vinh 206

Wanata 274
Wangrong 201 
Wasit 101
Waszyngton 38,45, 85, 97, 191-192, 227, 230,

244, 246, 262



Wenezuela 30, 36, 49, 51, 61, 64, 86, 95-96, 
169, 179-180, 182-185, 187, 192, 217

Węgry 74-75, 172
Wielka Brytania 15, 37, 74, 77, 82-83, 189, 

228, 239-240, 256, 275
Wietnam 40,198-202, 205-207, 214, 218-220, 

239-243, 245, 247, 252, 256, 262, 280
Władywostok 143
Włochy 65, 74-75, 78, 275
Wołogodońsk 147
Wuhan 48
Wybrzeże Kości Słoniowej 137
Wyspa Bożego Narodzenia 241
Wyspa Salomona 274
Wyspy Paracelskie (Xisha) 239-241, 247
Wyspy Spratly (Nansha) 239-242, 247
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 108, 274 
Wyżyna Tybetańska 218

Xian 48, 79, 87, 247
Xiamen 195,260
Xigaze 217
Xilinhot 160
Xining 217
Xinjiang, Specjalny Region Autonomiczny 

25, 41, 43, 45, 54, 56-58, 65, 68-69, 76- 
77,82,85,87,158-161,177-179,205,217, 
223-224

Yalong 76
Yangbajain 83

Yangon 213
Yantai 193
Yanzhou 43
Yinchuan 89
Yonjiang 58
Yulin 25
Yunnan 25, 76, 82, 93, 210, 213, 218

Zachodni Brzeg 105
Zachodnie Mashonald 128
Zagłębie Melut 126
Zambia 81, 108, 112-113, 119-120, 127, 136, 

273-274
Zatoka Adeńska 32, 151-152,216
Zatoka Bengalska 211, 257, 259
Zatoka Bohai 24, 28, 57, 253
Zatoka Meksykańska 34, 38, 60, 62, 193
Zatoka Omańska 255
Zatoka Perska 46, 85,98, 103, 255
Zatoka Tonkińska 242
Zhanjiang 104
Zhejiang 26, 58, 66, 81, 112, 204
Zhekang 210
Zhengzhou 48
Zhenhai 58
Zhoushan 58
Zimbabwe 81, 108, 126-128, 272-273
Zjednoczone Emiraty Arabskie 50-51,63,89- 

90, 96, 104
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