Łukasz Gacek jest adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Jest autorem
tyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (Kraków
2012) oraz we współautorem wraz z Ewą Trojnar książki Pokojowe negocjacje czy twarda
gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską (Kraków 2012), a także kilkudziesięciu
artykułów naukowych.

menty natury geopolitycznej oraz potencjał energetyczny regionu sprawiają, że na nowo
rozgrywa się tam Wielka Gra (Great Game) z udziałem licznych aktorów. […] Rywalizacja
o wpływy w Azji Centralnej toczy się na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Uczestniczą w niej zarówno państwa, jak i inni aktorzy w postaci korporacji międzynarodowych,
ugrupowań religijnych, ruchów terrorystycznych, separatystycznych oraz ekstremistycznych.
Z punktu widzenia Chin prymat w odniesieniu do regionu Azji Centralnej zyskują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, w tym również energetycznej. Podejmowanie współpracy ponadnarodowej w zakresie bezpieczeństwa połączone jest
z koniecznością zapewnienia stabilności na obszarach przygranicznych Chin. To zagadnienie należy rozpatrywać pod kątem zabezpieczenia integralności terytorialnej samych Chin.
Ważne miejsce zajmują tu inicjatywy realizowane wspólnie z krajami regionu związane ze
zwalczaniem terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. […] Chiny dostrzegają fakt, że rozszerzanie powiązań gospodarczych z krajami Azji Centralnej stwarza szansę na zdynamizowanie polityki rozwojowej oraz zmniejszenie ryzyka zaburzeń społecznych w zachodniej
części kraju. […] W kontekście współpracy gospodarczej Chin z krajami Azji Centralnej
ważne miejsce zajmuje płaszczyzna energetyczna. Wytwarza się tu bowiem relacja symbiotyczna pomiędzy centralnoazjatyckimi producentami energii a chińskim konsumentem.
Zabezpieczenie surowcowe pozwalające na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego stanowi podstawę legitymizacji rządzącej partii komunistycznej. Współpraca na
polu energetycznym z regionem Azji Centralnej służy ponadto częściowemu uniezależnie-
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CZĘŚĆ PIERWSZA

GEOPOLITYCZNY KONTEKST UDZIAŁU CHIN
W WIELKIEJ GRZE NA OBSZARZE AZJI CENTRALNEJ

I

HISTORIA KONTAKTÓW CHIN Z AZJĄ CENTRALNĄ

Początki Jedwabnego Szlaku
Chiny rozpoczęły poznawanie Azji Centralnej już w okresie starożytnym. Początek przypadał na czasy panowania dynastii Han (206 r. p.n.e.–220 r.).
W 139 r. p.n.e. szef służby pałacowej Zhang Qian został wysłany przez cesarza Wudi (141–87 r. p.n.e.) z misją dyplomatyczną na terytoria Azji Centralnej w celu pozyskania sojuszników do walki z wrogim plemieniem Xiongnu
(Hunowie). Zadanie polegało na dotarciu do państwa założonego przez plemię
Dayuezhi (cesarstwo Kuszanów), przegnane wcześniej przez Xiongnu ze swoich
dawnych pastwisk na zachód. Po przekroczeniu Rzeki Żółtej Zhang dostał się
jednak do niewoli Xiongnu. Po dziesięciu latach zdołał zbiec na zachód, co dało
mu sposobność do poznania leżących tam państw. Misja u Yuezhi nie przyniosła
zmierzonego skutku, zważywszy, że ci nie byli zainteresowani walką z Hunami. W tej sytuacji Zhangowi nie pozostało nic innego, jak powrócić w rodzime
strony. Droga powrotna wiodła przez Afganistan w kierunku Tybetu, jednak nie
okazała się na tyle dogodna, by bezpiecznie wrócić do domu. Zhang ponownie
znalazł się w niewoli Xiongnu. Tym razem jednak zdołał zbiec już po roku i dotrzeć w 126 r. p.n.e. do stolicy Chin Chang’anu. Wyprawa Zhanga obok tradycyjnego znaczenia dyplomatycznego okazała się niezwykle cenna pod wieloma
innymi względami. Posłużyła bowiem pozyskaniu informacji na temat historii,
uwarunkowań geograficzno-klimatycznych, jak również życia społecznego odwiedzanych ludów. W sprawozdaniach Zhanga pojawił się opis rzeki Ili, równin
i gór dzisiejszego Kirgistanu, stepów Kazachstanu na północ od Syr-darii, Buchary jak również południowo-zachodnich obszarów Uzbekistanu. Na podstawie
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informacji Zhanga w epoce Późniejszej Han opracowano mapy Azji Centralnej
i Środkowej. Oznaczono na nich ziemie Kangju, Yuezhi, określono związki plemienne Usuinów, Dawań, a także inne znane Chińczykom państwa Azji Środkowej. W Zapiskach historyka (Shi Ji) autorstwa Sima Qiana (ok. 145–86 r. p.n.e.)
pojawiła się informacja o Dawanie-Ferganie, pochodząca z pracy Zhang Qiana. To najstarszy chiński opis Kotliny Fergańskiej. Przypuszczalnie z Dawania
Chińczycy pozyskali wcześniej nieznane im nasiona lucerny i winorośli. Uprawy
z Fergany dotarły w ten sposób do Państwa Środka1. W jednym z księstw Fergany,
Kokandzie, na terytorium dzisiejszego Uzbekistanu, Zhang Qian miał styczność
z najlepszymi końmi, jakie wówczas znano. Dzięki tym relacjom, cesarz chiński
wysłał kilka posłannictw do Kokandu z prośbą o przekazanie tych koni do Chin.
Decyzja ta była pochodną strat poniesionych w dotychczasowych ekspedycjach
wojskowych. Tylko w czasie walk z Xiongnu w latach 121–119 r. p.n.e. stracono ponad 100 tys. koni. Kiedy zabiegi dyplomatyczne nie odniosły skutku,
cesarz wysłał do Kokandu swoją armię, co zaowocowało podpisaniem stosownego układu umożliwiającego pozyskiwanie koni z tego obszaru. Hodowla koni
z Kokandu miała dla Chin niebagatelne znaczenie w kontekście dokonywanych
w tym czasie podbojów militarnych2.
Dzięki wyprawom Zhang Qiana za panowania cesarza Wudi rozwinięto sieć
kontaktów zagranicznych z krajami Azji Centralnej i Azji Zachodniej. Za Hanów
wyprawy docierały do Dayuan (Fergana we wschodniej części Uzbekistanu),
Kangju (wzdłuż biegu rzeki Syr-daria w Kazachstanie), Daxia (Baktria), Anxi
(Partia na obszarze dzisiejszego Iranu) oraz Kuandu (na subkontynencie indyjskim). Hanowie od tego momentu rokrocznie wysyłali od pięciu do tuzina misji
w kierunku zachodnim. Każda z nich liczyła od stu do kilkuset osób. Produkty z imperium Hanów, wśród których dominował jedwab, trafiały dzięki temu
do krajów zachodnich3. Edward Kajdański zwracał uwagę na ciekawy aspekt towarzyszący tym wymianom, podkreślając, że w pierwszych wiekach naszej ery
lądowymi szlakami handlowymi pomiędzy Wschodem a Zachodem na całej jego
długości przemieszczały się jedynie towary, podczas gdy kupcy „zmieniali się,
przekazując sobie towary na zasadzie sztafety: część wschodnią do Dunhuangu
lub Loulanu (Krorainy) obsługiwali przeważnie kupcy chińscy, część środkową
od Dunhuangu przez oazy w basenie Tarymu i dalej przez Baktrię i Sogdianę
A.A. Azatjan, M.I. Biełow, N.A. Gwozdiecki, L.G. Kamanin, E.M. Murzajew, R.L. Jugaj, His
toria poznania radzieckiej Azji, tłum. S. Lipko, PWN, Warszawa 1979, s. 115.
2
H. Uhlig, Jedwabny szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem, tłum. J. Danecki,
Wydawnictwo Książnica, Katowice 2007, s. 40–41.
3
An Outline History of China, red. Bai Shouyi, Foreign Language Press, Beijing 2002, s. 128–129.
1
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– kupcy sogdyjscy, przez państwo Partów – Partowie, jego zaś część zachodnią –
Grecy, Syryjczycy i Żydzi”4.
W okresie późniejszej dynastii Han liczne działania dyplomatyczne w Azji
Centralnej podejmował cesarski generał Ban Chao. Będąc odpowiedzialnym
za zarząd nad Regionami Zachodnimi, angażował się w walki z Hunami. Po zwycięstwie cesarstwa chińskiego nad Północnymi Hunami w 94 r. ponad pięćdziesiąt państewek Azji Środkowej nawiązało relacje dyplomatyczne z Chinami.
W 97 r. Ban Chao wysłał do Rzymu poselstwo na czele z Gan Yingiem. Ten
dotarł jedynie do dzisiejszego Iranu, niemniej wyprawa otworzyła nowe możliwości do podróżowania na zachód. Działalność Ban Chao w Azji Środkowej
prowadzona w latach 73–102 doprowadziła do nawiązania rozległych kontaktów
dyplomatycznych5.
Po upadku dynastii Han Chiny pogrążyły się na niemal cztery stulecia w walkach wewnętrznych. Tym negatywnym zjawiskom towarzyszyły najazdy plemion koczowniczych z północy i zachodu. Cywilizacja chińska jednak przetrwała, zachowując dotychczasową ciągłość.
W okresie rozbicia państwa kontakty z Azją Środkową nadal były podtrzymywane. W 399 r. mnich Fa Xian wyruszył w podróż na zachód w celu poszukiwania świętych ksiąg buddyjskich. Do Chin powrócił po piętnastu latach.
Jego dzieło Zapiski z krajów buddyjskich (Fo Guo Ji) przedstawiało rozwój buddyzmu, środowisko geograficzne i zwyczaje Indii, Pakistanu, Nepalu oraz Sri
Lanki. Opisywało również szlaki komunikacyjne zarówno morskie, jak i lądowe,
łączące Chiny ze światem zewnętrznym6.
W 424 r. do Chin przybyli kupcy i rzemieślnicy z kraju Dayuezhi. Chińczycy
mieli nauczyć się sztuki odlewania szkła od przybyłych artystów z Azji Środkowej. Przywożono również duże ilości kamieni szlachetnych i półszlachetnych
oraz lekarstw7.
Już w okresie rozbicia następowało upowszechnianie buddyzmu w Chinach.
Początkowo religia była postrzegana jako obca, propagowana głównie w kręgach cudzoziemców. Jej zasięg ograniczał się przede wszystkim do stolicy oraz
dużych miast. Sytuacja uległa zmianie po upadku późniejszej dynastii Han.
Wzrost znaczenia buddyzmu wiązał się ze stopniowym słabnięciem wpływów
4
A. Kajdańska, E. Kajdański, Jedwab. Szlakami dżonek i karawan, Książka i Wiedza, Warszawa
2008, s. 190.
5
Dzieje Chin. Zarys, red. Szang Jüe, tłum. W. Rodziński, PWN, Warszawa 1960, s. 93.
6
Traditional Chinese Culture, red. Zhang Qizhi, Foreign Language Press, Beijing 2010, s. 104–
–105; An Outline History of China, s. 169.
7
B. Gafurow, Dzieje i kultura Azji Centralnej. Prehistoria – Starożytność – Średniowiecze, tłum.
S. Michalski, PIW, Warszawa 1978, s. 248, 250.
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myśli konfucjańskiej. Swoją pozycję buddyzm umocnił najpierw w Chinach Północnych. Już na początku V w. na północy większość społeczeństwa przeszła
na nową wiarę. Popularność buddyzmu stanowiła pochodną ożywionych kontaktów z Azją Centralną. Wielu mnichów buddyjskich przemierzało drogę z Indii
właśnie przez te terytoria, docierając do Państwa Środka. Postępował w tym czasie proces asymilacji Chińczyków z ludnością najeźdźczą. Założyciele dynastii
Sui (589–618 r. n.e.) oraz Tang (618–906 r. n.e.) byli powiązani małżeństwami
z koczowniczymi rodami plemiennymi. Istniały wówczas ścisłe związki tych klanów z Azją Centralną zarówno w sensie dyplomatycznym, jak i handlowym.

Intensywny rozwój relacji z Azją Centralną od czasów
panowania dynastii Tang
W 629 r. za panowania dynastii Tang (618–906 r. n.e.) w drogę do Indii przez
Azję Centralną wyruszył buddyjski mnich Xuan Zang w celu pogłębienia wiedzy
na temat tej religii. Po osiągnięciu Xinjiangu przemieszczał się wzdłuż doliny Tarymu do przełęczy Bedel. Dalej wędrował wzdłuż jeziora Issyk-kul i doliny Czu
(w dzisiejszym Kirgistanie), przez Czymkent (Szymkent), Dżambuł, Taszkient,
Samarkandę i Bucharę (w Kazachstanie i Uzbekistanie), dolny bieg Wachszu
i rzekę Piandż (w Tadżykistanie), Badachszan (w Afganistanie) do indyjskiego
miasta Peszawar. W swoim dziele Zapiski o krajach Zachodu (Da Tang Xiyu Ji)
z 648 r. zawarł opisy lodowców Tianshan, jeziora Issyk-kul, rzeki Naryn, pojawiła się nazwa Pamir, wiadomości z zakresu przyrody napotkanych obszarów,
a także życia społeczno-gospodarczego i religijnego tamtejszych ludów. Zwracał
uwagę również na siłę buddyzmu w wielu miastach Azji Centralnej8.
Za Tangów wojska chińskie docierały do Azji Centralnej. Chińskie prefektury znalazły się na zachód od Pamiru, co stworzyło nowe możliwości w kontaktach handlowych poprzez Jedwabny Szlak. W okresie panowania dynastii Tang
z Azji Środkowej docierały duże transporty koni. Miały one ogromne znaczenie
dla transportu żołnierzy i sprzętu w czasie walk z mobilnymi nomadami. W momencie ustanawiania dynastii w VII w. dysponowano zaledwie 5 tys. koni. Potem
ta liczba wzrosła do kilkuset tysięcy. Sprowadzano niewielkie konie z Północy
oraz rumaki z Zachodu. W VIII stuleciu z rozległych równin i bogatych miast
Transoksanii i pobliskich gór przybywały konie z domieszką krwi arabskiej.
8

A.A. Azatjan, i in., Historia poznania…, s. 116–118.
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W okresie panowania Tangów w związku z rozszerzaniem się terytorium państwa w kierunku Azji Centralnej pojawiła się również potrzeba pozyskiwania
wielbłądów. Przybywały one do Chin w formie prezentów dla tronu, trybutu,
towarów kupieckich bądź jako łupy wojenne. Ujgurowie i Tybetańczycy przesłali wielbłądy na dwór cesarski. Przybyły również w misjach z Chumul na rzece
Manas, z Turach oraz Chotanu9.
W tym czasie intensywnie rozwijały się relacje z Persją, ze światem arabskim
oraz z cesarstwem bizantyjskim. Zaowocowało to pojawieniem się w Chinach
przedstawicieli licznych wyznań, wśród których należy wymienić manicheizm,
zoroastryzm czy nestorianizm. W VIII w. nastąpiło załamanie w państwie Tangów
w związku z najazdami z zewnątrz. Tybetańczycy wznowili ataki na Azję Środkową. Tylko fakt nieustannej rywalizacji Tybetańczyków z Ujgurami pozwolił
wówczas Tangom utrzymać dotychczasową pozycję. Ostatnie wielkie wyprawy
Tangów na obszar Azji Centralnej miały miejsce w latach 30. i 40. VIII stulecia. Generał koreański w ich służbie Gao Xianzhi walczył w górach Pamir oraz
brał aktywny udział w zbrojnych potyczkach pomiędzy Ferganą a Taszkientem.
Ostatecznie Chińczycy narzucili zwierzchnictwo władcy Taszkientu. Nie na długo jednak, gdyż ten odrzucił warunki, za co przyszło mu zapłacić głową. Jego
syn w tych okolicznościach zwrócił się o pomoc do Arabów w Samarkandzie.
W 751 r. nad rzeką Tałas doszło do decydującego starcia, z którego zwycięsko
wyszli Arabowie. Chiny utraciły tym samym prymat na tych obszarach na długi
czas. Klęska Chińczyków w Azji Centralnej była pośrednio pochodną wydarzeń
wewnątrz kraju. Rebelia An Lushana w latach 755–763 doprowadziła do wycofania znaczących sił wojskowych z obszaru Xinjiangu. Chińczycy powrócili tam
dopiero w czasie panowania ostatniej dynastii mandżurskiej10. Ciekawostką pozostaje fakt, że po bitwie nad Tałas do niewoli arabskiej trafili chińscy rzemieślnicy, dzięki którym mieszkańcy Samarkandy mogli się zaznajomić z tajnikami
produkcji papieru11.
W okresie panowania dynastii Song (960–1279) sojusze zawierane z różnymi konfiguracjami politycznymi w Azji Centralnej nie miały mocnych podstaw.
Brak szerszych kontaktów komplikował położenie państwa, ponieważ utrudniał
pozyskiwanie koni dla wojska. Sytuacja zmieniła się w momencie podbojów
Szerzej zob.: E.H. Schafer, The Golden Peaches of Samarkand. A Study of T’ang Exotics, University of California Press, London 1963, s. 58–70.
10
J.A. Milward, P.C. Perdue, Political and Cultural History of the Xinjiang Region through
the Late Nineteenth Century, w: Xinjiang. China’s Muslim Borderland, red. S.F. Starr, M.E. Sharpe,
New York 2004, s. 38–39.
11
Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 1996, s. 75.
9
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chana mongolskiego Czyngis-chana w XIII w. Wyprawy w kierunku Azji Centralnej Mongołowie planowali niezwykle precyzyjnie, analizując zdobywane
od kupców informacje na temat potencjału militarnego wroga. Dzięki Mongołom
ponownie można było zaobserwować ożywienie w kontaktach z Azją Centralną.
Następował wówczas intensywny rozwój handlu lądowego. Z XIII w. pochodzi
kolejny niezwykły opis Azji Centralnej dokonany przez chińskiego podróżnika
Qiu Chuji (znanego również jako Chang Chunzi). W 1221 r. wyruszył on na zaproszenie Czyngis-chana do Turkiestanu. Podróż trwająca dwa lata rozpoczęła
się w Pekinie i wiodła przez stepy mongolskie do Azji Środkowej. Obszerne sprawozdanie z tej podróży przygotowywane wespół z jego uczniem Li Jichangiem
zostało zawarte w pracy autorstwa Qiu pod tytułem Podróż na Zachód (Xiyou Ji)
w detalach przedstawiającej Azję Centralną. Opisana trasa wiodła przez północno-wschodni Kazachstan, północną Kirgizję, dolinę Czu, rzeki Tałas i Syr-darię,
Samarkandę, następnie rzekę Amu-darię aż do Bałchu. W sprawozdaniu z podróży zawarto precyzyjne dane dotyczące geografii i klimatu Azji Centralnej12.

Spadek znaczenia lądowych tras handlowych i podbój
Azji Środkowej przez Rosję
Po upadku dynastii mongolskiej Yuan (1279–1368) w Chinach władzę przejęła
rodzima dynastia Ming (1368–1644). Tymczasem w latach 70. XIV w. na obszarze Azji Centralnej swoje wpływy ugruntował kolejny wielki zdobywca Timur
(Tamerlan). Sukcesy w podboju znacznych terytoriów skłoniły go do podjęcia
pod koniec wieku przygotowań do wyprawy na Chiny. Jego śmierć w lutym
1405 r. doprowadziła do zmiany tych planów. Zagrożenie ze strony Timura zapewne było jedną z przyczyn podjęcia przez chińskiego cesarza Yongle decyzji o wielkich wyprawach morskich, na czele których stanął admirał Zheng He.
Jednym z zasadniczych celów pierwszej wyprawy przeprowadzonej w latach
1405–1407 było zapewne pozyskanie sojuszników na morzach zachodnich
do walki z Timurem.
W okresie późniejszym cesarz Yongle utrzymywał kontakty z przedstawicielami Timurydów, przede wszystkim z synem Timura Szahruchem w Heracie oraz
wnukiem Uług Begiem w Samarkandzie. Świadczą o tym wyprawy Chen Chenga
do Heratu w latach 1414–1415, 1416–1417 oraz 1420–1421, jak również eunucha
12

A.A. Azatjan, i in., Historia poznania…, s. 134–135.
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Li Da w latach 1418–1419. Równolegle wielu władców z Azji Centralnej przysyłało wielkie misje do Państwa Środka. Dzięki temu Chiny utrzymywały sieć rozległych kontaktów z obszarami zachodnimi zarówno na polu dyplomatycznym,
jak i handlowym. Późniejsze polityczne zmiany w regionie w XVII w. związane
z upadkiem Timurydów i wykształceniem się wielu nowych potęg plemiennych,
głównie pod przewodnictwem Kazachów, Kirgizów oraz Turkmenów, doprowadziły do osłabienia wzajemnych relacji13. To czas, kiedy Jedwabny Szlak zaczął
tracić sukcesywnie na znaczeniu. Wielkie odkrycia geograficzne doprowadziły
do zmian w przebiegu międzynarodowych tras handlowych. Od tego momentu
prymat zaczęły zyskiwać bezpieczniejsze morskie szlaki komunikacyjne. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że w XVII w. chanaty środkowoazjatyckie
prowadziły nieustanne walki wewnętrzne. Lokalni przywódcy w żaden sposób
nie mogli wówczas zapewnić nawet minimalnych warunków bezpieczeństwa
kupcom przemieszczającym się przez te terytoria.
Od XVI w. swoją obecność w Azji Środkowej zaczęła ugruntowywać coraz
wyraźniej Rosja carska. W czasach panowania Piotra I rozszerzono kontakty handlowe z chanatami środkowoazjatyckimi. W kolejnym stuleciu Rosjanie przystąpili do umocnienia swoich wpływów w krajach kazachskich.
W pierwszej połowie XVII w. na terytorium Dżungarii władzę zdobyła federacja plemienia mongolskiego Kałmuków, inaczej określanych mianem Ojratów,
która utworzyła chanat dżungarski. W następnym wieku chanat przeżywał swój
okres świetności za panowania Gałdana Cerena, rozszerzając swoje panowanie
na terytoria zachodnie. W tym czasie dochodziło również do starć z Chinami
rządzonymi przez mandżurską dynastię Qing (1644–1911). Przyczyną była chęć
opanowania przez chanat terytoriów wschodniej Mongolii, nominalnie podległej Chinom. Po śmierci Gałdana Cerena w 1745 r. karta się jednak odwróciła.
W Dżungarii wybuchły walki wewnętrzne. Chiny, wykorzystując chwilowe osłabienie wroga, wkroczyły w 1755 r. do Dżungarii i narzuciły w ciągu trzech lat
swoje zwierzchnictwo. Do cesarstwa przyłączono wtedy także obszary Kaszgarii. Opanowanie Dżungarii pozwoliło Chinom uzyskać wpływ na społeczności
kazachskie w Azji Centralnej.
Władcy kazachskich ord balansowali w tym czasie pomiędzy Rosją a Chinami. Ta pierwsza sukcesywnie zdobywała jednak przewagę. W XIX w. Rosja
przystąpiła do podporządkowywania obszarów środkowoazjatyckich, likwidując
odrębność administracyjną kazachskich ord. Do lat 80. XIX w. kontrolowała już
J.W. Dardess, Ming China, 1368–1644. A Concise History of a Resilient Empire, Rowman
& Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Maryland 2012, s. 13.
13
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cały region. Chiny z kolei rozciągnęły w XVII w. kontrolę nad wschodnim obszarem Xinjiangu (dawny Turkiestan Wschodni), a w ciągu kolejnych dziesięcioleci
jego zachodnią częścią. Podbojom towarzyszyły powstania zbrojne skierowane
przeciwko obcemu panowaniu. Wiele z nich było inspirowanych przez carską
Rosję. W latach 60. XIX w. Turkiestan Wschodni uniezależnił się nawet od Chin,
kiedy władzę nad tym obszarem uzyskał Jakub Beg, mający poparcie ze strony Rosji. Dopiero w 1881 r. podpisano traktat chińsko-rosyjski w Petersburgu,
na mocy którego Chiny odzyskały kontrolę nad obszarem dzisiejszego Xinjiangu. Wystąpienia przeciwko władzy Mandżurów trwały jednak do momentu ich
upadku w 1911 r. W pierwszych latach po utworzeniu Republiki Chińskiej nowe
władze doprowadziły do ustabilizowania sytuacji w regionie, tłumiąc lokalne
powstania.
Tymczasem w latach 20. XX w. po dojściu do władzy bolszewików w Rosji
na zajętych terenach Azji Centralnej dokonano sztucznego podziału na pięć autonomicznych republik sowieckich. Obszary te przez następne kilkadziesiąt lat
pozostawały zależne zarówno pod względem polityczno-ustrojowym, jak i gospodarczym od Związku Radzieckiego. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1991 r.,
kiedy w następstwie rozpadu ZSRR powstały nowe niepodległe państwa w regionie: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan.

II

ROLA REGIONU AZJI CENTRALNEJ WE WSPÓŁCZESNYCH
STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Luka analityczna
Region Azji Centralnej dzięki pokaźnym zasobom surowców naturalnych odgrywa istotną rolę w dziedzinie energetycznej. Należy pamiętać jednak, że gospodarki państw tego obszaru pozostają uzależnione od zagranicznych rynków
zbytu oraz braku wystarczającej infrastruktury przesyłowej. Wyłania się zatem
kilka kwestii do podjęcia rozszerzonej dyskusji na temat przyszłości rozwojowej
tych państw oraz rzeczywistej i potencjalnej współpracy z zagranicznymi partnerami. Nie mniej istotne będzie pytanie, w jaki sposób będą się kształtować relacje pomiędzy wielkimi graczami na tym obszarze? Jakie instrumenty polityczne,
gospodarcze i kulturowe są i będą wykorzystywane w budowaniu pozycji regionalnej? W jakim stopniu kwestie ideologiczne będą wpływać na sposób wyboru partnera współpracy przez lokalnych decydentów? Kolejne zagadnienia będą
dotyczyć uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych określających schemat
działania w warunkach wzajemnej rywalizacji mocarstw oraz kształtowania się
relacji pomiędzy nimi o ograniczone eurazjatyckie zasoby surowcowe. W jakim
stopniu uzależnienie od energii będące cechą wielkich graczy będzie wpływało
na przestrzeń polityczną krajów regionu, ich swobodę działania i pole manewru?
I wreszcie, w jaki sposób będzie następowało dostosowywanie się do wyzwań
czasu i zmian w geopolityce energetycznej?
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Problem analityczny / teoria
Region Azji Centralnej w niniejszym opracowaniu został wyodrębniony na podstawie kryterium geograficznego, obejmując pięć państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r., tj. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan,
Turkmenistan oraz Uzbekistan. Właściwością wyodrębnionego obszaru jest
brak dostępu do morza otwartego. Zastosowano tu wąskie rozumienie tego terminu. W szerokim ujęciu odnosi się on bowiem także do północnych terenów
Afganistanu, Indii, Pakistanu, północno-wschodniego Iranu, południowej Syberii,
Mongolii, jak również części Tybetu. W pracy występuje termin Azja Centralna
zamiast często pojawiającego się na gruncie polskim określenia Azja Środkowa,
którym opisywano ziemie leżące pomiędzy Morzem Kaspijskim a Afganistanem
i chińskim Xinjiangiem. W tym ostatnim określeniu trudno jednak ująć w całości
terytoria wspomnianych pięciu republik.
Tabela 1. Państwa Azji Centralnej – podstawowe charakterystyki
Populacja
(osób)

Gęstość zaludnienia
(na km²)

2 724,9

16 675,4 (2011)

6

Kirgistan

199,9

5 551,9 (2011)

28

Tadżykistan

143,1

7 616,8 (2011)

54,5

Turkmenistan

491,2

6 746,0 (2006)

14

Uzbekistan

448,9

29 600,0 (2011)

56

Państwo
Kazachstan

Powierzchnia
(w tys. km²)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Interstate Statistical Committee of the Com
monwealth of Independent States, http://cisstat.ru/eng/frame_about.htm (21 X 2012)

Zasadniczy problem badawczy podjęty w toku przygotowania tego opracowania dotyczył sposobów budowy zrównoważonych relacji pomiędzy centralnoazjatyckimi dostawcami energii a jej zewnętrznymi odbiorcami. W tym przypadku najwięcej miejsca poświęcono analizie chińskiej polityki energetycznej
w odniesieniu do regionu Azji Centralnej. Badania starały się również uwzględnić geopolityczny kontekst działań wśród innych wpływowych graczy w regionie, przede wszystkim Rosji.
Współcześnie Azja Centralna ponownie znalazła się w centrum światowej
uwagi. Argumenty natury geopolitycznej oraz potencjał energetyczny regionu
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sprawiają, że na nowo rozgrywa się tam Wielka Gra (Great Game) z udziałem
licznych aktorów. Termin Wielkiej Gry został użyty po raz pierwszy na określenie
rywalizacji pomiędzy Imperium Brytyjskim a Rosją w XIX stuleciu, której celem
było zdobycie kontroli nad rozległym terytorium Azji Centralnej. Spopularyzował go Rudyard Kipling w swojej powieści Kim z 1901 r.14 Autorem zaś samego
sformułowania był brytyjski kapitan Arthur Conolly. W krótkim odstępie czasu
określenie zyskało niezwykłą popularność15. Dzisiaj ponownie jest wykorzystywane do opisywania wzajemnych relacji w regionie, szczególnie w płaszczyźnie
zaciętej rywalizacji o dostęp do tamtejszych zasobów energii16. Wraz ze zmianami w sytuacji politycznej w regionie, pojawiło się wiele państw pragnących
rozszerzyć tam swoje wpływy.
Zdaniem Anthony Bubalo oraz Malcolma Cooka (Lowy Institute) energetyka pozostaje kluczowym czynnikiem w rosnących powiązaniach gospodarczych w Azji. Niepewność dotycząca energii oraz zasobów staje się źródłem
konkurencji pomiędzy państwami azjatyckimi. Dostrzegając wzrost znaczenia
takich potęg, jak Chiny i Indie oraz uwzględniając dotychczasową rolę Rosji,
należy spojrzeć na Azję poprzez pryzmat horyzontalny i kontynentalny. Postrzeganie Azji w kategoriach rozwoju pionowego jest zbyt przestarzałe. W tych
okolicznościach zwraca uwagę horyzontalny rozwój powiązań ekonomicznych
występujących na ogromnej przestrzeni pomiędzy Bliskim Wschodem a Azją
Wschodnią17.

R. Kipling, Kim, Dover Publications, Inc., New York 2005.
P. Hopkirk, The Great Game. On Secret Service in High Asia, Oxford University Press, 1990;
K.E. Eyer, S.B. Brysac, Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for Empire in Central
Asia, Basic Books, New York 1999.
16
L. Kleveman, The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia, Grove Press, New York
2003; U. Siraj, Pipelines Politics in Central Asia: New Great Game to Control the Energy Resources
of the Region in Post Soviet Era, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012; The New Great Game:
Chinese Views on Central Asia. Central Asia Regional Security Issues, Economic and Political Chal
lenges, red. C. Hawkins, R. Love, Foreign Military Studies Office, Fort Leavenworth, Kansas 2006;
Key Players and Regional Dynamics in Eurasia: The Return of the ‘Great Game’, red. R.E. Kanet,
M.R. Freire, Palgrave Macmillan, New York 2010; A. Cooley, Great Games, Local Rules: The New
Great Power Contest in Central Asia, Oxford University Press, New York 2012; China and India in
Central Asia: A New Great Game?, red. M. Laruelle, J.-F. Huchet, S. Peyrouse, B. Balci, Palgrave
Macmillian, New York 2010.
17
Szerzej zob.: A. Bubalo, M. Cook, Horizontal Asia, „The American Interest”, Vol. V, V/VI
2010, s. 12–19.
14
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Rywalizacja o centralnoazjatyckie zasoby surowcowe
Współcześnie rywalizacja o wpływy w Azji Centralnej toczy się na poziomie
regionalnym i międzynarodowym. Uczestniczą w niej zarówno państwa, jak
i inni aktorzy w postaci korporacji międzynarodowych, ugrupowań religijnych,
ruchów terrorystycznych, separatystycznych oraz ekstremistycznych.
Na poziomie wewnętrznym państwa Azji Centralnej podejmują działania służące niezależnemu kształtowaniu polityki energetycznej (czy szerzej zagranicznej), zmierzając do dywersyfikacji kierunków eksportu surowców. W tym przypadku rosnąca konkurencja pomiędzy państwami importerami energii podnosi
ceny surowców, wpływając na rozwój innych obszarów rodzimych gospodarek
opierający się na wpływach z ich sprzedaży.
Państwa Azji Centralnej zasobne w surowce mogą w dużym stopniu korzystać
na rywalizacji mocarstw w regionie. Wzrost nakładów inwestycyjnych ze strony Chin i Rosji może doprowadzić z czasem do marginalizacji wpływów Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej. Naciski ze strony tych ostatnich
na podjęcie reform politycznych i gospodarczych w poszczególnych krajach regionu mogą się okazać bezskuteczne. W przeciwieństwie do nich Chiny koncentrują się na zwiększaniu poziomu inwestycji, bez nadmiernej ingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony.
Alexander Cooley podkreślał, że cele strategiczne, szczególnie te dotyczące
bezpieczeństwa w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin zasadniczo się różnią. Zwiększyły się wzajemne interakcje pomiędzy nimi, co zaowocowało budową w tym trójkącie taktycznych sojuszy. Państwa Azji Centralnej nie
są jedynie w tym układzie pasywnym uczestnikiem strategicznych manewrów
z udziałem wielkich mocarstw, ale aktywnie domagają się swoich praw18.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego wykształciła się potencjalna możliwość
otwarcia nowych połączeń eksportowych do Europy, Azji Południowej oraz Azji
Wschodniej. Zmniejszająca się rola rynku rosyjskiego wytworzyła wtedy szansę
dla prowadzenia bardziej samodzielnej polityki zagranicznej i wyboru niezależnej ścieżki rozwojowej. Tak się jednak na początku nie stało. Po uzyskaniu niepodległości wszystkie państwa Azji Centralnej stanowiły część kontynentalnego
systemu rurociągów wiodących właściwie tylko do Rosji19. Brak innych alternaSzerzej zob.: A. Cooley, Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central
Asia, Oxford University Press, New York 2012.
19
N. Norling, Gazprom’s Monopoly and Nabucco’s Potentials: Strategic Decisions for Europe,
Silk Road Paper, XI 2007, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Nacka–
–Stokholm 2007, s. 6.
18
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tywnych rynków sprawiał, że polityka tej ostatniej w odniesieniu do regionalnych producentów ropy i gazu polegała na chęci utrzymania pozycji monopolisty
tranzytowego bądź dominującego pośrednika20.
Państwa Azji Centralnej mają pomimo tego spore, rzeczywiste i potencjalne,
możliwości w odniesieniu do dywersyfikacji eksportu surowców. Należy jednak
pamiętać o ograniczeniach pojawiających się na tym polu. Państwa regionu znajdują się w sporym oddaleniu od największych rynków zbytu. Co więcej, muszą
sprostać mocnej konkurencji w postaci Rosji, Iranu i krajów Bliskiego Wschodu,
dysponujących również znaczącymi zasobami surowcowymi. Obecnie można wyodrębnić przynajmniej cztery podstawowe kierunki eksportu: na północ przez Rosję, w kierunku wschodnim do Chin, na południe przez Iran, i na zachód do Turcji
i Europy. Tradycyjnie, gaz z Azji Centralnej płynął na północ w głąb Rosji, poprzez sieć rurociągów wybudowanych w okresie sowieckim. Żądania wysokich
opłat za tranzyt przez Rosję, spowodowały, że jego producenci zaczęli poszukiwać
nowych rynków zbytu. Rozwój kierunku południowego utrudniają konflikty pomiędzy Iranem a państwami regionu, brak infrastruktury przesyłowej, jak również
sankcje międzynarodowe nałożone na Iran. Opłacalną perspektywę stwarza kierunek chiński. Zrealizowane połączenie gazowe z Turkmenistanu przez Uzbekistan
i Kazachstan do Xinjiangu potwierdza tę opinię. Chiny rozwijają pomoc finansową
dla państw regionu, wspierają lokalne elity i promują dyplomację kulturalną pomiędzy społecznościami tych krajów. Chiny często podejmują inicjatywy w ramach
instytucji multilateralnych (Szanghajska Organizacja Współpracy), co pozwala im
wzmocnić pozycję w bliskim sąsiedztwie Rosji. Ostatnia opcja przewiduje rozwój
połączeń z Europą, przez Gruzję do Turcji i dalej krajów śródziemnomorskich.
Rurociąg BTC (Baku–Tbilisi–Ceyhan) transportuje ropę ze złóż nad Morzem
Kaspijskim do Europy z pominięciem Rosji. Obok tych kierunków w perspektywie znajduje się jeszcze opcja południowo-wschodnia do Indii, mająca poparcie
ze strony Stanów Zjednoczonych. Nowe możliwości stwarza tu potencjalny rurociąg z Turkmenistanu przez Afganistan i Pakistan do Indii (TAPI)21.
Na poziomie międzynarodowym w Azji Centralnej obserwowana jest rywalizacja o ograniczone zasoby surowców pomiędzy mocarstwami reprezentującymi odmienne interesy. Dążą one zarówno do przejęcia kontroli nad złożami,
jak i utrudnienia dostępu do nich innym uczestnikom zewnętrznym. Rywalizacja
toczy się jednocześnie o ugruntowanie wpływów geopolitycznych, gdzie dużą
E. Wyciszkiewicz, Rosyjska polityka energetyczna w basenie Morza Kaspijskiego, w: Geopo
lityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowie
ckim, red. E. Wyciszkiewicz, PISM, Warszawa 2008, s. 157–158.
21
Szerzej zob.: K.E. Calder, The New Continentalism Energy and Twenty-First Century Eurasian
Geopolitics, Yale University Press, New Haven–London 2012, s. 231–237.
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rolę odgrywają argumenty natury geograficznej, historycznej oraz kulturowej.
Wraz ze zmianami w sytuacji politycznej w regionie pojawiło się wiele państw
pragnących rozszerzyć tam swoje wpływy. Obok Rosji i Stanów Zjednoczonych
swoją obecność mocno zaznaczyły Chiny, Indie, Unia Europejska, Iran, Turcja
oraz Japonia. W tej rozgrywce mocarstwowej chodzi przede wszystkim o realizację długofalowych strategicznych celów.
Martha Brill Olcott podkreślała, że w kontekście dyskusji o nowej „Wielkiej Grze” w Azji Centralnej, należy zauważyć, że kraje regionu nie są przypisane do określonego geopolitycznego obozu. Zarówno Rosja, Chiny, USA,
jak i aktywne w regionie Turcja i Iran, nie są w stanie odgrywać decydującej
roli. Wszystkie pięć państw Azji Centralnej poszukuje równowagi w relacjach
międzynarodowych, rozwijając współpracę nie tylko ze wspomnianymi mocarstwami, ale wystosowując jednocześnie zaproszenie dla praktycznie wszystkich
głównych potęg przemysłowych, takich jak Japonia, Indie, Korea, Niemcy czy
Wielka Brytania, oraz mniejszych krajów europejskich, traktując to jako szansę
na rozwój własnych systemów gospodarczych22.
Chiny zwiększyły swoje zainteresowanie Azją Centralną od początku nowego milenium. Działania Amerykanów w regionie i możliwość przejęcia kontroli
nad obszarami zasobnymi w surowce w istotny sposób wpłynęły na modyfikację chińskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Pekin niemal natychmiast
zintensyfikował swoją obecność w Azji Centralnej. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że Chiny dla krajów regionu pozostają z jednej strony niezwykle
pożądanym partnerem handlowym, a z drugiej potencjalnym konkurentem.

Złożone uwarunkowania społeczno-kulturowe
W kontekście powyższych rozważań nie bez znaczenia jest złożona sytuacja
wewnętrzna państw Azji Centralnej. Dla podejmowanych inwestycji zagranicznych duże problemy stwarza niestabilna sytuacja polityczna oraz wysoki poziom
korupcji występujący w tych krajach. Bardzo silna pozostaje spuścizna totalitaryzmu sowieckiego. Porządki ustrojowe tych państw stwarzają preferencje dla
rządów autorytarnych. W opinii Tadeusza Bodio i Tadeusza Mołdawy

M.B. Olcott, Eyes on Central Asia: How to Understand the Winners and Losers, w: Eager Eyes
Fixed on Eurasia. Russia and Its Neighbors in Crisis, red. Iwashita Akihiro, Slavic Research Center,
Hokkaido University, Sapporo 2007, s. 3.
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w obecnych zmaganiach autorytaryzmu z demokracją w Azji Centralnej na razie
wygrywa autorytaryzm. Jest to rezultat orientalnej kultury politycznej, w którą
wpisany jest trybalizm i mechanizmy polityki klanowej, specyficznej psychologii i przywiązania do tradycyjnego układu życia i religii, ale także konserwatyzmu elit władzy oraz ich dystansu do demokracji, nawet tej „reglamentowanej
i kontrolowanej”23.

Istotną częścią składową centralnoazjatyckiej rzeczywistości jest system
patronalno-klientalny, gdzie ważna pozostaje identyfikacja z daną grupą odniesienia. Tworzony jest on na bazie pokrewieństwa oraz znajomości. Trybalizm
w ujęciu Tadeusza Bodio pozostaje zasadniczym „regulatorem życia politycznego” oraz głównym „mechanizmem legitymizacji układów klanowych, mechanizmów kreowania i funkcjonowania elit władzy w państwach Azji Centralnej”24.
To jednocześnie filozofia życia członków wspólnot etniczno-plemiennych, określona na bazie uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych oraz klimatycznych25. Prymat zyskuje solidarność rodowo-plemienna lub etniczno-religijna.
Podkreśla się wyższość prawa zwyczajowego i religijnego nad prawem stanowionym. Dominuje myślenie w kategoriach grupowych, szacunek dla tradycji
i starszyzny wspólnotowej, jak również kult przodków26. W postaci modelowej
trybalizm preferuje zachowanie parytetu w układzie sił. Nieumiejętność zachowania odpowiednich proporcji w istniejącym układzie klanowym często prowadzi do załamań społecznych27. Wszelkie osiągnięcia jednostkowe są sukcesami
rodu bądź klanu, z którego się wywodzą. Podobnie pozycja danego klanu czy
rodu określa pozycję jednostki w relacjach z innymi członkami społeczeństwa28.
Człowiek stanowi część szerszej struktury, a sposób i poziom jego życia wpływa
na liczbę i jakość więzi społecznych będących w jego dyspozycji29. W XIX wieku
T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 16.
24
T. Bodio, Układy klanowe jako mechanizm polityki (na przykładzie państw Azji Centralnej),
w: Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej, red. T. Bodio, W. Jakubowski, A. Wierzbicki, Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk
2008, s. 148.
25
T. Bodio, Trybalizm jako fenomen kultury politycznej (studium przypadku – Turkmenistan), w:
Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej, s. 256.
26
T. Bodio, Układy klanowe jako mechanizm polityki (na przykładzie państw Azji Centralnej),
s. 153.
27
Ibidem, s. 156–157.
28
S. Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 179.
29
Szerzej zob.: P. Załęski, Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej (przypadek Kirgistanu
na tle państw regionu), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 79–134, 363–426;
A. Wierzbicki, Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 178–203.
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w następstwie rosyjskiej ekspansji kolonialnej zaczął się rozwijać dualny model kultury politycznej na obszarze Azji Centralnej, uwzględniający tradycyjne
wzorce kulturowe oraz rosyjskie elementy. Po przejęciu władzy w Rosji bolszewicy bezskutecznie podejmowali próby usunięcia trybalizmu z życia lokalnych
ludów. Po rozpadzie Związku Radzieckiego ponownie obserwuje się wzrost znaczenia i popularności trybalizmu w nowo powstałych krajach Azji Centralnej30.
Złożona sytuacja etniczna, językowa i religijna w regionie stanowi ważny element tej układanki.
Tabela 2. Zróżnicowanie etniczne, językowe i religijne w Azji Centralnej
Państwo

Grupy etniczne

Języki

Religie

Kazachstan

Kazachowie (63,1%), Rosjanie (23,7%), kazachski (64,4%),
Uzbecy (2,8%), Ukraińcy (2,1%),
rosyjski (95%)
Ujgurzy (1,4%), Tatarzy (1,3%),
[2001]
Niemcy (1,1%), pozostali (4,5%).
[1999]

Kirgistan

Kirgizi (64,9%), Uzbecy (13,8%),
Rosjanie (12,5%), Dunganie (1,1%),
Ukraińcy (1%), Ujgurzy (1%),
pozostali (5,7%).
[1999]

kirgiski (64,7%), uzbecki (13,6%), islam (75%),
rosyjski (12,5%), dungański (1%), prawosławie (20%),
pozostałe (8,2%)
pozostałe (5%)
[1999]

Tadżykistan

Tadżycy (79,9%), Uzbecy (15,3%),
Rosjanie (1,1%), Kirgizi (1,1%),
pozostali (2,6%).
[2000]

tadżycki,
rosyjski

islam sunnicki (85%), islam
szyicki (5%), pozostałe (10%)
[2003]

Turkmenistan Turkmeni (85%), Uzbecy (5%),
Rosjanie (4%), pozostali (6%).
[2003]

turkmeński (72%),
rosyjski (12%), uzbecki (9%),
pozostałe (7%)

islam (89%),
prawosławie (9%),
inne (2%)

Uzbekistan

uzbecki (74,3%),
islam (88%, głównie
rosyjski (14,2%), tadżycki (4,4%), sunnicki), prawosławie (9%),
pozostałe (7,1%)
pozostałe (3%)

Uzbecy (80%), Rosjanie (5,5%),
Tadżycy (5%), Kazachowie (3%),
Karakałpacy (2,5%), Tatarzy (1,5%),
pozostali (2,5%). [1996]

islam (47%),
prawosławie (44%),
protestantyzm (2%),
pozostałe (7%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Factbook: Kazakhstan, 5 II 2013, CIA
World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html
(10 III 2013), The World Factbook: Kyrgyzstan, 6 II 2013, CIA World Factbook, https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html (10 III 2013), The World
Factbook: Tajikistan, 5 II 2013, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html (10 III 2013), The World Factbook: Turkmenistan,
5 II 2013, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/tx.html (10 III 2013), The World Factbook: Uzbekistan, 5 II 2013, CIA World Factbook,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html (10 III 2013)
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Immanentną częścią układów klanowych jest wszechobecne zjawisko korupcji i nepotyzmu. Skalę problemu korupcji w regionie Azji Centralnej oddaje
coroczne zestawienie Corruption Perceptions Index 2012 przygotowane przez
Transparency International (TI). Przedstawia ono częstotliwość występowania
tego zjawiska w sektorze publicznym w 176 państwach. W sporządzonym rankingu wynik określający skalę korupcji prezentowany był w skali od 0 do 100,
gdzie 0 oznaczało najwyższy stopień korupcji, a 100 najniższy. W tym zestawieniu Rosja oraz kraje postradzieckie znalazły się na bardzo niskich pozycjach.
Rosja i Kazachstan zajmowały wspólnie 133. pozycję (28 punktów), niżej sytuowały się Kirgistan na 154. miejscu (24), Tadżykistan na 157. miejscu (22), Turkmenistan na 170. miejscu (17) oraz Uzbekistan na 170. miejscu (17). Na ostatniej
pozycji lokował się Afganistan (8)31.
Aktywność biznesowa w Azji Centralnej wiąże się zatem ze sporą niepewnością i dużym ryzykiem inwestycyjnym. Raport Political Risk Atlas 2013 opublikowany w styczniu 2013 r. przez firmę konsultingową Maplecroft, określający
stopień ryzyka dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji globalnych, wskazywał na kraje Azji Centralnej jako miejsca, gdzie zaleca się dużą ostrożność
w podejmowaniu takiej działalności. Podkreślał znaczenie regionu w kontekście
wzrastającego wydobycia surowców naturalnych, niemniej uwypuklał zarazem
często występujące tam przypadki nieprzestrzegania praw własności. Turkmenistan (11. miejsce w zestawieniu Maplecroft dotyczącym stopnia ryzyka inwestycyjnego), Tadżykistan (18) i Kirgistan (20) określone zostały jako miejsca
podwyższonego ryzyka inwestycyjnego (extreme risk), z kolei Uzbekistan (24)
i Kazachstan (26) jako miejsca dużego ryzyka (high risk). Wśród zagrożeń wskazywano na możliwość wywłaszczeń oraz przejęć, będących pochodną niskich
standardów regulacji prawnych, jak również powszechnej korupcji32.

Corruption Perceptions Index 2012, Transparency International. The Global Coalition Against
Corruption, Berlin 2012; Szerzej zob.: http://cpi.transparency.org/cpi2012.
32
Political Risk Atlas 2013, Maplecroft, I 2013, http://maplecroft.com.
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CHIŃSKI GŁÓD NA ENERGIĘ

Bezpieczeństwo energetyczne
W rywalizacji mocarstwowej w Azji Centralnej na plan pierwszy wysuwa się
aspekt energetyczny. Zapewnienie sobie dostępu do lokalnych zasobów surowcowych w istotny sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego
niezwykle energochłonnych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny,
Indie, Japonia czy inne. Warto w tej sytuacji określić, co kryje się pod pojęciem
bezpieczeństwa energetycznego, kluczowego dla rozważań podejmowanych
na kartach tego opracowania.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency) definiuje bezpieczeństwo energetyczne jako stałą (czyli bez przerw) dostępność energetycznych źródeł energii po przystępnej cenie33.
W podobnym tonie bezpieczeństwo energetyczne określa Bank Światowy
(World Bank), traktując je w kategoriach utrzymania przez państwo stałej produkcji oraz wykorzystania energii w rozsądnej cenie, sprzyjających wzrostowi
gospodarczemu, redukcji ubóstwa, jak również bezpośredniej poprawie jakości
życia ludzi poprzez rozszerzenie dostępu do zaawansowanych usług energetycznych. Promowanie międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie długoterminowej powinno się opierać na podejmowaniu współpracy
na rzecz zapewnienia:

Energy security, International Energy Agency, http://www.iea.org/topics/energysecurity
(6 I 2013).
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●● efektywności energetycznej (energy efficiency) – zmniejszenie tempa wzrostu zapotrzebowania na energię;
●● dywersyfikacji i wzrostu dostaw energii (diversification and growth of en
ergy supplies);
●● radzenia sobie z wahaniami cen rynkowych (dealing with market price
volatility)34.
Bezpieczeństwo energetyczne – wedle Kamili Pronińskiej – może być definiowane również jako „stała dostępność przystępnej cenowo energii, pochodzącej
z różnych źródeł, spełniającej odpowiednie parametry jakościowe i ekologiczne”35.
Podkreślała ona, że można je rozpatrywać w wymiarze ekonomicznym, geostrategicznym, a także ekologicznym. W pierwszym z nich znaczenie zyskują takie
elementy, jak struktura globalnego bilansu energetycznego, określającego znaczenie poszczególnych nośników energii dla gospodarki, trendy popytu i podaży
na światowym rynku surowcowym, poziom cen paliw oraz energii, relacje pomiędzy konsumpcją energii a wzrostem ekonomicznym. W drugim wymiarze zwraca
się uwagę na istotę bezpieczeństwa dotyczącego zaopatrzenia w surowce, rozpatrywanego jako zapewnienie stałych i stabilnych dostaw energii. Uwypukla się
tu różnorodność źródeł produkcji energii, dostawców, tras transportu surowców,
utrzymywanie rezerw surowcowych i wysokiego poziomu samowystarczalności
energetycznej. Z punktu widzenia kraju producenta i eksportera surowców dodatkowym elementem jest również bezpieczeństwo popytu, a co za tym idzie dywersyfikacja rynków zbytu. W wymiarze ekologicznym istotne znaczenie przypisuje
się ochronie środowiska naturalnego. Oprócz tego ważny jest również wymiar
instytucjonalny, określający sposób tworzenia i wdrażania zasad dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w skali wewnątrzkrajowej, jak i zagranicznej36.
Jacek Ciborski zwracał uwagę na fakt, że dyskusja na temat bezpieczeństwa
energetycznego stanowi wynik nakładania się kilku elementów, tj. wzrostu świadomości dotyczącej wyczerpywania się światowych zasobów surowców energetycznych oraz ich wpływu na rozwój gospodarczy, świadomości na temat
wpływu cen nośników energii na gospodarki krajowe, świadomości co do siły
przetargowej, jaką dysponują kraje zasobne w surowce, jak również pojawienia się nowych zagrożeń. Na bezpieczeństwo energetyczne wpływ mają, oprócz
Energy Security Issues, The World Bank Group, Moscow–Washington D.C., 5 XII 2005.
K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energe
tyczne i ekologiczne, w: R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bińczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej,
K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojtiuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 306.
36
Szerzej zob.: K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa…, s. 306–307.
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kwestii geopolitycznych, także czynniki klimatyczne (wpływ zjawisk pogodowych na rynki surowcowe), społeczne (blokady terminali, rurociągów, dróg
zaburzających ciągłość dostaw surowców) oraz techniczne (awarie instalacji
produkcyjnych, przesyłowych). Nowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego jest także zjawisko terroryzmu37.
W opinii Kazimierza Kucińskiego „energia stała się we współczesnym świecie czynnikiem wzrostu, a jej dostępność istotnym warunkiem brzegowym
określającym jakość życia ludności. Wielkość jej zużycia uważana jest za jeden
z mierników rozwoju gospodarczego oraz cywilizacyjnego krajów i regionów”38.
Dorota Niedziółka, podkreślając ten sam wątek, wskazywała, że poziom rozwoju sektora energetycznego odpowiada poziomowi rozwoju gospodarczego państwa, będąc z nim zwrotnie sprzężony: „wielkość produkowanej energii i rodzaje
wykorzystywanych źródeł są miernikami mówiącymi o stopniu zaawansowania
technologicznego i poziomie rozwoju ekonomicznego danego kraju”39.
Jerzy Taubman pisał z kolei o wielowymiarowym znaczeniu energetyki dla
życia społecznego: „energia jest nam potrzebna do wytwarzania ciepła, oświetlania, transportu oraz wprawiania w ruch całej maszynerii cywilizacyjnej. Wytwarza się ją więc w postaci prądu elektrycznego, który łatwo można przesyłać
na duże odległości i który jest niezbędny do oświetlania, pracy całego przemysłu,
telekomunikacji oraz transportu. Wytwarza się ją w postaci ciepła, które stosuje
się do ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń, gotowania oraz w przemyśle.
Wytwarza się ją w postaci paliwa, które stosuje się w samochodach, pociągach,
lotnictwie i innych środkach komunikacyjnych”40.
Powyższe zagadnienia dotyczące energii powinny być rozpatrywane z punktu
widzenia dostępności, osiągalności oraz akceptowalności. Dostępności rozumianej jako możliwość taniego korzystania z zaawansowanych usług energetycznych
przez odbiorców energii. Osiągalności postrzeganej przez pryzmat zapewnienia
odbiorcom niezawodnych dostaw energii o wysokiej jakości. I wreszcie akceptowalności zakładającej osiąganie celów w dziedzinach związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem w celu uzyskania akceptacji społecznej41.
37
J. Ciborski, Bezpieczeństwo energetyczne, w: Energia w czasach kryzysu, red. K. Kuciński,
Difin, Warszawa 2006, s. 128–129.
38
K. Kuciński, Popyt na energię, w: Energia w czasach kryzysu, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2006, s. 91.
39
D. Niedziółka, Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010, s. 16.
40
J. Taubman, Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 7.
41
Z. Łucki, W. Misiak, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 33.
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Na podstawie tego, co zostało wyżej wykazane, należy zauważyć, że dostępność energii wpływa na rozwój przemysłu, rolnictwa, transportu, handlu, usług
oraz podniesienie poziomu życia. Wzrost zapotrzebowania na energię stanowi
pochodną rozwoju transportu samochodowego, kolejowego oraz morskiego. Stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na energię widoczne jest w przemyśle, jak
również w sektorze handlu i usług.

Polityka energetyczna Chin
Dla Chin bezpieczeństwo energetyczne stanowi możliwość szybkiego dostosowania
się do nowych zależności wynikających z reguł rządzących światowymi rynkami,
jak również rozwoju dyplomacji energetycznej. Zasadnicze znaczenie ma tu odejście od wcześniejszych zasad budowania samodzielności, czy wręcz samowystarczalności, na rzecz tworzenia zrównoważonej gospodarki i dobrze prosperującego
społeczeństwa. Działania Chin zmierzają przede wszystkim do uzyskania długotrwałego dostępu do zagranicznych złóż energii, nabywania udziałów w zagranicznych zasobach surowcowych po korzystnej cenie i ochrony tras przesyłu surowców.
Kluczowe wyzwania dla chińskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego
sprowadzają się do kilku zagadnień:
●● dywersyfikacja źródeł importu energii, zwiększenie udziału Rosji i Azji
Centralnej w imporcie ropy i gazu;
●● wzrost inwestycji zagranicznych przez państwowe przedsiębiorstwa naftowe;
●● rozszerzanie możliwości handlowych w celu unikania ryzyka transakcyjnego;
●● wzrost inwestycji w infrastrukturę przesyłową ropy i gazu, oraz otwarcie
nowych kanałów importowych;
●● utworzenie strategicznych rezerw ropy pod rządową kontrolą;
●● dostosowanie struktury konsumpcyjnej i produkcyjnej oraz zmniejszenie
zależności od ropy poprzez zastosowanie technik zgazowania węgla, skraplania, i rozwoju energetyki nuklearnej;
●● aktywne uczestnictwo w tworzeniu regionalnej społeczności, a także ustanowienie regionalnego systemu bezpieczeństwa energetycznego42.
42
China’s Energy Needs and Strategies: Hearing Before the U.S.-China Economic and Security Re
view Commission, U.S.-China Economic and Security Review Commission, U.S. Government Printing
Office, Washington 2003, s. 42, http://www.uscc.gov/hearings/2003hearings/transcripts/031030tran.
pdf (10 III 2012).
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Jean A. Garrison pisał, że przyszłe bezpieczeństwo energetyczne Chin jest
nierozerwalnie związane z ogólną ścieżką rozwojową. Chęć utrzymania wzrostu
za wszelką cenę stanowi zagrożenie zarówno dla dalszego zrównoważonego rozwoju, jak i stabilności politycznej. Partia komunistyczna porusza się po cienkiej
linie, starając się zrównoważyć przeciwstawne interesy oraz potrzeby związane
z szybkim wzrostem oraz postępującą degradacją środowiska naturalnego43.
Głównym kreatorem polityki energetycznej poza granicami Chin pozostaje
kierownictwo partyjne i rządowe. Najważniejsze decyzje zapadają na posiedzeniach Biura Politycznego oraz Rady Państwowej. Zaznacza się także rola
wojska, odpowiedzialnego nie tylko za bezpieczeństwo narodowe, ale również
utrzymanie władzy przez partię komunistyczną. Za politykę energetyczną odpowiada ponadto wiele rządowych agencji oraz państwowe przedsiębiorstwa
petrochemiczne44. Chińskie kierownictwo ma świadomość faktu, że podstawa
jego legitymizacji zależy w ogromnej części od jego zdolności do zapewnienia społeczeństwu korzyści gospodarczych. Realizowana przez władzę komunistyczną koncepcja „harmonijnego społeczeństwa” (hexie shehui), przyjęta
w 2007 r., w czasie XVII Zjazdu partyjnego, ma na celu wyrównywanie różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami oraz obszarami wiejskimi i miejskimi. Pogłębiające się dysproporcje w dochodach i poziomie życia
mieszkańców Państwa Środka może prowadzić do wzrostu napięć społecznych45. Z ogromną populacją żądającą pracy, poprawa dobrobytu w państwie
stanowi podstawę utrzymania stabilności społecznej. W tej sytuacji chińskie
zapotrzebowanie na energię nie ma wymiaru jedynie ekonomicznego, ale decyduje również o ogólnej strategii rozwojowej, o kierunku dokonującej się modernizacji w kraju, o sposobie wyłaniania się Chin jako globalnego mocarstwa
oraz o tym, czy Chiny będą odpowiedzialnym liderem w zakresie ochrony środowiska naturalnego na świecie46.
24 października 2012 r. Chiny opublikowały białą księgę dotyczącą polityki energetycznej zatytułowaną China’s Energy Policy 2012. Możemy w niej

43
J.A. Garrison, China and the Energy Equation in Asia. The Determinants of Policy Choice,
First Forum Press, Colorado–London 2009, s. 148.
44
P. Andrews-Speed, Energy Policy and Regulation in the People’s Republic of China, Kluwer
Law International, Hague–London–New York 2004, s. 344–345.
45
Ł. Gacek, Chińskie elity polityczne w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009,
s. 296–297.
46
Jiang Wenran, China’s Global Quest for Energy Security, w: Energy Issues in the Asia-Pacific
Region, red. A. Lugg, M. Hong, Institute of Southeast Asian Studies Publishing, Singapore 2010,
s. 167–168.
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przeczytać, że w okresie 1981–2011 konsumpcja energii w Państwie Środka wzrastała średniorocznie o 5,82%, przy wzroście gospodarczym na poziomie 10%47.
Chiny zbudowały kompleksowy system dostaw energii obejmujący węgiel,
energię elektryczną, ropę naftową, gaz ziemny, jak również nowe i odnawialne
zasoby. Należy jednak podkreślić, że w Chinach nadal wykorzystuje się głównie
paliwa stałe48.
W 2011 r. produkcja energii pierwotnej49 w Chinach osiągnęła poziom 3,18 bln
ton standardowych ekwiwalentu węgla, co sytuowało je pod tym względem na pozycji lidera na świecie. Rozwój energetyczny Chin powinien się opierać na wykorzystywaniu zaawansowanych technologii, niskiej konsumpcji surowców, mniejszym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, efektywności ekonomicznej
oraz bezpieczeństwie energetycznym. Dokument mówił o planie zmniejszenia
do końca 2015 r. zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę PKB o 16% w porównaniu z 2010 r. oraz obniżeniu emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB
o 17%, zgodnie z założeniami XII Planu Pięcioletniego (2011–2015). Chiny zapowiedziały aktywną promocję w zakresie rozwoju energetyki wodnej, słonecznej, wiatrowej, jądrowej, biomasy i innych rodzajów odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście celem będzie wzrost udziału niekopalnych odnawialnych
źródeł energii w konsumpcji energii pierwotnej do poziomu 11,4%, jak również
wzrost zainstalowanych zdolności wytwórczych pochodzących z paliw niekopalnych do 30% do końca 2015 r. Chiny podkreśliły chęć wzmocnienia współpracy
i wymiany w sektorze energetycznym z resztą świata, w kontekście odgrywania
konstruktywnej roli na rzecz budowy globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Zaznaczono, że pozostają one aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem
międzynarodowej współpracy energetycznej, ustanawiając dwustronne mechanizmy dialogu w tej materii (m.in. z Kazachstanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem) oraz będąc członkiem bądź uczestnikiem organizacji i mechanizmów
wielostronnych (m.in. Szanghajskiej Organizacji Współpracy). W dokumencie
podkreślono, że rozwój energetyczny w Chinach, służy nie tylko zaspokojeniu
własnych potrzeb gospodarczych i społecznych, ale także stanowi istotny wkład
China’s Energy Policy 2012, Xinhua, 24 X 2012.
W energetyce konwencjonalnej stosuje się paliwa stałe (węgiel kamienny, brunatny i torf),
płynne (ropa, oleje opałowe, olej Diesla, benzyna), gazowe (gaz ziemny) i nuklearne (uran). Ich atutem jest łatwa dostępność, niskie koszty, duża energia kumulowana w jednostce masy bądź objętości,
jak również opanowana technologia ich wykorzystania. [G. Jastrzębska, Odnawialne źródła energii
i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, s. 18.]
49
Źródła energii pierwotnej dzielą się na nieodnawialne oraz odnawialne źródła energii. Te pierwsze obejmują surowce kopalne, tj. węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz, torf, uran, tor. Drugie z kolei
energię wodną, słoneczną, wiatrową, geotermalną oraz biomasę.
47
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w budowę globalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz światowej stabilności rynkowej. Chiny położyły nacisk na współpracę międzynarodową w zakresie
energii, wzywając do:
●● pogłębiania dialogu i wymiany (wzmacnianie dialogu i komunikacji pomiędzy krajami eksporterami energii, konsumentami i państwami tranzytowymi
na rzecz budowy międzynarodowego systemu współpracy energetycznej);
●● efektywnej współpracy energetycznej (podkreślenie zasad wzajemności,
wzajemnych korzyści, wspólnego rozwoju, poprawa mechanizmów i metod kooperacji, zwiększenie kanałów międzynarodowych dostaw energii
oraz dywersyfikacja w zakresie zaopatrzenia w surowce);
●● utrzymania bezpieczeństwa energetycznego (sprawiedliwy i racjonalny mechanizm w zakresie międzynarodowego zarządzania energią podstawą dla stabilności globalnego rynku energii; wspólnota międzynarodowa powinna dążyć do utrzymania stabilności w krajach produkujących i eksportujących ropę
naftową, głównie na Bliskim Wschodzie, zapewnienia bezpieczeństwa tras
transportowych i unikania geopolitycznych konfliktów oddziałujących na dostawy energii; zagadnienia energetyczne nie powinny być upolityczniane, jak
również nie powinny być przedmiotem sporu z użyciem sił zbrojnych)50.
Zależność Chin od importu ropy wzrosła od początku nowego milenium
z 32% do 57%. Dostawy surowca drogą morską oraz rurociągami transgranicznymi stwarzają duże ryzyko dla bezpieczeństwa krajowego. Kolejnym zagadnieniem wpływającym na dostawy energii pozostają zmiany cenowe na międzynarodowych rynkach surowcowych51.

Bilans energetyczny Chin
Azja Wschodnia cierpi na niedostatek podstawowych surowców, przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego. Konsumpcja zdecydowanie przewyższa produkcję. Niewielkie rezerwy zmuszają do poszukiwania nowych rynków zaopatrzenia. Budowa alternatywnych połączeń przesyłowych z Azji Centralnej posiada
dla Chin uzasadnienie zarówno z geograficznego, jak i ekonomicznego punktu
widzenia. Chiny mają dogodną pozycję geopolityczną, pozwalającą na wykorzystywanie opcji lądowej oraz morskiej w realizacji interesów ekonomicznych.
50
51

China’s Energy Policy 2012.
Ibidem.
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Pytanie o sposób, w jaki polityka energetyczna pozostaje uzależniona od uwarunkowań geograficznych, ma w tym kontekście kluczowe znaczenie, ponieważ
możliwość pozyskiwania surowców od krajów położonych w bliskim sąsiedztwie wpływa na znaczące obniżenie kosztów transportu. Przesył drogą lądową
w dłuższej perspektywie czasowej pozostaje bardziej opłacalny i bezpieczniejszy niż transport morski. Dodatkowo pojawiają się korzyści pośrednie w postaci
możliwej poprawy warunków bezpieczeństwa w strefie przygranicznej. Połączenia rurociągowe i transportowe (rozbudowa infrastruktury drogowej oraz kolejowej łączącej Chiny z Azją Południową, Bliskim Wschodem, Europą) wpływają
na stabilność tych obszarów.
Szybki wzrost gospodarczy, zainicjowany wraz z reformami Deng Xiaopinga, pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia, wytworzył w Chinach silne zapotrzebowanie na surowce. Rosnąca konsumpcja energii w Chinach jest następstwem
utrzymywania wysokiego wzrostu gospodarczego, szybkiego uprzemysłowienia,
postępującej urbanizacji, a także dynamicznego wzrostu eksportu52.
W debacie na temat bezpieczeństwa energetycznego Chin należy wyodrębnić kilka elementów związanych z przemianami obserwowanymi w tym kraju.
Pierwszym z nich był utrzymujący się do 2001 r. połowę niższy średnioroczny
wzrost konsumpcji energii w stosunku do średniorocznego wzrostu gospodarczego. W nowym milenium sytuacja znacząco się jednak zmieniła, konsumpcja
energii bowiem wzrastała w szybszym tempie aniżeli produkt krajowy brutto,
co może mieć w rezultacie znaczące następstwa dla międzynarodowego rynku
energii. Po drugie, w ciągu dwóch dekad od momentu zainicjowania reform rozmiary chińskiej gospodarki zwiększyły się czterokrotnie, podczas gdy ogólna
produkcja wzrosła zaledwie dwukrotnie. Po trzecie, zapotrzebowanie na energię
będzie nadal systematycznie rosło. Konsumpcja energii pierwotnej w przeliczeniu na głowę mieszkańca pozostaje bowiem o połowę niższa od średniej światowej. Podejmowane próby zrównoważenia spożycia energii pomiędzy obszarami
wiejskimi a miejskimi oraz pomiędzy regionami będą prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na energię. Dodatkowo, konsumpcja energii w miastach nadal jest
60% wyższa niż na wsiach. Po czwarte, węgiel odgrywa kluczową rolę w tworzeniu bilansu energetycznego w Chinach, niemniej następuje dywersyfikacja obejmująca również inne źródła energii. Po piąte, popyt na ropę naftową i gaz ziemny
będzie wzrastał szybciej niż popyt na węgiel53.
Xu Yi-chong, China’s energy security, w: Energy Security in Asia, red. M. Wesley, Routledge,
London–New York 2007, s. 47.
53
Xu Yi-chong, China’s energy security, s. 47–48.
52
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Tabela 3. Konsumpcja energii w Chinach z podziałem na sektory (w %)
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

1978

70,7

22,7

3,2

3,4

1980

72,2

20,7

3,1

4,0

1990

76,2

16,6

2,1

5,1

2000

69,2

22,2

2,2

6,4

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

Rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie: China Statistical Yearbook 2000–2010, National
Bureau of Statistics of China

Szybki wzrost gospodarczy w Państwie Środka obserwowany w ciągu ostatnich trzech dekad doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na surowce naturalne. Konsekwencją poprawy warunków bytowych obywateli pozostaje systematycznie rosnąca konsumpcja, w tym również na produkty energochłonne.
Gospodarka Chin opiera się dzisiaj w przeważającej mierze na węglu, jednak
swoją pozycję w bilansie energetycznym kraju z roku na rok umacniają inne
węglowodory, przede wszystkim ropa naftowa i gaz ziemny. Do lat 70. węgiel
zaspokajał aż 90% zapotrzebowania na energię. Od tego czasu ten współczynnik
trochę się obniżył, ale i tak pozostawał na wysokim poziomie w ostatnich latach.
W 2009 roku na węgiel przypadało 70,4% energii konsumowanej w Chinach,
na ropę naftową 17,9%, gaz ziemny 3,9%, a na energię wodną, jądrową i wiatrową 7,8%54.
W przyszłości można się spodziewać powolnego spadku znaczenia węgla
dla rodzimej gospodarki na rzecz innych źródeł energii. Jednym z priorytetów

54

China Statistical Yearbook 2010, National Bureau of Statistics of China.
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działania chińskich władz będzie pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych55.
Skierowanie uwagi na czyste technologie podyktowane jest uwarunkowaniami
na międzynarodowych rynkach surowcowych, jak również kwestiami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Nieprzypadkowo strategiczny rozwój
nowych źródeł energii w Państwie Środka, określony w ramach XII Planu Pięcioletniego (2011–2015), będzie się koncentrować na czterech sektorach – jądrowym, wiatrowym, słonecznym i biomasie56.
Oczywiście nie zmieni to zasadniczo w krótkim czasie dotychczasowej struktury bilansu energetycznego. Utrzymująca się w długim okresie wiodąca pozycja węgla wynika z faktu, że chińskie zasoby tego surowca należą do jednych
z największych na świecie. W zakresie posiadanych rezerw węgla Chiny (13,3%
światowych zasobów) ustępują miejsca jedynie Stanom Zjednoczonym (27,6%)
i Rosji (18,2%), ale już pod względem wydobycia nie mają sobie równych, kontrolując prawie połowę światowej produkcji (47,5%)57. Wydobycie nie równoważy jednak krajowej konsumpcji, co sprawia, że Chiny są importerem węgla netto.
Najbliższe lata będą dla chińskiego sektora górniczego niezwykle istotne. Będzie to związane przede wszystkim z koniecznością dostosowania się do nowych
wyzwań rynkowych oraz podniesieniem standardów w zakresie bezpieczeństwa
w kopalniach. Górnictwo węglowe jeszcze długo pozostanie kluczowym sektorem gospodarki, dlatego władze centralne zamierzają zrealizować wiele poważnych przedsięwzięć zmierzających do jego unowocześnienia oraz wprowadzania
nowych technologii w wytwarzaniu czystego węgla. Możliwość uzyskiwania
energii z węgla przy jednoczesnym ograniczaniu zanieczyszczeń środowiskowych staje się zasadniczym elementem dokonującej się restrukturyzacji w górnictwie węglowym. W Państwie Środka czynione są intensywne zabiegi na rzecz
zastosowania technologii spalania w czystym tlenie, jak również podziemnego
zgazowania węgla 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 kondycja całego przemysłu górniczego w przyszłości.
Obok węgla systematycznie rośnie rola sektora naftowego i gazowego.
Prognozy długoterminowe wskazują jednoznacznie, że znaczenie ropy i gazu
55
Szerzej zob.: Ł. Gacek, The New Global Leader in a Clean Energy Race. The Green Devel
opment in China, w: Acta Asiatica Varsoviensia, red. R.M. Sławiński, No. 24, AKSON Publishers,
Warsaw 2011, s. 89–96.
56
Key Words of Chinese Economy 2009, red. Qin Tiantian, Writing Group Information Center,
Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China, China Intercontinental Press, Beijing 2010, s. 108.
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będzie sukcesywnie rosnąć w bilansie energetycznym Chin. Własne zasoby
tych surowców w stosunku do potrzeb pozostają niezwykle skromne. Chiny
dysponują rezerwami ropy na poziomie 2,4 mld ton, co odpowiada 17,3 mld
baryłek (1% światowych zasobów), a gazu na poziomie 3,1 bln m³ (1,5%)58.
W odniesieniu do ropy do lat 90. Chiny pozostawały samowystarczalne, gdyż
produkcja krajowa pozwalała zaspokoić w całości popyt wewnętrzny. W ciągu
ostatnich niespełna dwóch dekad konsumpcja ropy uległa jednak podwojeniu.
Utrzymująca się w tym czasie niska produkcja w stosunku do skali spożycia
zmusza do poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia. W gronie największych konsumentów ropy na świecie Chiny (11,7% światowego zużycia
w 2012 r.) ustępują miejsca tylko Stanom Zjednoczonym (19,8% światowego
zużycia w 2012 r.)59. Ta sytuacja może się jednak szybko zmienić. Jak informował Bloomberg, powołując się na prognozy kartelu Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Chiny znajdują się na najlepszej drodze, by
w 2014 r. wyprzedzić Stany Zjednoczone i zostać największym na świecie importerem ropy. Wpływ na to będzie miał szybki wzrost gospodarczy w Chinach
oraz zwiększenie wydobycia w USA i tym samym mniejszy import z zagranicy.
Import ropy w Chinach do końca 2013 r. może wzrosnąć wedle raportu OPEC
do 6 mln baryłek dziennie, podczas gdy U.S. Energy Information Administration szacuje, że import ropy w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. spadnie poniżej
6 mln baryłek dziennie60. Ropa już dzisiaj stanowi niemal piątą część w bilansie
energetycznym Chin, jednak z uwagi na stałą tendencję wzrostową w zakresie konsumpcji problem zaopatrzenia w przyszłości może się stawać coraz bardziej nabrzmiały. W 2012 r. konsumpcja ropy w Chinach wyniosła 475 mln ton,
co oznaczało wzrost w skali rocznej o 4,7%. Prognozy na kolejny rok sugerują
dalszy wzrost tych wielkości. Szacunki CNPC Economic and Technology Research Institute mówią bowiem o konsumpcji w 2013 r. na poziomie 514 mln ton
(wzrost o 4,8%). Chiny dzięki własnej produkcji nie zaspokajają nawet połowy
swojego zapotrzebowania, znaczną część importując z zagranicy. W 2012 r. zaimportowały 269 mln ton ropy (57% krajowej konsumpcji). Prognozy na 2013 r.
wskazują, że import wzrośnie o kolejne 7,3% w skali rocznej i wyniesie 289 mln
ton (59% krajowej konsumpcji), przy produkcji na poziomie 210 mln ton61.
Ibidem.
Ibidem.
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W przypadku gazu ziemnego te różnice nie rysują się tak drastycznie, niemniej i tu Chiny konsumują znacznie więcej, aniżeli same produkują. Obecnie
udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym Chin wynosi zaledwie 5%. Plan
przedstawiony przez chińską Państwową Komisję ds. Rozwoju i Reform (National Development and Reform Commission) zakłada zwiększenie poziomu potwierdzonych rezerw konwencjonalnego gazu w Chinach w okresie 2011–2015
o 3,5 bln m³. W 2015 r. Chiny chcą osiągnąć zdolności wytwórcze na poziomie
176 mld m³. Zamierzają dodatkowo intensywnie rozwijać rynek gazu niekonwencjonalnego. Plan do 2015 r. przewiduje osiągnięcie poziomu 600 mld m³ potwierdzonych rezerw gazu z łupków, z czego 200 mld m³ możliwych do wydobycia. W 2015 r. celem będzie wydobycie 6,5 mld m³ gazu z łupków62.
Tabela 4. Produkcja oraz konsumpcja ropy naftowej i gazu ziemnego w Chinach w 2002
i 2012 roku
Produkcja
w tys. b/d (w mln ton)

Konsumpcja
w tys. b/d (w mln ton)

2002

3351 (166,9)

5262 (247,5)

2012

4155 (207,5)

10221 (483,7)

2012

5,0% światowej produkcji

11,7% światowej konsumpcji

Produkcja
w mld m³

Konsumpcja
w mld m³

2002

32,7

29,2

2012

107,2

143,8

2012

3,2% światowej produkcji

4,3% światowej konsumpcji

Ropa naftowa

Gaz ziemny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, VI 2013

W 2012 r. konsumpcja gazu w Chinach wyniosła 147,1 mld m³ (wzrost o 13%
w skali rocznej). To, co jednak zwraca szczególną uwagę, to ciągle szybko rosnący import tego surowca z zagranicy. W 2012 r. było to 42,5 mld m³, czyli aż
o 31,1% więcej niż rok wcześniej63. Prognozy ICIS C1 Energy mówią o dalszym
wzroście importu w 2014 r. do poziomu 78,5 mld m³ 64. Rozwojowi sektora gazowego sprzyjają zapowiedzi zwiększenia udziału paliw niekopalnych w ogólnym bilansie konsumpcji energii. XII Plan Pięcioletni (2011–2015) zakłada,
62
63
64

China sets natural gas development targets, Xinhua, 3 XII 2012.
Du Juan, Natural gas development high on energy agenda, „China Daily”, 16 III 2013.
Ding Qingfen, Du Juan, China, Russia ink major energy deal, „China Daily”, 26 II 2013.
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że do 2015 r. energia ze źródeł niekopalnych będzie stanowiła 11,4% w krajowym zużyciu energii (w 2012 r. 9,1%). W tym samym czasie wzrośnie udział
gazu ziemnego do poziomu 7,5% (przy 5,5% w 2012 r.)65. Dzięki podejmowanym działaniom, szczególnie w zakresie rozpoznawania niekonwencjonalnych
źródeł gazu, ten pułap ma się zwiększyć w 2020 r. do poziomu 10%66.

Pozyskiwanie surowców na rynkach zagranicznych
Obecnie Chiny zależą w ponad 50% od importu ropy z zagranicy, głównie z Bliskiego Wschodu oraz Afryki (co stanowi około 80% zaopatrzenia). W ciągu dekady podobny problem uwypukli się w odniesieniu do gazu ziemnego. Niedobory
surowcowe sprawiają, że uwaga Chin koncentruje się również na innych rynkach
zagranicznych. Kraje Azji Centralnej ze swoimi zasobami naturalnymi lokują się
w samym centrum tych zainteresowań. Strategicznym celem staje się wytworzenie szerokiego mechanizmu dostaw surowcowych, niezależnych od jednego
źródła. Istotnym problemem w tej materii pozostaje fakt, że przeważającą część
importowanej ropy dociera do Chin z Bliskiego Wschodu i Afryki drogą morską
(około 90%). Tankowce pokonują zatem odległą trasę, przepływając przez Ocean
Indyjski, Cieśninę Malakka, Morze Południowochińskie i dalej przez Cieśninę
Tajwańską. To konsekwencja tego, iż większość terminali do odbioru ropy i gazu
jest ulokowanych w pasie wschodniego wybrzeża Chin. Chęć uniezależnienia
od jednego szlaku transportowego staje się główną wytyczną tworzenia alternatywnych połączeń przesyłu surowców. Częściowo sposobem na rozwiązanie
problemów stają się rurociągi budowane w Azji Centralnej, Rosji oraz Birmie.
Droga morska niepozbawiona jest słabych stron. Warto choćby wspomnieć o aktywności somalijskich piratów w Zatoce Adeńskiej czy kontroli Cieśniny Malakka przez Amerykanów, co stwarza przynajmniej potencjalną groźbę wystąpienia
zakłóceń na tej trasie. Dlatego też ważnym elementem strategii Chin jest zapewnienie bezpieczeństwa morskich tras komunikacyjnych (sea lines of communi
cation – SLOC). Temu mają służyć działania związane z budową strategicznych
relacji z państwami znajdującymi się na przebiegu linii morskich wiodących
z Bliskiego Wschodu w kierunku Morza Południowochińskiego. Kluczowym
Du Juan, Natural gas development…
China Aims to Sharply Raise Shale Gas Output Capacity by 2020, „The Wall Street Journal”,
1 II 2010.
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elementem strategii służącej ochronie i monitorowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, określanej mianem „sznura pereł” (strings of pearls – SOP),
pozostaje rozbudowa portów Gwadar w Pakistanie, Hambantota na Sri Lance,
Chittagong w Bangladeszu oraz Kyaukphyu w Birmie. Chiny wzmacniają więzi
nie tylko z wyżej wymienionymi krajami, ale również z Kambodżą, Tajlandią,
Malediwami, Mauritiusem oraz Seszelami, które odgrywają podobnie istotną
rolę w kontekście możliwości zabezpieczenia tras morskich67.
Z geopolitycznego punktu widzenia jednym z kluczowych wyzwań współczesnego świata będzie zabezpieczenie długotrwałego dostępu do surowców.
Rosnące zapotrzebowanie na energię w Państwie Środka każe rozważyć kwestię
bezpieczeństwa w tym zakresie w najbliższej przyszłości. Rosnąca asymetryczna współzależność pomiędzy krajami będzie wpływać na sposoby zarządzania
bogactwami surowcowymi. Chiny dzięki sprawności swojej dyplomacji oraz
argumentom natury gospodarczej mogą zbudować korzystną oraz atrakcyjną
płaszczyznę współpracy dla swoich sąsiadów, głównie z Azji Centralnej. Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w kraju każe stworzyć nowe
mechanizmy związane z konsumpcją energii, jak również ochroną środowiska
naturalnego. W ogniu krytyki międzynarodowej związanej z nadmierną emisją
zanieczyszczeń do atmosfery, Chiny uwypuklają suwerenne prawo do rozwoju.
Polityka energetyczna Chin jest określana z uwzględnieniem zarówno priorytetu
przekształcenia dotychczasowego modelu rozwojowego, jak i chęci realizacji narodowych interesów. Wyzwaniem będzie reforma państwowych przedsiębiorstw,
korupcja, jak również postępująca degradacja środowiska naturalnego. Zagwarantowanie dostaw energii jawi się więc jako nowe wyzwanie dla utrzymania
właściwego tempa rozwoju, kluczowe wręcz w kontekście kreślenia priorytetów
chińskiej polityki zagranicznej.
Chiny wdrażają własną strategię współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie energetycznej, zmierzającą do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia. W okresie
wysokich cen surowców na międzynarodowych rynkach oraz ostrej rywalizacji
o ograniczone zasoby, działania związane z pozyskiwaniem surowców stają się
przedmiotem rozważań nie tylko na polu ekonomicznym, ale przede wszystkim
politycznym, wręcz strategicznym.
W 1997 r. przewodniczący ChRL Jiang Zemin przedstawił strategię wyjścia
na świat (going global) podkreślającą chęć uczestnictwa w większym stopniu
Szerzej na temat zabezpieczania dostaw surowcowych na morzu oraz chińskiego „sznura pereł” zob.: Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw
na rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 255–263.
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w gospodarce globalnej i podejmowania rywalizacji na międzynarodowych rynkach. Do słów Jianga nawiązał w 2001 r. premier Zhu Rongji, kiedy wzywał
chińskie przedsiębiorstwa do wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki
i podjęcia tam szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych (going-out).
Xu Yi-chong zwracał uwagę, że porozumienia na dostawy ropy i gazu podpisywane przez chińskie przedsiębiorstwa za granicą stanowiły jedynie część owej
strategii. Inwestycje w zagraniczne udziały w złoża surowcowe nie wiązały się
z zapewnieniem dostaw do Chin. Wiele przedsięwzięć realizowanych przez chińskie przedsiębiorstwa w sektorze naftowo-gazowym odbywało się w miejscach,
gdzie nieobecni byli tradycyjni importerzy (np. w Sudanie, Angoli, Wenezueli
czy Tajlandii). Inwestycje w zagraniczne sektory energetyczne pozostawały korzystne dla krajów przyjmujących, ponieważ Chiny otwierały również własny
rynek dla inwestycji z ich strony68.
Chińskie przedsiębiorstwa państwowe działające w branży surowcowej w porównaniu z międzynarodowymi koncernami naftowymi lub innymi prywatnymi
kompaniami naftowymi, dysponują ogromną przewagą konkurencyjną. Jeffrey
G. Brown, Vijay Mukherji, Kang Wu podkreślali, że inwestorzy z Chin w branżach energetycznych mogą przepłacać lub składać wygórowane obietnice w celu
zabezpieczenia umowy (m.in. Wenezuela, Kazachstan). Po drugie, są skłonni
do wejścia na rynki, które przez inne wielkie koncerny są postrzegane jako bardzo ryzykowne (np. Sudan, Iran). Kolejnym atutem chińskich koncernów jest
chęć rozszerzania udziałów w rynkach, na których konkurencja jest stosunkowo
ograniczona. Przykładem może być Iran, gdzie amerykańskie przedsiębiorstwa
nie dokonują inwestycji. Wszyscy chińscy inwestorzy działający w przemyśle
naftowym za granicą to państwowe przedsiębiorstwa. W tej sytuacji argumenty ekonomiczne i handlowe nie muszą być kluczowe w podejmowanych przez
nie decyzjach dotyczących inwestycji zagranicznych. Może to być bowiem podyktowane chęcią uniknięcia redukcji lub marginalizacji będącej następstwem
restrukturyzacji gospodarczej w kraju. Jednocześnie trudno dokonać oceny wpływu zagranicznych inwestycji dla państwowych przedsiębiorstw z uwagi na brak
przejrzystości w procesach decyzyjnych, jak i sytuacjach finansowych69.

Xu Yi-chong, China’s Energy Security, s. 60–61.
J.G. Brown, Vijay Mukherji, Kang Wu, The Energy Race Between China and India: Motiva
tions and Potential Opportunities for Cooperation, w: China, India and the United States. Competi
tion for Energy Resources, The Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi 2008,
s. 235–236.
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Kent E. Calder zwracał uwagę, że Chiny podjęły kroki w kierunku budowy
bezpieczeństwa energetycznego, które służą rozszerzaniu więzi polityczno-gospodarczych z krajami Azji Centralnej. Chiny aktywnie działają na rzecz zwiększenia importu ropy poprzez wsparcie państwowych koncernów, tj. China National Petroleum Corporation (CNPC) oraz Sinopec w dokonywanych na świecie
przejęciach udziałów. Wzmacniają jednocześnie kontrolę nad systemem, pozwalającym na dostarczanie surowców do konsumentów. Chiny dążą do zwiększania
z zagranicznymi partnerami zakresu inwestycji typu downstream. W ten sposób
daje się przedsiębiorstwom bardziej bezpośredni udział w zaopatrywaniu Chin
w ropę i produkty rafinowane. Chiny zachęcają państwowe firmy do nabywania
udziałów w zagranicznych rafineriach. Chiny tworzą jednocześnie państwowe
strategiczne rezerwy ropy, począwszy od 2001 roku. Podejmowane są również
inicjatywy na rzecz zmniejszenia zależności od importu ropy przez Cieśninę Malakka. Temu mają służyć budowane połączenia przez Birmę do Zatoki Bengalskiej oraz z Pakistanu do Morza Arabskiego, jak również połączenia z Kazachstanem i Turkmenistanem70.
Działania Chin mogą budzić liczne kontrowersje, zważywszy, że koncentrują
się one głównie na krajach zasobnych w surowce. Prezentowane oferty współpracy, połączone z podkreślaniem tezy o nieingerowaniu w wewnętrzne sprawy
drugiej strony i chęcią budowania relacji partnerskich, sprawiają, że uzyskują one
przewagę nad innymi mocarstwami aktywnie zaangażowanymi w obszarze Azji
Centralnej. Chińska strategia działania w przestrzeni międzynarodowej powinna
– wedle słów Yan Xuetonga, dyrektora Institute of International Studies w Tsinghua University w Pekinie – czerpać z doświadczeń przedcesarskich okresu starożytności. Podkreślał, że powinna ona różnić się od tego, co jest charakterystyczne
dla działań Amerykanów. Chiny powinny promować międzynarodowy porządek,
który uwzględnia zasadę równowagi pomiędzy odpowiedzialnością a prawami.
Różny potencjał krajów sprawia, że cieszą się one odmienną odpowiedzialnością
oraz prawami. Chiny nie powinny przyjmować amerykańskiego sposobu działania, mówiącego, że wszystkie kraje są równe, zważywszy, że w praktyce zawsze
dążą do zdobycia dominującej pozycji w świecie. Chiny powinny podkreślać
zasadę utrzymywania podwójnych standardów, co oznacza, że bardziej rozwinięte państwa powinny w większym stopniu przestrzegać międzynarodowych
norm aniżeli kraje słabiej rozwinięte. Jednolite standardy prowadzą bowiem jedynie do konfliktów i nie redukują nieporozumień pomiędzy państwami. Chiny
K.E. Calder, The New Continentalism Energy and Twenty-First Century Eurasian Geopolitics,
Yale University Press, New Haven–London 2012, s. 164–165.
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powinny promować zasadę otwartości, zgodnie z którą wszystko to, co znajduje
się pod niebem, stanowi jedność. Chiny powinny być otwarte na cały świat, podobnie jak on powinien być otwarty w stosunku do Chin71.
Chiny przywiązują dużą wagę do rozwijania dyplomacji energetycznej, określającej schemat szerokiej współpracy z krajami zasobnymi w surowce. W tym
przypadku kwestie dotyczące gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego
pozostają ściśle zintegrowane z płaszczyzną bezpieczeństwa energetycznego.
To ostatnie pozostaje z kolei kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa państwowego. Chiny w tym kontekście są zmuszone wypracować właściwy model
określający stopień ryzyka związanego z importem podstawowych surowców,
głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. Dywersyfikacja dostaw ma doprowadzić
do stopniowej redukcji zależności od regionu Bliskiego Wschodu oraz Afryki
przy jednoczesnym wzroście znaczenia innych kierunków importowych, przede
wszystkim Rosji oraz obszaru wokół Morza Kaspijskiego. Upadek Związku Radzieckiego i powstanie niepodległych państw w Azji Centralnej otworzyły nowe
możliwości w zakresie budowania wzajemnych relacji. Dla Chin fundamentalne
znaczenie zyskało stopniowe budowanie regionalnego systemu połączeń energetycznych w obszarach bliskiego sąsiedztwa, obejmującego również szerokie
inwestycje w stworzenie nowej infrastruktury, współpracę gospodarczą, a także
promocję nowych powiązań handlowych pomiędzy samymi państwami regionu
ponad granicami ukształtowanymi po rozpadzie Związku Radzieckiego. Alternatywa w postaci rozwoju lądowych dróg przesyłu surowców stwarza szansę ograniczenia skali ryzyka towarzyszącego transportowi morskiemu. Chiny powinny
wzmacniać współpracę regionalną w dziedzinie energii, firmując założenia polityki wzajemnych korzyści. Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości nasili się
rywalizacja o zasoby zlokalizowane w obszarach morskich. W tej sytuacji skierowanie uwagi na kraje w bliskim sąsiedztwie ma szerokie uzasadnienie, z punktu
widzenia zarówno bezpieczeństwa, jak i stabilności dostaw w długiej perspektywie czasowej.

Yan Xuetong, Pre-Qin Philosophy and China’s Rise Today, w: Yan Xuetong, Ancient Chinese
Thought, Modern Chinese Power, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2011, s. 219–220.
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Nowe realia geopolityczne
W okresie zimnej wojny na chińską geopolitykę miały wpływ trzy elementy:
zagrożenie z północy ze strony Związku Radzieckiego, napięte relacje z krajami
sąsiednimi, a także budowanie partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią
oraz krajami Europy Zachodniej w okresie walki z radzieckim hegemonizmem.
Po zakończeniu zimnej wojny pojawiły się nowe wyzwania. Główne zagrożenie
z północy zniknęło, ale wyłoniły się całkiem inne stwarzające zagrożenie dla stabilności w kraju. Dezintegracja bloku sowieckiego doprowadziła do powstania
niepodległych państw w chińskim sąsiedztwie – Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. Wcześniej Chiny graniczyły tylko ze Związkiem Radzieckim, lecz
po oderwaniu się tych republik już z czterema krajami. Dodatkowe obawy wynikały z faktu, że religia państwowa w Azji Centralnej silnie wiąże się z mniejszościami etnicznymi w północno-zachodnich Chinach, co stanowi źródło niestabilności w regionie. Pomimo poprawy relacji z krajami Azji Południowo-Wschodniej
problemem pozostają spory na Morzu Południowochińskim. W okresie postzimnowojennym mocniej uwypuklił się problem Tajwanu z zauważalną tendencją
wzmożonych działań na rzecz jego unifikacji z Chinami72. Ważne zmiany zarysowały się również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, których rozwój
charakteryzowały obserwowane na przemian wzrosty i załamania. Pojawiło się
Szerzej zob.: Ł. Gacek, E. Trojnar, Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków
ponad Cieśniną Tajwańską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
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Mapa 2. Sieć istniejących oraz potencjalnych gazociągów i ropociągów w Azji Centralnej
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przekonanie, że globalna polityka Waszyngtonu koliduje z chińskimi interesami
geopolitycznymi. Chińska strategia morska zaczęła się koncentrować w nowej
rzeczywistości na Morzu Południowochińskim i Cieśninie Tajwańskiej. Objęła
również Zatokę Bohai oraz Morza Żółte, Wschodniochińskie i Południowochińskie. Na lądzie z kolei Chiny zaczęły dążyć do wykształcenia stabilnych peryferii.
Uwaga została tym samym zwrócona na kraje sąsiednie. Eurazjatycką geostrategię oparto na promowaniu multilateralizmu. Głównym celem stało się przeciwdziałanie amerykańskim intencjom zmierzającym do dominacji nad światem oraz
sprzeciw wobec ich planów uzyskania kontroli nad przestrzenią Eurazji73.
Geopolityczne konsekwencje wzrostu zależności od importu surowców niosą
określone konsekwencje dla chińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Słabość Chin wynika z szybkiego zapotrzebowania na energię, szybszego aniżeli
w USA czy w Indiach. Z tym się wiąże niepokój dotyczący dużych wahań cenowych na światowych rynkach surowcowych, co stanowi największe zagrożenie
dla bezpieczeństwa gospodarczego, jak również stabilności politycznej w kraju.
Kolejny argument wskazuje na nadmierną koncentrację importu surowców z rejonu Bliskiego Wschodu i Afryki. Obawy pojawiają się w odniesieniu do stabilności
tych obszarów oraz konieczności zabezpieczenia morskich tras transportowych
(tzw. sznur pereł), którymi dociera większość importowanej ropy do Chin. Mowa
tu o zagrożeniach terrorystycznych jak również rywalizacji z innymi ważnymi
odbiorcami surowców, tj. Stanami Zjednoczonymi czy Indiami. Niepokój pojawia się także w kwestii sporów terytorialnych Chin z krajami sąsiedzkimi, głównie na Morzu Południowochińskim. Chiny rozwijają współpracę z państwami
lokującymi się na przebiegu transportowych tras morskich. Angażują się głównie
w przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym, ale jednocześnie wzmacniają
potencjał obronny tych terytoriów. Zwiększają przy tej okazji możliwości operacyjne własnej floty na morzu74. Jednym z zasadniczych elementów zmierzających do uniezależnienia się od tych tras są działania zmierzające do budowy
73
Szerzej zob.: Ye Zicheng, Inside China’s Grand Strategy. The Perspective from the People’s
Republic, The University Press of Kentucky, Kentucky 2011, s. 199–206.
74
Argumenty chińskich naukowców często wskazują, że ochrona szlaków morskich to kluczowy argument na rzecz rozbudowy rodzimej floty. [Wywiady eksperckie ze środowiskami naukowymi w Chinach, 2013.] W Chinach pojawiają się głosy na rzecz wzmocnienia strefy przybrzeżnej
ze strony marynarki wojennej. Wzrastające zdolności tamtejszej floty do podejmowanych działań
wojennych stanowią kluczowy argument w ochronie praw i interesów Chin na morzu. Poczynione
kroki w kierunku modernizacji tych sił zasługują na uznanie, niemniej rozwój chińskich sił morskich
nie jest jeszcze kompletny, szczególnie jeśli porówna się je z innymi rozwiniętymi krajami. Dlatego
prymat zyskuje położenie nacisku na rozwój zaawansowanych technologii, obejmujących techniki
informacyjne, operacyjne i wywiadowcze. [Wang Xiaoxuan, Navy has to get stronger, „China Daily”,
27 VII 2012.]
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alternatywnych połączeń przesyłu energii z Azji Centralnej oraz Birmy75. Oferują
one bowiem szanse częściowej dywersyfikacji i tym samym zmniejszenia transportu poprzez pozostającą pod kontrolą Amerykanów Cieśninę Malakka. To również ważny element przetargowy w negocjacjach cenowych z Rosją w kwestii
zakupu surowców. Atutem połączeń z Azji Centralnej jest bliskość geograficzna,
fakt, że są budowane na lądzie i pozostają względnie bezpieczne.

Problem bezpieczeństwa i stabilności w regionach
zachodnich Chin
Z punktu widzenia Chin prymat w odniesieniu do regionu Azji Centralnej zyskują
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, w tym również energetycznej. Podejmowanie współpracy ponadnarodowej w zakresie bezpieczeństwa połączone jest z koniecznością zapewnienia stabilności w obszarach
przygranicznych Chin. To zagadnienie należy rozpatrywać pod kątem zabezpieczenia integralności terytorialnej samych Chin. Ważne miejsce zajmują tu inicjatywy
realizowane wspólnie z krajami regionu związane ze zwalczaniem terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. I wreszcie kontekst geopolityczny związany z rozszerzaniem aktywności w Azji Centralnej, zarówno pod kątem działań dyplomatycznych
i strategicznych, jak również inwestycji gospodarczych. Svetlana B. Kožirova sugerowała w tym kontekście, że w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego wytworzyła się możliwość zagospodarowania tej pustki przez Chiny. Mogły one skutecznie
realizować swoje interesy polityczne i gospodarcze, wygrywając na sprzecznościach pojawiających się w relacjach Rosji z państwami centralnoazjatyckimi76. Dzisiejsze działania Chin w regionie można jednocześnie potraktować jako odpowiedź
na zwrot w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych związany z „powrotem
75
Szerzej na temat chińskich inwestycji w Birmie zob. Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetycz
ne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, s. 209–215. W opinii
Chińczyków Birma stanowi swoistego rodzaju przedłużenie terytorialne Chin, zapewniając im dostęp do morza. Należy dodać, że przekształcenia ustrojowe w Birmie, począwszy od 2011 r., wpłynęły na pogorszenie klimatu inwestycyjnego w tym państwie dla największego chińskiego inwestora
z branży energetycznej, China National Petroleum Corporation (CNPC), realizującego projekt budowy
rurociągów z Birmy do Chin. [Wywiady eksperckie ze środowiskami naukowymi w Chinach, 2013.]
76
Szerzej zob. S.B. Kožirova (С.Б. Кожирова), Центральная Азия в международной
политике Китайской Народной Республики (Azja Centralna w polityce zagranicznej Chińskiej
Republiki Ludowej), w: Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej,
„Studia Politologiczne”, red. T. Bodio, A. Wierzbicki, P. Załęski, Vol. 12, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2008, s. 335–344.
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na Pacyfik”77, jak również ich wycofaniem się z Afganistanu. Wydaje się, że obecnie obszar Azji Centralnej stwarza szersze możliwości działania dla Chin aniżeli
obszar Pacyfiku, ze względu na mniejszą konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi.
W przypadku pozostałych wpływowych aktorów zewnętrznych nie mamy do czynienia z wykształceniem całościowej strategii działania wobec Azji Centralnej.
Można domniemywać, że projekcja chińskiej siły, dostrzegalna zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i militarnym, w najbliższym czasie będzie w szerszym stopniu obserwowana właśnie w tym regionie.
Po upadku Związku Radzieckiego dla Chin kluczowa sprawa wiązała się
z utrzymaniem stabilności na granicy północnej i północno-zachodniej oraz uregulowaniem kwestii związanych z przebiegiem granic terytorialnych z Rosją,
Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem oraz Afganistanem78. W chińskiej
percepcji obszar Azji Centralnej był traktowany nie tylko jako integralna część
świata postsowieckiego, ale również jako część Azji Zachodniej. Działania chińskich władz były determinowane z jednej strony przez chęć utrzymania stabilności w Xinjiangu i dobrosąsiedzkich relacji z państwami regionu, a z drugiej
dążenia do przekształcenia Xinjiangu i Azji Centralnej w obszary umożliwiające
wejście na inne rynki handlowe79.
Chiny stały się jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych państw
regionu. W raporcie China’s Central Asia Problem autorstwa brukselskiego
think-tanku International Crisis Group z 2013 r. można przeczytać, że Chiny stają
się główną siłą ekonomiczną w regionie. Uwagę zwraca dynamiczny wzrost wzajemnych obrotów handlowych z poziomu 527 mln USD w 1992 r. do 30 mld USD
w 2010 r. Chiny postrzegają region przede wszystkim jako źródło surowców
i energii oraz rynek zbytu dla swoich tanich towarów konsumpcyjnych. Działalność pomocowa oraz inwestycje w Azji Centralnej są prowadzone w nadziei,
że pomogą one ustabilizować sytuację w Xinjiangu. Chiny zmierzają do stworzenia bliskich relacji pomiędzy Xinjiangiem a Azją Centralną w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego i osiągnięcia stabilizacji politycznej w zachodnich
regionach państwa. Dzięki temu Chiny oraz kraje Azji Centralnej mogą uniknąć negatywnych następstw będących skutkiem wycofania Międzynarodowych
Szerzej zob.: Ł. Gacek, E. Trojnar, Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków
ponad Cieśniną Tajwańską, s. 55–66.
78
Szerzej zob.: J. Rowiński, Rozwiązywanie sporów granicznych pomiędzy Chinami a państwa
mi Azji Centralnej, w: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 235–251.
79
M. Laruelle, S. Peyrouse, The Chinese Question in Central Asia. Domestic Order, Social Change,
and the Chinese Factor, Columbia University Press/C. Hurst&Co. Publishers Ltd., London–New York
2012, s. 2, 4.
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Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF)80 z Afganistanu. Azja Centralna obrazuje
wiele problemów związanych z powszechną korupcją oraz słabością lokalnych
rządów. Polityczne interesy Chin koncentrują się wokół zagadnienia stabilności
oraz dbałości o przychylność państw regionu. Rządy, z którymi Chiny rozwijają
współpracę, są postrzegane jako istotna część problemu. Dlatego Chiny – wedle
autorów raportu – powinny podjąć próbę bardziej aktywnego zaangażowania dyplomatycznego i gospodarczego, zmagając się z wyzwaniami stwarzającymi zagrożenia dla ich interesów ekonomicznych i stabilności regionalnej. Przy okazji
Chiny mogłyby wpływać w większym stopniu na charakter przeprowadzanych
reform gospodarczych w państwach regionu. W kwestiach bezpieczeństwa należy oczekiwać większego zaangażowania Chin w ich rozwiązywanie81.
Można zgłosić zastrzeżenia, czy w istocie to sprawa Afganistanu będzie w niedalekiej przyszłości kluczowa dla rozważań o bezpieczeństwie w regionie, zważywszy, że w centrum chińskiego zainteresowania pozostają również inne obszary, głównie w Kotlinie Fergańskiej. Potwierdza to opinia Alexandrosa Petersena,
który sugerował na podstawie własnych obserwacji na miejscu, że Chińczycy
znacznie bardziej obawiają się potencjalnych wybuchów społecznych i politycznych w Kotlinie Fergańskiej, czegoś na kształt zamieszek w Osz w szerszej skali,
aniżeli groźby rozprzestrzeniania się sieci terrorystycznych w kierunku północnym. Chiny w Azji Centralnej mogą się zetknąć z nowymi problemami, będącymi następstwem ich własnego działania, polityki tamtejszych rządów lokalnych
lub sił zewnętrznych82.
Thrassy N. Marketos, wykładowca w ateńskim oddziale francuskiego Centre
d’Etudes Diplomatiques et Strategiques (SEDS), wskazywał na pięć czynników
determinujących chińskie zaangażowanie w Azji Centralnej: ekonomiczny rozwój Xinjiangu, wewnętrzna stabilność polityczna, stabilność regionalna, bezpieczeństwo energetyczne oraz stworzenie alternatywnego korytarza transportowego do Europy. W 1999 r. Jiang Zemin przedstawił program rozwoju regionów
zachodnich, obejmujący obszary Tybetu, Qinghai, Gansu, Sichuanu, Yunnanu,
Shaanxi, Guizhou oraz Xinjiangu. Uwaga koncentrowała się głównie na tym
ostatnim. Pogłębiając współpracę gospodarczą pomiędzy chińskim Xinjiangiem
Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force,
ISAF) stanowią strukturę wojskową w ramach NATO. Ich głównym celem jest utrzymanie pokoju
w Afganistanie. Utworzono je w 2001 r. na mocy rezolucji RB ONZ nr 1386. Od sierpnia 2003 r.
operacją ISAF dowodzi NATO.
81
Szerzej zob.: China’s Central Asia Problem, International Crisis Group, Asia Report Nº244,
Brussels, 27 II 2013.
82
A. Petersen, …or Central Asia’s China Problem, China in Central Asia, 1 III 2013, http://chinaincentralasia.com/2013/03/01/or-central-asias-china-problem/ (30 III 2013).
80
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a regionem Azji Centralnej, poszukiwano sposobów na zmniejszenie wpływów
grup ekstremistycznych i separatystycznych. Wszelkie zmiany w Azji Centralnej zawsze pośrednio wpływały na sytuację w samych Chinach. To tłumaczyło
zdecydowaną postawę Pekinu w czasie rewolucji tulipanów w Kirgistanie83, jak
również poparcie dla uzbeckich władz po wydarzeniach w Andiżanie w 2005 r.84
Państwa regionu, głównie Kazachstan, odgrywają ważną rolę w zagwarantowaniu długoterminowych dostaw surowcowych do Chin. Budowa mostu lądowego
przez Xinjiang i Azję Centralną pozwala zmniejszyć przeciążenie w chińskich
portach na wschodnim wybrzeżu. Utworzenie takiego korytarza zwiększa szansę na zdynamizowanie rozwoju chińskich regionów zachodnich poprzez otwarcie dostępu do międzynarodowych rynków. W konsekwencji pozwala również
na zniwelowanie różnic w poziomie rozwojowym pomiędzy regionami w samych Chinach85.
Zabikhulla S. Saipov (University of World Economy and Diplomacy oraz Management Development Institute of Singapore w Taszkiencie) twierdziła, że w republikach centralnoazjatyckich Chiny koncentrują się przede wszystkim na rozbudowie infrastruktury oraz wydobyciu surowców naturalnych. W perspektywie
krótko- i średnioterminowej kraje Azji Centralnej mogą dzięki pomocy chińskiej
znacząco poprawić swoją bazę przemysłowo-technologiczną. W zamian jednak
Pekin może zyskać trwały prymat w dostępie do tamtejszych źródeł surowcowych. Chiny do tej pory stosowały strategię ustępstw, biorąc pod uwagę znaczenie geopolityczne regionu łączącego wiele różnych obszarów. Dlatego rozwój
tych republik oraz obecność Chińczyków w regionie pozwoli Pekinowi osiągnąć
podstawowe zamierzenie związane z wykorzystywaniem surowców i ich transportem na duże odległości. Zakładając, że Chiny w pełni zrealizują długoterminowe projekty w Azji Centralnej, może dojść do wykształcenia korzystnego układu pozwalającego im rozszerzyć wpływy gospodarcze i polityczno-wojskowe
Rewolucja tulipanów w Kirgistanie z marca 2005 r. była następstwem sfałszowanych wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w poprzednim miesiącu. Bunty doprowadziły do usunięcia
ze stanowiska prezydenta Askara Akajewa i przejęcia władzy przez środowiska opozycyjne na czele
z Rozą Otunbajewą oraz Kurmanbekiem Bakijewem. W lipcu tego samego roku ten ostatni zwyciężył
w wyborach prezydenckich. W kwietniu 2010 r. ponownie dokonano przewrotu politycznego w Kirgistanie, w następstwie którego Bakijew został zmuszony do opuszczenia kraju i rezygnacji ze stanowiska. Władzę przejęła Roza Otunbajewa. [Szerzej na temat rewolucji tulipanów zob.: K. Kozłowski,
Rewolucja Tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa, Elipsa, Warszawa 2009.]
84
W maju 2005 r. w Andiżanie w Uzbekistanie doszło do masowych protestów skierowanych
przeciwko polityce rządowej oraz prezydenta Islama Karimowa. Wystąpienia zostały krwawo stłumione, co spotkało się z ostrą krytyką społeczności międzynarodowej. Karimow zyskał w tym czasie
poparcie dla przeprowadzonych działań ze strony Chin i Rosji.
85
T.N. Marketos, China’s Energy Geopolitics. The Shanghai Cooperation Organization and
Central Asia, Routledge, London–New York 2009, s. 19–20.
83
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wobec przyległych regionów na zachodzie i na południu. Jednocześnie chińscy
partnerzy w Azji Centralnej uzyskają możliwość dywersyfikacji tras eksportu surowców, niezależnych tylko od jednej rosyjskiej linii tranzytowej86.
Wszelkie przejawy niestabilności w Azji Centralnej stanowią potencjalne
zagrożenie dla sąsiedniego Xinjiangu. Problemem z chińskiej perspektywy pozostaje fakt, że to, co dzieje się za zachodnią granicą ich państwa nie pozostaje
bez wpływu na ten region. Granice państwowe w Azji Centralnej nie pokrywają
się z podziałami religijnymi, etnicznymi oraz kulturowymi, co prowadzi często do ostrych konfliktów społecznych. Olivier Roy zwracał uwagę, że dokonane w okresie sowieckim podziały geograficzne i etniczne w wielu krajach Azji
Centralnej nie miały żadnego logicznego uzasadnienia. W znacznym stopniu
wpłynęły one na sposób funkcjonowania tych państw w nowej rzeczywistości
po uzyskaniu niepodległości. Najbardziej jaskrawy przykład stanowi dolina rzeki Syr-daria. Rozpoczynająca swój bieg w Kirgistanie w Osz, zamieszkałym
w większości przez Uzbeków, rzeka płynie przez uzbecką Ferganę, tadżycki Chodżent, by następnie wrócić do Uzbekistanu i zakończyć swój bieg na terytorium
Kazachstanu. Podobnie rzecz ma się z połączeniami drogowymi, które łącząc
stolicę Uzbekistanu Taszkient z uzbecką prowincją Ferganą, przebiegają przez
Chodżent w Tadżykistanie. Co prawda, jest inna trasa, ale znacznie trudniejsza
i przebiegająca przez góry. Drogi dostępne przez cały rok bez względu na pogodę łączące stolicę Tadżykistanu Duszanbe z Chodżentem i Chorogem, stolicą
Górskiego Badachszanu, wiodą przez Uzbekistan i Kirgistan. Bezpośrednie połączenia przez Tadżykistan są zamknięte w okresie zimowym od października
do maja. W samym Kirgistanie brak bezpośrednich połączeń w zimie z północy
na południe kraju. Jeśli zaś ktoś podróżuje z Duszanbe do Taszkientu latem,
obierając trasę przez Ura-Teppe, wówczas musi dwukrotnie przekroczyć granice
tych dwóch państw. Podobnie sprawa wygląda pod względem nieracjonalnego
podziału etnicznego w regionie. Przykładem jest miasto Szymkent w Kazachstanie, gdzie większość stanowią Uzbecy. Podobnie miasto Osz z większością
uzbecką należące z kolei do Kirgistanu. W Uzbekistanie znalazła się tadżycka
Samarkanda. W uzbeckim dystrykcie Sukhan-Darya większość stanowią zaś
mieszkańcy tadżyckojęzyczni, a w tadżyckim dystrykcie Hissar uzbeckojęzyczni87. Aleksandra Zamarajewa i Piotr Załęski użyli na określenie tej sytuacji
ciekawego sformułowania, że „granice krajów Azji Centralnej – a w pewnym
86
Z.S. Saipov, China’s Economic Strategies for Uzbekistan and Central Asia: Building Roads
to Afghan Strategic Resources and Beyond, „Eurasia Daily Monitor”, Vol. 9 Issue 172, 21 IX 2012.
87
O. Roy, The New Central Asia. Geopolitics and the Birth of Nations, I.B.Tauris, London–New
York 2011, s. 68–69.
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sensie także dzisiejsze narody – są wynikiem działań władz bolszewickich skierowanych na pogrzebanie ducha solidarności panislamskiej i pantureckiej”88.
Chiny dostrzegają fakt, że rozszerzanie powiązań gospodarczych z krajami Azji
Centralnej stwarza szansę na zdynamizowanie polityki rozwojowej oraz zmniejszenie ryzyka zaburzeń społecznych w zachodniej części kraju. W 2011 r. handel zagraniczny samego tylko Xinjiangu wyniósł 22,82 mld USD, notując wzrost o 33,2%
w skali roku. Eksport wyniósł 16,8 mld USD (wzrost o 30%), podczas gdy import
5,99 mld USD (wzrost o 44%). Przewodniczący wydziału handlowego w Xinjiangu He Timing wskazywał, że kluczem do sukcesu była przeprowadzona w 2011 r.
strategia dywersyfikacji rynkowej, koncentrująca się na rozwoju handlu z krajami
sąsiednimi Azji Centralnej. Dzięki temu wymiana gospodarcza pomiędzy Xinjiangiem a pięcioma krajami Azji Centralnej oraz Rosją osiągnęła pułap 17,9 mld USD
w 2011 r. Z Kazachstanem, będącym największym partnerem handlowym Xinjiangu, odnotowano obroty na poziomie 10,6 mld USD89. Zgodnie z danymi chińskiego ministerstwa handlu, wartość wzajemnych obrotów handlowych pomiędzy Chinami a krajami członkowskimi Szanghajskiej Organizacji Współpracy
wzrosła z 12,1 mld USD w 2001 r. do 113,4 mld USD w 2011 r.90 W 2012 r. wymiana gospodarcza Xinjiangu z zagranicą wzrosła o kolejne 10,3% do poziomu
25,17 mld USD. Największym partnerem handlowym pozostał Kazachstan, z którym wolumen wzajemnych obrotów handlowych wyniósł 11,17 mld USD (wzrost
o 5,4% w skali rocznej)91. Zdynamizowanie współpracy gospodarczej pomiędzy
Xinjiangiem a Azją Centralną jest realizowane pod hasłem budowy dobrobytu
i większej stabilności w regionie. Działania chińskich władz należy wkomponować w szeroki program wyrównywania różnic rozwojowych pomiędzy wschodnimi a zachodnimi regionami w Chinach. Plan rządowy zmierza do przekształcenia
Xinjiangu w pomost łączący Wschód z Zachodem, swoistego rodzaju centrum oddziaływania na obszary zachodnie. Podejmowane są liczne projekty infrastrukturalne, związane z budową nowych lotnisk, połączeń kolejowych i drogowych w tym
regionie. Rozbudowa sieci komunikacyjnych nawiązuje wyraźnie do ożywienia
tradycyjnych tras będących niegdyś domeną słynnego Jedwabnego Szlaku92.
88
A. Zamarajewa, P. Załęski, Tożsamość kulturowa narodów Azji Centralnej, w: Transformacja
społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej, red. T. Bodio, W. Jakubowski, A. Wierzbicki, Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2008, s. 28.
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Bai Shi, Taming the Wild West Xinjiang embraces fast and far-reaching economic develop
ment, „Beijing Review”, No. 35, 30 VIII 2012.
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Stronger economic cooperation between SCO member states, „Global Times” (Xinhua), 7 VI
2012.
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Xinjiang foreign trade volume grows in 2012, Xinhua, 20 I 2013.
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Szerzej zob.: Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsię
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Chiny w realny sposób dokonują rewitalizacji połączeń komunikacyjnych
w Azji Centralnej. Pod koniec października 2012 r. w chińskim Wuhan przedstawiciele dziesięciu krajów członkowskich programu Asia Regional Economic
Cooperation (CAREC) Program93 osiągnęli porozumienie w sprawie przeznaczenia 23 mld USD na realizację nowych projektów związanych z rozbudową
infrastruktury transportowej, włączając w to również inicjatywy z zakresu energetyki i handlu, mających się przyczynić do większej spójności i wzrostu dobrobytu w regionie. The Wuhan Action Plan przyznał pierwszeństwo 68 projektom
transportowym, które przyczynią się do stworzenia sześciu głównych korytarzy
komunikacyjnych łączących porty we wschodnich Chinach z obszarami Kaukazu i innymi, oraz północny Kazachstan z ośrodkami handlowymi w Karaczi
i Gwadar w Pakistanie. Od 2001 r. w regionie CAREC zrealizowano ponad 120
projektów za sumę ponad 19 mld USD. Wśród nich znalazły się te dotyczące
budowy prawie 4 tys. km dróg, 3,2 tys. km linii kolejowych oraz ponad 2,3 tys.
km linii wysokiego napięcia94.
Chiny dążą do realizacji połączeń komunikacyjnych z Azją Centralną, uwypuklając płynące stąd korzyści dla rozwoju gospodarczego całego regionu. Budowa
sieci kolejowej pomiędzy Chinami a Uzbekistanem i Kirgistanem pozostaje jednym z najważniejszych planów inwestycyjnych. Premier Wen Jiabao w grudniu
2012 r. zapewnił o gotowości Chin do podjęcia dyskusji na temat finansowania
projektu. Ambicje Szanghajskiej Organizacji Współpracy koncentrują się wokół
budowy drogi lądowej z zachodu na wschód, łączącej rosyjski Sankt Petersburg
z chińskim Lianyuangangiem w 2020 r., jak również sieci drogowej, która połączy kraje członkowskie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, tworząc dla nich
nowe możliwości handlu zagranicznego95.
Pierwsze znaczące sukcesy już odnotowano. W grudniu 2012 r. zostało otwarte drugie połączenie kolejowe pomiędzy Chinami a Kazachstanem. Trasa wiedzie
z miasta Lianyuangang w prowincji Jiangsu, przez Xinjiang, łącząc się z Kazachstanem w mieście granicznym Horgos. W planach chińskich Horgos ma się

93
Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program to inicjatywa utworzona
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stać centrum międzynarodowego transportu, przez który będą przebiegać sieci
autostrad, kolei, a także rurociągi96.
W czasie I China-Eurasia Expo w Urumqi we wrześniu 2011 r. ze strony Chin
padła zapowiedź przyspieszenia otwarcia regionów zachodnich, dalszego wspierania finansowego dla transgranicznych projektów infrastrukturalnych i chęci
uczynienia z Xinjiangu centrum gospodarczego w sercu Eurazji. Zapowiedziano
wówczas udzielenie niskoprocentowych pożyczek innym krajom na realizację projektów infrastrukturalnych. Xinjiang miał tylko jedno transgraniczne połączenie
kolejowe, liczącą 460 km linię pomiędzy Urumqi a Kazachstanem, przez przełęcz
Alataw. Projekt drugiej linii kolejowej zakładał połączenie granicznego Horgos
z siecią wewnątrzkrajową w Kazachstanie. Podobnie Pakistan wyrażał zainteresowanie budową transgranicznej linii kolejowej łączącej jego północną granicę
z Kaszgarem97. Podczas pierwszego euroazjatyckiego Expo chińscy przedsiębiorcy
podpisali 178 porozumień na sumę 185 mld RMB (29,14 mld USD) związanych
z inwestycjami w Xinjiangu. Wartość umów handlowych zawartych przez chińskie
podmioty z zagranicznymi przedsiębiorstwami wyniosła z kolei 5,5 mld USD98.
W czasie kolejnego II China-Eurasia Economic Development and Cooperation Forum, 2 września 2012 r. w Urumqi, premier Chin Wen Jiabao mówił
o wielowymiarowości Jedwabnego Szlaku obejmującego połączenia drogowe,
kolejowe, powietrzne, komunikacyjne, jak również naftowe i gazowe. Podkreślał, że należy rozszerzyć współpracę w zakresie rozbudowy transgranicznej
infrastruktury, dzięki której może następować nie tylko promowanie wymiany
osobowej, ale również gospodarczej i handlowej. Należy dążyć do realizacji takich projektów, jak gazociągi łączące Azję Centralną z Chinami, ropociągi pomiędzy Chinami a Kazachstanem, oraz do przyspieszenia realizacji kolejnych
projektów związanych z budową nowych linii przesyłu energii pomiędzy Chinami a Rosją. Nie mniej istotną kwestią pozostaje podjęcie dużych inwestycji
transportowych, włączając budowę autostrady prowadzącej z Zachodnich Chin
do Zachodniej Europy, autostrad łączących Chiny z Tadżykistanem, Kirgistanem i Uzbekistanem oraz efektywnego wykorzystywania połączenia kolejowego
Chongqing–Xinjiang–Europe99.
To ostatnie połączenie kolejowe, Yuxinou (Chongqing–Xinjiang–Europe) International Railway, liczące w sumie 11 179 km, określane mianem „nowoczesnego
96
97
98
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Li Xiaokun, Bao Chang, Cui Jia, Wen focuses on Eurasia development, „China Daily”, 3 IX
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Jedwabnego Szlaku” (modern Silk Road) zostało oddane do użytku 31 sierpnia
2012 r. Dzięki niemu, transportowane towary w ciągu zaledwie szesnastu dni trafiają z chińskiego Chongqingu do niemieckiego Duisburga. Czas odgrywa tu niezmierne istotną rolę, zważywszy, że to aż o dwadzieścia dni szybciej w porównaniu z transportem towarów drogą morską ze wschodniego wybrzeża Chin. Pociągi
towarowe obsługuje spółka Trans-Eurasia Rail Logistics Company, skupiająca
inwestorów z Chongqingu, Rosji, Tadżykistanu oraz Niemiec100. Duże znaczenie
w rozwoju połączeń komunikacyjnych przywiązuje się również do budowy autostrady Europa Zachodnia–Chiny Zachodnie (Western Europe–Western China).
Chiny promują region autonomiczny Xinjiang w rozwoju relacji z Azją Centralną. Podkreśla się wymiar ekonomicznych osiągnięć tego regionu, wskazując,
że doświadczenia Xinjiangu mogą stanowić wzór do przekształceń w krajach
ościennych. W listopadzie 2012 r. People’s Bank of China, China Banking Regulatory Commission, China Securities Regulatory Commission oraz China Insurance
Regulatory Commission ogłosiły nowe preferencyjne zasady działalności finansowej na terytorium Kaszgaru i Horgos w Xinjiangu. Będzie to zauważalne przede
wszystkim w większym wsparciu kredytowym dla tych obszarów. W 2010 r. Pekin
ogłosił, że zamierza podjąć działania na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego
w Xinjiangu. W tym celu Kaszgar oraz Horgos zostały wybrane na miejsca specjalnych stref ekonomicznych. Dokonując tych działań wzorowano się na modelu
funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej w Shenzhen. W samym Kaszgarze Chiny zaplanowały przeznaczyć 50 mld RMB na realizację różnych projektów
inwestycyjnych w okresie 2009–2013101. Z wypowiedzi lokalnych urzędników
jasno wynika, że Kaszgar ma szansę stać się wielkim centrum handlowym. Przemawia za tym skala realizowanych już przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z budową sieci kolejowych i dróg szybkiego ruchu102.
Region Autonomiczny Xinjiang posiada w sumie siedemnaście portów granicznych otwartych dla międzynarodowego handlu. Ponadto istnieje piętnaście ośrodków przemysłowych, włączając w to strefy rozwoju gospodarczego
Kaszgar i Horgos103. Władze centralne planują przekształcić Xinjiang w centrum
logistyczne i informatyczne, pozwalające świadczyć usługi w odniesieniu do Azji
Centralnej104.
100
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Możliwości pozyskiwania energii z Azji Centralnej
W kontekście współpracy gospodarczej Chin z krajami Azji Centralnej ważne
miejsce zajmuje płaszczyzna energetyczna. Wytwarza się tu bowiem relacja
symbiotyczna pomiędzy centralnoazjatyckimi producentami energii a chińskim
konsumentem.
Azja Centralna odgrywa ważną rolę w zapewnieniu długookresowych dostaw
surowcowych. Region pozostaje ważny dla Chin również z punktu widzenia
tranzytowego w kontekście dostępu do złóż ropy i gazu na Kaukazie oraz w Iranie, pozwalając tym samym zmniejszać jednostronną zależność od importu ropy
z Bliskiego Wschodu. Zważywszy, że większość importu ropy odbywa się drogą
morską, przez przejścia kontrolowane przez Amerykanów, w długiej perspektywie czasowej, Chiny będą dążyć do wyrwania się z tej zależności poprzez szersze
zaangażowanie w obszarze Azji Centralnej105.
Chiny aktywnie poszukują dróg do zwiększenia importu surowców z Azji
Centralnej. Jak informowała w 2010 r. firma doradcza Ernst & Young LLP –
wspomniany region, będący posiadaczem jednych z największych na świecie złóż
metali rzadkich takich jak chrom i wolfram, staje się celem inwestycji z Państwa
Środka ze względu na niewielkie przeszkody w kontekście tamtejszych regulacji
prawnych, jak również niskich kosztów transportu. W opinii Eleonor Wu, partnera Ernst & Young w sprawach doradztwa transakcyjnego, rządy krajów regionu,
włączając Kazachstan i Uzbekistan, patrzą przychylnie na chińskie inwestycje,
z uwagi na bliskie polityczne powiązania. Azja Centralna bogata w zasoby naturalne, metale rzadkie, miedź, złoto, ma znaczenie dla chińskiego rozwoju. Ponadto region znajduje się w bliskim otoczeniu geograficznym, o zbliżonej kulturze
biznesowej, przedsiębiorstwa działają tam w warunkach systemu socjalistycznego podobnego do tego, w jakim działały chińskie firmy w latach 80106.
Spośród wielu możliwości eksportu surowców Chiny jawią się jako opcja najbardziej opłacalna. Firma Wood Mackenzie, prezentując w październiku 2012 r.
swoją długoterminową prognozę dotyczącą kwestii eksportu gazu z Azji Centralnej (Turkmenistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu), wskazywała, że kraje eksporterzy powinni ukierunkować swoją aktywność na wschód, a nie na zachód.
S. Müller-Kraenner, Energy Security. Re-Measuring the World, Earthscan, London–Sterling 2008, s. 70.
106
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Zdaniem analityka z Wood Mackenzie Stephena O’Rourke’a, położenie geograficzne oraz potencjał w zakresie produkcji państw Azji Centralnej daje im szansę zaopatrywania różnych rynków. Spośród wszystkich możliwych kierunków
eksportowych największy potencjał stwarzają jednak Chiny dzięki transazjatyckiemu rurociągowi. Wedle szacunków chińskie zapotrzebowanie na import
gazu z Azji Centralnej wzrośnie o około 45 mld m³ w 2015 r., oraz o 50 mld m³
w 2020 r., w stosunku do poziomu określonego w obecnych umowach. Chiny starają się zdywersyfikować źródła importowe, unikając uzależnienia tylko
od jednego dostawcy. Wielkość importowanego gazu może być ograniczona
dzięki możliwemu zwiększeniu w Państwie Środka produkcji gazu niekonwencjonalnego. Dodatkowo kraje Azji Centralnej będą musiały się zmierzyć z konkurencją dostarczającą surowiec w formie skroplonej LNG oraz innymi dostawcami wykorzystującymi do transportu rurociągi. Określenie długoterminowego
potencjału Azji Centralnej w zakresie eksportu gazu będzie uzależnione głównie od tego, czy turkmeński Turkmengaz będzie w stanie podołać wyzwaniom
technicznym oraz integracji działań w ramach realizacji projektu Południowy
Jolotan (Galkynysh). W analizie uwzględniono również takie kierunki eksportu
jak Rosja, Iran, Indie oraz Europa, wskazując jednak na ograniczone możliwości eksportowe w tych kierunkach. Od czasu kryzysu gospodarczego eksport
gazu do Rosji znacząco się zmniejszył i nie przewiduje się większego wzrostu
w przyszłości, z uwagi m.in. na spadek zapotrzebowania na rosyjski gaz w Europie. Eksport do Iranu systematycznie wzrastał w ciągu ostatnich pięciu lat
osiągając pułap 8 mld m³ w 2011 r. Ze względu jednak na ograniczony rynek
irański trudno się spodziewać dalszych znaczących wzrostów. Z kolei projekt
TAPI pomimo ogromnego potencjału wiąże się z dużymi wyzwaniami finansowymi oraz licznymi problemami w zakresie bezpieczeństwa. Pomysł transkaspijskiego rurociągu do Europy również nie został zrealizowany, ustępując miejsca innym konkurencyjnym projektom. Biorąc pod uwagę te czynniki, wydaje
się, że to właśnie Chiny stanowią dla krajów Azji Centralnej najbardziej realną
i opłacalną opcję długoterminowych dostaw gazu107.
Kraje regionu muszą mieć świadomość, że alternatywę wobec centralnoazjatyckiego gazu stwarza rosnący import surowca w formie skroplonej. Import LNG
w Chinach w 2011 r. – zgodnie z danymi General Administration of Customs
– wyniósł 12,21 mln ton, co oznaczało, że wzrósł on aż o 30,53% w skali roku.
Wood Mackenzie: Central Asia’s long-term gas export potential hinges on successful delivery
of South Iolotan project, Wood Mackenzie, 11 X 2012, http://www.woodmacresearch.com/cgi-bin/
wmprod/portal/corp/corpPressDetail.jsp?oid=10839846 (17 X 2012).
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Najwięcej surowca sprowadzono z Australii (3,64 mln ton), Kataru (2,33 mln
ton) oraz Indonezji (1,99 mln ton)108.
Niepokój w Azji Centralnej powinien się wiązać z wyłanianiem się nowych
potęg na rynku gazu ziemnego. Prognozy przewidują, że przed 2020 r. Australia
stanie się największym producentem LNG, detronizując dotychczasowego lidera
Katar. Na razie pod względem wielkości eksportu nadal ustępuje Katarowi, Indonezji oraz Malezji. W 2011 r. australijski eksport LNG wyniósł 18,9 mln ton
(o wartości 11,1 mld dolarów australijskich). Przewiduje się jednak, że od 2016
do 2017 r. pułap eksportowy wzrośnie do poziomu 63 mln ton rocznie. Aż siedem
spośród dziesięciu największych na świecie projektów w tej branży jest realizowanych w Australii. Wartość przedsięwzięć podjętych od 2007 r. przez prywatnych australijskich i zagranicznych inwestorów wynosi 183 mld USD. Dzięki
finalizacji nowych planów inwestycyjnych przewiduje się czterokrotny wzrost
zdolności produkcyjnych już w 2017 r. Analitycy szacują, że w 2020 r. produkcja
LNG w Australii powinna wzrosnąć do 77 mln ton rocznie. Rząd australijski jest
nawet większym optymistą w tym zakresie i ma nadzieję, że cel osiągnie znacznie wcześniej109.
Zdaniem dyrektora wykonawczego Chevron Australia Roya Krzywosinskiego boom jest napędzany poprzez przewidywany wzrost zapotrzebowania na gaz
w Azji, głównie Japonii. W jego opinii region Azji i Pacyfiku będzie stanowił
epicentrum światowego zapotrzebowania na energię w ciągu 25–30 lat. Zużycie
gazu ziemnego na świecie powinno wzrosnąć o 50% do 2035 r., podczas gdy
w samym tylko regionie Azji i Pacyfiku aż o 150%110.
Stały wzrost importu LNG stanowi jedną z przyczyn korekty planów dotyczących wydobycia gazu łupkowego w Chinach. Prognozuje się, że produkcja gazu
z łupków w 2020 r. wyniesie 23 mld m³, czyli zaledwie 29% tego, co planował
wcześniej rząd, mówiąc o 80 mld m³. W Państwie Środka nie produkuje się jeszcze gazu z łupków na skalę przemysłową, gdzie operuje największy chiński koncern China National Petroleum Corporation (CNPC) z pomocą Shell. Problemem
jest skomplikowana technologia wydobywcza. Odmienna aniżeli w USA struktura geologiczna zmusza do zastosowania zróżnicowanych technik, a to może
zabrać przynajmniej kilka lat. W tym czasie Chiny będą pokrywać swoje zapotrzebowanie, nabywając LNG od zagranicznych dostawców, tj. Exxon, Chevron
Corp. oraz Woodside Petroleum Ltd. W 2011 do Chin sprowadzono 12,2 mln ton
Li Xin, China’s LNG imports up 30% in 2011, Interfax, 31 I 2012.
Australia poised to usurp Qatar as No. 1 LNG source, „Taipei Times”, 23 VII 2012.
110
M. Chambers, Australia is set to nearly quadruple LNG exports to Asia, „The Australian”,
23 IX 2012.
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109
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metrycznych gazu w formie skroplonej LNG za sumę 5,8 mld USD. Prognozy
paryskiego GDF Suez SA mówią, że w 2020 r. chiński import powinien wzrosnąć
prawie czterokrotnie do poziomu 44 mln ton111.
Uwzględniając założenia rozwojowe chińskiego sektora gazowego oraz wyłaniające się nowe możliwości importu surowców, państwa Azji Centralnej mogą
skoncentrować swoje wysiłki na rzecz przedstawienia korzystniejszej oferty dla
Chin. Sytuacja wydaje się temu sprzyjać. Warto bowiem nadmienić, że Chiny
w połowie października 2012 r. zainicjowały budowę trzeciego już gazociągu
Zachód–Wschód z Horgos w Xinjiangu do Fuzhou w prowincji Fujian o łącznej długości 5220 km (wraz z ośmioma odgałęzieniami 7378 km). Rurociąg będzie przebiegał przez Xinjiang, Gansu, Ningxia, Shaanxi, Henan, Hubei, Hunan,
Jiangxi, Fujian oraz Guangdong. W ramach projektu mają powstać ponadto trzy
magazyny gazu oraz stacja LNG. Gazociągiem, który połączy się z budowaną
nitką centralnoazjatycką (linia C), ma być dostarczane 30 mld m³ gazu rocznie112. Wedle informacji podanych przez CNPC – surowiec będzie dostarczany
głównie z Azji Centralnej (25 mld m³ rocznie), pozostała część będzie pochodzić z Xinjiangu. Realizacją projektu zajmie się spółka joint venture z udziałem
CNPC (pakiet większościowy 52% udziałów), Baosteel oraz China’s Social Security Fund. Inwestycja warta 125 mld RMB (19,7 mld USD) ma zostać ukończona w 2015 r. Jak informował szef CNPC Jiang Jiemin, w planach jest również
budowa czwartej i piątej nitki113.
Pierwszy gazociąg Zachód–Wschód o długości 3836 km, biegnący z Lunnan
w Zagłębiu Tarym w Xinjiangu do Szanghaju, został ukończony w październiku
2004 r. Jego roczne zdolności przesyłowe wynoszą 17 mld m³. Drugi gazociąg
o długości liczącej wraz z odgałęzieniami 8704 km z Horgos w Xinjiangu przy
granicy z Kazachstanem do Guangdongu i Hongkongu o zdolnościach przesyłowych 30 mld m³ gazu rocznie stał się w pełni funkcjonalny z końcem 2012 r.
Koszt inwestycji zamknął się sumą 142 mld RMB (22,57 mld USD). Chiny, dzięki tym inwestycjom, zamierzają stworzyć rozbudowaną sieć przepływu gazu
ziemnego w kraju w połączeniu z zagranicznymi dostawcami114.

R. Katakey, D. Sethuraman, Guo Aibing, China Shale Delay to Boost LNG Imports in Boon
for Exxon: Energy, Bloomberg, 14 II 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-02-13/chinashale-delay-to-boost-lng-imports-in-boon-for-exxon-energy.html (8 XI 2012).
112
Construction begins on Third West-East Gas Pipeline, China National Petroleum Corporation, 17 X 2012, http://www.cnpc.com.cn/en/press/newsreleases/Construction_begins_on_Third_
West%EF%BC%8DEast_Gas_Pipeline.htm?COLLCC=8381654& (17 X 2012).
113
China starts constructing 3rd west-to-east gas pipeline, „People’s Daily” (Xinhua), 17 X 2012.
114
Gas surges through world’s longest pipeline, „China Daily” (Xinhua), 30 XII 2012.
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Azjatycki wymiar polityki rosyjskiej
Podejmując rozważania na temat chińskiego zaangażowania w Azji Centralnej,
należy w nich uwzględnić czynnik rosyjski. Wszelkie działania Chin w regionie
mogą być postrzegane w Rosji jako zagrożenie dla jej interesów w strefie tradycyjnie uchodzącej za obszar jej wpływów. Wybór partnera współpracy przez poszczególne państwa regionu opiera się na analizie potencjalnych zysków i strat
rozpatrywanych w kategoriach politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Jednocześnie wyrasta z chęci równoważenia wpływów różnych podmiotów zewnętrznych. Strategia działania tych państw będzie stanowiła kolosalne wyzwanie dla Rosji w kontekście jej planów ukierunkowania się w większym stopniu
na Azję Wschodnią. Rosja będzie zmuszona do podjęcia trudnej rywalizacji konkurencyjnej o perspektywiczne rynki zbytu, szczególnie mocno dostrzegalnej w dziedzinach związanych z energetyką. Chiny jawią się jako konkurent Rosji w Azji,
ale jednocześnie najbardziej pożądany partner handlowy i naturalny rynek zbytu
surowców. Obserwowane od ponad dwóch dekad defensywne podejście Rosjan
w kwestii rozwoju sieci przesyłowych na wschodzie kraju było argumentowane
względami strategicznymi. Skutkiem ubocznym tej polityki stały się zainicjowane przez Chiny poszukiwania innych rynków zaopatrzenia w surowce, co niewątp
liwie stawia dzisiaj Rosję na trudniejszej pozycji negocjacyjnej. Ostatecznie jednak należy pamiętać, że w podjęciu szerszej współpracy energetycznej pomiędzy
Chinami a Rosją nadal tkwi ogromny potencjał możliwy do wykorzystania.
Międzynarodowy ekspert i jednocześnie redaktor naczelny pisma „Russia in
Global Affairs Journal” Fiodor Łukjanow zaznaczał, że słabość Rosji w Azji staje
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się niebezpieczna, gdyż region ten ma szansę stać się głównym centrum gospodarczym, politycznym i militarnym w XXI wieku. Zatem jeśli Rosja nie wzmocni swojej pozycji w Azji, zostanie zdegradowana na peryferie polityki globalnej.
Zmiany w Azji zmuszają Rosję do rewizji tradycyjnego, nieco już anachronicznego, poglądu na świat skoncentrowanego na Zachodzie. Pozycja Rosji w Azji
pozostaje zależna od stabilności w relacjach z Zachodem, jednakże musi ona określić właściwe proporcje do funkcjonowania w XXI wieku. Rosja – jego zdaniem
– potrzebuje wszechstronnej azjatyckiej strategii, obejmującej nie tylko rozwój
Dalekiego Wschodu, ale również zabezpieczenie własnej pozycji w Azji. Te dwa
komponenty pozostają z sobą sprzężone, gdyż Rosja potrzebuje zagranicznych
partnerów do pomocy w modernizacji Dalekiego Wschodu. Bez wyraźnego pobudzenia rozwoju w tej części kraju Rosja nigdy nie będzie odgrywała znaczącej
roli w Azji, a to jest szczególnie istotne w kontekście potencjalnego starcia pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Moskwa musi rozszerzyć zakres swojej
polityki zagranicznej. Oczywisty brak równowagi gospodarczej pomiędzy Rosją
a Chinami mógłby przeorientować azjatycką część Rosji w kierunku Chin, chociaż
formalnie nadal pozostawałaby ona pod rosyjską jurysdykcją. Chcąc zapewnić
stabilny rozwój w azjatyckich obszarach Rosji, należy utrzymywać w równowadze wielkość inwestycji chińskich z inwestycjami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Europy i innych krajów115.
Rosja stara się nadrobić stracony czas i zaktywizować swoje zaangażowanie
w Azji Wschodniej. 27 lutego 2012 r. Władimir Putin w artykule Rosja i zmieniają
cy się świat (Россия и меняющийся мир) dla „Moskovskich Novosti” uwypuklił
azjatycki wymiar polityki zagranicznej Rosji. Podkreślał, że wzrost gospodarczy
Chin nie oznacza zagrożenia, lecz stanowi wyzwanie, tworząc duży potencjał dla
współpracy gospodarczej. Dlatego też należy aktywnie szukać nowych powiązań
współpracy, łączącej zdolności technologiczne i produktywne obydwóch krajów, jak również rozwijać gospodarkę Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu.
W jego opinii zachowanie Chin na arenie międzynarodowej nie daje żadnych
podstaw twierdzeniom, jakoby zmierzały one do dominacji. Podkreślił, że Rosja i Chiny będą się popierały w przestrzeni międzynarodowej, współdziałając
w rozwiązywaniu globalnych i regionalnych problemów oraz propagując współpracę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, BRICS, SCO, G 20 i na innych forach
wielostronnych. Putin wskazał również, iż udało się już uregulować najważniejsze sprawy polityczne we wzajemnych relacjach, włączając w to kwestie przebiegu granic. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją obszary sporne. Wśród nich
115

F. Lukyanov, Uncertain World: Russia’s Asia challenge, RIA Novosti, 28 X 2010.
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wymieniał rozbieżność interesów handlowych w krajach trzecich, wyłaniającą
się wzajemną strukturę handlową i niski poziom obustronnych inwestycji, jak
również kwestię imigracji Chińczyków do Rosji. Pomimo tych problemów podstawowe założenie sprowadza się do stwierdzenia, że Rosja potrzebuje prosperujących i stabilnych Chin, podobnie jak Chiny potrzebują silnej i odnoszącej
sukcesy Rosji (процветающий и стабильный Китай нужен России, и, в свою
очередь, Китаю, уверен, нужна сильная и успешная Россия)116.
Na początku maja 2012 r. w mowie inaugurującej prezydenturę Putin podtrzymał to stanowisko. Mówił, że wszyscy muszą zrozumieć, że życie przyszłych
pokoleń oraz perspektywy państwa i narodu zależą dzisiaj od nich samych, ich
determinacji w zagospodarowaniu olbrzymich obszarów rozciągających się
od Bałtyku po Pacyfik, jak również ich zdolności do uzyskania pozycji liderów
oraz wykształcenia nowego punktu ciężkości dla całej Eurazji117.
5 września 2012 r. w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych i ministrów handlu w ramach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) we Władywostoku reprezentujący
Rosję Siergiej Ławrow powiedział, że priorytetem jego kraju będzie rozwój
gospodarczy i społeczny Syberii oraz rosyjskiego Dalekiego Wschodu. To nie
oznacza skoncentrowania rosyjskiej gospodarki wyłącznie na wschód, warunki
geograficzne i historyczne każą bowiem kierować uwagę w każdym kierunku118.
Trzeba zauważyć, że powyższe wypowiedzi stanowiły nawiązanie do założeń
kreślonych już dekadę wcześniej. 19 października 2003 r. w czasie szczytu biznesowego APEC w Bangkoku prezydent Putin po raz pierwszy jasno zadeklarował,
że Rosja jest gotowa do wykształcenia nowej konfiguracji energetycznej w regionie Azji i Pacyfiku (new energy configuration in the AP region). Podkreślał
wtedy, że to umożliwi odbiorcom zasobów energetycznych, w szerokim stopniu
reprezentowanych w APEC, stworzenie nowych perspektyw dla ich rozwoju gospodarczego, dywersyfikację dostaw energii oraz poprawę ich bezpieczeństwa119.
Skoncentrowanie się na krajach członkowskich APEC nie zaskakiwało, biorąc
116
W. Putin (Владимир Путин), Rosja i zmieniający się świat (Россия и меняющийся мир),
„Московские Новости”, 27 II 2012.
117
Władimir Putin objął stanowisko prezydenta Rosji (Владимир Путин вступил в должность
Президента России), Prezydent Rosji (Президент России), 7 V 2012, http://kremlin.ru/news/15224
(5 IX 2012).
118
Siberia, Far East Development Russia’s Priorities – Lavrov, RIA Novosti, 5 IX 2012.
119
Speech by Russian President Vladimir Putin at the APEC Business Summit, Bangkok, Thailand, October 19, 2003, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, http://www.ln.mid.
ru/Bl.nsf/062c2f5f5fa065d4c3256def0051fa1e/086a203bbb52b69e43256dc500558dc7?OpenDocum
ent (5 IX 2012).
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pod uwagę ich rosnący popyt na surowce. Wedle prognoz długoterminowych zależność krajów APEC tylko od importu ropy naftowej wzrośnie z poziomu 36%
w 2002 r. do 52% w 2030 r.120
Rosja stara się rozszerzyć swoją strategiczną przestrzeń dla utrzymania
właściwego rozwoju gospodarczego. Jednocześnie zwrócenie się w kierunku
Dalekiego Wschodu jest podyktowane chęcią zabezpieczenia tych terytoriów.
Rozszerzanie się Unii Europejskiej powoduje, że strategiczny obszar interesów
Moskwy powoli maleje. Dodatkowo wciąż żywe pozostają plany rozmieszczenia
tarczy antyrakietowej w Europie121, które również powodują stopniowe kurczenie
się wpływów rosyjskich na zachodzie. W tej sytuacji następuje powolne przesuwanie punktu ciężkości w przeciwnym kierunku i stopniowe zagospodarowanie
obszarów dotąd mniej wykorzystywanych. Działania te mają służyć opracowaniu
nowego modelu rozwoju regionalnego i wypracowaniu nowych mechanizmów
integracji narodowej. Ściślejsze powiązanie zachodniej części kraju ze wschodnią Syberią oraz Dalekim Wschodem pozwoli stworzyć nową przestrzeń, która
będzie aktywnie uczestniczyć w ogólnoazjatyckich planach rozwoju. To jednocześnie odpowiedź na zmianę strategii amerykańskiej ukierunkowanej w większym stopniu na regionie Azji i Pacyfiku.
Działania Rosji zmierzające do zagospodarowania wschodniej części kraju
to także reakcja na zmiany na światowych rynkach surowcowych. Potencjał tych
terytoriów pozostaje bezsporny. Na Syberii dokonuje się około 90% krajowego
wydobycia gazu i około 70% ropy i węgla. Tam również lokuje się przeważająca
część złóż metali szlachetnych oraz metali rzadkich. Atutem pozostają ogromne
połacie leśne, jak również tamtejsze zasoby wody. Celem Rosjan będzie stworzenie jednolitego systemu produkcyjnego i przesyłowego we wschodniej części
Syberii. Te zasoby są zdecydowanie mniejsze od tych w zachodniej części kraju.
Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiają one w dalszym ciągu spory potencjał. Szansą będzie stworzenie na tych obszarach nowych centrów produkcyjnych i eksportowych.

120
Darvin Declaration – Achieving Energy Security and Sustainable Development Through Ef
ficiency, Conservation and Diversity, 2007 APEC Energy Ministerial Meeting, http://www.apec.org/
Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Energy/2007_energy.aspx (5 IX 2012).
121
2 grudnia 2011 r. Ivo Daalder, pełniący funkcję amerykańskiego ambasadora przy NATO, powiedział, że budowa tarczy antyrakietowej w Europie będzie kontynuowana, „czy Rosji się to podoba
czy nie”. Prezydent Barack Obama ogłosił dwa lata wcześniej zmianę planów dotyczących tarczy.
Jednak zagrożenie ataku rakietowego ze strony Iranu nie minęło, co więcej obserwuje się jego eskalację. [T. Shanker, D.M. Herszenhorn, U.S. Official Says Missile-Defense Shield Will Move Forward,
„The New York Times”, 2 XII 2011.]
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Tabela 5. Rezerwy węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji (2012)
Węgiel
Wielkość złóż

157 010 mln ton
(18,2% światowych złóż)

Ropa naftowa
11,9 mld ton
87,2 mld baryłek
(5,2% światowych złóż)

Gaz ziemny
1 162,5 bln stóp³
32,9 bln m³
(17,6% światowych złóż)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, VI 2013

Rozwój gospodarczy Syberii, pomimo posiadanych pokaźnych zasobów surowcowych, jest utrudniony przez niekorzystne warunki naturalne oraz klimatyczne, w których są one ulokowane. Ponadto problemem pozostaje słabo rozwinięta infrastruktura i sieć transportowa. Procesowi wydobycia nie towarzyszy
w równym stopniu rozwój możliwości przetwórczych, a to obniża rentowność
podejmowanych przedsięwzięć, wymagających dużych nakładów inwestycyjnych. Obok wspomnianych problemów dotyczących wpływu klimatu oraz kwestii ekonomicznych uwidaczniają się również sprawy wynikające z historycznych
różnic społecznych pomiędzy Syberią a europejską częścią kraju. Konsekwencją
tego jest niekorzystna sytuacja demograficzna Syberii. Z politycznego punktu
widzenia wykorzystanie zasobów naturalnych Syberii stwarza szansę na ustabilizowanie sytuacji gospodarczej w państwie122.
Rozwój i wykorzystanie zasobów naturalnych Syberii wiąże się z wieloma
trudnościami ekonomicznymi i środowiskowymi. Wśród nich N.L. Dobretsov,
A.V. Kanygin, A.E. Kontorovich wymieniali:
●● rozwój i wykorzystanie nowych technologii wydobycia i przetwarzania zapewniających właściwą wydajność gospodarczą oraz stanowiących odpowiednie zabezpieczenie dla środowiska naturalnego;
●● monitorowanie i badania zmian środowiskowych, głównie w północnych
obszarach Syberii;
●● redukcję emisji metanu do atmosfery, towarzyszącej wydobyciu gazu, ropy
i węgla;
●● ochronę ekosystemów w procesie eksploatacji surowców mineralnych,
szczególnie w regionach związanych z jeziorem Bajkał oraz Górnym Ałtajem, które znalazły się na liście światowego dziedzictwa UNESCO123.
N.L. Dobretsov, A.V. Kanygin, A.E. Kontorovich, Economics and Environment as Factors of
Sustainable Development of Siberian Mineral Resources, w: Proceedings for a Workshop on Deposit
Modeling, Mineral Resource Assessment, and Their Role in Sustainable Development, red. J.A. Briskey, K.J. Schulz, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia 2007, s. 43.
123
Ibidem, s. 52–53.
122
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Szanse rozwojowe rosyjskiego sektora energetycznego
Rosyjski sektor energetyczny jest przestarzały i wymaga gruntownej przebudowy. Niezbędne w tym kontekście wydaje się podjęcie współpracy inwestycyjnej
z zagranicznymi partnerami, dysponującymi odpowiednią wiedzą oraz kapitałem. W czasie posiedzenia z udziałem szefów największych krajowych koncernów energetycznych w czerwcu 2012 r. w Petersburgu prezydent Władimir Putin
powiedział, że Rosja będzie realizowała politykę otwartości na inwestycje zagraniczne w ramach własnego sektora energetycznego. W zamian jednak domaga
się uzyskania tych samych warunków dla swoich przedsiębiorstw realizujących
projekty z zakresu energetyki poza granicami państwa. Zapowiedział ponadto,
że rosyjski rząd jest gotowy wspomagać koncerny energetyczne w realizacji
przedsięwzięć na terytorium własnego kraju124.
15 czerwca 2012 r. Putin podpisał dekret О Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливноэнергетического комплекса и экологической безопасности (On the Russian
Federation Presidential Commission for Strategic Development of the Fuel and
Energy Sector and Environmental Security), który stanowił podstawę utworzenia
Komisji ds. strategicznego rozwoju sektora paliwowo-energetycznego i bezpieczeństwa ekologicznego (Комиссия при Президенте Российской Федерации
по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса
и экологической безопасности; Commission for Strategic Development of the
Fuel and Energy Sector and Environmental Security). Na jej czele stanął sam
Putin, z kolei szef Rosnieftu Igor Sieczin został powołany na stanowisko sekretarza wykonawczego. W składzie komisji znaleźli się m.in. wicepremier Arkadij
Dworkowicz, minister rozwoju gospodarczego Andriej Biełousow, minister finansów Anton Siłuanow, minister przemysłu i handlu Denis Manturow, minister
energetyki Aleksander Nowak, minister zasobów naturalnych i ekologii Siergiej
Donskoj, prezes Łukoil Wagit Alekperow oraz prezes Gazpromu Aleksiej Miller.
Celem działania komisji miało być koordynowanie pracy na szczeblu federalnym
i lokalnym związanej ze strategią określającą rozwój i funkcjonowanie sektora
energetycznego125. Powołanie komisji pod bezpośrednim nadzorem Putina można
Putin: Russia to Open to Foreign Investment in Energy, RIA Novosti, 21 VI 2012.
Utworzenie komisji przy prezydencie odpowiedzialnej za rozwój TEK i bezpieczeństwo
ekologiczne (Образована Комиссия при Президенте по стратегическому развитию ТЭК
и экологической безопасности), Prezydent Rosji (Президент России), 15 VI 2012, http://state.
kremlin.ru/face/15656 (12 IX 2012).
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było interpretować jako redukcję roli rządu w sprawach energetyki. Przesunięcie
punktu ciężkości na ośrodek prezydencki oznaczało powrót do schematu wykształconego w okresie pierwszych dwóch kadencji na tym stanowisku Putina.
Zmiany, które zarysowały się w momencie objęcia przez niego funkcji premiera,
okazały się jedynie tymczasowe. Utworzenie komisji w zasadzie stanowiło potwierdzenie, że strategiczny sektor energetyczny pozostaje od ponad dekady pod
jego ścisłą kontrolą.
Założenia rozwoju branży energetycznej zostały przedstawione przez Putina
w czasie spotkania z członkami komisji 10 lipca 2012 r. Prezydent mówił wówczas o rozszerzaniu pod względem geograficznym w ciągu najbliższych kilku lat
produkcji węglowodorów. Podkreślał, że przyszłość sektora paliwowo-energetycznego zależy od rozwoju przemysłu wysokiej technologii. W procesie produkcji i przetwarzania surowców powinno się wykorzystywać nowoczesne urządzenia opierające się na najnowszych technologiach, służące poprawie efektywności
energetycznej. Putin zwracał również uwagę na konieczność rozszerzania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energetyki, szczególnie w kontekście przyciągania obcego kapitału i zaawansowanych technologii, jak również wymiany
aktywów w branży paliwowo-energetycznej i przemysłowej. Rosyjskie przedsiębiorstwa powinny przedstawiać w szerszym stopniu swoją ofertę na międzynarodowych rynkach energetycznych i poszukiwać nowych obszarów działania.
Główny akcent położony został na rozwój współpracy energetycznej z członkami
Wspólnoty Niepodległych Państw, odgrywającymi ważną rolę w rosyjskiej polityce gospodarczej. Putin przy tej okazji wyraził nadzieję, że branża energetyczna
będzie wspierać wzajemne interesy, sprzyjając procesowi integracji126.
To niejako odpowiedź na zapóźnienia w rozwoju branży naftowo-gazowej.
W połowie 2012 r. agencja ratingowa RIA Ratings wskazywała, że dochody rosyjskie z eksportu gazu wkrótce zaczną spadać. Wśród powodów wskazywano
na krótkowzroczność Gazpromu w odniesieniu do wydobycia gazu z łupków
w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, podkreślano, że rosyjski monopolista nie
zrobił wystarczająco dużo, by zróżnicować swoje rynku zbytu. Doprowadziło
to do sytuacji, w której nie jest on przygotowany na gwałtowny wzrost popytu na LNG i dalszą zwiększoną produkcję w branży LNG na świecie. Eksperci
tymczasem oczekują rewolucji w tym sektorze. Trudno powiedzieć, jak właściwie wyglądają perspektywy rozwoju tej branży w Rosji. Częściowej odpowiedzi
Posiedzenie Komisji ws. strategii rozwoju TEK i bezpieczeństwa ekologicznego (Заседание
Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности), Prezydent Rosji (Президент России), 10 VII 2012, http://state.kremlin.ru/face/15912 (12 IX 2012).
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na to pytanie udzielił Walerij Jazew, prezes Russian Gas Society, mówiąc o planowanym zwiększeniu produkcji LNG na polach Sachalin, Sztokman oraz Jamał.
Wedle tych informacji centrum LNG w Sachalinie ma dostarczać 10 mln ton LNG
rocznie do Południowo-Wschodniej Azji. W 2030 r. udział LNG w rosyjskim
eksporcie gazu powinien wynosić 15%. Pierwszy obiekt LNG w Jamał będzie
produkował 15 mln ton LNG rocznie. Potem produkcja gazu w Jamał wzrośnie
do 50 mln ton rocznie127.
Zapowiedzi prezydenta Putina z lutego 2013 r. wygłoszone podczas spotkania
Komisji ds. strategicznego rozwoju sektora paliwowo-energetycznego i bezpieczeństwa ekologicznego wskazują, że rozwój sektora LNG będzie miał priorytetowe znaczenie dla światowego rynku gazu. Popyt na gaz będzie wzrastał w ciągu następnych dwóch dekad, przede wszystkim w Azji, ale i również w Europie,
gdzie wiele krajów odchodzi od energetyki jądrowej. W obliczu tej sytuacji rynek
LNG będzie się stawał coraz ważniejszy. Udział Rosji w światowym rynku eksportu skroplonego gazu jest jednak bardzo skromny i wynosi zaledwie 3,6%.
Dlatego Rosja powinna prowadzić aktywną politykę w zakresie stworzenia nowych możliwości, pamiętając jednak o tym, że stworzenie nowoczesnych warunków zajmie pięć–siedem, a może nawet dziesięć lat, i będzie wymagać dużych
nakładów finansowych128.

Azjatyckie kierunki eksportu rosyjskich surowców
We wrześniu 2007 r. ministerstwo przemysłu i energii Federacji Rosyjskiej zaaprobowało państwowy program rozwoju dotyczący zintegrowania systemów
produkcji gazu, transportu i dostaw we wschodniej Syberii i na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Wschodni Program Gazowy (Eastern Gas Program) uwzględniał nowe kierunki eksportu surowców do Chin i innych krajów Azji i Pacyfiku.
Za realizację programu odpowiedzialny został koncern Gazprom. Plan zakładał
utworzenie centrów produkcyjnych w Kraju Krasnojarskim, obwodzie irkuckim,
Republice Sacha (Jakucji), obwodzie sachalińskim i Kraju Kamczackim oraz jednolitego systemu przesyłowego.
L. Ponomareva, Russia gains serious competitors on the gas export market, Oil&Gas Eurasia,
No 6, VI 2012, http://www.oilandgaseurasia.com/articles/p/162/article/1870/ (3 XI 2012).
128
Posiedzenie Komisji ws. strategii rozwoju TEK i bezpieczeństwa ekologicznego (Заседание
Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности), Prezydent
Rosji (Президент России), 13 II 2013, http://kremlin.ru/news/17511 (30 III 2013).
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23 października 2012 r. prezydent Putin mówił, że Gazprom musi opracować
nową politykę eksportu gazu, reagując na rozwój rynków gazu skroplonego oraz
pochodzącego z łupków129.
Azjatyckie rynki stwarzają Gazpromowi szanse zwiększenia eksportu gazu.
W czasie moskiewskiego forum The Fund for National Energy Security’s na temat azjatyckiej strategii Rosji (Russia’s Asian Strategy) 23 października 2012 r.
przedstawiono szanse oraz wyzwania w rozwoju powiązań energetycznych na Dalekim Wschodzie. Były ambasador rosyjski w Korei Południowej Gleb Ivashentsov mówił wtedy, że Rosja jest naturalnym liderem w Eurazji i posiada wiele
interesów na Dalekim Wschodzie, zarówno ekonomicznych, jak i w zakresie bezpieczeństwa. Jednakże potencjały wojskowe i polityczne rządów tamtejszych krajów rosną. W tej sytuacji zależność od importu energii może prowadzić do zwiększonej konkurencji nad dostępem do surowców. Istnieje potrzeba wykształcenia
partnerstwa w Azji Wschodniej, umożliwiającego podjęcie współpracy pomiędzy dostawcami energii, państwami tranzytowymi oraz konsumentami130.
Kierunek azjatycki jest niezwykle perspektywiczny dla Rosji. Japonia, Korea
Południowa i Chiny to najwięksi na świecie odbiorcy LNG. Dla rosyjskiego sektora gazowego stwarza to niezwykle korzystny układ. Korea Południowa może
płacić za rosyjski gaz wedle stawek europejskich. Dodatkowo dzięki podpisanym długoterminowym porozumieniom można wzmocnić pozycję negocjacyjną
z władzami w Pekinie. Modernizacja terminala LNG w Sachalinie pozwoliłaby
Gazpromowi rozszerzyć grono potencjalnych odbiorców w Azji.
Kolejną opcją jest budowa transkoreańskiego rurociągu, umożliwiającego
podpisywanie umów długoterminowych zarówno z Koreą Północną, jak i Południową. Rosjanie, poszukując nowych rynków zbytu i nowych możliwości
biznesowych, zamierzają wybudować gazociąg do Korei Południowej przez terytorium Korei Północnej. W 2008 r. południowokoreański Korea Gas Corporation (KOGAS) oraz rosyjski Gazprom podpisały wstępne porozumienie w sprawie realizacji tej inwestycji. Warto jednak nadmienić, że obydwa koncerny już
w 2003 r. podpisały umowę o współpracy. W sierpniu 2011 r. zgodę na tranzyt
wydał przywódca Korei Północnej Kim Jong Il w czasie spotkania z prezydentem
Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. W listopadzie w Petersburgu doszło do uzgodnień pomiędzy prezydentami Rosji i Korei Południowej, Miedwiediewem i Lee
Myung-bakiem. Gazprom i koreański KOGAS podpisały wówczas wstępne
Putin Wants New Gazprom Export Policy, RIA Novosti, 23 X 2012.
B. Priddy, Russian Gas May Enter China Via South Korea, Oil&Gas Eurasia, No 10, X 2012,
http://www.oilandgaseurasia.com/articles/p/168/article/1979/ (3 XI 2012).
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porozumienie zakładające zainicjowanie budowy w 2013 r. i rozpoczęcie dostaw
do Korei Południowej w 2017 r.131
Po śmierci Kim Jong Ila w grudniu 2011 r. pojawiła się niepewność co do dalszej realizacji projektu. Jednak już w lutym jego następca Kim Jong Un wyraził zgodę na budowę gazociągu przez terytorium Korei Północnej. Rurociągiem
Rosja chce dostarczać do Korei Południowej 10 mld m³ gazu rocznie. Korea
Północna czerpałaby z kolei profity z tranzytu surowca. Rosja zamierza również
zbudować linię energetyczną oraz zrealizować projekt budowy linii kolejowej,
stanowiącej odgałęzienie od kolei transsyberyjskiej, do Korei Południowej przez
Koreę Północną132. Profesor ekonomii w Hankuk University of Foreign Studies
Kwon Won-soon szacował, że koszt budowy rurociągu pochłonie 2,24 mld USD,
z kolei roczna opłata za tranzyt przez obszar Korei Północnej będzie wynosiła
około 118 mln USD133.
Dla Korei Północnej realizacja tej inwestycji miałaby ogromne znaczenie
w obliczu odbudowy rodzimej gospodarki. Z punktu widzenia zaś Korei Południowej korzyści miałyby nieco inny wymiar. Kraj ten jest drugim co do wielkości importerem gazu ziemnego na świecie. Całość importu trafia drogą morską na pokładach tankowców. Rozwiązanie w postaci rurociągu budowanego
na lądzie stanowiłoby zatem ważny element w polityce dywersyfikacji dostaw.
Pomyślna finalizacja pomysłu stwarzałaby ponadto możliwość zmniejszenia cen
gazu o około jedną trzecią. Podając tę argumentację, należy jednak przy tym
pamiętać, że projekt postrzegany jest w Korei Południowej jako taktyczny ruch
Rosji, ostro rywalizującej z Chinami. Może ona bowiem się starać wywierać presję na Pekin, wybierając Japonię i Koreę Południową jako alternatywne rynki dla
eksportu gazu134.
Kolejny kierunek eksportu rosyjskiego gazu wyznacza Japonia. We wrześniu 2012 r. w czasie konferencji prasowej przy okazji szczytu APEC we Władywostoku prezydent Putin powiedział, że rosyjsko-japoński projekt budowy
terminala LNG ma ogromny potencjał i będzie stanowił wsparcie dla potrzeb japońskich w tym względzie. 8 września szefowie Gazpromu oraz japońskiej agencji ds. surowców naturalnych i energii przy ministerstwie gospodarki Aleksiej
Miller i Ichiro Takahara podpisali wstępne porozumienie w tej sprawie. Budowa
S. Korea, Russia Agree to Push Gas Pipeline Through N.Korea, „The Chosunilbo”, 3 XI 2011.
H. Meyer, North Korean Leader Kim Backs Natural Gas Pipeline, Russia Says, Bloomberg,
3 II 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-02-03/north-korean-leader-kim-backs-natural-gaspipeline-russia-says.html (6 IX 2012).
133
Kim So-hyun, Talks on gas pipeline project stalled, „The Korea Herald”, 4 X 2011.
134
Gas Pipeline Through N.Korea ‘Part of a Bigger Game’, „The Chosunilbo”, 26 VIII 2011.
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terminalu, którego potencjalne moce produkcyjne wedle szacunków Gazpromu wynosiłyby 10 mln ton rocznie, ma kosztować 7 mld USD. Pełne zdolności produkcyjne powinien on osiągnąć do końca 2016 r. Na podstawie umowy
większość gazu skroplonego z tego terminalu trafi do Japonii (70%), a pozostała
część do Korei Południowej (30%). W 2011 r. konsumpcja gazu w formie skroplonej w Japonii wyniosła 83 mln ton. Jedyny rosyjski terminal LNG znajduje
się na wyspie Sachalin. W 2011 r. osiągnął on moce produkcyjne na poziomie
10,6 mln ton, z czego 70% trafiło do Japonii135.
Zwiększające się zużycie gazu w Japonii stanowi konsekwencję częściowego
przejścia na inne źródła energii, co jest skutkiem zamknięcia zakładów jądrowych po katastrofie w Fukushimie w 2011 r. Japonia stara się zdywersyfikować
swoje źródła zaopatrzenia w LNG. Jednocześnie chce ograniczyć zużycie paliw
kopalnych i tym samym zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Chiny w polityce energetycznej Rosji
Wielka gra jaką Rosja rozgrywa w regionie, jest jednak – zdaniem Olega Nikiforova z „Nezavisimej Gazety” – bezpośrednio związana z długoterminowym partnerstwem energetycznym z Chinami. To właśnie chiński rynek posiada znacznie
większy potencjał dla sektora energetycznego Syberii i rosyjskiego Dalekiego
Wschodu aniżeli Korea. Jednakże ta ostatnia odgrywa zasadniczą rolę w rosyjskich planach dotyczących budowy energetycznych powiązań z regionem Azji
i Pacyfiku136. Od lat obserwuje się spory cenowe Rosji z Chinami, co sprawia,
że te ostatnie wolą kupować tańsze surowce z Azji Centralnej. Należy jednak
pamiętać, że to Rosja może zaoferować zupełnie nowe możliwości w kontekście
dostaw energii do Państwa Środka.
Duże znaczenie w tej materii miała podjęta w 2006 r. budowa ropociągu
Wschodnia Syberia–Ocean Spokojny, z Tajszet w okolicach Irkucka do portu
Koźmino, niedaleko Władywostoku. Pierwszy etap inwestycji zrealizowany
pod koniec 2009 r. objął budowę odcinka z Tajszet do Skoworodino. W kolejnej fazie projektu zaplanowanej na lata 2014–2015 przewidywana jest budowa
ropociągu do Koźmino. Istotną częścią tej inwestycji była budowa liczącego
około 1000 km odgałęzienia ze Skoworodino w regionie Amuru do chińskiego
135
136

Putin Praises Russia-Japan LNG Project, RIA Novosti, 9 IX 2012.
B. Priddy, Russian Gas May Enter China Via South Korea.
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Daqing w prowincji Heilongjiang o przepustowości 30 mln ton rocznie. Do końca 2010 r. uruchomiona została pierwsza część inwestycji, w rezultacie 1 stycznia 2011 r. popłynęły pierwsze dostawy ropy do Chin137. Budowa rurociągu
Wschodnia Syberia–Pacyfik to największa z dotychczasowych rosyjskich
inwestycji w branży energetycznej, zważywszy, że pierwsza faza realizacji
projektu, uwzględniającego również budowę portu w Koźmino, pochłonęła
15 mld USD. Koszt kolejnej szacuje się na 11 mld USD. W kontekście tego projektu warto odnotować uzgodnienie pomiędzy dwoma krajami z lutego 2009 r.,
dzięki któremu dwa rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Transnieft, uzyskały
od China Development Bank kredyty na łączną sumę 25 mld USD, stanowiące
formę przedpłaty za ropę, która miała trafiać do Chin w ciągu dwudziestu lat138.
Równie ważne w swojej wymowie były porozumienia zawarte między China
National Petroleum Corporation oraz Gazpromem w październiku 2010 r. w Pekinie, w sprawie uruchomienia dostaw gazu do Chin w okresie trzydziestu lat, począwszy od 2015 r. Zgodnie z umową Chińczycy mieliby otrzymywać 30 mld m³
gazu rocznie. W Pekinie Rosja zobowiązała się również dostarczać do Państwa
Środka węgiel w okresie dwudziestu pięciu lat (15 mln ton w pierwszych pięciu
latach, potem 20 mln ton) w zamian za kredyty w wysokości 6 mld USD, przeznaczone głównie na modernizację rosyjskiego sektora górniczego139.
Na początku grudnia 2012 r. podczas spotkania premierów Chin i Rosji Wen
Jiabao i Dmitrija Miedwiediewa doszło do podpisania porozumienia dotyczącego
współpracy energetycznej, określającego zakres kooperacji w sektorze węglowym oraz dostawach elektryczności. Zdaniem Xing Guangchenga, specjalisty
w zakresie badań nad Rosją w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, oprócz
współpracy w sektorze naftowo-gazowym spotkanie przywódców wskazywało,
że obydwa kraje zamierzają podjąć szerszą współpracę dotyczącą węgla i dostaw
elektryczności w przyszłości140. Przy okazji tego wydarzenia podpisano również
protokół w sprawie budowy w chińskiej elektrowni Tianwan dwóch nowych reaktorów nuklearnych (nr 3 i 4). Pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę
dwóch reaktorów zakończył się w 2007 r. Rosyjski Atomstroyexport oraz Jiangsu
137
Rurociąg przetransportował do Chin w ciągu dwóch lat w sumie 30 mln ton ropy. Zgodnie
z porozumieniem Chiny rokrocznie będą otrzymywać od Rosjan w okresie 2011–2030 po 15 mln ton
ropy. W przyszłości Chiny chcą jednak zwiększyć roczny pułap do 20 mln ton. [China-Russia oil
pipeline records 30 m tons in delivery, „China Daily” (Xinhua), 2 I 2013.]
138
Szerzej zob.: Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przed
siębiorstw na rynkach zagranicznych, s. 143–146.
139
Szerzej zob.: Ibidem, s. 146–147.
140
Qin Jize, Cheng Guangjin, China inks energy and trade deals with Russia, „China Daily”,
7 XII 2012.
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Nuclear Power Corporation podpisały porozumienie w sprawie budowy elektrowni Tianwan w 1997 r. Rosjanie byli odpowiedzialni za prace projektowe, dostawy sprzętu i materiałów, prace budowlane i montażowe oraz szkolenie personelu
chińskiego141.
Obszar gospodarczy oraz energetyczny pozostaje kluczowy dla rozwoju dalszych relacji chińsko-rosyjskich. Potwierdził to w czasie wspomnianego spotkania z Miedwiediewem premier Wen Jiabao, przedstawiając siedmiopunktowy
plan rozwoju wzajemnych stosunków:
●● osiągnięcie poziomu 100 mld USD we wzajemnych obrotach handlowych
do 2015 r.;
●● rozszerzenie wielostronnej współpracy energetycznej, pozwalającej budować bezpieczeństwo energetyczne obydwóch państw oraz promować zrównoważony rozwój;
●● rozszerzanie współpracy w dziedzinach związanych z inwestycjami, przetwórstwem, zaawansowanymi technologiami, innowacjami oraz promowanie współpracy w realizacji strategicznych projektów badawczo-rozwojowych, oraz w zakresie aeronautyki i astronautyki;
●● wykorzystywanie regularnych spotkań na szczeblu lokalnym w celu zwiększenia współpracy regionalnej pomiędzy obydwoma krajami;
●● dostosowanie się do mechanizmów rynkowych oraz wsparcie i stwarzanie
dogodnych warunków dla przedsiębiorstw w zakresie działań związanych
z polityką oraz zarządzaniem;
●● rozszerzanie wymian w płaszczyźnie kulturalnej;
●● aktywne uczestnictwo w zarządzaniu globalną gospodarką, sprzyjającą reformom międzynarodowego systemu gospodarczego i finansowego142.
Realizacja pierwszego z tych punktów wydaje się niemal pewna, biorąc pod
uwagę dotychczasową dynamikę rozwojową. W 2012 r. wartość wzajemnych obrotów handlowych pomiędzy Chinami a Rosją wyniosła 88,16 mld USD (wzrost
o 11,2% w skali roku). Cel przyszłościowy to osiągnięcie pułapu 100 mld USD
w 2015 r. oraz 200 mld USD w 2020 r. we wzajemnych obrotach handlowych143.
Ważna z punktu widzenia strategii energetycznej Chin okazała się pierwsza zagraniczna wizyta przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w Rosji w marcu
2013 r. Głównym celem Chin miało być podpisanie porozumienia w sprawie
budowy gazociągu łączącego obydwa kraje. Tuż przed wizytą Xi w Moskwie
141
142
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Russia, China Ink Deal to Build 2 New Nuclear Reactors, RIA Novosti, 6 XII 2012.
Wen makes 7-point proposal on cooperation with Russia, „China Daily” (Xinhua), 7 XII 2012.
Xi’s Russia visit to strengthen economic ties, Xinhua, 19 III 2013.
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wiceminister spraw zagranicznych Chin Cheng Guoping zapowiadał, że liczy
na przełom w dotychczasowych negocjacjach z Rosją w zakresie energetyki.
Większy dystans można było wyczuć u Rosjan, co potwierdziła wypowiedź prezesa OAO Gazprom Wiktora Zubkowa, który zaznaczał, że rozmowy są trudne
z powodu niezgodności stanowisk co do wysokości cen gazu ziemnego144.
W czasie pobytu Xi Jinpinga w Moskwie podpisano pakiet piętnastu porozumień dotyczących różnych dziedzin współpracy. Kluczowym zakresem pozostała jednak energetyka. Chiny wyraziły chęć podwojenia wielkości importowanej
ropy, jak również zainteresowanie uczestnictwem w projekcie budowy gazociągu
z Rosji do Chin. Na mocy osiągniętych w Moskwie uzgodnień OAO Rosnieft
uzyskał od China Development Bank Corp. pożyczkę w wysokości 2 mld USD,
zobowiązując się w zamian do gwarantowanych dostaw ropy przez dwadzieścia
pięć lat. Rosnieft zapowiedział zwiększenie dostaw ropy do Chin o 800 tys. ton
metrycznych w 2013 r. Tym samym mogą one wzrosnąć do poziomu 31 mln
ton rocznie, wobec 15 mln ton obecnie. Rosja może dostarczać surowiec poprzez rurociąg Wschodnia Syberia–Pacyfik, jak również z portu Koźmino oraz
Kazachstanu. Rosyjski koncern zaproponował ponadto CNPC udział w dostępie
do arktycznych złóż surowcowych. CNPC może współpracować z Rosnieftem
w eksploracji podmorskich złóż w trzech blokach na Morzu Barentsa145 i Morzu
Pieczorskim oraz ośmiu innych obszarach na lądzie. Rosjanie zapowiedzieli podjęcie współpracy z CNPC lub Sinopec nad projektem Sachalin-3, obejmującym
wschodnie wybrzeże wyspy Sachalin146.
Na mocy powyższych uzgodnień, 21 czerwca 2013 r. w czasie forum ekonomicznego w Petersburgu rosyjski Rosnieft zawarł porozumienie z chińskim
CNPC o podwojeniu wielkości dostaw ropy do Chin. Szef Rosnieftu Igor Sieczin
poinformował, że jego firma będzie przesyłać do Chin dodatkowe 300 tys. baryłek dziennie przez dwadzieścia pięć lat począwszy od drugiej połowy obecnej
dekady (obok 300 tys. baryłek dziennie dostarczanych już w ramach porozumienia z 2009 r.). Wartość nowej umowy określona została na rekordowym poziomie 270 mld USD. Wedle szacunków rosyjski koncern ma otrzymać od Chin
60–70 mld USD w formie przedpłaty na poczet przyszłych dostaw surowca.
P. Hirschberg, China Predicts Energy Talks Breakthrough in Xi Russia Visit, Bloomberg, 21 III
2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-20/china-expects-energy-talks-breakthrough-in-xis-visit-to-russia.html (21 III 2013).
145
CNPC stanie się tym samym trzecim z kolei zagranicznym partnerem Rosnieftu w poszukiwaniach prowadzonych na Morzu Barentsa, po wcześniej zawartych porozumieniach z Eni oraz Statoil.
146
S. Kravchenko, J. Rudnitsky, Xi’s First State Trip Yields ‘Breakthrough’ Oil Deals With Pu
tin, Bloomberg, 22 III 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/china-s-xi-strikes-breakthrough-oil-deals-with-soulmate-putin.html (23 III 2013).
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To pozwoli rosyjskiemu przedsiębiorstwu częściowo spłacić długi oraz podjąć
działania związane z rozwojem złóż arktycznych. Należy zaznaczyć, że prezydent Władimir Putin sugerował, że Rosja jest gotowa dostarczać do Chin nawet
900 tys. baryłek dziennie147.
Obok wspomnianych uzgodnień w trakcie marcowego pobytu Xi Jinpinga
w Moskwie, podpisane zostało również niezwykle istotne wstępne porozumienie
pomiędzy Gazpromem a CNPC w sprawie budowy rurociągu na „trasie wschodniej” (eastern route), którym można byłoby transportować 38 mld m³ gazu
rocznie, począwszy od 2018 r. Dostawy gazu mogłyby w przyszłości wzrosnąć
do 60 mld m³. Szef Gazpromu Aleksiej Miller zapowiedział, że do końca 2013 r.
planowane jest podpisanie długoterminowego kontraktu na trzydzieści lat na dostawy gazu do Chin. Porozumienie przewidywało ustalenie wielkości przedpłat
za gaz dostarczany Chinom148.
Gazprom poinformował, że dokument, który został podpisany z CNPC, ma
charakter strategiczny i długoterminowy, definiuje parametry dostaw rosyjskiego
gazu do Chin na trasie wschodniej, kładąc jednocześnie podwaliny pod umowę
dotyczącą dostaw gazu w okresie trzydziestu lat. Rurociąg połączy pola gazowe
Chayanda w Jakucji z Władywostokiem, gdzie budowany jest terminal gazowy.
Istnieje już rurociąg z Sachalinu do Władywostoku, którym można transportować
6 mld m³ gazu rocznie, z możliwością zwiększenia tych wielkości do 30 mld m³
w przyszłości. W okresie późniejszym przewiduje się przedłużenie rurociągu
do pól gazowych Kowykta w obwodzie irkuckim149.
Negocjacje gazowe z Chinami to temat podejmowany przynajmniej od dekady. Wiele spraw utrudnia finalizację stosownej umowy. Rosja zainteresowana
była początkowo dostawami z Zachodniej Syberii, gdzie rurociągiem przez Ałtaj
surowiec trafiałby do zachodniej części Chin. Niezgodność stanowisk co do wysokości cen odsunęła w czasie realizację tego planu. Chiny konsekwentnie odmawiały zaakceptowania stawek obowiązujących na europejskich rynkach. Gazprom nie negocjował z kolei sprawy dostaw trasą wschodnią, uzależniając
to od rozstrzygnięć w odniesieniu do trasy zachodniej. W drugiej połowie 2012 r.
sytuacja się nieco zmieniła. 30 października Gazprom przyjął plan inwestycyjny dotyczący rozwoju pól Chayanda we wschodniej Syberii. Objął on również
D. Pinchuk, Rosnieft to double oil flows to China in $270 billion deal, Reuters, 21 VI 2013.
S. Kravchenko, J. Rudnitsky, Xi’s First State Trip Yields ‘Breakthrough’ Oil Deals With Pu
tin, Bloomberg, 22 III 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/china-s-xi-strikes-breakthrough-oil-deals-with-soulmate-putin.html (23 III 2013).
149
Gazprom, CNPC sign memorandum on eastern route pipeline gas supplies to China, Interfax,
22 III 2013.
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budowę do 2017 r. gazociągu Jakucja–Chabarowsk–Władywostok o długości około 3,2 tys. km i przepustowości 61 mld m³ rocznie150. Rezerwy na lądzie
w obszarze Wschodniej Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu szacuje się
na 53 bln m³ gazu, obok 15 bln m³ w szelfie przybrzeżnym. Problemem jest jednak fakt, że badania geologiczne prowadzone były tylko w zakresie 8% rezerw
lądowych oraz 6% morskich. Rezerwy irkuckiego centrum produkcyjnego szacuje się na 3,7 bln m³ gazu. Rezerwy Chayanda z kolei mają wynosić 1,2 bln m³ 151.
Prezydent Władimir Putin mówił pod koniec października 2012 r., że rezerwy
gazu w Jakucji i w obwodzie irkuckim pozwolą stworzyć centrum eksportowe
na region Azji i Pacyfiku. Putin podkreślił, że dwa centra produkcyjne rozwijane
są na Kamczatce i Sachalinie w ramach Wschodniego Programu Gazowego
(Eastern Gas Program). Teraz jednak program wkracza w nową fazę w związku
z rozwojem złóż w Jakucji i obwodzie irkuckim, Chayandy i Kowykty. Dodał,
że istnieje plan rozwoju nowych połączeń transportowych po rozpoczęciu tej
operacji. W tym przypadku byłyby to co najmniej dwa systemy rurociągowe152.
Prezydent Putin wezwał wówczas Gazprom do przyspieszenia prac nad budową rurociągu z Irkucka do Władywostoku, który pozwoliłby zaopatrywać w surowiec region Azji i Pacyfiku. Plan przewiduje połączenie pól Chayanda w rejonie
Irkucka z Władywostokiem. Koszt przedsięwzięcia, które ma być zrealizowane
do 2017 r., szacuje się na 38,7 mld USD (rozwój pól pochłonie 13,9 mld USD,
a budowa sieci przesyłowych 24,8 mld USD). Putin podkreślił przy tej okazji,
że ogromne złoża gazu w Chayanda oraz Kowykta, w regionach Jakucja oraz
Irkuck pozwolą utworzyć tam centrum eksportowe zorientowane na obszar Azji–
Pacyfiku. Umowy będą zawierane po 2018 r., chociaż podpisane są już wstępne
porozumienia z niektórymi odbiorcami. Potencjalne kontrakty mówią o dostawach 68 mld m³ gazu do Chin oraz 10 mld m³ do Korei. Chiny mogłyby również
zainicjować zakupy gazu z rosyjskiej Syberii153.
W toczonej wówczas rozmowie z Alesiejem Millerem Putin zaznaczył, że rezerwy w Chayanda i Kowykta wynoszące około 3,5 bln m³ gazu pozwalają wykorzystywać surowiec nie tylko na rynku krajowym, ale również na utworzenie
centrum eksportowego zorientowanego na region Azji i Pacyfiku. Aleksiej Miller
Gazprom presents Eastern Russia’s biggest Chayanda project in Yakutia, Gazprom, 11 XII
2012, http://gazprom.com/press/news/2012/december/article151141/ (25 III 2013).
151
Spotkanie robocze z prezesem zarządu koncernu «Gazprom» Aleksiejem Millerem (Рабочая
встреча с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером), Prezydent Rosji
(Президент России), 29 X 2012, http://kremlin.ru/news/16731 (25 III 2013).
152
Kovykta and Chayanda gas might create separate export center – Putin, Interfax, 29 X 2012.
153
Gazprom will spend $38.7bln to become a bigger supplier to Asia, „Russia Today”, 30 X
2012, http://rt.com/business/news/gazprom-russia-siberia-asia-562/ (3 XI 2012).
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w odpowiedzi podkreślił, że rynki Chin, Indii, Japonii, Korei, Tajwanu, Tajlandii, Bangladeszu, Singapuru i Wietnamu rozwijają się w bardzo szybkim tempie,
co stwarza ogromne szanse. W niedalekiej przyszłości Rosja może bowiem stworzyć takie możliwości eksportu gazu, które byłyby porównywalne z systemem
dostaw gazu w Europie, a może i go przewyższyć154. Do 2015 r. Rosja zamierza
na wschodnie rynki kierować 25% eksportu ropy, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem Chin i krajów azjatyckich na energię. O tym, że plan ma szanse
realizacji, świadczy fakt, że wedle szacunków agencji Bloomeberg tylko w lutym
2013 r. Rosja przesłała na wschodnie rynki 1,1 mln baryłek ropy, co stanowiło
22% całego jej eksportu155.
W przypadku rosyjskich zasobów Chiny będą musiały rywalizować z innymi
państwami Azji, Indiami, Japonią oraz Koreą Południową. Rosja może się starać
wykształcić mechanizm dywersyfikacji dostaw w taki sposób, by nie uzależniać
się nadmiernie od chińskiego rynku. Dodatkowy problem pojawia się w odniesieniu do rozbudowy infrastruktury przesyłowej. Wybór przebiegu tras będzie miał
w tym przypadku charakter strategiczny. Nie należy zapominać o warunkach
handlowych dalszych porozumień. Z ekonomicznego punktu widzenia Rosja
jest naturalnym partnerem Chin w zakresie dostaw energii. Strategia energetyczna Rosji koncentruje się na rozwoju Wschodniej Syberii i Dalekiego Wschodu,
co będzie skutkowało powstaniem nowych dróg eksportu surowców.

Rozbieżne interesy Chin i Rosji na obszarze Azji Centralnej
Przyszłość relacji energetycznych Chin i Rosji wygląda obiecująco, jeśli
uwzględni się powyższe argumenty. Nie oznacza to jednak, że nie pojawią się
konflikty w innej dziedzinie. Jednym z nich może być potencjalna rywalizacja
o energię na terenach postsowieckich, głównie w rejonie Morza Kaspijskiego.
Zaangażowanie Chin w sektory związane z energetyką w krajach Azji Centralnej automatycznie osłabia pozycję Rosji. Najmocniejsze karty w walce o centralnoazjatyckie zasoby surowcowe, jak się dzisiaj wydaje, posiadają Rosja oraz
Chiny. Pozycja tej pierwszej, niezwykle silna z racji uwarunkowań historycznych, sukcesywnie jest jednak kwestionowana przez innych wpływowych graczy
Spotkanie robocze z prezesem zarządu koncernu «Gazprom» Aleksiejem Millerem.
J. Rudnitsky, Putin Pipeline to Send 25% of Russia’s Oil Exports East, Bloomberg, 7 III 2013,
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-07/putin-pipeline-to-send-25-of-russia-s-oil-exports-east.
html (30 III 2013).
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zewnętrznych. Jednocześnie same państwa Azji Centralnej starają się równoważyć wpływy różnych podmiotów zaangażowanych w tym obszarze.
Jean A. Garrison zwracał uwagę, że polityczne tendencje w Azji Centralnej wynikają z rosnącej integracji oraz chęci zrównoważenia tradycyjnych wpływów Rosji. Chiny stosują narzędzia dyplomatyczne z wykorzystaniem w szerokim stopniu
instrumentów gospodarczych pozwalające w zamian za porozumienia handlowe
uzyskiwać energię156. Marlène Laruelle z IERES, Elliot School of International
Affairs w George Washington Univeristy, wskazywała z kolei na kruche podstawy równowagi stworzonej przez Chiny i Rosję w Azji Centralnej. Na poziomie
geopolitycznym obydwa kraje mają jednakowy punkt widzenia na temat zagrożeń, którym muszą stawić czoła w regionie (niestabilność polityczna, islamizacja,
przemyt narkotyków). Dlatego wspierają lokalne reżimy polityczne, sprzeciwiając się jednocześnie ugruntowaniu zachodnich wpływów w regionie. Na poziomie strategicznym Pekin akceptuje rosyjską dominację w regionie. W rezultacie
Rosja płaci wysokie koszty za swoją obecność militarną w Azji Centralnej, będąc
gwarantem utrzymania niestabilnych systemów. Interesy Chin i Rosji w regionie
pozostają zatem tak długo komplementarne, jak długo Pekin akceptuje dominację
Moskwy na płaszczyźnie politycznej i strategicznej. W Azji Centralnej rywalizacja jest jednak nieunikniona na polu ekonomicznym, szczególnie w sektorze
naftowo-gazowym157.
Stephen Aris z Center for Security Studies podkreślał, że z jednej strony centralnoazjatyckie elity polityczne postrzegają Rosję jako najbardziej wartościowego i niezawodnego sponsora ich reżimów, gwarantującego im bezpieczeństwo
i wsparcie gospodarcze. Z drugiej jednak nie chcą być od niej całkowicie zależne,
starając się kierować własnym interesem158.
Chiny, w przeciwieństwie do Rosji, dopiero ugruntowują swoją pozycję
w regionie. Nie podejmują gwałtownych ruchów, ale cierpliwie budują zaufanie państw centralnoazjatyckich, wykorzystując najczęściej instrumenty natury
ekonomicznej. Dwa argumenty pozostają istotne w relacjach chińsko-rosyjskich
dotyczących sfery energetyki. Jeden wskazuje na istotę rurociągów oraz kontrolę
156

s. 52.

J.A. Garrison, China and the Energy Equation in Asia. The Determinants of Policy Choice,
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M. Laruelle, Evolving perceptions of Russian security in Eurasia and Asia, w: Eurasia’s As
cent in Energy and Geopolitics. Rivalry or partnership for China, Russia and Central Asia, red.
R.E. Bedeski, N. Swanström, Routledge, London.-New York 2012, s. 80–81.
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S. Aris, Managing Central Asia: Russia’s Approach, International Relations and Security Network, ISN ETH Zurich, 4 III 2013, http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/
Special-Feature/Detail/?lng=en&id=160464&contextid774=160464&contextid775=160462&tab
id=1454180197 (30 III 2013).
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nad ich budową i kierunkami tych strategicznych inwestycji. Drugi podkreśla rosyjską determinację w powstrzymaniu Chin lub innych krajów od uzyskania bezpośredniego dostępu do centralnoazjatyckich lub rosyjskich producentów, co jest
całkowicie sprzeczne z chińską strategią energetyczną159.
Dlatego też największym wyzwaniem dla Rosji będzie nie sam dostęp
do surowców energetycznych w Azji Centralnej, ale przede wszystkim określenie
możliwości do stania się częścią systemów energetycznych łączących różnorodne rynki międzynarodowe.

Rola Szanghajskiej Organizacji Współpracy w relacjach
chińsko-rosyjskich
W Azji Centralnej Chiny i Rosja uprawiają dyplomację na wielu płaszczyznach w celu zabezpieczenia swoich interesów. Kolektywna potrzeba instytucjonalnej współpracy doprowadziła do utworzenia 15 czerwca 2001 r. Szanghajskiej Organizacji Współpracy (Shanghai Cooperation Organization – SCO).
W jej składzie znalazły się Chiny, Rosja oraz Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan
i Uzbekistan. Podstawą powołania do życia SCO był mechanizm pięciostronnego
dialogu (Szanghajska Piątka), do którego dołączył Uzbekistan. Forum formalnie
powstało 26 kwietnia 1996 r. przy okazji podpisywania w Szanghaju dokumentu
Treaty on Deepening Military Trust in Border Regions z udziałem przywódców
Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji, Tadżykistanu. 24 kwietnia 1997 r. w Moskwie w tym samym gronie został podpisany kolejny dokument w sprawie redukcji sił zbrojnych wzdłuż granic Reduction of Military Forces in Border Regions.
Tematyka w czasie tych spotkań dotyczyła głównie zagadnień bezpieczeństwa.
Kluczowe sprawy związane były ze sprawą demarkacji i delimitacji granic pomiędzy Chinami a byłymi republikami postsowieckimi. Nie bez znaczenia były
również wydarzenia wojenne w Tadżykistanie, napięta sytuacja w Afganistanie
oraz wzrost nastrojów radykalnych w chińskim Xinjiangu.
Status obserwatora w organizacji jako pierwsza uzyskała Mongolia (w czasie szczytu w Taszkiencie w 2004 r.), następnie Indie, Iran i Pakistan (w trakcie
szczytu w Astanie w 2005 r.). Podczas szczytu SCO w czerwcu 2012 r. w Pekinie Afganistan uzyskał status obserwatora, z kolei Turcja status partnera dialogu
S. Blank, Russo-Chinese Energy Relations: Politics in Command, GMB Publishing Ltd., London 2006, s. 25.
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(dialogue partner). O status obserwatora zabiega jeszcze Białoruś i Sri Lanka, ale
na razie pozostają one tylko partnerami dialogu.
Organizacja kładzie nacisk przede wszystkim na rozwój dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy krajami członkowskimi. Podkreśla również znaczenie spraw bezpieczeństwa i stabilności w regionie. W ramach SCO zostały wypracowane już
odpowiednie mechanizmy na rzecz walki z „trzema siłami zła” (three evil forces;
san gu shili): terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem, w postaci Regionalnej Struktury Antyterrorystycznej (Regional Antiterrorist Structure). Powołana
do życia w 2004 r. instytucja koordynuje działania w tym zakresie. Należy podkreślić, że zainteresowanie tą sprawą wykracza poza ramy samej organizacji.
Świadczy o tym propozycja Jian Ji-songa z 2008 r. dotycząca stworzenia antyterrorystycznego mechanizmu współpracy „6+N” pomiędzy krajami członkowskimi
SCO oraz państwami sąsiednimi160. Kluczową rolę ma jednak tu współpraca Chin
i Rosji. Ta ostatnia staje się gwarantem utrzymania stabilności i bezpieczeństwa
w regionie Azji Centralnej. Przeciwdziałanie międzynarodowemu terroryzmowi
oraz religijnemu ekstremizmowi w tym obszarze stwarza szansę wytworzenia
szerokiej płaszczyzny współpracy pomiędzy głównymi mocarstwami globu, włączając również Stany Zjednoczone, Indie oraz Unię Europejską.
W czasie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Pekinie 7 czerwca
2012 r. została przyjęta deklaracja promująca pokój i dobrobyt, jak również budowę strefy wolnej od broni atomowej w regionie (Declaration on Building a Re
gion with Lasting Peace and Common Prosperity). Sygnatariusze wyrazili sprzeciw wobec użycia technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w sposób
zagrażający ich politycznemu, gospodarczemu i społecznemu bezpieczeństwu.
Jednocześnie zobowiązali się do współpracy pozwalającej przeciwdziałać używaniu Internetu do promowania terroryzmu, separatyzmu lub ekstremizmu161.
Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował w czasie tego spotkania utworzenie centrum antyterrorystycznego w ramach SCO, w celu zwalczania terroryzmu,
handlu narkotykami oraz zorganizowanej przestępczości162.
Szanghajska Organizacja Współpracy stanowi niewątpliwie główną siłę stabilizującą w Azji Centralnej i Południowej. Istota jej funkcjonowania sprowadza
się do kilku elementów. Powierzchnia euroazjatycka, na której organizacja koncentruje swoją działalność, przykuwa uwagę międzynarodową. Kraje członkowskie dostrzegają konieczność wspólnego koordynowania wielu przedsięwzięć
160
Jian Ji-song, On the Perfection of Anti-terrorism Mechanism of SCO, „Science of Law” –
Journal of Northwest University of Political Science and Law, Issue 4, 2008, s. 130–134.
161
SCO calls for nuclear-weapon-free zone, space security, Xinhua, 7 VI 2012.
162
Putin Proposes Anti-Terror Center in Shanghai Organization, RIA Novosti, 7 VI 2012.
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uwzględniających ich interesy regionalne. SCO pozwala jednocześnie skutecznie utrzymywać w równowadze dwa wielkie mocarstwa w regionie, Chiny i Rosję. Tym samym usuwa możliwość uzyskania wyraźnej dominacji przez jedną
ze stron. Nie należy zapominać tu o istotnej roli przypisywanej innym państwom
członkowskim. Przykładem może być szybko rozwijający się Kazachstan, zasobny w surowce energetyczne, który jest w stanie wykształcić nowe formy budowania aliansów w ramach organizacji, wzmacniając jej spójność.
Organizacja od momentu powstania była postrzegana jako blok ukierunkowany na osłabienie wpływów amerykańskich, czy szerzej zachodnich w regionie.
Potwierdzały to zresztą działania niektórych krajów członkowskich domagających się usunięcia wojsk ISAF i baz amerykańskich z Azji Centralnej. W opozycji do tego, co uosabiał sobą świat zachodni, niosąc z sobą afirmację praw
człowieka i demokracji, główni rozgrywający w SCO, Rosja i Chiny, uwypuklały
inny model budowania wzajemnych relacji opierający się na zasadzie nieingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony.
Należy tu jednak podkreślić, że ten wydźwięk antyzachodni jest częściowo
łagodzony. Można odwołać się w tej materii do przykładu Iranu, który od lat bezskutecznie zabiega o członkostwo w organizacji. Brak poparcia dla tych starań
może stanowić argument, iż blok nie ma li tylko wymiaru antyamerykańskiego.
Dodatkowo o członkostwo w organizacji od lat zabiegają Indie i Pakistan.
Ich przyjęcie zasadniczo zmieniłoby obraz funkcjonowania dotychczasowych
struktur. W listopadzie 2011 r. w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w rozmowie ze swoim indyjskim odpowiednikiem Shri
S.M. Krishną zapowiedział, że Rosja poczyni wszelkie starania, by status Indii
w SCO uległ zmianie z obserwatora na stałego członka163.
W czerwcu tego samego roku aspiracje członkowskie zgłosił również prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari. Podkreślał wówczas chęć przyłączenia się
do SCO, co pozwoliłoby rozwijać regionalną oraz transregionalną współpracę
i handel. Jednocześnie wskazywał na możliwość kooperacji pomiędzy tymi krajami w sektorze finansowym i bankowym, rozwoju wspólnych przedsięwzięć,
programów edukacyjnych, infrastrukturalnych i teologicznych164.
Co do potencjalnego akcesu wspomnianych państw istnieją duże rozbieżności
wśród samych państw członkowskich. Chiny niechętnie widzą Indie w łonie organizacji, w przeciwieństwie do Pakistanu. Rosja z kolei systematycznie lobbuje
na rzecz przyjęcia Indii. Wydaje się, że w przyszłości jednoczesne członkostwo
163
164

Russia hopes India will ‘soon’ join SCO – Lavrov, RIA Novosti, 17 XI 2011.
Pakistan counts on full-scale SCO membership ‘soon’, RIA Novosti, 15 VI 2011.
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zarówno Indii, jak i Pakistanu może być swoistego rodzaju kompromisem pomiędzy Pekinem a Moskwą w tej sprawie.
Główną rolę w Szanghajskiej Organizacji Współpracy bezsprzecznie odgrywają Chiny oraz Rosja165. O ile Rosja stara się wykorzystywać organizację
do wzmocnienia swojej strategicznej pozycji w Azji Centralnej, o tyle Chiny
traktują ją jako doskonały instrument służący ekspansji gospodarczej w tej części
świata. Argumenty ekonomiczne znajdują się po stronie Chin. Niemniej Moskwa
posiada mocniejszą pozycję polityczną w regionie. Rosnąca dysproporcja gospodarcza pomiędzy Chinami a Rosją może jednak zaburzyć tę strukturę. W rezultacie Rosja może sukcesywnie tracić swoje dotychczasowe atuty. Chiny na obecnym etapie starały się unikać prowokacji, umiejętnie i cierpliwie budując swoje
przyczółki w regionie, usypiając nieco przy tym Rosję. Miały temu służyć systematycznie podejmowane działania Chin na rzecz wzmacniania siły i jedności organizacji. Podkreślanie równorzędnej roli wszystkich uczestników forum stanowiło niewątpliwie część przemyślanej strategii działania. Z jednej strony usuwało
bowiem wszelkie sugestie mogące świadczyć o chińskim zagrożeniu i ambicjach
hegemonistycznych, a z drugiej pozwalało skutecznie rozgrywać sprzeczne interesy pomiędzy poszczególnymi krajami regionu. Budowa dobrosąsiedzkich relacji miała stanowić skuteczną przeciwwagę dla niepewnych stosunków z wielkimi
mocarstwami. Należy tu pamiętać również o ciągle pojawiających się tu nowych
problemach, które będą wpływały na stabilność regionalną.
Chińska strategia działania polegała na wykorzystaniu narzędzi ekonomicznych w celu zdobycia silniejszej pozycji w Azji Centralnej. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z grudnia 2012 r. mówiło, że „główne cele Chin w ramach
Szanghajskiej Organizacji Współpracy to osiągnięcie pokoju i stabilności w Azji
Środkowej poprzez zbiorową walkę z tzw. trzema siłami zła: ekstremizmem, separatyzmem i terroryzmem; odnotowuje wielkie zainteresowanie strategiczne
i gospodarcze Chin tym regionem za sprawą eksploatacji znajdujących się tam
ogromnych złóż ropy i gazu oraz poprzez łączenie Azji Środkowej z chińską linią brzegową siecią kolei i autostrad”166. Koncentracja Chin na gospodarczym
wymiarze działania Szanghajskiej Organizacji Współpracy wynikała z przeświadczenia, że stabilności w regionie nie da się osiągnąć jedynie za pomocą
165
W chińskich środowiskach naukowych często pojawia się sugestia, by organizację traktować
nie jako grupę sześciu równorzędnych państw, lecz postrzegać ją w schemacie 2+4, gdzie kluczowa
rola przypada Chinom i Rosji, będących właściwymi decydentami w organizacji. [Wywiady eksperckie ze środowiskami naukowymi w Chinach, 2013.]
166
Sprawozdanie w sprawie stosunków UE–Chiny, Komisja Spraw Zagranicznych, Parlament
Europejski, sprawozdawca: B. Belder, 20 XII 2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012–0434+0+DOC+XML+V0//PL (8 III 2013).
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środków wojskowych. W mniemaniu władz w Pekinie rozpad Związku Radzieckiego doprowadził do wzrostu zagrożenia terroryzmem islamskim w Azji Centralnej. Dlatego – zdaniem francuskiego politologa Jeana-Pierre’a Cabestana –
Pekin chce rozszerzyć na całym obszarze Azji Centralnej „strategię pacyfikacji
za pomocą rozwoju gospodarczego, którą sam realizuje od lat osiemdziesiątych
w Xinjiangu”167.
Działania Chin wobec Azji Centralnej związane z bezpieczeństwem energetycznym są wkomponowane w szersze spektrum zagadnień nie mniej istotnych
z punktu widzenia strategicznych interesów. Wśród nich ogromne znaczenie
przypisuje się kwestiom zabezpieczenia granic, jak również promowania stabilności politycznej i przeciwdziałania aktom terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu w regionie. Kluczową rolę w tej materii Chiny przypisują Szanghajskiej
Organizacji Współpracy.
O kompleksowym podejściu w tej materii świadczyły deklaracje Chin, jakie
padły w czerwcu 2012 r. w czasie szczytu SCO w Pekinie. Chiny zobowiązały
się wówczas do udzielenia pomocy państwom członkowskim w formie kredytów
na sumę 10 mld USD w celu wsparcia ich rozwoju gospodarczego. W swoim
przemówieniu przewodniczący ChRL Hu Jintao wspomniał również o potrzebie
utworzenia banku rozwoju SCO oraz zwiększenia wysiłków krajów członkowskich na rzecz stworzenia jednolitej infrastruktury transportowej, sieci autostrad
i kolei, rozwoju sieci połączeń powietrznych, telekomunikacyjnych, jak również
wspólnego systemu przesyłu ropy i gazu168.
Istnieje wiele płaszczyzn możliwego wykorzystania tej struktury przez władze w Pekinie. Pod względem militarnym Szanghajska Organizacja Współpracy umożliwia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz siłom policyjnym
przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń wojskowych z udziałem partnerów centralnoazjatyckich. Na płaszczyźnie politycznej SCO zabezpiecza interesy chińskie
na wielu poziomach. Umożliwia przede wszystkim podejmowanie walki z ujgurskimi separatystami. Zgodnie z informacjami rządowymi w latach 90. nastąpiła
w Xinjiangu radykalizacja nastrojów i wzrost potencjału ujgurskiego Islamskiego Ruchu Wschodniego Turkiestanu. Duża liczba Ujgurów żyje w sąsiednich
krajach (w Kazachstanie i Kirgistanie łącznie około 350 tys.). Współpraca z tymi
krajami ma zasadnicze znaczenie dla Pekinu w kontekście utrzymania kontroli
nad rozwojem sytuacji. Na poziomie regionalnym SCO może łagodzić presję
J.-P. Cabestan, Polityka zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwowości,
tłum. E. Brzozowska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2013, s. 287.
168
China to Issue $10 Bln in Loans to SCO Members, RIA Novosti, 7 VI 2012.
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ze strony Zachodu na kraje regionu związaną z przestrzeganiem praw człowieka
i demokracji. W polityce globalnej SCO promuje wzorzec chińskiej nowej dyplomacji, podkreślający elementy budowy wzajemnego zaufania, wspólnych korzyści, równości, konsultacji, szacunku wobec odmienności cywilizacyjnej oraz
dążenia do wzajemnego rozwoju169.
Jak podkreślał S. Philip Sen, SCO mogłaby się stać użytecznym narzędziem
przeciwdziałającym rywalizacji o uzyskanie wpływu nad dostawcami energii
w Azji Centralnej, dając podstawę komplementarności i wzajemnej pomocy.
Z drugiej jednak strony SCO nadal znajduje się w początkowej fazie rozwoju, zatem nie powinna być jeszcze traktowana jako regionalny odpowiednik NATO170.

Kwestia Afganistanu i problematyka bezpieczeństwa
w regionie Azji Centralnej z perspektywy Rosji
Zagrożenia dla regionu Azji Centralnej wiążą się z niepewną sytuacją w Afganistanie. Duże wpływy ugrupowań ekstremistycznych na tym obszarze wywołują
obawy związane z przenikaniem nielegalnych grup również do krajów sąsiednich. Niepewność jest następstwem zapowiedzi Stanów Zjednoczonych o wycofaniu swoich wojsk z Afganistanu w 2014 r.171, co z pewnością przejawi się
wzrostem nastrojów radykalnych i obniżeniem presji międzynarodowej na różnorodne organizacje terrorystyczne. W tej sytuacji można się spodziewać wzrostu potencjalnych ataków terrorystycznych w Zachodnich Chinach oraz krajach
Azji Centralnej.
W odniesieniu do Afganistanu i jego przyszłości Rosja proponuje zaktywizowanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, z kolei Chiny deklaratywnie wolą
się koncentrować na sferach związanych z gospodarką oraz handlem, unikając
jasnych deklaracji politycznych i nie dając żadnych gwarancji wojskowych. Chiny do tej pory osiągały zamierzone cele, przyjmując ostrożny kurs działania.
Operacja militarna z udziałem Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa
Zob. Deng Yong, China’s Struggle for Status. The Realignment of International Relations,
Cambridge University Press, New York 2008, s. 219–221.
170
S. Philip Sen, Crouching Tiger, Hidden Dragon: India, China, and the Dynamics of Energy
Security, w: The Globalization of Energy. China and the European Union, red. M. Parvizi Amineh,
Yang Guang, Brill, Leiden–Boston 2010, s. 163.
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2014 r.
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(ISAF) w Afganistanie pozwoliła stworzyć parasol ochronny dla chińskich przedsiębiorstw dokonujących kolejnych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych w regionie. Chiny tym samym z powodzeniem osiągały wymierne profity
przy okazji operacji militarnej ISAF w Afganistanie. Odium niechęci społecznej
spadał głównie na rządy państw uczestniczących w operacjach militarnych. Chiny
z kolei, podkreślające tezę o respektowaniu suwerenności innych krajów oraz nieingerencji w ich wewnętrzne sprawy, mogły zyskiwać pośrednio ich przychylność.
Dla Rosji sprawa obecności wojskowej w regionie pozostaje priorytetem. Stara się ona zapewnić długoterminowe utrzymywanie baz wojskowych w Azji Centralnej. Od 2003 r. Rosja posiada swoją lotniczą bazę wojskową w Kant w pobliżu
Biszkeku w Kirgistanie. Jej utworzenie stanowiło odpowiedź na wykorzystywanie bazy Manas przez Amerykanów podczas operacji wojskowej w Afganistanie.
Rosja płaci 4,5 mln USD rocznie za korzystanie z tej bazy. Moskwa i Biszkek
w sierpniu 2012 r. podpisały nową umowę dotyczącą dzierżawy wspomnianej
bazy na kolejne piętnaście lat. Nowe porozumienie powinno wejść w życie
w 2017 r.172 Zainteresowania Rosji rozszerzeniem obszaru wpływów na tym polu
się nie kończą. Od czerwca 2009 r. Rosjanie wyrażali chęć otwarcia drugiej bazy
w Kirgistanie, po tym jak kirgiskie władze zgodziły się na dalszą dzierżawę bazy
w Manas przez Amerykanów w zamian za wyższe opłaty oraz oferowaną pomoc
w realizacji programów dotyczących walki z przemytem narkotyków i terroryzmem173. Na początku tego samego roku Kirgistan ogłosił jednak, że zamierza
zamknąć bazę w Manas.
Obok bazy w Kirgistanie Rosja utrzymuje kolejną w Duszanbe w Tadżykistanie. To największa zagraniczna baza wojskowa Rosjan, gdzie stacjonuje 6 tys.
żołnierzy. W 2014 r. wygasają podstawy prawne do użytkowania przez Rosjan tej
bazy. Niemniej we wrześniu 2011 r. prezydenci Rosji i Tadżykistanu oświadczyli,
że baza będzie utrzymana przez kolejnych czterdzieści dziewięć lat174. Pomimo
złożonych deklaracji oficjalna umowa nie została od razu podpisana. Kwestią
sporną pozostawała wielkość opłat za użytkowanie bazy. Tadżykistan mógł również rozgrywać tę partię, mając na względzie możliwość usytuowania na własnym
terytorium amerykańskiej bazy wojskowej po 2014 r. Ostatecznie porozumienie pomiędzy Rosją a Tadżykistanem zostało osiągnięte dopiero 5 października
2012 r. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali prezydenci obydwóch krajów
Władimir Putin i Emomali Rahmon. Zgodnie z jej treścią okres użytkowania
172
173
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Kyrgyzstan Revises Agreements on Russia Military Bases, RIA Novosti, 11 IX 2012.
I. Gorst, Russia to open second Kyrgyzstan base, „Financial Times”, 1 VIII 2009.
R. Kozhevnikov, Russia, Tajikistan strike outline deal on military base, Reuters, 17 VII 2012.
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bazy przez Rosjan został wydłużony o trzydzieści lat do 2042 r., z możliwością
jednak sukcesywnego przedłużania go o kolejne pięć lat po upływie tego terminu. Porozumienie stanowiło wynik kompromisu pomiędzy obydwiema stronami,
zważywszy, że Moskwa preferowała okres czterdziestu dziewięciu lat, podczas
gdy Duszanbe tylko dziesięciu. To, co jednak zwraca uwagę to kwestia wysokości opłat. Wcześniej bowiem podawano, że Tadżykistan domaga się rocznie
250 mln USD za korzystanie z baz. Jak zaznaczył doradca Putina, Jurij Uszakow, Rosja otrzyma jednak bazę prawie bez żadnych opłat. Nie podał przy tym
żadnych szczegółów175. Wydaje się niemal pewne, ze ceną była zadeklarowana
gotowość Rosjan do podjęcia działań inwestycyjnych w dziedzinie gospodarczej.
Duszanbe może liczyć przede wszystkim na wsparcie Moskwy w konfrontacji
z Uzbekistanem w kontekście budowy zapory Rogun.
Początkowo rozmieszczenie rosyjskich baz na terytorium Kirgistanu i Tadżykistanu miało na celu stworzenie przeciwwagi dla baz regionalnych będących
własnością NATO. Decyzja o dalszym użytkowaniu baz przez wojska rosyjskie
w Azji Centralnej może być interpretowana poprzez pryzmat różnorodnych czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wycofanie się Amerykanów
z Afganistanu oraz rosnące wpływy talibów stwarzają nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie.
Porozumienia z Tadżykistanem pokazują, że Rosja częściowo zmienia mechanizmy działania w Azji Centralnej. Porzucenie strategii siłowej i wywierania
presji na kraje sąsiedzkie okazuje się słusznym kierunkiem działania. Moskwa
w tym przypadku sięgnęła po argumenty ekonomiczne dla realizacji swoich zasadniczych celów. To pokazuje, że stara się łączyć elementy twardej polityki
z miękkimi instrumentami działania w celu utrzymania swoich geopolitycznych
interesów w regionie. Wydaje się niemal pewne, że Tadżykistan i Kirgistan będą
w najbliższej przyszłości stanowiły obszary wzmożonej koncentracji uwagi Rosji.
Warto odnotować, że także Indie są zainteresowane utworzeniem bazy w Azji
Centralnej. Ich uwaga skupia się na bazie Anyi Air Force Base (znanej również jako Gissar Air Base) położonej zaledwie 10 km na zachód od stolicy Duszanbe w Tadżykistanie. W okresie zimnej wojny była to jedna z kluczowych
baz sowieckich. W latach 2002–2010 Indie przeznaczyły około 70 mln USD
na renowację bazy. New Dehli zamierza zdobyć strategiczny przyczółek w Azji
Centralnej i poprawić swoją sieć dowodzenia, kontroli, komunikacji i wywiadu (C3I – Command, Control, Communications and Intelligence), co pozwoliłoby wzmocnić zdolności operacyjne w Afganistanie oraz obserwować rozwój
175
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wydarzeń w sąsiednim Pakistanie. Sprzeciw Rosji w tej sprawie znalazł odzwierciedlenie w oświadczeniu tadżyckiego ministra spraw zagranicznych Hamrohana
Zarifiego ze stycznia 2011 r. odrzucającego możliwość rozmieszczenia indyjskich bądź amerykańskich sił zbrojnych w Anyi. Takie stanowisko wiązało się
z prowadzonymi w tym czasie negocjacjami z Moskwą w sprawie przedłużenia
ich obecności wojskowej w Tadżykistanie. Nie oznacza to, że sprawa jest zamknięta, o czym świadczy to, że w czasie wizyty prezydenta Rahmona w Indiach
we wrześniu 2012 r. debatowano na temat wyzwań dla bezpieczeństwa regionalnego po 2014 r. Baza w Anyi pozostaje kluczowa dla zabezpieczenia długoterminowych interesów strategicznych Indii. To jednak wymaga bliższej kooperacji
z Rosją w tym zakresie176.
Rosja musi przedefiniować swój dotychczasowy model działania, uwzględniając w szerszym stopniu również inne elementy wpływające na bezpieczeństwo regionu. Pavel K. Baev zwracał uwagę na niespójność rosyjskiej polityki
w Azji Centralnej, jak również na rozbieżności pomiędzy jej ambicjami politycznymi a realnymi możliwościami działania w regionie. Rosyjska chęć utrzymania
jedynie symbolicznej obecności w Azji Centralnej i czerpania na tej podstawie
politycznych profitów zdaje się nie zauważać w pełni zagrożeń będących następstwem rozwoju terroryzmu, przemytu narkotyków, niewydolności systemu
państwowego w Kirgistanie i przemiany Tadżykistanu w centrum przemytu narkotyków. Rosja – w jego opinii – zbyt przesadnie koncentruje się na próbach
osłabienia zdolności USA w zakresie odgrywania roli stabilizacyjnej i zapewniania bezpieczeństwa w Azji Centralnej177.
Wydaje się, że Rosja powinna w szerszym stopniu sięgać po argumenty natury ekonomicznej w budowaniu pozycji regionalnej. Podstawy do rozszerzenia wpływów są niepodważalne, zważywszy, że Rosja posiada znaczący kapitał
w regionie przejawiający się w akceptacji społeczeństw Azji Centralnej dla jej
roli przywódczej. Z badania opinii publicznej przeprowadzonego na grupie 104
krajów w 2010 r. przez Instytut Gallupa wynikało, że w takich krajach jak Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Kazachstan istnieje bardzo silne poparcie dla
przywództwa Rosji. Wymienione kraje lokują się w pierwszej szóstce krajów,
wyrażających pozytywny pogląd na temat Rosji178.
176
R. Sharma, India’s Ayni military base in Tajikistan is Russia-locked, Russia & India Report,
26 X 2012, http://indrus.in/articles/2012/10/26/indias_ayni_military_base_in_tajikistan_is_russialocked_18661.html (6 XI 2012).
177
P.K. Baev, Russian Energy Policy and Military Power. Putin’s quest for greatness, Routledge,
London–New York 2008, s. 99–100.
178
J. Ray, Russia’s Leadership Not Popular Worldwide, Gallup World, 5 VIII 2011, http://www.
gallup.com/poll/148862/Russia-Leadership-Not-Popular-Worldwide.aspx (10 X 2012).
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Tabela 6. Kraje, w których większość akceptuje przywództwo Rosji
Państwo

Akceptacja

Brak akceptacji

Brak zdania

Pozycja

Kirgistan

94%

2%

5%

1

Tadżykistan

84%

4%

11%

2

Uzbekistan

81%

4%

15%

4

Kazachstan

73%

3%

24%

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Ray, Russia’s Leadership Not Popular Worldwide,
Gallup World, 5 VIII 2011, http://www.gallup.com/poll/148862/Russia-Leadership-Not-Po
pular-Worldwide.aspx (10 X 2012)

Badania Central Asian Barometer w tym względzie wykazały, że Rosja cieszy
się największym poparciem w Kazachstanie i Kirgistanie. Aż 74% Kazachów
oraz ponad 90% Kirgizów postrzegało działania Rosji w regionie w pozytywnym świetle. Ponadto 65% Kazachów i 95% Kirgizów uznało za najważniejszy
priorytet państwa współpracę z Rosją na arenie międzynarodowej. Podkreślano,
że Kazachstan i Kirgistan pozostają areną wpływów wielkich mocarstw, tj. Rosji,
USA, Chin i innych. W opinii Kazachów Chiny zostały określone jako największe zagrożenie (taką opinię wyraziło 31% ankietowanych). Z kolei Kirgizi jako
największe zagrożenie dla swojego kraju wskazywali na Afganistan (54%), oraz
Stany Zjednoczone (42%). Prawie 60% Kazachów uważało, że kraj jest stabilny
pod względem politycznym. W Kirgistanie taką opinię wyrażało już tylko 16%179.
Rosja musi wypracować przede wszystkim nowy koncept współdziałania
na terenach postsowieckich, zważywszy, że dotychczasowe formuły nie okazują
się skuteczne. Plan uczynienia z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym180 (Collectiva Security Treaty Organization – CSTO) alternatywy dla Paktu Północnoatlantyckiego nie zdał egzaminu. Pokazuje to decyzja Uzbekistanu,
179
M-vector Completes Independent Large-scale Public Opinion Survey of the Population in
Kazakhstan and Kyrgyzstan Dedicated to Economic, Political, and Social Situation in Those Coun
tries, Central Asian Barometer, 24 X 2012, http://www.m-vector.com/en/news/?id=290 (20 XI 2012).
180
Układ o Bezpieczeństwie Zbiorowym jako międzyrządowy sojusz wojskowy powstał na podstawie układu o bezpieczeństwie zbiorowym podpisanym 15 maja 1992 r. w Taszkiencie (tzw. Traktat
taszkiencki) przez Armenię, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan. W następnym
roku do traktatu przyłączyły się Azerbejdżan, Gruzja i Białoruś. Układ został odnowiony w 1999 r.,
jednak w odmienionym składzie. Umowy nie przedłużyły Azerbejdżan, Gruzja oraz Uzbekistan.
Ten ostatni powrócił do niej w 2006 r., by ponownie wystąpić po sześciu latach. 7 października
2002 r. traktat taszkiencki został przekształcony w Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Głównym celem organizacji pozostają działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego.
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który 20 czerwca 2012 r. zawiesił swoje członkostwo w Organizacji Układu
o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To już drugi taki przypadek, zważywszy, że podobny krok Uzbekistan poczynił wcześniej, zawieszając członkostwo w latach
1999–2006. To wyraźny sygnał, że Uzbekistan stara się uniezależnić od nacisków ze strony Rosji i zamierza prowadzić bardziej niezależną politykę zagraniczną. Wszelkie reformy w ramach CSTO były realizowane do tej pory zgodnie
z interesami Rosji. Dużo kontrowersji po stronie Uzbekistanu wzbudziła przedstawiona w lutym 2009 r. propozycja prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa
związana z utworzeniem sił szybkiego reagowania (Collective Rapid Reaction
Force – CRRF), których zadaniem miały być działania w krajach członkowskich
w sytuacjach zagrożenia dla ich stabilności. Siły miały służyć przeciwdziałaniu
agresji zbrojnej, przeprowadzaniu operacji antyterrorystycznych, zwalczaniu
międzynarodowej przestępczości, przemytu narkotyków oraz neutralizacji skutków klęsk żywiołowych. Siły te, składające się z jednostek wojskowych krajów
członkowskich, miały stacjonować na terytorium Rosji181. Możliwość wykorzystywania tych wojsk w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla stabilności w poszczególnych krajach regionu spotkała się z wątpliwościami Uzbekistanu, który
zadeklarował, że nie będzie miał w nich stałego przedstawicielstwa, lecz będzie
brał udział jedynie w wybranych misjach182.
Projekt rosyjski został przedstawiony jako alternatywa dla sił NATO zarówno
pod względem bojowym, jak i operacyjnym. Niemniej nie był on pozbawiony
ułomności. Stosunkowo skromny potencjał wojskowy, jakim dysponują kraje
członkowskie CSTO, poza Rosją, stawia pod znakiem zapytania skuteczność
i efektywność takowych sił. Kolejnym elementem pozostają problemy wewnętrzne, z jakimi borykają się kraje Azji Centralnej, co niewątpliwie stwarzałoby w przyszłości dodatkowe trudności. Poprzez takie działania Rosja stara się
zabezpieczyć swoją pozycję polityczną w Azji Centralnej. Nic więc dziwnego,
że reforma CSTO znajduje się w samym centrum jej strategii bezpieczeństwa.
Trzeba pamiętać, że krok Rosjan stanowił również odpowiedź na działania Amerykanów i sił ISAF w regionie. Wykształcenie nowej platformy w mniemaniu
Rosjan dałoby im możliwość podjęcia na korzystniejszych niż dotychczas warunkach dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na temat przyszłości Azji Centralnej.
Przykład Uzbekistanu dowodzi, że nie będzie to zadanie łatwe w realizacji.
Pod koniec lipca 2012 r. niższa izba uzbeckiego parlamentu Rady Najwyższej,
Izba Ustawodawcza, zatwierdziła założenia dotyczące polityki zagranicznej
181
182

CSTO’s rapid reaction force to equal NATO’s – Medvedev, RIA Novosti, 4 II 2009.
Ibidem.
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przedstawione przez prezydenta Islama Karimowa (Concept of foreign policy of
the country). W dokumencie można było przeczytać, że Uzbekistan zastrzega sobie prawo do wchodzenia w sojusze międzypaństwowe, które będą odpowiadać
jego interesom narodowym. Podobne zasady miały obowiązywać przy procesie
występowania z takich formacji. Podkreślono, że Uzbekistan będzie podejmował
polityczne, gospodarcze i inne środki, unikając angażowania się w konfliktach
zbrojnych i sytuacjach napięć w krajach sąsiednich, jak również nie wyrazi zgody na rozmieszczanie baz lub instalacji wojskowych na własnym terytorium183.
Zapisy dokumentu odnoszące się do możliwości tworzenia aliansów politycznych lub wojskowych dają Uzbekistanowi duże pole manewru w obliczu różno
rodnych interesów wyłaniających się w regionie. Wystąpienie z CSTO oraz określenie nowych założeń polityki zagranicznej przez Uzbekistan stanowią przede
wszystkim sygnał skierowany nie tyle do Rosji, ile do Stanów Zjednoczonych
i Chin. Taszkient spogląda w stronę Ameryki, aktualnie pozostając ich ważnym
partnerem w kontekście tranzytu wiodącego do Afganistanu. Północny Szlak
Transportowy (Northern Distribution Network – NDN), przez który trafia większość towarów do Afganistanu, odgrywa tu fundamentalną rolę. Po wycofaniu się
Amerykanów z Afganistanu i zamknięciu bazy Manas w 2014 r. mogą oni zacząć
postrzegać właśnie Uzbekistan jako swojego kluczowego partnera w regionie. Długoterminowa obecność Amerykanów, zarówno w sensie militarnym, jak i polityczno-gospodarczym, będzie wymagać jednak zbudowania nowych podstaw sojuszu.
Prezydent Uzbekistanu Islam Karimow w czasie swojej pierwszej oficjalnej
wizyty od czasów objęcia urzędu w Kazachstanie we wrześniu 2012 r. powiedział, że obecny wzrost napięć w Azji Centralnej stanowi pochodną zapowiedzi
wycofania się wojsk ISAF z Afganistanu. W tej sytuacji niezbędny będzie rozwój
wspólnych działań przeciwdziałających tego typu zagrożeniom184. Dla Uzbekistanu poszukiwanie alternatywy w Stanach Zjednoczonych może być podyktowane
rosnącym zagrożeniem ze strony fundamentalistów islamskich oraz radykalnych
ugrupowań blisko związanych z talibami, jakie może wystąpić po 2014 r.
Decyzję Uzbekistanu o wystąpieniu z CSTO należy postrzegać również z szerszej perspektywy możliwego załamania się planów Rosji związanych z budową
Unii Eurazjatyckiej na obszarze byłego Związku Radzieckiego. 3 października
2011 r. premier Władimir Putin na łamach gazety „Izwiestia” opublikował artykuł Nowy projekt integracji Eurazji – przyszłość, która rodzi się dzisiaj (Новый
Deputies approved the Concept of foreign policy of the country, The Information Service of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 6 VIII 2012, http://www.
parliament.gov.uz/en/events/chamber/7280 (18 VIII 2012).
184
Uzbek President: Tension is Growing in Central Asia in Light of NATO troops’ Withdrawal
from Afghanistan, „The Journal of Turkish Weekly”, 8 IX 2012.
183
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интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается
сегодня), proponując w nim stworzenie na bazie Unii Celnej oraz Wspólnego
Obszaru Gospodarczego – Unii Eurazjatyckiej. Nowy projekt z założenia nie
miał zamiaru kopiować wzorców z czasów sowieckich. Propozycja dotyczyła
budowy mechanizmu ponadnarodowego, odgrywającego rolę łącznika pomiędzy
Europą a dynamicznie rozwijającym się regionem Azji i Pacyfiku. Unia Eurazjatycka miała służyć dalszej integracji, łącząc już istniejące struktury. Błędem
– jak zaznaczał Putin – byłoby porównywanie jej do Wspólnoty Niepodległych
Państw, gdyż każda z tych struktur reguluje inny zakres działalności185.
Alexey Malashenko z Carnegie Center oraz Moscow State Institute of International Relations w Moskwie podkreślał, że główna zmiana geopolityczna
w Azji Centralnej, zapoczątkowana przez Kazachstan i później naśladowana
przez pozostałe kraje regionu, odnosiła się do przyjęcia wielosektorowej polityki zagranicznej, czy raczej dywersyfikacji dyplomatycznej. Moskwa zbyt wolno
zareagowała na te zmiany, co spowodowało, że nawet w Kirgistanie stała się
tylko jednym z wielu uczestników rywalizujących o wpływy ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Turcją, Kazachstanem, Europą i innymi. W jego opinii trudno przedstawić, jakie są priorytety Rosji w Azji Centralnej, poza Kazachstanem.
Multilateralne organizacje (WNP, CSTO) nie są efektywne, o czym mogła świadczyć ich reakcja na wydarzenia w Andiżanie w 2005 r. i Kirgistanie w 2010 r.
Podkreślał jednocześnie, że Rosja nie jest przygotowana na sytuację związaną
z odrodzeniem się islamu w regionie186.
Podjęta przez Putina próba odrestaurowania dawnych powiązań z krajami sąsiedzkimi z czasów sowieckich, w oparciu o powiązania handlowe, surowcowe
oraz przepływy pracowników, ma niewielkie szanse realizacji. Pomysły tego typu
budzą ogromne kontrowersje nie tylko u samych zainteresowanych, ale również
wśród mocarstw zaangażowanych w regionie. Sekretarz stanu USA Hillary Clinton, w grudniu 2012 r. przy okazji szczytu OBWE w Dublinie, spotkała się w kuluarach z grupą aktywistów walczących o prawa człowieka z siedmiu krajów członkowskich OBWE z Europy i Azji Centralnej. Zwracając się do nich, powiedziała,
że Rosja zmierza do „resowietyzacji” (re-sovietizatize) regionu i może się to nazywać unią celną, Unią Eurazjatycką lub jeszcze inaczej. Stany Zjednoczone będą
w tej sytuacji przeciwdziałać procesom integracyjnym w regionie187.
W. Putin (Владимир Путин), Nowy projekt integracji Eurazji – przyszłość, która rodzi się
dzisiaj (Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня),
„Известия”, 3 X 2011.
186
R. Weitz, Central Asia: Russian Influence Overestimated – Expert, Eurasianet.org, 12 III
2012, http://www.eurasianet.org/node/65118 (10 X 2012).
187
Clinton, Russian official spar over human rights, „Daily Herald”, 6 XII 2012.
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Niewątpliwie obecność USA w regionie pozostaje najważniejszym elementem
wpływającym na postawę Rosji. Stany Zjednoczone nie są, co prawda, zaangażowane w żaden system bezpieczeństwa w Azji Centralnej, ale sama ich obecność
wojskowa stwarza im szansę na realizację podstawowych celów. Amerykanie
wypracowują alternatywę wobec mechanizmów już istniejących, co musi budzić
uzasadniony niepokój Rosjan.
Wspólne stanowisko z Chinami w odniesieniu do obecności Amerykanów
w regionie jest użyteczne dla Rosji, niemniej nie ma strategicznego wymiaru.
F. Stephen Larrabee podkreślał, że Chiny, podobnie jak Rosja, dążą do zredukowania roli Stanów Zjednoczonych w Azji Centralnej, wykorzystując przy tej
okazji Szanghajską Organizację Współpracy do wywierania stosownej presji
na wycofanie amerykańskich wojsk z regionu. Współpraca ta jednak ma charakter krótkoterminowy, obrazuje raczej taktyczny sojusz oparty na rozsądku, aniżeli początek nowego strategicznego aliansu. W długiej perspektywie Rosja i Chiny
są skazane na rywalizację o władzę i wpływy w Azji Centralnej188.
Rosja musi zmienić mentalność zimnowojenną, rozwijając umiejętności charakterystyczne dla „miękkiej siły”, porzucając występowanie z pozycji siły i dostrzegając znaczenie negocjacji z innymi siłami spoza regionu. Działania Rosji
w regionie muszą być w większym stopniu podyktowane koniecznością ochrony
granic południowych i przeciwdziałaniem zagrożeniom mającym swoje źródło
w krajach ościennych. Ważną rolę w tej materii będzie odgrywać zwalczanie islamskiego fundamentalizmu w republikach muzułmańskich oraz w samej Rosji.
Moskwa będzie dążyć do potwierdzenia swojej pozycji mocarstwowej w skali
globalnej. Polityka ta będzie determinowana również koniecznością zapewnienia
dostępu do regionalnych rynków oraz lokalnych złóż surowcowych.

Kwestia przyszłości Afganistanu z chińskiej perspektywy
Chiny do tej pory nie były znaczącym graczem na gruncie afgańskim. Ich obecność na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej była raczej symboliczna. Chiny
nie były również bezpośrednio zaangażowane w działania militarne prowadzone na tym obszarze. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Chinami a Afganistanem zostały nawiązane w 1955 r. W 1993 r. dyplomaci chińscy zostali odwołani
F.S. Larrabee, Central Asia’s Other Turkmenbashis, Project Syndicate. A World of Ideas,
11 I 2007, http://www.project-syndicate.org/commentary/central-asia-s-other-turkmenbashis (24 X
2012).
188
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z Afganistanu. W rezultacie dopiero w 2002 r. ponownie zostały otwarte chińskie
placówki dyplomatyczne.
Stosunki gospodarcze pomiędzy obydwoma państwami kształtowały się dotychczas na bardzo niskim poziomie. W 2011 r. wynosiły zaledwie 193,9 mln Euro
(2,4% całego handlu zagranicznego Afganistanu). Wśród największych partnerów
handlowych Afganistanu znalazły się Stany Zjednoczone (2,4 mld Euro, 29,7%),
Pakistan (1,7 mld Euro, 21%) oraz Unia Europejska (913 mln Euro, 11,2%),
które łącznie skupiały prawie dwie trzecie handlu zagranicznego Kabulu. Chiny
w 2011 r. nie były znaczącym eksporterem na rynek afgański (9. pozycja, 190 mln,
2,4%), ani importerem afgańskich produktów (11. pozycja, 3 mln Euro, 0,9%)189.
Ta sytuacja może się jednak znacząco zmienić w niedalekiej przyszłości
w związku ze zwiększającą się aktywnością dyplomacji chińskiej w regionie
i zapowiedzią Amerykanów o wycofaniu swoich wojsk z Afganistanu. Potwierdzeniem tego okazała się niezapowiedziana wizyta, jaką złożył 22 września
2012 r. w Afganistanie odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa publicznego oraz wywiadu członek Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh Zhou
Yongkang. Istotę tej wizyty podkreśla fakt, że od 1966 r. w Afganistanie nie gościł tak wysokiej rangi polityk chiński. Wtedy w Afganistanie przebywał przewodniczący ChRL Liu Shaoqi190. W Kabulu Zhou dyskutował z prezydentem
Hamidem Karzajem na temat współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki. Umowa w zakresie bezpieczeństwa przewidywała przeszkolenie w ciągu
czterech lat w Chinach około 300 afgańskich oficerów policji. Z kolei w dziedzinie gospodarki Chiny uwypukliły swoje zainteresowanie afgańskim sektorem
energetycznym191.
Zdaniem profesora Wang Liana ze School of International Studies w Uniwersytecie Pekińskim, wizyta Zhou stanowiła potwierdzenie, że Chiny poważnie planują swoją strategię wobec Afganistanu po 2014 r. Podkreślał, że prawie
każda wielka potęga w historii, w okresie wzrostu swojej siły, była bardzo mocno zaangażowana w Afganistanie. W tej sytuacji Chiny nie stanowią wyjątku192.
W podobnym tonie, na łamach „Global Times”, wypowiadał się Chen Chenchen,
podkreślając, że Chiny mają dobrą okazję, by wypromować swój wizerunek

189
Afghanistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_114134.pdf (19 IV 2013).
190
Top Chinese security official makes surprise visit to Afghanistan, Xinhua, 23 IX 2012.
191
China and Afghanistan sign economic and security deals, BBC, 23 IX 2012.
192
Xin Zhou, P. Tighe, China’s Security Chief Makes Surprise Visit to Afghan Capital, Bloomberg, 23 IX 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-09-23/china-s-security-chief-makes-surprise-visit-to-afghanistan-1-.html (29 IX 2012).
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na świecie oraz wypełnić zobowiązania międzynarodowe. Chiny dokonują pragmatycznego ruchu w celu zabezpieczenia swoich oraz regionalnych interesów193.
W opinii rosyjskich obserwatorów wizyta Zhou miała przede wszystkim charakter polityczny. Natalya Kasho podkreślała, że wizyta po tak długiej przerwie
tak wysokiej rangi polityka chińskiego może sugerować, jakie będą priorytety
polityczne Afganistanu po wycofaniu się wojsk koalicji. Sam Karzaj pięciokrotnie odwiedzał do tej pory Chiny. Dodatkowo Afganistan uzyskał status obserwatora w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Dla Pekinu ważne pozostaje zbudowanie bliskich relacji z afgańską policją, co może stanowić o bezpieczeństwie
chińskich firm i pracowników zaangażowanych w Afganistanie. Karzaj zachęcał
do zwiększenia chińskich inwestycji na gruncie afgańskim. Podpisane porozumienia wydatnie wzmacniają obecność Chin w sektorach związanych z energetyką, przemysłem wydobywczym oraz infrastrukturą194.
W opinii dziennikarza Trefora Mossa Afganistan stanowi największy, jak do tej
pory, test dla chińskiej soft power. Chiny nie mają bagażu takich doświadczeń,
jaki obciąża wiele innych państw zaangażowanych militarnie w tym kraju. Chiny
mogą się pojawić z obietnicą dostarczenia niezbędnych narzędzi dla zapewnienia
szybkiego rozwoju, co może być chętnie przyjmowane przez Afgańczyków195.
Profesor Zhang Jiadong z Center for American Studies w Fudan University podkreślał, że chińska ścieżka oferuje lepszą przyszłość dla Afganistanu. Jego zdaniem wizyta Zhou z jednej strony pokazywała, że bezpieczeństwo oraz sprawy
polityczne w Afganistanie mają coraz większe znaczenie dla Chin, a z drugiej,
że zmienia się ich podejście do zagadnień międzynarodowych. Chiny zamierzają
zmodyfikować swoją politykę wyczekiwania (wait and see) i podjąć działania
wyprzedzające, które pozwolą kształtować sytuację Afganistanu zarówno wew
nątrz, jak i wokół niego wedle własnych wzorców. Afganistan leży na tradycyjnej trasie pomiędzy Chinami a Azją Południową, dlatego nie powinien stać
się strategiczną bazą dla międzynarodowych sił antychińskich. Jeśli Amerykanie i ich sojusznicy ustanowią swoje stałe bazy w Afganistanie i Azji Centralnej, będą mogli wywierać strategiczną presję na Chiny, Rosję oraz inne kraje
ościenne. Afganistan nie powinien stać się jednak źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego Chin pomimo działających tam grup terrorystycznych
Chen Chenchen, Stabilizing Afghanistan a major diplomatic challenge, „Global Times”,
25 IX 2012.
194
N. Kasho, China strengthens its positions in Afghanistan, The Voice of Russia, 24 IX 2012,
http://english.ruvr.ru/2012_09_24/China-strengthens-its-positions-in-Afghanistan/ (29 IX 2012).
195
T. Moss, China Eyes Afghan Goldmine, „The Diplomat”, 28 IX 2012, http://thediplomat.com/
the-editor/2012/09/28/china-eyes-afghan-goldmine/ (29 IX 2012).
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i ekstremistycznych. Działania Chin podyktowane są również chęcią uzyskania
dostępu do afgańskiego rynku i surowców. Główne cele Pekinu powinny się
sprowadzać do wsparcia budowy efektywnego rządu afgańskiego, zdolnego zapewnić stabilność i porządek w kraju, a także utrzymania przyjacielskich relacji
z afgańskimi władzami w Kabulu oraz stolicach poszczególnych prowincji, jak
również ze zwykłymi Afgańczykami. Chiny oczekują, że nowy rząd nie będzie
wrogo ustosunkowany do Chin i będzie dawał Chinom możliwość ochrony własnych interesów i obywateli196.
Aspiracje Chin będą jednak równoważone przez innych wpływowych graczy
w regionie. W opinii Zhang Jiadonga wyrażonej w dzienniku „Global Times” –
Stany Zjednoczone pozostaną kluczowym aktorem po 2014 r. w Afganistanie.
Nadal będą, choć w mniejszej skali, utrzymywać tam swoje siły zbrojne i dostarczać znaczących funduszy. Afganistan określany mianem „cmentarza imperiów”
posiada ważną pozycję geopolityczną, brakuje mu jednak strategicznych zasobów możliwych do eksploatacji. Po 2014 r. Amerykanie nie opuszczą całkowicie
Afganistanu. Podobnie inne kraje oraz niepaństwowe podmioty odnajdą na tym
gruncie swoje miejsce. Żaden z nich nie zastąpi jednak USA. Po 2014 r. nie wytworzy się strategiczna próżnia i nie będzie dominującego aktora na tym terenie.
Afganistan natomiast będzie miał bardziej skomplikowaną i zróżnicowaną strukturę strategiczną i polityczną197.
Chiny zaczynają stopniowo zaznaczać swoją obecność w Afganistanie
na gruncie ekonomicznym. Dostrzegają potencjał tego państwa w płaszczyźnie
posiadanych złóż minerałów, jak również przyszłego tranzytu surowców z Azji
Centralnej. Afganistan w przyszłości zapewne będzie odgrywał większą rolę
na rynkach surowcowych. Jego zasoby nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane, niemniej dotychczasowe badania potwierdzają spore możliwości. W latach
2009–2011 United States Geological Survey (USGS), Afghan Geological Survey
oraz Department of Defense przeprowadziły akcję identyfikowania afgańskich
złóż surowcowych. Badano dwadzieścia cztery obszary zawierające potencjalnie
największe zasoby minerałów. W 2009 r. Afghan Geological Survey, U.S. Trade
and Development Agency oraz USGS wydały pierwszą ocenę dotyczącą nieodkrytych zasobów ropy i gazu. W 2011 r. zaktualizowano badanie źródeł energetycznych z 2006 r.198 Wedle tych danych potencjał ropy i gazu został wówczas
Zhang Jiadong, China’s way offers Afghanistan better hope, „Global Times”, 8 X 2012.
Idem, Afghanistan no prize for great powers after US withdrawal, „Global Times”, 6 XI 2012.
198
Assessing Afghanistan: Science for a Better Future. New report reveals large deposits of criti
cal and strategic minerals, USGS, 29 IX 2011, http://www.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/
assessing-afghanistan/ (2 X 2012).
196
197
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określony na poziomie 1596 mln baryłek ropy oraz 15 687 mld stóp³ gazu. Większość z tych zasobów zlokalizowano w północnej części kraju199.
Chińczycy dostrzegają potencjalne korzyści z podjęcia współpracy energetycznej z Afganistanem. Pierwsze rezultaty już są widoczne. W grudniu 2011 r. Afganistan zawarł porozumienie z chińskim koncernem CNPC dotyczące wydobycia
ropy i gazu w tym kraju w zagłębiu Amu-daria. Ustalono, że CNPC w kooperacji
z afgańskim partnerem Watan Group będzie prowadził działalność w prowincjach północnych Sar-e Pul oraz Faryab na trzech polach Kashkari, Bazarkhami
oraz Zamarudsay. Tamtejsze zasoby szacuje się na 87 mln baryłek ropy. Kontrakt będzie obowiązywał przez dwadzieścia pięć lat. Dzięki tej umowie CNPC
jako pierwsza zagraniczna firma uzyskała możliwość rozpoczęcia eksploatacji
afgańskich złóż ropy i gazu. Porozumienie zakładało, że rząd w Kabulu otrzyma
do 70% zysków ze sprzedaży surowców oraz uzyska profity z podatków i dzierżawy gruntów ze strony CNPC. Zdaniem afgańskiego ministra górnictwa, jeśli
cena ropy będzie się kształtować na poziomie 100 dolarów za baryłkę przez następne dwadzieścia trzy lata i jeśli złoża faktycznie zawierają 87 mln baryłek
ropy, wówczas przewidywany dochód z przedsięwzięcia dla strony afgańskiej
powinien być nie mniejszy aniżeli 7 mld USD200. W październiku 2012 r. oficjalnie zainaugurowano proces wydobywczy. Informowano wówczas, że od 1 stycznia 2013 r. CNPC będzie wydobywał 1,5 mln baryłek rocznie. Aktualnie Afganistan importuje ropę z Rosji, Turkmenistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich
oraz Uzbekistanu płacąc za nią 3,5 mld USD rocznie. Porozumienie z Chińczykami zakłada przesył afgańskiego surowca do rafinerii w Turkmenistanie, a następnie jego sprzedaż afgańskim odbiorcom lub na rynkach zagranicznych. CNPC
zapowiada jednak, że w perspektywie dwóch–trzech lat zbuduje w Afganistanie
pierwszą rafinerię201.
Kolejne ważne porozumienie w branży energetycznej zostało podpisane
w 2008 r. przez państwowe przedsiębiorstwa Metallurgical Corporation of China
oraz Jiangxi Copper Co. Na mocy uzgodnień Chińczycy uzyskali prawo do rozwoju kopalni miedzi Aynak w Afganistanie. Realizacja wydobycia, co prawda,
została wkrótce wstrzymana, jednak z wypowiedzi prezesa Jiangxi Copper Li Yuhuanga z marca 2012 r. wynika, że kopalnia może rozpocząć proces wydobywczy
pomiędzy 2014 a 2016 r.202
Assessment of Undiscovered Petroleum Resources of Northern Afghanistan, 2006, USGS, III
2006, http://pubs.usgs.gov/fs/2006/3031/pdf/FS-3031.pdf (2 X 2012).
200
M. Harooni, Afghanistan signs major oil deal with China’s CNPC, Reuters, 28 XII 2012.
201
H. Shalizi, China’s CNPC begins oil production in Afghanistan, Reuters, 21 X 2012.
202
Xin Zhou, P. Tighe, China’s Security Chief Makes Surprise Visit to Afghan Capital.
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Ciekawym zagadnieniem jest perspektywa budowy nowych tras przesyłowych w regionie, uwzględniających interesy chińskie. 25 marca 2012 r. Iran, Afganistan oraz Tadżykistan podpisały umowę w sprawie budowy połączeń oraz
wymiany ropy, gazu i wody. W kwietniu 2012 r. irański ambasador w Duszanbe
Ali Asghar Sherdoust powiedział agencji Trend News Agency, że zgodnie z porozumieniem przewiduje się budowę rurociągu z Iranu do Tadżykistanu przez
Afganistan, a dalej do Kirgistanu i Chin203. Rurociąg miałby duże znaczenie dla
Kirgistanu i Tadżykistanu w zakresie budowania ich bezpieczeństwa energetycznego i możliwości zmniejszenia zależności od importu gazu z Kazachstanu
i Uzbekistanu. Obydwa kraje mogłyby dodatkowo czerpać znaczące zyski z tranzytu surowca do Chin, co jest szczególnie istotne w kontekście przyszłych wpływów budżetowych. Sprawa rurociągu budzi jednak liczne kontrowersje z uwagi
na sankcje międzynarodowe wobec Iranu. Podjęcie bliższej kooperacji z władzami w Teheranie może znacząco ochłodzić relacje obu tych państw ze Stanami
Zjednoczonymi.
Dogodne położenie geograficzne Afganistanu sprawia, że posiada on spore możliwości tranzytu surowców na zagraniczne rynki. John CK Daly (Central Asia-Caucasus Institute) określił Afganistan mianem „przyszłego korytarza
energetycznego” (future energy corridor). Dowodzi tego plan budowy rurociągu
TAPI, dzięki któremu Kabul mógłby czerpać zyski z tranzytu oraz otrzymywać
14 mln m³ gazu dziennie. Podobną perspektywę stwarza plan budowy rurociągów do Chin przez Afganistan i Pakistan. Uzbekistan stał się ważnym dostawcą elektryczności do Afganistanu. Zainteresowanie eksportem elektryczności
do tego kraju okazał również Tadżykistan. Niezwykle optymistyczne są także
dane dotyczące posiadanych złóż ropy i gazu, znacznie przewyższające pierwotne szacunki. Na razie głównym zainteresowanym inwestycjami są Chiny. Trzeba
jednak zwrócić uwagę na niepewność towarzyszącą tego rodzaju przedsięwzięciom, zważywszy, że wiele obszarów znajduje się poza kontrolą rządu centralnego204. Z punktu widzenia Chin sprawa dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia posiada
strategiczny wymiar. Jednocześnie może stanowić element presji na Rosję, jeśli
chodzi o złagodzenie warunków finansowych w zakresie umów gazowych z Chinami. Możliwość zakupu surowca po niższej cenie z Turkmenistanu nie stawia
z pewnością Rosjan w uprzywilejowanej sytuacji.

203
Iran to export gas to Tajikistan, Kyrgyzstan, China via new pipeline: Envoy, PressTV, 12 IV 2012,
http://www.presstv.ir/detail/2012/04/12/235875/iran-up-gas-exports-via-new-pipeline/ (2 X 2012).
204
J.CK Daly, Afghanistan: Future Energy Corridor?, ISN ETH Zurich, 21 VI 2012, http://www.
isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=143841 (2 X 2012).
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Kluczowe znaczenie dla realizowanych inwestycji w Afganistanie będzie
miało ich zabezpieczenie. Jeffrey Reeves z Asia Institute w Griffith University w Brisbane zwracał uwagę na fakt, że większość rozpoznanych złóż w tym
kraju znajduje się poza kontrolą sił ISAF oraz rządu afgańskiego. W tej sytuacji
zabezpieczanie inwestycji tylko dzięki siłom agańskim jest zbyt optymistyczne.
W obecnej chwili afgańskie ministerstwo górnictwa dysponuje 7 tys. osób tworzących policję górniczą, co chroni tylko w niewielkim stopniu cały sektor górniczy. Stwarza to problem w działaniach chińskich inwestorów. Dlatego na dłuższą
metę nie można wykluczyć podjęcia bardziej oficjalnych kontaktów z talibami205.
Afganistan stwarza dla Chin szerokie perspektywy współpracy nie tylko
w sektorze wydobywczym, ale również w dziedzinach związanych z rolnictwem,
infrastrukturą, hydroenergetyką czy systemami irygacyjnymi. Chiny już wcześniej sfinalizowały kilka pomniejszych przedsięwzięć. W 2012 r. w Afganistanie
został zrealizowany plan budowy kanału wodnego w ramach projektu w prowincji Parwan. Przedsięwzięcie zostało podjęte w latach 70., jednak zawirowania
wojenne doprowadziły do jego wstrzymania. Do pomysłu powrócono dopiero
w 2004 r.206 Na rynku afgańskim obecne są również chińskie koncerny telekomunikacyjne Huawei Technologies oraz ZTE, które w sierpniu 2003 r. uzyskały prawo do budowy 87 tys. łączy transmisyjnych w Afganistanie207. W 2007 r. podpisały
one z afgańskim koncernem telekomunikacyjnym kontrakty w sprawie unowocześnionych technologii i urządzeń mobilnych na łączną sumę 10 mln USD208.
W odniesieniu do tej kwestii warto odnotować, że Komisja ds. Wywiadu Izby
Reprezentantów USA sporządziła na początku października 2012 r. raport, w którym pisała o dwuznacznej roli chińskich koncernów z branży telekomunikacyjnej. Podkreślano, że amerykańskie firmy telekomunikacyjne nie powinny robić
interesów z chińskimi koncernami Huawei Technologies oraz ZTE. W raporcie
stwierdzono, że ich działalność uderza w bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Stanowią zagrożenie dla amerykańskiej infrastruktury, zamierzając dostarczać podzespoły sieciowe w USA. Podkreślono, że Chiny mają środki, możliwości i motywację, aby wykorzystywać wspomniane firmy do realizacji własnych
celów209.

Gao Lei, Afghanistan tempting but risky for Chinese firms, „Global Times”, 14 VI 2012.
F. Behbud, China-funded irrigation project helps boost farming in Afghanistan, Xinhua,
8 I 2012.
207
K. Zita, Telecom Policy Environment, Afghanistan Telecom Brief, s. 8, http://www.trade.gov/
static/afghanistan_telecom.pdf (10 X 2012).
208
Copper deal helps Afghan’s future, „China Daily”, 21 X 2011.
209
J. Wolf, U.S. lawmakers seek to block China Huawei, ZTE U.S. inroads, Reuters, 8 X 2012.
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Działania chińskich koncernów wywołują niepokój w Stanach Zjednoczonych, ponoszących trud operacji militarnych w Afganistanie. W lipcu 2012 r.
pojawiła się informacja, że eksploatacją surowców w północnej części Afganistanu zainteresowany jest amerykański gigant naftowy ExxonMobil. Przetarg miał
dotyczyć sześciu pól gazowo-naftowych w tym kraju. W USA taki krok mógłby
być postrzegany w kategoriach chęci wzmocnienia pozycji w tej części świata, jednocześnie pozwalałby uciszyć krytykę, głównie Republikanów, mówiącą
o czerpaniu zysków przez Chiny w warunkach, kiedy Amerykanie ponoszą trudy
wojny i zabezpieczają inwestycje w Afganistanie210.
Przez wiele lat Amerykanie zwracali się do Chin z prośbą o większe zaangażowanie w kreowaniu porządku politycznego i gospodarczego w Afganistanie.
Pekin pozostawał jednak powściągliwy w swoich działaniach. Dopiero w momencie ogłoszenia terminu ewakuacji wojsk koalicji do gry, której stawką będzie
kształtowanie przyszłości Afganistanu, włączyły się Chiny. Cieszą się one dużym
zaufaniem we wstępnej fazie, czego nie można było powiedzieć w odniesieniu
do Rosjan czy Amerykanów. Chiny starały się do tej pory nie angażować militarnie w Afganistanie, ze względu na niebezpieczeństwo aktywizacji ruchów
separatystycznych w Xinjiangu. Granica z Afganistanem stwarza jednak niebezpieczeństwo przenikania radykalnych ruchów z tego kraju do Chin, co może
stanowić zagrożenie dla integralności terytorialnej. Chiny angażują się w sprawy bezpieczeństwa głównie poprzez Szanghajską Organizację Współpracy. Powołana w ramach organizacji Regionalna Struktura Antyterrorystyczna (RATS)
pozwala podejmować działania skierowane przeciwko przejawom terroryzmu,
separatyzmu i ekstremizmu. Kolejnym punktem są wspólnie przeprowadzane
ćwiczenia wojskowe z udziałem Chin i krajów regionu.
Sąsiedztwo z Afganistanem rodzi również inne problemy. Jednym z nich
jest rosnący handel narkotykami, który rzutuje na kraje sąsiednie. Pod koniec
września 2012 r. prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari powiedział, że pomimo
obecności międzynarodowych sił w Afganistanie handel afgańską heroiną wzrósł
o 3000% w ciągu ostatniej dekady211. To poważne wyzwanie, zważywszy, że Afganistan jest największym źródłem narkotyków trafiających do Chin.

210
M. Rosenberg, As ExxonMobil Weighs Oil Bid, Afghans Move Closer to a Foreign Investment
Goal, „The New York Times”, 6 VII 2012.
211
Text of President Zardari’s speech at UN General Assembly, „Daily Times”, 26 IX 2012,
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012\09\26\story_26-9-2012_pg7_16 (1 X 2012).
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KAZACHSTAN

Długoterminowa strategia rozwoju państwa
Po uzyskaniu niepodległości na stan gospodarki Kazachstanu ogromny wpływ
miało jej silne zintegrowanie z radzieckim systemem produkcyjnym, zaopatrzeniowym i handlowym. Długotrwałe funkcjonowanie w ramach Związku Radzieckiego powodowało, że przez lata kraj ten pełnił rolę zaplecza surowcowego
całego bloku. Nic więc dziwnego, że nacisk w republice kładziono na rozwój
sektorów paliwowo-energetycznego oraz surowcowo-metalurgicznego. W pierwszych latach po rozpadzie ZSRR sytuacja nie zmieniła się diametralnie, zważywszy, że w dalszym ciągu prymat posiadał przemysł wydobywczy, rozwijający
się kosztem innych gałęzi przemysłu. Największe inwestycje w latach 90. były
udziałem sektora paliwowo-energetycznego, co znacząco wpłynęło na nie najlepszą kondycję przemysłu przetwórczego212.
Kazachskie władze, dostrzegając ten problem, podjęły w tym czasie pierwsze
próby dywersyfikacji w gospodarce krajowej. W październiku 1997 r. prezydent
Nursułtan Nazarbajew przedstawił strategię rozwoju Kazachstanu do 2030 r.
(Стратегия развития Республики Казахстан до 2030 года; Prosperity, secu
rity and ever growing welfare of all the Kazakhstanis). Wskazywała ona na koncentrację na siedmiu długoterminowych priorytetach rozwojowych obejmujących:
●● bezpieczeństwo narodowe, związane przede wszystkim z utrzymaniem niezależności i jedności terytorialnej;
Szerzej zob.: M. Sapanov, F. Kelimbetova, L. Muzaparova, System gospodarczy (wybrane
aspekty), w: Kazachstan. Historia-społeczeństwo-polityka, red. T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 303–316.
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●● stabilność wewnątrzpolityczną i konsolidację społeczeństwa;
●● wzrost ekonomiczny oparty na otwartej gospodarce rynkowej oraz wysokim poziomie zagranicznych inwestycji i wewnętrznych oszczędnościach;
●● ochronę zdrowia, edukację i dobrobyt obywateli Kazachstanu;
●● rozwój rezerw energetycznych;
●● rozwój infrastruktury, głównie transportowej i komunikacyjnej;
●● profesjonalne państwo (zwiększenie efektywności systemu zarządzania
krajem)213.
Rozwinięcie tych założeń można było odnaleźć piętnaście lat później, w kolejnym planie kreślącym długoterminowe perspektywy rozwojowe państwa. W grudniu 2012 r. prezydent Nursułtan Nazarbajew ogłosił strategię rozwoju kraju
do 2050 r. (Стратегия «Казахстан – 2050») Podkreślał, że głównym celem
będzie wejście do klubu trzydziestu najbardziej rozwiniętych państw świata. Zapowiadał dywersyfikację w ramach polityki zagranicznej oraz rozwój dyplomacji
gospodarczej i handlowej służącej ochronie i promowaniu narodowych interesów
w tym zakresie. W myśl tych założeń państwo powinno sukcesywnie zmniejszać
swoją zależność od eksportu surowców, kładąc nacisk na rozwój innych gałęzi
przemysłu, zaawansowanych technologii i potencjału ludzkiego. Długookresowy
plan rozwojowy określił założenia dotyczące dalszej dywersyfikacji rodzimej gospodarki. Przewidywał podwojenie udziału w eksporcie produktów niebędących
surowcami energetycznymi do 2025 r. i potrojenie do 2040 r. Nazarbajew zwrócił
również uwagę na konieczność stworzenia nowych branż przemysłowych, kładąc
nacisk na promocję eksportu w innych niż energetyka dziedzinach. Plan przewidywał ponadto zróżnicowanie kierunków eksportowych214.
Kazachstan systematycznie zmierza do dywersyfikacji swojej gospodarki, co jest podyktowane chęcią choćby częściowego uniezależnienia się
od sprzedaży surowców. W realizacji tego planu udzielają mu wsparcia międzynarodowe instytucje finansowe. Od lat 90. pożyczki trafiały do Kazachstanu
213
Pełny tekst strategii zob.: Kazachstan – 2030 Dobrobyt, bezpieczeństwo i poprawa poziomu
życia wszystkich mieszkańców – orędzie prezydenta do kazachskiego narodu w 1997 roku (Казахстан
– 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев Послание
Президента страны народу Казахстана 1997 года), Prezydent Republiki Kazachstanu (Президент
Республики Казахстан), http://www.akorda.kz/ru/category/gos_programmi_razvitiya (9 X 2012).
214
Pełny tekst strategii zob.: Orędzie Prezydenta Republiki Kazachstanu – Nursułtana Nazarbaje
wa do narodu kazachskiego „Strategia «Kazachstan – 2050» nowy polityczny kierunek dla państwa”
(Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося
государства»), Prezydent Republiki Kazachstanu (Президент Республики Казахстан), 14 XII
2012, http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-lidera-natsii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazakhstana- (15 I 2013).
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od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Azjatyckiego Banku Rozwoju, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Japońskiego Banku Eksportowo-Inwestycyjnego oraz innych215. Dużą rolę odgrywa tu Azjatycki Bank Rozwoju (Asian
Development Bank – ADB), który we wrześniu 2012 r. zapowiedział, że przeznaczy 1,6 mld USD na wsparcie rozwoju gospodarczego w Kazachstanie w ramach
programu partnerskiego Country Partnership Strategy for 2012–2016. Wsparcie
finansowe ma się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności i dywersyfikacji
kazachskiej gospodarki w celu utrzymania zrównoważonego wzrostu i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Część środków zostanie przeznaczona
na rozwój sektora prywatnego, pozostała wesprze plan rozwoju i dywersyfikacji sektora finansowego oraz zwiększania dostępu do finansowania dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Program ma również sprzyjać wykorzystaniu strategicznego położenia Kazachstanu mającego szansę uzyskać status regionalnego
centrum logistyczno-transportowego, zarówno w dziedzinie energii, jak i handlu.
Stąd program przewiduje wsparcie finansowe dla modernizacji korytarzy transportowych oraz powiązań handlowych w regionie216.
Od kilku lat rząd kazachski stara się tworzyć zachęty dla zagranicznych inwestorów w różnych gałęziach przemysłu, szczególnie w sektorach niemających
związku z surowcami. Aktualna koniunktura na międzynarodowych rynkach
sprzyja Kazachstanowi w kontekście przyciągania zagranicznych inwestycji.
Na początku lipca 2011 r. kazachskie ministerstwo przemysłu i nowych technologii informowało, że od 2009 r. pozyskano 57 mld USD zagranicznych inwestycji
(co stanowiło aż 39% wszystkich zagranicznych inwestycji dokonanych w tym
kraju od czasu uzyskania niepodległości). Od kilku lat utrzymuje się stały wysoki poziom inwestycji (w 2009 r. – 19 017 mln USD, 2010 r. – 18 144 mln USD,
2011 r. – 19 850 mln USD)217. Należy zauważyć jednak, że nadal większość zagranicznych inwestycji lokuje się w przemyśle przetwórstwa surowców na rynku wewnętrznym. Na początku maja 2011 r. w czasie IV Forum Ekonomicznego w Astanie kazachski minister ds. ropy i gazu Sauat Mynbajew powiedział,
M. Sapanov, F. Kelimbetova, L. Muzaparova, System gospodarczy (wybrane aspekty), s. 313.
ADB, Kazakhstan Define New Development Partnership, Asian Development Bank (ADB),
19 IX 2012, http://www.adb.org/news/kazakhstan/adb-kazakhstan-define-new-development-partnership (29 IX 2012).
217
Na kazachski rynek w ciągu trzech lat trafiło 57 miliardów dolarów bezpośrednich inwestycji
zagranicznych (За 3 года в экономику Казахстана привлечено 57 млрд долларов иностранных
инвестиций), Premier Kazachstanu (Премьер-Министр Казахстанa), 3 VII 2012, http://pm.kz/
news/show/21/za-3-goda-v-ekonomiku-kazahstana-privlecheno-57-mlrd-dollarov-inostrannyhinvestitsij/10-07-2012?lang=ru (18 IX 2012).
215
216
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że w ciągu ostatnich dziesięciu lat łączne inwestycje w sektorze naftowo-gazowym wyniosły 107 mld USD, z czego 60% stanowiły przedsięwzięcia, w których udziałowcami były przedsiębiorstwa transnarodowe. Minister podkreślił,
że w 2010 r. produkcja ropy osiągnęła poziom 80 mln ton, z czego 56 mln zostało
wydobyte przez spółki joint ventures z udziałem zagranicznych przedsiębiorstw218.
Kazachstan umiejętnie gospodaruje swoim bogactwem surowcowym. We
wrześniu 2012 r. władze centralne ogłosiły, że zamierzają podwoić wielkość
państwowego funduszu do 2015 r. Stanowi on swoistego rodzaju zabezpieczenie wobec możliwych zawirowań gospodarczych będących następstwem
zmian cenowych na międzynarodowych rynkach surowcowych. Utworzony
w 2000 r. fundusz pozwolił zgromadzić już 54,3 mld USD (stan na 31 sierpnia 2012 r.) i wedle szacunków w ciągu trzech kolejnych lat powinien wzrosnąć
do 101,8 mld USD. To skutek oczekiwanych zysków ze sprzedaży ropy i zwiększenia wydobycia. Ministerstwo gospodarki opierało swoje prognozy na przewidywaniach dotyczących zwiększenia produkcji ropy w 2012 r. do poziomu
81 mln ton, w 2013 r. – 82 mln ton, a w 2014 r. – 83 mln ton219.

Potencjał energetyczny
Pomimo podejmowanych działań związanych z rozwojem innych gałęzi przemysłu sektor energetyczny odgrywa kluczową rolę w kazachskiej gospodarce,
stanowiąc o jego konkurencyjności i potencjale rozwojowym. W Kazachstanie
występuje 99 pierwiastków chemicznych, z czego niemal dwie trzecie znajduje
zastosowanie w przemyśle. Wśród nich na uwagę zasługują duże pokłady chromu
(prawie jedna trzecia światowych zasobów). Niewielki rynek wewnętrzny sprawia jednak, że połowa krajowej produkcji trafia na eksport220. Największe złoża chromu lokują się w Indiach, Kazachstanie i Republice Południowej Afryki.
Ta ostatnia pozostaje największym światowym producentem chromu i koncentratów, wyprzedzając w tym zestawieniu Kazachstan i Indie. Wspomniane trzy kraje
wspólnie są odpowiedzialne za 80% światowej produkcji. Nie zaskakuje zatem
Multinationals account for half of investments into Kazakh O&G sector, Tengri News, 4 V 2011,
http://en.tengrinews.kz/kazakhstan_news/Multinationals-account-for-half-of-investments-into-KazakhOG-sector-1465/ (5 I 2013).
219
Kazakhstan plans to double oil fund by 2015, Reuters, 11 IX 2012.
220
Kazachstan. Przewodnik dla przedsiębiorców, red. A. Naruniec, Wydawca Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 11.
218
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zainteresowanie tym potencjałem ze strony innych państw, szczególnie Chin. Intensywny rozwój przemysłu związanego z produkcją stali nierdzewnej w Chinach
powoduje, że pozostają one największym na świecie konsumentem chromu221.
Obok chromu w Kazachstanie są bogate złoża manganu, ołowiu (drugie
co do wielkości na świecie), cynku (pierwsze miejsce na świecie), magnezu,
miedzi, żelaza, barytu, wolframu, molibdenu oraz srebra. W dużych ilościach
występują także metale szlachetne, m.in. złoto. W 2009 r. agencja Xinhua podała,
że Kazachstan posiada największe na świecie złoża cynku i wolframu oraz drugie
co do wielkości złoża uranu. Ponadto – wedle tych doniesień – potwierdzone
złoża ropy i gazu w tym kraju wynoszą odpowiednio 4 mld ton oraz 3 bln m³ 222.
Duży potencjał przedstawia sektor naftowo-gazowy. Kazachstan zajmuje drugie miejsce wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, po Rosji, w wielkości produkcji surowców. W 2006 r. przemysł i górnictwo odpowiadały niemal
za 40% kazachskiego PKB. Przemysł naftowy tworzył 30%. Tylko sam przemysł
wydobywczy stanowił około 58% wartości produkcji przemysłowej223.
Tabela 7. Rezerwy węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego w Kazachstanie (2012)
Węgiel
Wielkość złóż

33 600 mln ton
(3,9% światowych złóż)

Ropa naftowa
3,9 mld ton
30,0 mld baryłek
(1,8% światowych złóż)

Gaz ziemny
45,7 bln stóp³
1,3 bln m³
(0,7% światowych złóż)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, VI 2013

Kazachstan posiada drugie co do wielkości złoża ropy naftowej, jak również
jest drugim pod względem wielkości producentem tego surowca spośród byłych
republik sowieckich, ustępując miejsca jedynie Rosji. Największe złoża ropy
naftowej znajdują się w zachodniej części kraju u wybrzeży Morza Kaspijskiego
(Tengiz, Prorva, Kalamkaz, Karażanbas). Połowa kazachskiego wydobycia ropy
pochodzi z tego obszaru. Najważniejsze miejsca wydobywcze to Kaszagan, Tengiz, Uzen, Aktobe oraz Karachaganak. Od momentu uzyskania niepodległości
221
T. Vulcan, Chromium: More Than Fancy Trim, Seeking Alpha. Stock Market News & Financial Analysis, 18 IX 2008, http://seekingalpha.com/article/96172-chromium-more-than-fancy-trim
(4 I 2013).
222
President Hu visited Kazakhstan whose tungsten deposits rank the first worldwide, Xinhua,
26 XII 2009.
223
R.M. Levine, G.J. Wallace, 2006 Minerals Yearbook, Commonwealth of Independent States.
The Mineral Industries of the Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbeki
stan, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, XI 2009.
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Kazachstan zwiększył ponadtrzykrotnie wydobycie ropy z poziomu 569 tys. baryłek dziennie w 1991 r. do 1728 tys. baryłek dziennie w 2012 r. (2% światowego
wydobycia). W tym samym czasie konsumpcja krajowa spadła z poziomu 436 tys.
baryłek dziennie do 265 tys. baryłek dziennie (0,3% światowej konsumpcji)224.
Niewielkie spożycie własne sprawia, że większość produkcji trafia na zagraniczne rynki. Głównymi kierunkami eksportu ropy w 2011 r. były Włochy (25%),
Chiny (16%), Holandia (12%), Francja (8%), Austria (7%), Szwajcaria (6%), pozostałe kraje (26%)225.
W czasie III Forum Ekonomicznego w Astanie w lipcu 2010 r. minister ds.
ropy i gazu Sauat Mynbajew podkreślał, że Kazachstan znajduje się pomiędzy
kluczowymi rynkami konsumpcji ropy – Unią Europejską i Chinami. Oczywiste
jest, że istnieją tu możliwości dostarczania ropy na inne rynki przez Morze Czarne rurociągiem BTC, jak również do najbliższych sąsiadów Uzbekistanu i Afganistanu. Mówił jednocześnie, że dzięki Kaspijskiemu Konsorcjum Rurociągowemu (Caspian Pipeline Consortium – CPC) łączącemu pola naftowe w zachodniej
części Kazachstanu z rosyjskim wybrzeżem Morza Czarnego Kazachstan zamierza przetransportować w 2012 r. 29 mln ton kazachskiej ropy. Plan przewidywał
jednak w przyszłości wzrost do 52 mln ton rocznie. Poprzez rurociąg Atyrau–Samara miało popłynąć w 2012 r. 15 mln ton ropy. Eksport do Chin w 2012 r. miał
z kolei wynieść 11 mln ton, z możliwością zwiększenia tego pułapu w przyszłości
do 20 mln ton. Ponadto 8 mln ton miało trafić w 2012 r. z portu Aktau częściowo
przez Machaczkałę nad Morze Czarne oraz przez Baku do Batumi226.
Późniejsze wypowiedzi ministra Sauata Mynbajewa wprowadzały niewielkie
korekty w stosunku do wcześniejszych doniesień. W październiku 2011 r. zapowiedział, że jego kraj zamierza zwiększyć łączny eksport ropy do 110 mln
ton rocznie w 2020 r. z zakładanego w 2011 r. poziomu 72 mln ton. Minister
potwierdził wcześniejszą deklarację mówiącą o tym, że kluczową rolę w tych
planach odegra wykorzystanie Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego (CPC),
które pozwoli zwiększyć eksport w kierunku zachodnim do poziomu 52 mln ton
w 2020 r. Podtrzymał również założenia dotyczące wzrostu eksportu do Chin z 11
do 20 mln ton, z zaznaczeniem jednak, że podniesienie zdolności przesyłowych
do Chin będzie wymagało budowy dodatkowych pompowni w przebiegu rurociągu. Oprócz tego Kazachstan sygnalizował znaczące zwiększenie własnego
Dane za: BP Statistical Review of World Energy, VI 2002; BP Statistical Review of World
Energy, VI 2013.
225
Country Analysis Briefs: Kazakhstan, U.S. Energy Information Administration (EIA), 18 IX
2012, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=KZ (9 III 2013).
226
M. Turezhanova, Building a „system of coordinates” in energy, „Казахстанская правда”,
3 X 2012.
224
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wydobycia do 132,1 mln ton w 2020 r. Dla porównania w 2010 r. wyprodukowano 79,5 mln ton ropy wraz z kondensatem227.
W 2012 r. produkcja pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie
w stosunku do lat ubiegłych. Wyniosła 79,2 mln ton, notując niewielki (1,1%)
spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. To zapewne stało się powodem korekty w dół w stosunku do wcześniejszych prognoz. W kwietniu 2013 r. premier
Serik Achmetow zapowiedział, że Kazachstan zwiększy produkcję ropy w skali
rocznej do poziomu 120 mln ton w 2020 r.228 Duża rola w realizacji tych zamierzeń
przypadnie zapewne również rodzimemu producentowi KazMunaiGas (KMG).
W październiku 2012 r. w czasie corocznego forum VII Eurasian KazEnergy
szef kazachskiego giganta naftowego KazMunaiGas, Lazzat Kiinov, ogłosił plan
zwiększenia przez koncern produkcji ropy i gazu o 60% w ciągu dekady. Cel
ma być osiągnięty dzięki zwiększeniu rezerw węglowodorów oraz wzrostowi
produkcji z projektów realizowanych w regionie Morza Kaspijskiego. Jeśli ta
strategia zostanie wdrożona, wówczas KMG zwiększy wydobycie ropy z poziomu 24,3 mln ton (2012) do 39,4 mln ton w 2022 r. Ilość kondensatu ropy i gazu
z kolei wzrośnie z 858 mln ton w 2012 r. do 1,5 mld ton dziesięć lat później.
KMG zamierza również w tym samym czasie zainwestować w rozwój infrastruktury przesyłu gazu. Koncern zasygnalizował już, że przeznaczy dodatkowo 6 mld USD na modernizację trzech krajowych rafinerii, co pozwoli podnieść
moce produkcyjne z 13,2 mln ton do 21,45 mln ton rocznie w 2015 r.229
Istotna rola w realizacji tych planów przypadnie Chińczykom, którzy kontrolują
około jednej czwartej krajowej produkcji. Motorem wzrostu będzie jednak rozwój
pola Kaszagan na Morzu Kaspijskim, projektu realizowanego z udziałem międzynarodowego konsorcjum North Caspian Operating Company (NCOC). Pierwsza
faza projektu przewiduje produkcję na poziomie 370 tys. baryłek dziennie, z możliwością jej zwiększenia do 450 tys.230 Po pełnym uruchomieniu produkcji dzienne
wydobycie mogłoby sięgnąć nawet 1,5 mln baryłek. Złoża Kaszagan szacuje się
na 8–12 mld baryłek. Pierwotnie planowano rozpoczęcie produkcji w 2005 r., jednak ze względu na trudności techniczne przesunięto ten termin na koniec 2012 r.
lub początek 2013 r. Konsorcjum North Caspian Operating Company obejmuje
R. Paxton, Kazakhstan sees 50 pct oil export growth by 2020, Reuters, 4 X 2011.
Kazachstan planuje zwiększyć wydobycie ropy do 120 mln ton w 2020 roku (Казахстан
планирует нарастить добычу нефти до 120 млн тонн к 2020 году), Курсив.kz, 5 IV 2013, http://
www.kursiv.kz/news/details/kompanii/Kazahstan-planiruet-narastit-dobychu-nefti-do-120-mln/
(6 IV 2013).
229
KazMunaiGas to hike output 60% by 2022, Universal Newswires, 2 X 2012, http://www.
universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12910 (9 X 2012).
230
R. Paxton, Kazakhstan sees 50 pct oil export growth by 2020.
227
228
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KazMunaiGas Eni, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil (wszystkie mają równe
udziały 16,85%) oraz ConocoPhillips (8,49%) i japoński Inpex (7,56%). W stosunku do pierwotnych założeń nieustannie rosną koszty tego przedsięwzięcia. Początkowo szacowano, że pochłonie ono 57 mld USD, potem 136 mld USD i wreszcie 187 mld USD. NCOC podał, że ponad 30 mld USD zostało już wydanych
w ramach realizacji pierwszej fazy projektu. Doniesienia medialne każą mówić
jednak o kwocie 46 mld USD, jakie zostaną wydatkowane do momentu uruchomienia pierwszego wydobycia. Wysokie koszty wzbudzają uzasadniony niepokój
u inwestorów, czy uda im się osiągnąć należyte zyski przed wygaśnięciem umowy
Production Sharing Agreement (PSA) w 2041 r. Kate Mallinson z londyńskiej firmy doradczej GPW jednoznacznie stwierdzała, że zgodnie z założeniami porozumienia druga faza projektu nie ma żadnego uzasadnienia z ekonomicznego punktu widzenia, jeśli ceny ropy nie będą utrzymywały się na wysokim poziomie231.
Te doniesienia wpłynęły na postawę dotychczasowych inwestorów. ConocoPhillips ogłosił nawet plan sprzedaży swoich udziałów w projekcie. Sprawą wydaje
się jednak nie przejmować ExxonMobil oraz Shell, które próbują zwiększyć swoje
udziały w przedsięwzięciu, jak również naciskają na władze w Astanie, by przedłużyć okres umowy po 2041 r. Obydwa koncerny zgłaszały już zainteresowanie
zakupem udziałów w ConocoPhillips. Amerykański koncern naftowy planował
sprzedaż swoich udziałów w 2013 r. za sumę 8–10 mld USD, podkreślając, że Kaszagan nie oferuje strategicznych długoterminowych możliwości. W tych okolicznościach swojej szansy na wejście do projektu Kaszagan upatrywali Chińczycy.
Z ramienia przedsiębiorstwa Citic Resources Holdings Ltd. koncern China National Petroleum Corporation prowadził rozmowy na temat wykupu części udziałów232. Zainteresowanych jest jednak więcej. W listopadzie 2012 r. ConocoPhillips
po raz kolejny ogłosił zamiar sprzedaży swoich akcji w projekcie Kaszagan, tym
razem za 5 mld USD indyjskiemu przedsiębiorstwu Oil&Natural Gas Corporation (ONGC)233. W tych wyliczeniach należy uwzględnić rząd Kazachstanu, który
również rozważał opcję wykupu tych akcji. W połowie kwietnia 2013 r. minister
ds. ropy i gazu Sauat Mynbajew informował jednak, że Chiny zgłaszają zainteresowanie zakupem udziałów w ConocoPhillips. Podkreślał, że Kazachstan nie podjął
jeszcze decyzji, niemniej istnieje możliwość włączenia Chińczyków do projektu
J. Lillis, Kazakhstan: Kashagan Oil Soon to Flow, Eurasianet.org, 16 X 2012, http://www.
eurasianet.org/node/66055 (27 X 2012).
232
N. Gizitdinov, Exxon, Shell Said Seeking Control of $46 Billion Kashagan, Bloomberg,
30 VIII 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-08-30/exxon-shell-said-seeking-control-of46-billion-kashagan-field.html (27 X 2012).
233
J. Polson, E. Klump, ConocoPhillips to Sell Kashagan Stake for $5 Billion to ONGC, Bloomberg, 26 XI 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-11-26/conocophillips-to-sell-kashaganstake-for-5-billion-to-ongc.html (15 I 2013).
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Kaszagan234. Informacje te zbiegły się z podpisanym tydzień wcześniej (6 kwietnia
2013 r.) w Sanya na wyspie Hainan w obecności prezydentów Chin i Kazachstanu
porozumieniem pomiędzy CNPC a KazMunaiGas w sprawie przedłużenia rurociągu z Kazachstanu do Chin235. Niedługo potem, w czasie pobytu Xi Jinpinga w Astanie we wrześniu 2013 r., uzgodniono warunki dotyczące sprzedaży Chińczykom
8,33% udziałów w największym projekcie eksploatacji złóż Kaszagan.
Przeświadczenie, że w 2015 r. produkcja w Kaszagan osiągnie pełne możliwości rzutuje na optymizm, co do prognoz dotyczących zwiększenia wydobycia
ropy, jak i kondycji rodzimej gospodarki. Kazachski rząd przewidywał na tej
podstawie wyższy wzrost gospodarczy PKB na poziomie 7% w okresie średnioterminowym, pomimo obniżenia prognozy PKB z 6 do 5,4% na 2012 r.236
Kazachstan zmierza do zróżnicowania kierunków eksportowych. Dużą rolę
odgrywa tu rurociąg zbudowany przez Kaspijskie Konsorcjum Rurociągowe
(CPC) prowadzący z pól naftowych Tengiz do portu rosyjskiego Nowosybirska
nad Morzem Czarnym. Inicjatywa została podjęta w 2001 r. Wśród czterech największych udziałowców w konsorcjum znajdują się rosyjski Transnieft (31%
udziałów w konsorcjum), KMG, Chevron oraz LukArco. Drugi rurociąg Uzen–
Atyrau–Samara łączy się z rosyjskim systemem przesyłowym umożliwiającym
powiązania z międzynarodowymi rynkami przez Morze Czarne. Kolejny rurociąg naftowy Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) pozwala dostarczać ropę z azerskiego
Baku przez Gruzję do tureckiego Ceyhan, z pominięciem Rosji. Największymi
udziałowcami w konsorcjum są brytyjski BP oraz azerski SOCAR. W 2008 r.
Kazachstan zgłosił swój akces do projektu, zobowiązując się do dostarczania surowca z Kuryk do Baku w Azerbejdżanie.
Obok bogatych złóż ropy naftowej Kazachstan dysponuje znaczącymi rezerwami gazu ziemnego. Największe złoża zlokalizowane są na zachodzie kraju.
Znakomita większość z nich znajduje się na obszarach czterech pól Karachaganak, Tengiz, Imashevskoye oraz Kaszagan. Kazachstan prawie trzykrotnie
zwiększył produkcję gazu ziemnego w ciągu ostatnich dwóch dekad, z poziomu
7,4 mld m³ (1991) do 19,7 mld m³ (2012). W tym czasie o jedną czwartą spadła
konsumpcja. W 1991 r. wynosiła 13,2 mld m³, a w 2012 r. 9,5 mld m³ 237.

234
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R. Nurshayeva, China eyes ConocoPhillips’ Kashagan stake-Kazakh minister, Reuters, 16 IV

CNPC and KazMunayGas sign agreement on principles for expanding the Kazakhstan-China
Crude Pipeline, China National Petroleum Corporation, 8 IV 2013, http://www.cnpc.com.cn/News/
en/press/newsreleases/201304/20130408_C1492.shtml?COLLCC=586925423& (16 IV 2013).
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Kazakhstan expects higher economic growth in medium term, „China Daily”, 31 X 2012.
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Dane za: BP Statistical Review of World Energy, VI 2002; BP Statistical Review of World
Energy, VI 2013.
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Zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych złóż Morza Kaspijskiego pozostaje ciągle sprawą otwartą z uwagi na nieuregulowany status prawny tego obszaru. Do 1991 r. morze należało do dwóch państw, podczas gdy obecnie dostęp
do niego ma aż pięć (Azerbejdżan, Iran, Rosja, Turcja, Turkmenistan). 6 czerwca
1998 r. Kazachstan i Rosja podpisały porozumienie w sprawie delimitacji północnej części dna morskiego. Jego uzupełnieniem był protokół do porozumienia podpisany w Moskwie 13 maja 2002 r. Kazachstan analogiczne porozumienie o podziale dna morskiego podpisał również z Azerbejdżanem 29 listopada
2001 r. wraz z protokołem do porozumienia z Baku z 27 lutego 2003 r. Dodatkowo 14 maja 2003 r. Kazachstan, Rosja i Azerbejdżan zawarły umowę wyznaczającą punkt przecięcia linii przebiegu granic określających strefy przyległe do dna
morskiego i pod dnem morskim Morza Kaspijskiego. Tym samym stworzono
warunki do przeprowadzania działań wydobywczych i poszukiwawczych w strefach przybrzeżnych wymienionych państw.
Kolejną niedogodnością w procesie wydobywczym w Kazachstanie jest lokalizacja złóż. Największe miejsca wydobycia ropy i gazu znajdują się na zachodzie kraju, co oznacza, że są bardzo oddalone od lokalnych rynków zbytu,
zważywszy, że najważniejszymi odbiorcami są wschodnie regiony. Innym problemem są niskie zdolności przerobowe kazachskich rafinerii. Dotyczy to przede
wszystkim rafinerii Atyrau, co powoduje, że znacząca ilość ropy trafia do rafinerii
w Rosji lub Azerbejdżanie. Rafinerie na wschodzie kraju, Pawłodar i Szymkent
pozostają z kolei uzależnione od ropy z zachodniej części Syberii. Analogiczny
problem występuje w przypadku gazu ziemnego. Tu produkcja skoncentrowana
jest na północnym zachodzie kraju i wymaga wsparcia Rosji w procesie przetwórczym. Biorąc pod uwagę, że największa konsumpcja ma miejsce na południu, niezbędny staje się import surowca z sąsiedniego Uzbekistanu238.
W pierwszych latach urzędowania Nursułtana Nazarbajewa na stanowisku
prezydenta wysiłki dyplomatyczne były ściśle zintegrowane z ideą „eurazjatyckości” (Eurasian-ness) podkreślającą bliskie powiązania pomiędzy narodami
Azji Centralnej. Oparta na zasadzie eurazjatyckiej integracji, kazachska polityka
zagraniczna przybrała ostrożny kurs, starając się równoważyć odmienne interesy.
Zmierzała do ograniczenia roli Rosji w podejmowanych procesach decyzyjnych,
wyrażając się w chęci utrzymywania jej niezbyt blisko, ale i niezbyt daleko. Polityka zagraniczna Kazachstanu zaczęła być kształtowana na podstawie schematu
wielowektorowego239.
Kazachstan. Przewodnik dla przedsiębiorców, s. 22.
G. Gleason, China, Russia and Central Asia: Triangular Energy Politics, w: China’s Energy
Relations with the Developing World, red. C. Liu Currier, M. Dorraj, The Continuum International
Publishing Group, New York–London 2011, s. 94.
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Zaproszenie dla zagranicznych przedsiębiorstw wiązało się z chęcią przyciągnięcia kapitału oraz wiedzy technologicznej niezbędnej w modernizacji tamtejszego sektora naftowego. Zaangażowanie wielkich zachodnich koncernów w rozwoju kazachskich złóż naftowych sięga początku lat 90., kiedy Caspian Basic
Consortium rozpoczęło eksport ropy na europejskie rynki. Zawiązane w 1993 r.
wspólne konsorcjum z udziałem amerykańskiego koncernu Chevron-Texaco oraz
Kazachstanu operowało na największych polach naftowych Tengiz. W 2002 r.
działalność związaną z rozwojem złóż Kaszagan podjęło kolejne wielkie konsorcjum pod egidą włoskiego Eni.
Najsilniejszą pozycję na kazachskim rynku spośród zagranicznych przedsiębiorstw posiada Chevron, będąc największym producentem surowca w Kazachstanie. Jego obecność na tym rynku sięga jeszcze czasów sowieckich. Koncern
posiada połowę udziałów w Tengiz oraz 20% udziałów w Karachaganak. Spośród innych znaczących zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Kazachstanie należy wymienić ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhilips, Eni i wiele innych pomniejszych. Od lat 90. mocną pozycję w sektorze
energetycznym Kazachstanu utrzymuje Rosja. Główną rolę odgrywają koncerny
Łukoil, Rosnieft oraz Gazprom. Zachodnie i rosyjskie koncerny dominowały
w Azji Centralnej w latach 90. pod względem wielkości inwestycji w sektory energetyczne. Począwszy od nowego milenium, zauważa się jednak wzrost
znaczenia chińskich koncernów, tj. China National Petroleum Corporation oraz
Petrochina.
Tengiz w północno-zachodnim Kazachstanie jest obecnie największym miejscem produkcyjnym, z blisko jedną trzecią krajowego wydobycia ropy naftowej. Działania podejmowane na tym obszarze sięgają 1993 r., kiedy powołano do życia spółkę joint venture o nazwie Tengizchevroil (TCO), z udziałem
koncernów Chevron (50% udziałów), ExxonMobil (25%), KazMunaiGas (20%)
oraz LukArco (5%). Potencjał pól Tengiz oraz Korolev szacuje się odpowiednio
na 26 mld baryłek (3 mld ton) oraz 1,5 mld baryłek (190 mln ton)240. W 2010 r.
Tengizchevroil wyprodukował 25,9 mln ton ropy (567 tys. baryłek dziennie).
Konsorcjum zamierza jednak zainwestować 20 mld USD do 2016 r. w celu
zwiększenia wydobycia do poziomu 36 mln ton241. W listopadzie 2012 roku
spółka TCO poinformowała, że od 1993 roku wydobyła w sumie 2 mld baryłek surowca242, co czyniło ją największym producentem ropy w kraju. Wedle

Country Analysis Briefs: Kazakhstan.
R. Paxton, Kazakhstan sees 50 pct oil export growth by 2020.
242
Tengizchevroil produces 2 billion barrels of oil, AzerNews, 19 XI 2012, http://www.azernews.
az/oil_and_gas/46400.html (4 I 2013).
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prognoz Wood Mackenzie produkcja w Tengiz w 2020 r. powinna osiągnąć poziom 844 tys. baryłek dziennie243.
Kolejne wielkie pola naftowe Karachaganak w północno-zachodniej części
kraju przy granicy z Rosją kumulują około 15% krajowej produkcji ropy. Działalność prowadzi tam konsorcjum Karachaganak Petroleum Operating (KPO), obejmujące BG oraz Eni (po 32,5% udziałów), Chevron (20%), a także Łukoil (15%).
Wood MacKenzie przewiduje wzrost produkcji do 340 tys. baryłek dziennie
na tym terenie do 2020 r.
Uzen, na południowo-zachodnim obszarze, to z kolei pola eksploatowane
od 1961 r., zależne w 100% od KMG. W Mangistau w tym samym regionie działalność prowadzą wspólnie KMG oraz China National Petroleum Corporation.
Pokaźne zasoby znajdują się również na obszarze przybrzeżnym Morza Kaspijskiego, głównie Kaszagan oraz Kurmangazy244.

Kazachstan potęgą na międzynarodowym rynku uranu
Obok ropy naftowej Kazachstan zaznacza swoją obecność na międzynarodowych rynkach uranu. Od 2009 r. Kazachstan pozostaje największym na świecie
producentem tego surowca.
W 2011 r. jego udział w światowej produkcji wynosił 36%. Kolejne miejsca przypadały Kanadzie (17%) i Australii (11%). W 2012 r. na świecie wydobyto 55,7 tys. ton uranu, z czego 37% stanowiła produkcja w Kazachstanie.
Jak poinformował Kazatomprom, produkcja w tym kraju osiągnęła w 2012 r.
poziom 20,9 tys. ton, o 7,5% więcej aniżeli w roku poprzednim. Sam koncern
Kazatomprom odpowiadał w tym czasie za ponad 20% światowej produkcji
(11,9 tys. ton)245. Kazachstan na tym nie poprzestaje, zapowiadając znaczące
zwiększenie mocy produkcyjnych w następnych latach, w celu utrzymania pozycji światowego lidera wydobycia uranu. Strategiczny plan zakłada wzrost wydobycia w ciągu kolejnych czterech lat, odpowiednio do 22 821 ton w 2013 r.,
24 019 ton w 2014 r., 24 754 ton w 2015 r. i 25 602 ton w 2016 r.246
Country Analysis Briefs: Kazakhstan.
Ibidem.
245
Press release on the results of the production activity of NAC Kazatomprom JSC in 2012,
PR Department Kazatomprom, 24 I 2013, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/Press_release_on_
the_results_of_the_production_activity_of_nac_kazatomprom_jsc_in_2012 (26 I 2013).
246
Kazakhstan planning to boost uranium extraction, Tengri News, 15 IV 2013, http://
en.tengrinews.kz/markets/Kazakhstan-planning-to-boost-uranium-extraction-18583/ (16 IV 2013).
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Tabela 8. Produkcja uranu w latach 2004–2011 (w tonach)
Państwo
(miejsce w światowym
rankingu)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kazachstan (1)

3 719

4 357

5 279

6 637

8 521

14 020

17 803

19 451

Kanada (2)

11 597

11 628

9 862

9 476

9 000

10 173

9 783

9 145

Australia (3)

8 982

9 516

7 593

8 611

8 430

7 982

5 900

5 983

Rosja (6)

3 200

3 431

3 262

3 413

3 521

3 564

3 562

2 993

Uzbekistan (7)

2 016

2 300

2 260

2 320

2 283

2 657

2 874

3 000

750

750

750

712

769

1 200

1 350

1 500

Chiny (10) szac.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: WNA Market Report, World Nuclear Association,
VIII 2012, http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html (5 I 2013)

Tabela 9. Potwierdzone zasoby uranu w 2009 roku
Państwo
(miejsce w światowym rankingu)

W tonach

W procentach

1 673 000

31

Kazachstan (2)

651 000

12

Kanada (3)

485 000

9

Rosja (4)

480 000

9

Chiny (10)

171 000

3

Uzbekistan (12)

111 000

2

Australia (1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD NEA & IAEA, Uranium 2009: Resources,
Production and Demand („Red Book”), World Nuclear Association, http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html (5 I 2013)

Kluczowym partnerem Kazachstanu w sektorze energetyki atomowej pozostaje
Rosja. Kazachstan wyraża jednak również zainteresowanie azjatyckimi kierunkami
eksportu uranu. Świadczą o tym zawarte już strategiczne porozumienia z Japonią
i Chinami. Na początku 2010 r. Kazachstan ustami ministra spraw zagranicznych
Kanata Saudabajewa, poinformował, że planuje zwiększyć eksport uranu do Japonii, rozszerzając udział w tamtejszym rynku z 4 do 40%247. Dodatkowo Japończycy
będą uczestniczyć w budowie i rozwoju elektrowni jądrowych w Kazachstanie.
W lutym 2013 r. w Tokio doszło do spotkania japońskich firm z przedstawicielami
247

Kazakhstan plans to capture 40% of Japan’s uranium market, RIA Novosti, 24 III 2010.

Kazachstan

119

kazachskiego Państwowego Centrum Nuklearnego (National Nuclear Center).
W rezultacie Japan Atomic Power Co. oraz Marubeni Corp. podpisały stosowne
porozumienia w tej sprawie. Japonia zadeklarowała przy tej okazji wsparcie w procesie określania lokalizacji przyszłych elektrowni oraz szkolenia personelu248.
Podobny schemat postępowania zastosowano w odniesieniu do Chin. W lutym 2011 r. w czasie wizyty w Pekinie prezydent Nursułtan Nazarbajew zadeklarował gotowość zabezpieczenia w przyszłości 40% chińskiego zapotrzebowania
na uran249. Dla Kazachstanu Chiny mogą się stać najbardziej perspektywicznym
rynkiem eksportowym. O potencjale rozwojowym Chin świadczy liczba realizowanych już krajowych inwestycji w tym sektorze. Chiny posiadają 16 działających reaktorów jądrowych, prawie 30 jest w budowie, a w planach jest konstrukcja kolejnych jednostek. Uwagę zwracają plany budowy zawansowanych
reaktorów, które pozwolą uzyskać pięcio- lub sześciokrotny wzrost wydajności
do poziomu 58 GW w 2020 r., a w dalszej perspektywie 200 GW w 2030 r.
i 400 GW w 2050 r.250 W 2011 r. Chiny zaimportowały 16 126 tys. ton uranu
(o 6% mniej niż rok wcześniej), z czego 95% pochodziło z Kazachstanu, Namibii, Australii oraz Uzbekistanu. Wedle szacunków World Nuclear Association,
zużycie uranu w Chinach w 2020 r. wyniesie 20 tys. ton251.

Kazachstan na rynku metali ziem rzadkich252
Kazachstan stopniowo buduje swoją pozycję w zakresie wydobycia pierwiastków ziem rzadkich. W 2012 r. planował osiągnąć roczną produkcję metali ziem
rzadkich na poziomie 1,5 tys. ton. Na tym etapie to jeszcze niewiele, biorąc pod
uwagę, że wedle prognoz światowe zapotrzebowanie w 2012 r. miało wynieść
180 tys. ton, a w 2014 r. przekroczyć barierę 200 tys. ton253. Na rynku metaJapan to help Kazakhstan develop nuclear power plants, „The Asahi Shimbun”, 19 II 2013.
Nursułtan Nazarbajew podróżował szybkobieżnym pociągiem z Pekinu do Tianjinu
(Нурсултан Назарбаев совершил поездку на высокоскоростном поезде из Пекина в Тяньцзинь),
„Казахстанская правда”, 23 II 2011.
250
Nuclear Power in China, World Nuclear Association, XII 2012, http://www.world-nuclear.
org/info/inf63.html (15 I 2013).
251
Wang Qian, Du Juan, Uranium imports to stay on track, „China Daily”, 6 XI 2012.
252
Metale ziem rzadkich odnoszą się do pierwiastków chemicznych obejmujących piętnaście
lantanowców, skand oraz itr.
253
A. Babkina, Kazakhstan steps up activity in rare-metals market, Central Asia Online, 17 X
2011, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2011/10/17/feature-01 (13 IX
2012).
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li pierwiastków ziem rzadkich prawdziwym gigantem pozostają Chiny, które są
odpowiedzialne za aż 97% globalnego eksportu. Ich rezerwy stanowią 36% światowych zasobów254.
Kazachski rynek uchodzi jednak za niezwykle perspektywiczny. Istnieją
spore rezerwy, zważywszy, że kraj ten wykorzystuje zaledwie 8–10% swojego
potencjału. Największe zainteresowanie rynkiem ziem rzadkich w Kazachstanie wykazują japońskie koncerny Sumitomo oraz Toshiba. W marcu 2010 r.
Kazatomprom wespół z Sumitomo powołały spółkę joint venture Summit Atom
Rare Earth Company (SARECO)255. We wrześniu 2011 r. Kazatomprom oraz
Toshiba utworzyły spółkę joint venture (KT Rare Metals Company Limited
Liability Partnership). Kazatomprom jest partnerem większościowym w tym
przedsięwzięciu, skupiając 51% udziałów256. W maju 2012 r. Kazatomprom
podpisał kolejne porozumienia o współpracy z Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) oraz Sumitomo Corporation i Japan Oil, Gas and Metals
National Corporation (JOGMEC). Dotyczą one finansowania i rozwoju kazachskiego sektora metali ziem rzadkich, jak również transferu japońskiej technologii do Kazachstanu257.
Wedle japońskich źródeł rządowych z listopada 2012 r. koncern Sumitomo
Corp. miał rozpocząć import dużych ilości metali rzadkich z Kazachstanu od stycznia 2013 r. Japonia wyrażała nadzieję, że Kazachstan dostarczy około 1,5 tys. ton
metali rzadkich w ciągu roku, co pozwoliłoby pokryć 7,5% japońskiego zapotrzebowania wynoszącego w sumie 20 tys. ton. W 2014 r. Japonia zamierza pozyskiwać z Kazachstanu 3–4 tys. ton metali ziem rzadkich, włączając ciężkie metale
ziem rzadkich258. Sumitomo poinformowało jednocześnie, że 2 listopada 2012 r.
spółka joint venture Summit Atom Rare Earth Company (SARECO) zakończyła
Szerzej na temat chińskiego sektora metali ziem rzadkich zob.: Ł. Gacek, Bezpieczeństwo
energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, s. 248–252.
255
Press-release Establishment of Kazakh-Japan JV in the field of rare and rare-earth metals,
Kazatomprom National Atomic Company, 24 III 2010, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/
Press-release_establishment_of_kazakh-japan_jv_in_the_field_of_rare_and_rare-earth_metals
(13 IX 2012).
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Kazatomprom and Toshiba Corporation established the Joint Venture on rare metals produc
tion, Kazatomprom National Atomic Company, 29 IX 2011, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/
kazatomprom_and_toshiba_sorporation_established_the_joint_venture_on_rare_metals_production
(13 IX 2012); Toshiba and Kazatomprom Establish JV for Rare Metals, Toshiba, 29 IX 2011, http://
www.toshiba.co.jp/about/press/2011_09/pr2901.htm (13 IX 2012).
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Kazatomprom signed the Memoranda of Cooperation with Japanese partners, Kazatomprom
National Atomic Company, 2 V 2012, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/kazatomprom_signed_
the_memoranda_of_cooperation_with_japanese_partners (13 IX 2012).
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Japan to import rare earths from Kazakhstan / Govt trying to reduce industries’ reliance on
China, „Daily Yomiuri”, 3 XI 2012.
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budowę i dokonała otwarcia pierwszej fabryki w Stepnogorsku259. Działania Japonii podyktowane są w dużej mierze chęcią częściowego uniezależnienia się
od Chin, skąd do tej pory importowano większość tych pierwiastków. Chiny jednak wielokrotnie wykorzystywały ten element w relacjach z Japonią (m.in. kontrowersje wokół wysp Diaoyu/Senkaku), wprowadzając ograniczenia eksportowe.
Oprócz Japonii, pozyskiwaniem metali ziem rzadkich z Kazachstanu zainteresowana jest również Korea Południowa. We wrześniu 2012 r. podczas wizyty
prezydenta Korei Południowej Lee Myung-baka w Astanie, obydwa kraje podpisały porozumienie w sprawie wzmocnienia współpracy gospodarczej. Prezydent
Nursułtan Nazarbajew wskazywał wówczas, że ważną częścią tych porozumień
będzie zapewnienie dostaw rzadkich metali do Korei, niezbędnych dla produkcji zawansowanej elektroniki. Obydwie strony uzgodniły utworzenie kompleksu petrochemicznego w Atyrau. Koreańskie firmy uzyskały jednocześnie zgodę
na podjęcie badań złóż w kazachskiej części Morza Kaspijskiego. W czasie tego
spotkania koreański koncern Korean Resources Corporation (Kores) uzgodnił warunki porozumienia z kazachskim Geological Company Kazgeologica
w sprawie wydobycia surowców w Kazachstanie w ramach trzech oddzielnych
projektów. Korea zobowiązała się ponadto do wsparcia rozwoju sieci kolejowej
w Kazachstanie260. Korea zaznacza swoją obecność również na innych polach
kazachskiej gospodarki. Zgodnie z informacjami kazachskiego ministra przemysłu i nowych technologii koreańskie przedsiębiorstwa będą zaangażowane w budowę farm wiatrowych w Kazachstanie. Dwie z nich o mocach odpowiednio
19,5 MW i 51 MW powstaną w Ałmaty oraz Mangistau261.
Pomimo, że gospodarka Kazachstanu opiera się na rozwoju sektora paliwowego, podejmowane są działania związane z rozwojem energii odnawialnej. Współpraca z Koreańczykami stanowi w tym kontekście część planu w ramach badań nad
szerszym wykorzystaniem energii wodnej, słonecznej i geotermalnej. Dzięki zastosowaniu nowych źródeł energii odnawialnej, Kazachstan planuje dodać 2660 MW
nowych mocy do 2015 r.262 Kazachstan wykazuje zainteresowanie źródłami eolicznymi, geotermalnymi, jak również biotermicznymi. Wedle szacunków eksploatacja
259
Starting rare earth production in Kazakhstan, Sumitomo Corporation, 5 XI 2012, http://www.
sumitomocorp.co.jp/english/news/2012/20121105_110009.html (9 XI 2012).
260
Kazakhstan signs rare earths, mining deals with Korea, Universal Newswires, 13 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12794 (18 IX 2012).
261
Kazachstan i Korea realizują projekty w dziedzinie energii odnawialnej (Казахстан и Корея
реализуют проекты по возобновляемой энергетике), Premier Kazachstanu (Премьер-Министр
Казахстанa), 13 IX 2012, http://pm.kz/news/show/24/kazahstan-i-koreja-realizujut-proekty-po-vozobnovljaemoj-energetike-/13-09-2012?lang=ru (18 IX 2012).
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złóż eolicznych na depresji Ała-kol pozwoliłaby uzyskać rocznie do 5 mld kWh
energii elektrycznej263. Podczas III Forum Ekonomicznego w Astanie 1 lipca 2010 r.
prezydent Nazarbajew przedstawił nową koncepcję „Green Bridge” pomiędzy Europą a Azją. Podkreślił, że katastrofa wycieku ropy do Zatoki Meksykańskiej zwróciła uwagę na sprawy ochrony środowiska i klimatu. W obliczu tej sytuacji pojawia się potrzeba zastosowania nowych technologii ochrony środowiska264. W tym
samym tonie wypowiadał się premier Serik Achmetow, mówiąc podczas forum
VII Eurasian KazEnergy, że rząd będzie popierał rozwój zielonej energii i nowych
źródeł energetycznych, głównie w zakresie rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej. W jego opinii Kazachstan odgrywa ważną rolę w globalnym bezpieczeństwie
energetycznym. Światowy popyt na energię będzie wzrastał, w związku z tym
Kazachstan zamierza zdywersyfikować przebieg tras transportowych. Osiągnięcie maksymalnej produkcji zależy od przyciągnięcia nowych inwestycji. Dlatego
rząd czyni zabiegi zmierzające do poprawy klimatu inwestycyjnego, jak również
wzmocnienia współpracy z sektorem prywatnym. Kazachstan podejmuje działania
na rzecz zróżnicowania projektów energetycznych, starając się przyciągnąć inwestycje nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również przetwarzania265.
To zdaje się przeczyć opiniom wyrażonym w czasie tego samego forum przez
zięcia Nazarbajewa, Mitura Kulibajewa, niezwykle wpływowego w sektorach
związanych z energetyką. Zwracał on uwagę na prymat szybkich profitów nad
długoterminową ochroną środowiska. Podkreślał, że Kazachstan będzie nadal
wykorzystywał swoje zasoby węglowodorowe, zamiast rozwijać dostawy alternatywnych źródeł energii266.
Nie tylko azjatyckie koncerny starają się pozyskiwać metale ziem rzadkich
z Kazachstanu. Uwagę zwraca również aktywność na tym polu europejskich
potentatów, głównie z Niemiec i Francji. W lutym 2012 r. w Berlinie Niemcy
i Kazachstan podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie surowcowej.
Dzięki niemu niemieckie przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do kazachskich zasobów ziem rzadkich. W sumie podpisano 50 umów na sumę 3 mld
Euro. Wśród nich na uwagę zasługiwało porozumienie z firmą Siemens związane
z modernizacją kazachskich kolei267.
G.R. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, tłum. M. Czekański, A. i M. Falkowscy,
L. Włodek, K. Ptasiński, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2004, s. 80.
264
Kazakhstan suggests establishing new environmental declaration ‘Green Bridge’ between Eu
rope and Asia, Kazinform, 1 VII 2010, http://www.inform.kz/eng/article/2282887 (9 X 2012).
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M. Turezhanova, Building a „system of coordinates” in energy.
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P. Bartlett, Kazakhstan Says „No Thanks” to Renewable Energy, Eurasianet.org. 3 X 2012,
http://www.eurasianet.org/node/65993 (10 X 2012).
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Szczególną aktywność na kazachskim rynku metali ziem rzadkich wykazuje
Francja. We wrześniu 2011 r. podczas wizyty prezydenta Nursułtana Nazarbajewa we Francji zostało podpisane porozumienie o strategicznym partnerstwie
pomiędzy National Atomic Company Kazatomprom, Bureau of Geological and
Mining Research (BRGM) oraz European Company of Monitoring and Strategic Consulting (CEIS) w sprawie badania metali ziem rzadkich i sposobów ich
wykorzystania. Partnerstwo z Francją dotyczy także wykorzystywania energii
nuklearnej.W 1996 r. zostały podpisane pierwsze porozumienia związane z rozwojem złóż uranu na południu Kazachstanu. W tym samym roku powstała spółka joint venture KATCO LLP założona przez francuski koncern AREVA oraz
kazachski Kazatomprom. W 2009 r. utworzono nową spółkę joint venture IFASTAR (Integrated Fuel Asia Star). W październiku 2010 r. JSC NAC Kazatomprom oraz French Alternative Energy and Atomic Energy Commission (CEA)
osiągnęły porozumienie w sprawie realizacji projektów wykorzystania energii
słonecznej. NAC Kazatomprom oraz BRGM uzgodniły warunki stworzenia centrum badawczego Scientific Laboratory of Rare and Rare Earth Metals. Istotne
znaczenie miało również porozumienie pomiędzy NAC Kazatomprom oraz European Company of Monitoring and Strategic Consulting w sprawie organizacji
szkolnictwa wyższego i przeprowadzania zaawansowanych szkoleń dla kazachskiego personelu przemysłu jądrowego, a także porozumienie pomiędzy Kazakhstan Nuclear Society oraz French Nuclear Energy Society dotyczące wzmocnienia współpracy naukowej i technologicznej na rzecz rozwoju energii nuklearnej
wykorzystywanej w celach pokojowych268.

Chiny w Kazachstanie
Chiny pozostają jednym z najważniejszych partnerów handlowych Kazachstanu. Pod względem wielkości obrotów handlowych w 2011 r. ustępowały jedynie
Unii Europejskiej. Wartość wzajemnej wymiany handlowej wyniosła 15,7 mld
Euro (20,6% obrotów handlowych Kazachstanu z zagranicą). Dla porównania
na kraje UE przypadało prawie 37,5 mld Euro (49%). Chiny zajmowały drugie
miejsce wśród importerów do Kazachstanu (3,7 mld Euro, 23,4%), ustępując UE

Kazatomprom, BRGM and CEIS to start development of joint research projects, Kazatomprom
National Atomic Company, 20 IX 2011, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/kazatomprom_brgm_
and_ceIs_to_start_development_of_joint_research_projects (13 IX 2012).
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(5,74 mld Euro, 35,6%). Chiny były również drugim odbiorcą towarów eksportowanych z Kazachstanu (11,9 mld Euro, 19,8%), za UE (31,7 mld Euro, 52,5%)269.
Podczas wizyty w Pekinie w kwietniu 2013 r. prezydent Nazarbajew mówił,
że wzmocnienie współpracy z Chinami stanowi priorytet polityki zagranicznej
Kazachstanu, jak zostało to nakreślone w strategii rozwojowej do 2050 r. Podkreślił, że nie ma żadnych poważnych sprzeczności pomiędzy obydwoma krajami. Wyzwaniem będzie jedynie wzmocnienie i rozszerzenie dziedzin wzajemnej
współpracy. Zaznaczył, że istnieje potencjał do rozwoju kooperacji w dziedzinach niezwiązanych tylko z ropą i gazem, ale również w sektorach dotyczących
zaawansowanych technologii, badań naukowych, edukacji, transportu, jak również alternatywnych źródeł energii270.
Kazachstan może dzięki Chinom uzyskać wsparcie dla realizacji projektów
inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki. Te ostatnie stwarzają również
perspektywiczny rynek eksportu kazachskich towarów niezwiązanych tylko
z energią. Przykładem mogła być wygłoszona pod koniec sierpnia 2012 r. przez
kazachskiego ministra rolnictwa sugestia, że Chiny stanowią perspektywiczny
rynek eksportu zboża. Poprzez Chiny istnieje szansa wejścia na rynki Azji Południowo-Wschodniej271. W latach 2013–2020 Kazachstan zamierza zainwestować
20 mld USD w rozwój rolnictwa. Główny producent zboża na świecie zamierza
w tym czasie zwiększyć produkcję o 150%. Zwiększenie zbiorów ma się przyczynić do wzrostu eksportu produktów rolnych o 20%. W 2011 r. odnotowano
rekordowe zbiory zboża na poziomie 21 mln ton272.
Chiny sukcesywnie rozbudowują swoje wpływy w różnych sektorach kazachskiej gospodarki. Potwierdzeniem tego była wizyta chińskiego przywódcy Xi
Jinpinga w Astanie we wrześniu 2013 r., kiedy zostały podpisane w sumie dwadzieścia dwa porozumienia na łączną sumę 30 mld USD. Odnosiły się one głównie do podjęcia projektów w ramach sektora naftowo-gazowego (m.in. budowy
rafinerii w Kazachstanie273). To kolejny element umacniający obecność chińskich
koncernów z branży energetycznej w Kazachstanie. Lokalna agencja KazTAG
Kazakhstan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113406.pdf (19 IV 2013).
270
Li Xiaokun, Zhou Wa, Sino-Kazakh cooperation expands into new sectors, „China Daily”,
6 IV 2013.
271
Chiny perspektywicznym rynkiem dla eksportu kazachskiego ziarna (Китай является
перспективным рынком для экспорта казахстанского зерна – МСХ), Premier Kazachstanu
(Премьер-Министр Казахстанa), 29 VIII 2012, http://pm.kz/news/show/21/kitaj-javljaetsja-perspektivnym-rynkom-dlja-eksporta-kazahstanskogo-zerna-msh/29-08-2012?lang=ru (18 IX 2012).
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informowała na początku stycznia 2013 r., że udział chińskich przedsiębiorstw
w kazachskim przemyśle naftowo-gazowym przekroczy 40% w 2013 r.274 To oznacza, że Chińczycy będą odpowiedzialni za ponad 40% produkcji ropy w tym kraju.
Udział Chin w kazachskiej ropie pozostaje większy niż samego Kazachstanu. Wedle tych doniesień kazachska ropa nie zawsze trafia do Państwa Środka. Wynika
to z faktu, że chińscy managerowie działający w Kazachstanie to zwykle krewni
partyjnych dygnitarzy najwyższego bądź średniego szczebla, którzy nie wstydzą
się zarabiać pieniędzy z korzyścią dla własnych rodów, sprzedając posiadane rezerwy ropy na innych rynkach275.
Chińska strategia działania w Kazachstanie nieco różni się od tej realizowanej
przez zachodnie koncerny. Chiny początkowo przejęły wiele mniejszych pól naftowych w zachodniej części tego kraju. Oferując wyższe ceny za poszczególne
udziały, z łatwością wygrywały z konkurencją i aktywizowały władze kazachskie do zwiększania wzajemnej współpracy. Chiny uśpiły czujność Kazachstanu,
cierpliwie dokonując sporej liczby przejęć. Chińskie koncerny angażowały się
w projekty, które nie gwarantowały niemal żadnego zysku. Kluczowym elementem takiego działania miało być, jak się wydaje, ciche zaistnienie na rynku, bez
podejmowania spektakularnych przedsięwzięć. To pozwalało Chinom stać się
najważniejszym rozgrywającym na lokalnym rynku, choć nie partycypowały one
jeszcze w sztandarowych przedsięwzięciach. Takie postępowanie Chińczyków
niejednokrotnie stawało się przedmiotem ostrych wystąpień społecznych. Największe obawy były związane z szerokimi wpływami Chin w branży energetycznej, rosnącą migracją ludności chińskiej, możliwościami wpływania na lokalne
rynki pracy, jak również próbami użytkowania ziemi276.
Chiny zaktywizowały swoją działalność na kazachskim rynku pod koniec lat 90.
W 1997 r. zostało podpisane pierwsze porozumienie z udziałem China National
Petroleum Corporation dotyczące nabycia 60% udziałów przedsiębiorstwa Aktobemunaigaz za 4,3 mld USD. Trzy miesiące później chiński koncern uzyskał kontrolę
nad drugim co do wielkości kazachskim polem naftowym Uzen. Z kolei w maju
O sukcesywnie rosnących wpływach Chin w Kazachstanie niech świadczy fakt, że jeszcze
w 2006 r. kazachski minister ds. energii i surowców naturalnych Baktykoża Izmukhambetow mówił, że chińskie przedsiębiorstwa działające w Kazachstanie, kontrolują około 12% krajowej produkcji węglowodorów. [B. Pannier, Kazakhstan: Nazarbaev Talking Energy, Economic Coopera
tion On China Visit, 20 XII 2012, Radio Free Europe Radio Liberty, http://www.rferl.org/content/
article/1073589.html (31 X 2012).]
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1998 r. została podpisana wstępna umowa związana z budową rurociągu o długości
3 tys. km z kazachskich pół naftowych do chińskiego Xinjiangu. W sierpniu 1998 r.
Chiny podjęły również rozmowy z Turkmenistanem na temat realizacji projektów
naftowo-gazowych, włączając w to budowę rurociągu. Zbyt wysokie koszty budowy rurociągu, obawy dotyczące niewystarczających rezerw w Uzen i Aktobe, jak
również wyraźne spadki cen ropy na rynkach międzynarodowych w tym czasie
sprawiły, że Chińczycy wycofali się w lipcu 1999 r. z tego projektu277. Do realizacji
pomysłu powrócono cztery lata później. W 2002 r. konsorcjum naftowe pod przewodnictwem CNPC zwiększyło produkcję z tych pól do 550 tys. baryłek dziennie.
CNPC transportował drogą morską część surowca z Kazachstanu na pokładach
tankowców przez Morze Kaspijskie do rafinerii w północnym Iranie. W zamian
irański National Iranian Oil Company (NIOC) wysyłał morzem określone ilości
ropy do Chin. Poprzez wspólne interesy ekonomiczne nawiązywano przy tej okazji
do idei starożytnych tras Jedwabnego Szlaku278.
Chiny wpisywały się doskonale w kazachską strategię związaną z chęcią
zróżnicowania dróg eksportu surowców. Sztandarowym wspólnym projektem
okazała się budowa ropociągu do Państwa Środka, w której udziałowcami zostały państwowe spółki CNPC oraz KMG. Inwestycja została zrealizowana w trzech
fazach. Pierwszy odcinek połączył w 2003 r. kazachskie pola naftowe w zachodnim Kazachstanie, Kenkiyak i Atyrau. Drugi z Atasu do Alashankou na granicy
chińskiej został uruchomiony trzy lata później. Ostatni został otwarty w 2009 r.
i połączył pola naftowe w regionie Aktobe z linią Atasu–Alashankou. Ropa dociera tym samym do Państwa Środka z pól naftowych Aktobe i Kumkol. W perspektywie planuje się wykorzystywać również złoża Tengiz oraz Kaszagan279.
Chiński koncern państwowy CNPC pozostaje kluczowym graczem na kazachskim rynku energii. O jego pozycji świadczy skala zrealizowanych już inwestycji oraz liczba przejęć. W 2005 r. dokonał on zakupu koncernu naftowego
Petrokazakhstan za 4,2 mld USD. W 2009 r. udzielił pożyczki KazMunaiGas
w wysokości 5 mld USD, co umożliwiło wspólne nabycie pakietu większościowego w innym przedsiębiorstwie MangistauMunaiGas. Chiński koncern naftowy
kontroluje również udziały w CNPC-Aktobemunaigas280.
Pak K. Lee, China’s quest for oil security: oil (wars) in the pipeline?, „The Pacific Review”,
Vol. 18, No. 2, VI 2005, s. 271.
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Wśród innych ciekawych transakcji z udziałem firm z Państwa Środka należy wspomnieć o działaniach spółki inwestycyjnej China International Trust and
Investment (CITIC), która w 2006 r. nabyła od kanadyjskiego Nations Energy
udziały w złożach naftowych Karażanbas na południu Kazachstanu za sumę
1,91 mld USD. W 2009 r. koncern China Guangdong Nuclear Power Co.
(CGNPC) zawarł z kolei porozumienie z kazachskim funduszem Samruk-Kazyna. Dodatkowo w tym samym czasie Samruk-Kazyna wespół z chińskim China
Development Bank udzielili kredytu 2,7 mld USD koncernowi Kazakhmys, liderowi w branży produkcji miedzi281. Chiny hojnie wspierają rozwój przemysłu
energetycznego i wydobywczego w Kazachstanie. W 2009 r. Kazachstan uzyskał
pożyczkę w wysokości 10 mld USD, z czego przeważająca część trafiła na rozwój wspomnianego sektora282. W listopadzie 2012 r. w Pekinie w czasie szóstego
posiedzenia podkomitetu dotyczącego współpracy w sektorze energetycznym
Kazakh-Chinese Committee for Cooperation z udziałem przedstawicieli ministerstw oraz przedsiębiorstw Chin i Kazachstanu zostało podpisane porozumienie
w sprawie budowy gazociągu Sarybulak-Zimunai283. W grudniu 2012 r. China
Development Bank ogłosił, że udzieli kredytu w wysokości 1,8 mld USD na sfinansowanie projektu budowy rurociągu (Beineu-Shymkent Gas Pipeline LLP)
w Kazachstanie. Gazociąg o długości 1475 km, będący w równych częściach
własnością CNPC oraz KazTransGas, połączy główne kazachskie rurociągi
w jednolitą sieć. Realizację pierwszej części rurociągu Beineu-Bozoy zaplanowano na październik 2013 r.284 Rurociąg stanowi drugi etap w budowie międzyregionalnego połączenia gazowego z Kazachstanu do Chin. Jednocześnie pozostaje
ważnym elementem dla stworzenia jednolitej sieci rurociągów w Kazachstanie.

Nieprzychylny klimat inwestycyjny
Działania chińskich koncernów w Kazachstanie często wywołują ostre protesty
wśród lokalnych społeczności. W tym tonie oskarża się je o prowadzenie polityki
wyzysku i nadmierną ekspansję na rodzimym gruncie oraz o stosowanie praktyk korupcyjnych. Chiny zachowują cierpliwość i nie podejmują gwałtownych
Szerzej zob.: Ibidem, s. 164–165.
Ibidem, s. 158.
283
Kazakhstan and China agreed on gas pipeline construction, Kazinform, 8 XI 2012, http://
www.inform.kz/eng/article/2508640 (20 XI 2012).
284
Kazakhstan Gets $1.8 Bln Chinese Loan to Build Gas Pipeline, RIA Novosti, 13 XII 2012.
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ruchów. Kontrolują jedną czwartą tamtejszej produkcji ropy naftowej, niemniej
należy pamiętać o silnej antychińskiej kampanii medialnej towarzyszącej tym
działaniom. W kazachskich środkach masowego przekazu prezentowane są obawy dotyczące Chin, związane głównie z migracją, handlem, jak również przejmowaniem sektorów energetycznych.
Rasul Rysmambetov podkreślał, że Chiny stopniowo uzależniają Kazachstan
od własnej gospodarki. Nie uważają go za partnera, lecz za dogodne miejsce
do realizacji zasadniczych celów swojej polityki zagranicznej (object of project
ing own foreign policy interests). Chiny przygotowują grunt, by odpowiednio
chronić własne aktywa w kontekście rywalizacji z innymi światowymi graczami. W obliczu ścierania się interesów Rosji i Stanów Zjednoczonych w regionie
Chiny zaznaczają swoje wpływy niejako na marginesie kazachskiej polityki wewnętrznej. Postrzegają Kazachstan jak „spiżarnię” (pantry), z której mogą, bez
ponoszenia większego ryzyka, pozyskiwać stałe dostawy surowców285.
Można wskazać wiele przykładów, które kształtują ten niezbyt korzystny dla
Chin obraz. W styczniu 2010 r. w Astanie wybuchły protesty po tym, jak wcześniej prezydent Nursułtan Nazarbajew poinformował o propozycji, która padła
z chińskiej strony, dotyczącej wydzierżawienia miliona hektarów ziemi w Kazachstanie pod uprawę soi i zbóż używanych do produkcji oleju roślinnego286.
Pod koniec kwietnia 2011 r. kazachska policja finansowa aresztowała oficera
służby celnej oraz oficera National Security Committee (KNB), oskarżając ich
o działalność przemytniczą. Podano, że byli oni członkami liczącej ponad sto
osób zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej towary z Chin do Kazachstanu. Aresztowano również czternaście innych osób. Policja odkryła operacje przemytnicze na łączną sumę 130 mln USD. Gang przemytników zarabiał podobno około 5 mln USD tygodniowo na nielegalnym przemycie samochodów287.
Ta sprawa wywołała niepokój również w Rosji, co wynikało z faktu, że trafia tam
spora część towarów przemycanych przez Kazachstan.
Wiele kontrowersji wiąże się z masowym napływem chińskich robotników
kontraktowych do Kazachstanu, co wpływa na sytuację na lokalnych rynkach
pracy. W lipcu 2012 r. przy okazji odbywającego się w Astanie spotkania
w ramach Kazachstan–China Cooperation Committee przewodzący chińskiej
What should we expect from Chinese economic expansion in Kazakhstan?, KazTAG. The Kazakh Telegraph Agency, 30 XI 2012.
286
Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw
na rynkach zagranicznych, s. 164.
287
R. Orange, Kazakhstan: Russia Pressing for Clean-Up at China Border Crossing, Eurasianet.
org, 5 V 2011, http://www.eurasianet.org/node/63427 (6 XI 2012).
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delegacji Jiang Yaopin zwrócił się do władz kazachskich z wnioskiem o uproszczenie procedur przyjazdu dla chińskich obywateli chcących podjąć pracę na terytorium Kazachstanu. Przywołał przy tej okazji liczne skargi ze strony chińskich
przedsiębiorców dotyczące skomplikowanych i długotrwałych procedur administracyjnych, jak również zbyt wygórowanych opłat za wizy wjazdowe oraz zezwolenia na pracę. Chińczycy zaznaczyli, że sytuacja taka może doprowadzić
do zmniejszenia liczby realizowanych wspólnie projektów, włączając finansowane z chińskich funduszy przedsięwzięcia w kazachskim sektorze naftowym
i gazowym. Zgodnie z danymi National Economic Chamber Soyuz Atameken,
skupiającej największe kazachskie przedsiębiorstwa, przewiduje się napływ dodatkowych ponad 6 tys. obywateli chińskich w Kazachstanie w 2014 r. Będą oni
przede wszystkim zaangażowani w budowę dwóch rurociągów łączących Chiny
z Kazachstanem, jak również w pracach związanych z podniesieniem wydajności wydobycia gazu w Zhanazhol. W Kazachstanie zauważalny jest problem
nielegalnej imigracji. Największą grupę stanowią chińscy imigranci, szczególnie widoczni w zachodniej części kraju, gdzie realizuje się większość projektów energetycznych, oraz na południu, gdzie występuje ciągłe zapotrzebowanie
na pracowników rolnych288.
W odniesieniu do powyższych rozważań, wydaje się, że chińska działalność
w sektorze naftowym może być częściowo równoważona przez Rosję oraz zachodnie koncerny uczestniczące w kluczowych kazachskich projektach energetycznych, włączając w to Kaszagan. Rosja pozostaje ważnym partnerem handlowym
dla Astany, szczególnie w świetle utworzenia Unii Celnej i rosnącej zależności gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Istotnym elementem powiązań z Rosją
pozostaje główny rurociąg eksportowy zarządzany przez konsorcjum CPC, w którym zaangażowane są koncerny obydwóch państw oraz międzynarodowe firmy.
Główne obawy w zwiększaniu udziału Chin w realizacji projektów energetycznych w Kazachstanie są natury społecznej i politycznej, co łączy się ze wzrostem nacjonalizmu. Zgodnie z zapisami prawa pracy w Kazachstanie międzynarodowe kompanie naftowe muszą zatrudniać miejscową siłę roboczą. Jeden
z zapisów wymaga od tych przedsiębiorstw, aby 70% kadry kierowniczej stanowili pracownicy kazachscy. Ponadto Kazachowie mają stanowić 90% wykwalifikowanych robotników (np. inżynierów) oraz 100% niewykwalifikowanych robotników zatrudnianych w sektorach energetycznych. Te wymagania sprawiają,
że trudno znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w projekcie
G. Voloshin, China ask Kazakhstan to facilitate visa rules for its workers, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 22 VIII 2012, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5827/print (7 IX 2012).
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Kaszagan, jak również w Tengiz czy Karachaganak. Chińskie przedsiębiorstwa
zatrudniają coraz więcej Chińczyków kosztem miejscowej siły roboczej. Problem pojawia się również w odniesieniu do zakupowanego wyposażenia w celu
realizacji projektów w sektorze energetycznym. Prawo miejscowe stawia wymóg
zakupu części wyposażenia u miejscowych producentów. Chińskie przedsiębiorstwa omijają jednak te przepisy, przywożąc sprzęt z Państwa Środka i etykietując
go na miejscu jako kazachski. Zachodnie firmy naftowe prawdopodobnie utrzymają swoją dominującą pozycję w stosunku do chińskich koncernów w kazachskim sektorze produkcji ropy w dłuższej perspektywie czasowej, ale nie można
wykluczyć, że kompanie międzynarodowe będą musiały funkcjonować w bardziej restrykcyjnym środowisku prawnym289.
Należy zuważyć, że wiele problemów, z jakimi borykają się chińskie przedsiębiorstwa podejmujące działalność na rynkach zagranicznych wynika, z ich
niedojrzałości, jak również braku doświadczenia290. Chiny dostrzegają większość
tych problemów. Dlatego też podejmują wysiłek na rzecz zmiany tego niekorzystnego wizerunku. Dużą rolę w tej materii odgrywają Instytuty Konfucjusza
w Azji Centralnej, służące promocji chińskiej kultury i języka chińskiego. Istotne znaczenie mają również kanały chińskiej telewizji CCTV nadające programy
w języku rosyjskim oraz innych językach lokalnych w Biszkeku, a także Xinjiang
Television dostępnej także na innych obszarach. Chińskim działaniom towarzyszą również atrakcyjne programy pomocowe291.

Plany zrównoważenia wpływów Chin
Kazachstan stara się podejmować działania na rzecz zrównoważenia wpływów
wielkich mocarstw, kierując oferty współpracy do innych krajów zachodnich
oraz azjatyckich.
Po upadku Związku Radzieckiego Rosja pozostawała przez długi czas najważniejszym partnerem handlowym Kazachstanu. Ten sojusz dla Astany miał
wymierną jakość z uwagi na fakt użytkowania rosyjskich tras przesyłowych
B. Priddy, Sizing Up a New Big Brother. Kazakhstan Plays out „Come Here, Go Away” Strat
egy with China, Inc.
290
Wywiady eksperckie ze środowiskami naukowymi w Chinach, 2012–2013.
291
China’s growing economic profile in Central Asia, Lowy Institute for International Policy,
4 X 2012, http://www.lowyinstitute.org/news-and-media/hot-topic/chinas-growing-economic-profile-central-asia#.UHH3y8ami5Q.twitter (1 X 2012).
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dla eksportu własnej ropy i gazu na zagraniczne rynki. Rosja ma świadomość,
że utrzymywanie dobrych relacji z Kazachstanem umożliwia jej nie tylko wejście na lokalny rynek, lecz również daje szansę zdobycia nowych możliwości
inwestycyjnych na obszarze Azji Centralnej i w szerszej perspektywie Azji Południowej. Rosja musi umiejętnie rozgrywać tę kartę, biorąc pod uwagę działania Kazachstanu w kierunku zrównoważenia jej wpływów poprzez zaproszenia
kierowane do zachodnich i chińskich firm naftowych. Ben Priddy podkreślał,
że wynik tego posunięcia jest dziś taki, że Kazachstan ma dwóch „wielkich braci” – Rosję na północy i Chiny na południu, co zasadniczo zmieniło dotychczasowe reguły gry w Azji Centralnej292.
Rosja pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Kazachstanu w rozwoju sektora energetycznego. W czasie dwustronnego rosyjsko-kazachskiego forum gospodarczego (IX Russia-Kazakhstan Interregional Cooperation Forum)
w Kazachstanie we wrześniu 2012 r. jeden z wysokich rangą urzędników kazachskich zapowiedział podpisanie porozumień wartych 1,8 mld USD. Mowa
była o budowie 4. bloku elektrowni GRES-2 w Ekibastuz. Koszt inwestycji szacuje się na 900 mln USD. Jedno z porozumień przewiduje również produkcję
i sprzedaż samochodów marki Łada w Kazachstanie293. Elektrownia GRES-2 jest
jedną z największych na świecie elektrowni cieplnych zasilanych węglem kamiennym z pól Ekibastuz. Wcześniej, bo już 5 lipca 2010 r., w Astanie w obecności głów państw, został podpisany przez Eurasian Development Bank, Bank
Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) oraz akcjonariuszy – kazachski Samruk-Energo oraz rosyjski INTER RAO dokument w sprawie finansowania budowy bloku 3. elektrowni GRES-2. Umowa przewidywała
długoterminowe inwestycje finansowe na poziomie 800 mln USD ze strony EDB
oraz Vnesheconombank. W ramach tego planu finansowego banki zobowiązały
się uruchomić wielowalutową linię kredytową wynoszącą 770 mln USD na piętnaście lat. Rozwój złóż węglowych w Ekibastuz w Kazachstanie sięga czasów
sowieckich. Podjęte wówczas działania wiązały się z chęcią wykorzystania
ogromnych rezerw węgla szacowanych na 10 mld ton na powierzchni zaledwie
155 km². Plan przewidywał budowę dwóch elektrowni cieplnych o łącznych mocach zainstalowanych 8 tys. MW (po 4 tys. MW każda) oraz wielkiego kompleksu infrastrukturalnego obejmującego linie kolejowe, linie energetyczne, jak
również zbiornik retencyjny. Realizacja projektu wymaga jednak sporo czasu.
292
B. Priddy, Sizing Up a New Big Brother. Kazakhstan Plays out „Come Here, Go Away” Strat
egy with China, Inc.
293
Russians, Kazakhs to sign $1.8B in deals at Pavlodar forum, Universal Newswires, 18 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/kazakhstan/viewstory.aspx?id=12821 (29 IX 2012).
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Do tej pory uruchomiono dziesięć spośród szesnastu planowanych bloków. W latach 1974–1984 uruchomiono osiem bloków elektrowni GRES-1. GRES-2 posiada na razie tylko dwa bloki. Pierwszy z nich został uruchomiony w 1990 r.,
a drugi trzy lata później294. Należy pamiętać, że większość energii produkowanej
w GRES-2 trafia do Rosji.
Rosja należy do grona głównych dostawców ropy do Kazachstanu. W 2012
i 2013 r. zobowiązała się dostarczyć 7 mln ton metrycznych ropy do kazachskich
rafinerii w Pawłodar i Szymkent. Ta pierwsza będąca własnością KazMunaiGaz
National Co. może przetwarzać nieco ponad 100 tys. baryłek dziennie, podczas
gdy druga pozostająca pod kontrolą KazMunaiGaz oraz CNPC 160 tys. baryłek
dziennie295. We wrześniu obydwa kraje podpisały porozumienie o bezcłowych
dostawach rosyjskiej ropy i produktów naftowych do Kazachstanu. Nic więc
dziwnego, że na początku października 2012 r. Rosja negatywnie zareagowała
na działania Kazachstanu związane z reeksportem rosyjskiej ropy do Chin, bez
wnoszenia opłat celnych. Problem pojawił się, kiedy jeden z wyższych kazachskich urzędników powiedział, że jego kraj zamierza przetransportować 2 mln
ton rosyjskiej ropy do Chin. Co prawda, wiceminister ds. ropy i gazu Bułat Akchulakow zaprzeczył tym informacjom, jednakże zbiegło się to z wypowiedzią
ministra ds. ropy i gazu Sauata Mynbajewa na temat zwiększenia eksportu ropy
do Chin do poziomu 20 mln ton rocznie, która padła w trakcie wystawy KIOGE
na początku października. To w istotny sposób musiało wpłynąć na zachowanie
Rosjan, zważywszy, że rurociąg Atasu–Alashankou z łatwością może konkurować ceną z rosyjskim połączeniem Wschodnia Syberia–Ocean Spokojny296.
Nie tylko Rosja walczy o względy Kazachstanu. Mocnym konkurentem pozostają Stany Zjednoczone, z którymi Kazachstan jest związany partnerstwem
energetycznym. Kazachstan poszukuje sposobów, by w większym stopniu doprowadzić do dywersyfikacji swoich źródeł energii. Celem strategicznym pozostaje ponadto chęć zróżnicowania przebiegu tras przesyłu ropy i gazu. Współpraca z Waszyngtonem daje dodatkowo możliwość wzmocnienia bezpieczeństwa
w sektorze energii nuklearnej, jak również promowania oszczędności energii
i dostarczania niezbędnych technologii w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł
energii oraz ochrony środowiska naturalnego.
294
Projects Aimed at Technical Upgrade of Ekibastuz GRES-2 Power Station and Construction
of its Third Power Generating Unit, Eurasian Development Bank (EDB), http://eabr.org/e/projects/
edb/index.php?id_4=230 (29 IX 2012).
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W czasie spotkania w ramach Kazakhstani-US Energy Partnership Commission w połowie października 2012 r. w Waszyngtonie obydwa kraje podpisały
plan działania w przestrzeni energetycznej na lata 2012–2013. Dotyczył on czterech obszarów związanych z utworzeniem centrum szkoleniowego w dziedzinie
bezpieczeństwa jądrowego, wprowadzeniem technologii dla transportu sprzężonego gazu ziemnego, rozwojem czystego spalania węgla oraz zbadaniem możliwości wydobycia gazu łupkowego i pozyskiwaniem metanu z węgla, jak również
zwiększeniem efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym i określeniem potencjału energii geotermalnej297.
W maju 2012 r. dyrektor Kazakh Central Bank Gregory Marchenko poinformował, że Kazachstan zainwestował w amerykańską gospodarkę w sumie
41 mld USD. Około 36 mld USD z tej kwoty stanowiły inwestycje krajowego
funduszu National Oil Fund oraz National Bank od 1 stycznia 2012 r. Amerykańskie inwestycje w gospodarkę Kazachstanu od momentu uzyskania przezeń
niepodległości wyniosły 38 mld USD298. Wśród największych inwestorów amerykańskich należy wymienić ExxonMobil, Chevron oraz ConocoPhillips.
Oczywiście pozostaje nadal wiele problemów wpływających na poziom zaangażowania Amerykanów na kazachskim gruncie. Z punktu widzenia amerykańskich koncernów wielkość obciążeń podatkowych, jak również towarzyszący
temu klimat inwestycyjny nie sprzyjają rozwijaniu wielkich projektów w branży
energetycznej. Dodatkowo o ile dla Astany renegocjacje dotyczące kontraktów
zawartych jeszcze w latach 90. pozostają naturalnym przedsięwzięciem motywowanym interesem narodowym, o tyle dla zachodnich koncernów wiąże się
to z uszczupleniem ich przyszłych dochodów.
Na kazachskim rynku aktywne pozostają również koncerny z Europy. Kluczowym partnerem Kazachstanu pozostaje Turcja. W październiku 2012 r. obydwa
kraje podpisały porozumienia na sumę 2,4 mld USD. Jak zaznaczył premier Turcji Recep Tayyip Erdogan celem Turcji i Kazachstanu będzie osiągnięcie poziomu 10 mld USD we wzajemnych obrotach handlowych299.
Obok Turków swoją obecność zaznaczają również firmy z Francji. We
wrześniu 2012 r. Kazachstan przyznał prawo do realizacji dwóch projektów
wartych łącznie 64 mln USD w sektorze naftowym francuskiej firmie Technip.
D. Mukhtarov, Kazakhstan, U.S. sign joint action plan on energy partnership for 2012–2013,
TREND, 23 X 2012, http://en.trend.az/capital/energy/2079728.html (7 XI 2012).
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Sprawa dotyczy modernizacji dwóch rafinerii zlokalizowanych w Pawłodar oraz
Szymkent300.
W Kazachstanie aktywna była także polska spółka Petrolinvest prowadząca
działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu.
Swoją grę w przestrzeni energetycznej w Kazachstanie prowadzą również Indie. Na początku października 2012 r. kazachski ambasador w New Dehli Doulat Kuanyshev zapowiedział, że Kazachstan może zaspokoić niedobory energii
w Indiach. Podkreślał, że Indie potrzebują dużo energii elektrycznej dla realizacji
działań rozwojowych. Kazachstan w tej sytuacji może zapewnić dostawy węgla,
jak również dostarczyć know-how niezbędne dla rozwoju sektora węglowego301.
Ważnym terenem współpracy kazachsko-indyjskiej pozostaje również sektor
energii nuklearnej. Eksport kazachskiego uranu do Indii zainicjowano w 2009 r.
W marcu 2013 r. podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Kazachstanu Jerłana Idrysowa w Indiach osiągnięto porozumienie w tej sprawie. W New Dehli
Kazatomprom podpisał wstępną umowę w kwestii dostaw uranu z Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL). W czasie tej wizyty dyskutowano również nad współpracą w sektorze farmaceutycznym oraz sprawą budowy połączeń
komunikacyjnych pomiędzy dwoma krajami302.
Aktywność na kazachskim rynku surowcowym przejawiają także koncerny
z Australii. W październiku 2012 r. australijski koncern Manas Resources zawiązał spółkę joint venture z koncernem zajmującym się wydobyciem złota Central
Asia Resources (CAR), posiadającym 95% udziałów w projekcie Altyntas Gold
Project w Kazachstanie. Ten projekt obejmuje miejsca wydobywcze Altyntas,
Kepken oraz Kengir w regionie Akbakai w środkowym Kazachstanie. Porozumienie umożliwiło Manas Resources nabycie 70% udziałów w projekcie Altyntas, przy zobowiązaniu, że przeznaczy 2,1 mln USD na poszukiwania i rozwój
kopalni303.

French firm awarded two Kazakh refinery upgrade projects, Universal Newswires, 26 IX
2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12875 (1 X 2012).
301
Kazakhstan will help India meet energy demand, Universal Newswires, 4 X 2012, http://www.
universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12929 (9 X 2012).
302
S. Dikshit, Nuclear cooperation with India key to multiple projects: Kazakhstan, „The Hindu”, 29 III 2013.
303
Manas to purchase 70% stake in Kazakh gold project, Universal Newswires, 5 X 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12936 (9 X 2012).
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Duży potencjał surowców energetycznych
Po uzyskaniu niepodległości Uzbekistan należał do najbardziej uprzemysłowionych w Azji Centralnej. W pierwszej fazie wykorzystywano mechanizmy planowania charakterystyczne dla radzieckich systemów gospodarczych. W połowie lat
90. wprowadzono jednak częściowe reformy, ograniczające udział państwa w gospodarce, co doprowadziło do zwiększenia aktywności zagranicznych inwestorów304. W Uzbekistanie znajduje się blisko sto rodzajów minerałów, z czego ponad
sześćdziesiąt jest wykorzystywanych w przemyśle. Uzbekistan zajmuje drugie
miejsce wśród krajów członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw i czwarte
na świecie, jeśli chodzi o wielkość zasobów złotonośnych. Pod względem wielkości produkcji złota Uzbekistan w 2011 r. zajmował dziesiąte miejsce na świecie
(90 ton, tyle samo ile w 2010 r.). Jego rezerwy szacowano na 1,7 tys. ton305. Największe złoża złota znajdują się w Muruntau, Koczbulak, Kyzylalmasaj, Pirmirab,
Guzaksaj, Kauldy, Marjanbulak, Zarmitan, Karakutan oraz Amantajtau. Oprócz
tego Uzbekistan jest znaczącym producentem uranu, miedzi oraz gazu ziemnego. Wydobycie obejmuje również ołów, cynk, molibden, srebro, wolfram, węgiel,
ropę oraz rudy żelaza306. Miedź wydobywana jest przede wszystkim w rejonie Ałmałyk i w obwodzie taszkienckim. Główne złoża węgla znajdują się w rejonach
Angreńskim, Szarguńskim oraz Bajsuńskim, z kolei największe pokłady uranu
G.R. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, s. 165.
Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, I 2012.
306
Szerzej zob.: Uzbekistan. Przewodnik dla przedsiębiorców, red. A. Naruniec, H. Borko,
P. Gębski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 14–17.
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w centralnym obszarze pustyni Kyzył-kum. Uzbekistan dysponuje ponadto znaczącymi rezerwami ropy i gazu w regionach Ustiurtskim, Bucharo-Chiwińskim,
Południowo-Zachodnio-Gissarskim, Surchandaryjskim, a także Fergańskim307.
Tabela 10. Rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego w Uzbekistanie (2012)
Ropa naftowa
Wielkość złóż

0,1 mld ton (0,6 mld baryłek)
(mniej niż 0,05% światowych złóż

Gaz ziemny
39,7 bln stóp³ (1,1 bln m³)
(0,6% światowych złóż)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, VI 2013

Przeważająca część produkcji ropy naftowej koncentruje się w regionie Bucharo-Chiwińskim w południowo-zachodniej części kraju (około 70%). Uzbekistan w latach 90. znacząco zwiększał wydobycie surowca. W 1991 r. wynosiło
ono zaledwie 69 tys. baryłek dziennie. W ciągu dziesięciu lat zostało podwojone
do poziomu 171 tys. baryłek dziennie w 2001 r. Od tego momentu obserwuje
się jednak systematyczny spadek wielkości produkcji. W 2012 r. odnotowano
produkcję na poziomie 68 tys. baryłek dziennie. Nie równoważy ona popytu wewnętrznego. W ciągu ostatnich dwudziestu lat konsumpcja ropy zmniejszyła się
o połowę, ale i tak pozostaje wyższa aniżeli produkcja. W 1991 r. konsumpcja wyniosła 221 tys. baryłek dziennie, by w latach następnych stopniowo się
zmniejszać. W 2012 r. odnotowano poziom 82 tys. baryłek dziennie308. Powyższe
dane wskazują, że Uzbekistan pozostaje obecnie importerem ropy netto. Niewielkie ilości surowca sprowadzane są z sąsiedniego Kazachstanu.
Uzbekistan zmuszony jest w tej sytuacji rozszerzyć działalność poszukiwań
nowych źródeł ropy i gazu z uwagi na rosnącą konsumpcję wewnątrz kraju
oraz zobowiązania międzynarodowe, głównie w odniesieniu do Chin. Szansą
na zwiększenie produkcji może być perspektywa wydobycia ropy ze skał łupkowych. Chodzi przede wszystkim o złoża Sangruntau w znajdującym się w centrum kraju regionie Nawoi. Państwowa firma Uzbekneftegaz zapowiedziała
w 2013 r. przeznaczenie 600 mln USD na realizację projektu dotyczącego eksploatacji ropy ze źródeł niekonwencjonalnych309. Do 2015 r. władze Uzbekistanu
Szerzej zob.: Ibidem, s. 14–17.
Dane za: BP Statistical Review of World Energy, VI 2002; BP Statistical Review of World
Energy, VI 2013.
309
C. Nuttall, Uzbekistan looks to become Central Asia’s first oil shale producer, Business New
Europe, 15 II 2013, http://www.bne.eu/story4555/Uzbekistan_looks_to_become_Central_Asias_first_
oil_shale_producer (30 III 2013).
307
308
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zamierzają pozyskać 850 mln USD od krajowych i zagranicznych inwestorów
na rozwój tego sektora310.
W marcu 2013 r. Uzbekistan rozpoczął proces wydobywania ropy z łupków
w Sangruntau. Stał się tym samym pierwszym krajem z Azji Centralnej, który
podjął się realizacji tego typu przedsięwzięć. Prognozy wskazują, że dzięki temu
będzie możliwe pozyskiwanie ponad 8 mln ton metrycznych ropy z łupków oraz
ponad 1 mln ton metrycznych produktów ropopochodnych rocznie. Szacuje się,
że uzbeckie złoża łupków roponośnych mogą wynosić około 47 mld ton311.
W 2010 r. Uzbekneftegaz oraz agencje rządowe podpisały wiele porozumień z japońskimi koncernami (Japan Oil, Gas & Metals National Corporation
(JOGMEC), JGS oraz Technopian) w sprawie wydobycia ropy ze złóż w łupkach. W celu przyciągnięcia zagranicznego know-how Uzbekistan podpisał także
kilka umów o współpracy z innymi zagranicznymi przedsiębiorstwami, w tym
z GAIL, ONGC, PetroVietnam oraz ExxonMobil.
Oprócz wspomnianych projektów Uzbekistan zawarł wiele porozumień z międzynarodowymi koncernami w sprawie zwiększenia możliwości wydobywczych
i rozwoju nowych pól naftowych przy granicy z Turkmenistanem. Główną rolę
w tym rejonie odgrywają przedsiębiorstwa z Rosji i Azji, głównie Gazprom, Łukoil, CNPC, Petronas oraz KNOC of Korea.
Jednym z najważniejszych inwestorów na uzbeckim rynku naftowym jest
rosyjski Łukoil. Do 2017 r. zamierza on czterokrotnie zwiększyć swoje nakłady inwestycyjne z 1,5 mld USD w 2010 r. do 5 mld USD312. Łukoil wespół
z CNPC dzięki umowom podpisanym z uzbeckim przedsiębiorstwem państwowym Uzbekneftegaz posiada udziały w polach Południowo-Zachodni Gissar oraz
Buchara–Chiwa. Chiński koncern CNPC pozostaje najpoważniejszym konkurentem na rynku uzbeckim dla Łukoil. CNPC i Uzbekneftegaz prowadzą wspólne
działania na ponad dwudziestu polach, w tym Umid w regionie Buchara–Chiwa.
CNPC jest również zaangażowany w rozwój pól naftowych Mingbulak we
wschodniej części kraju. Szanse podjęcia kolejnych działań przez to przedsiębiorstwo nadal rysują się bardzo obiecująco.
Oprócz ropy naftowej Uzbekistan posiada również znaczące złoża gazu ziemnego. Pozostaje on drugim największym producentem gazu ziemnego pośród
Country Analysis Briefs: Uzbekistan, U.S. Energy Information Administration (EIA),
19 I 2012, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=UZ (9 III 2013).
311
Uzbekistan przystąpił do wydobycia metali z łupków palnych (Узбекистан приступил
к извлечению металлов из горючих сланцев), „Новый Век”, 20 III 2013, http://noviyvek.uz/novosti/uzbekistan-pristupil-r-izvlecheniyu-metallov-iz-goryuchih-slantsev.html (30 III 2013).
312
Country Analysis Briefs: Uzbekistan.
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krajów postsowieckich, ustępując miejsca jedynie Rosji. Warto jednak zaznaczyć, że od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa w zakresie wielkości
wydobycia. W 2012 r. produkcja ropy i kondensatu gazu spadła o blisko 12%
w skali roku do poziomu 3,2 mld ton. W przypadku samej ropy wydobycie spadło w ciągu roku o 17,4% do 1,6 mld ton, podczas gdy gazu o 5,6% do 1,6 mld
ton313. W latach 1991–2012 Uzbekistan znacząco zwiększył produkcję gazu z poziomu 39,1 mld m³ do 56,9 mld m³ (1,7% światowego wydobycia). Dotychczasowa produkcja pozwalała w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na surowiec.
W 1991 r. konsumpcja wynosiła bowiem 37,1 mld m³, a dwadzieścia jeden lat
później 47,9 mld m³ 314. Bieżące dane pokazują, że prawie 80% produkcji gazu
pochłania konsumpcja krajowa, pozostała trafia na eksport, głównie do Rosji,
Kazachstanu, Kirgistanu oraz Tadżykistanu.
Produkcja gazu w Uzbekistanie koncentruje się prawie w całości w zagłębiu
Amu-darii w południowo-zachodniej części kraju oraz w regionie Ustiurtskim
w pobliżu Morza Aralskiego na zachodzie. W państwie zlokalizowano pięćdziesiąt dwa złoża. Z dwunastu największych pochodzi 95% krajowego wydobycia.
Uzbekistan zamierza jednak w przyszłości podjąć działania związane z rozpoznaniem nowych złóż na terenie Gazli.
Uzbekistan odgrywa ważną rolę jako obszar tranzytu surowca z Turkmenistanu do Rosji i Chin. Przez Uzbekistan biegnie magistralny rurociąg Azja Centralna–Centrum (Central Asia Center Pipeline – CAC) do Rosji. Zachodnia linia
pozwala dostarczać surowiec z okolic Morza Kaspijskiego w Turkmenistanie
na północ, a wschodnia linia przesyłowa pompować gaz ze wschodniego Turkmenistanu do południowego Uzbekistanu i zachodniego Kazachstanu. Istnieje
również rurociąg Buchara–Urals transportujący turkmeński gaz do Uzbekistanu
i Kazachstanu. Poza nimi działa jeszcze rurociąg Taszkient–Biszkek–Ałmaty,
który biegnie ze wschodniego Uzbekistanu przez północne obszary Kirgistanu
na południe Kazachstanu. Stanowi on główne źródło dostaw gazu do Kirgistanu i południowego Kazachstanu. W odniesieniu do tej kwestii należy zauważyć, że sprawy związane z nieregularnymi dostawami, jak również opóźnieniami
w płatnościach niejednokrotnie prowadziły do konfliktów pomiędzy uczestnikami tego systemu315.

Uzbek oil production slides a further 11.6% in 2012, Universal Newswires, 18 I 2013, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/general/viewstory.aspx?id=13495 (20 I 2013).
314
Dane za: BP Statistical Review of World Energy, VI 2002; BP Statistical Review of World
Energy, VI 2013.
315
Country Analysis Briefs: Uzbekistan.
313
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Kooperacja międzynarodowa w sektorze naftowo-gazowym
W sektorze gazowym Uzbekistan podejmuje współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami. W gronie najważniejszych partnerów dominują rosyjskie koncerny, przede wszystkim Łukoil oraz Gazprom. Uzbekneftegaz współpracuje z Łukoil w realizacji projektów Kandym-Khauzak oraz Południowo-Zachodni Gissar.
Łukoil zainwestował do końca 2012 r. w Uzbekistanie w sumie 2 mld USD. Plan
inwestycyjny na 2013 r. zakłada przeznaczenie 678,5 mln USD na realizację projektów energetycznych w tym kraju. Gros tej sumy zostanie wydatkowane na rozwój pola gazowego Kandym w dystrykcie bucharskim, poszukiwania surowca
na płaskowyżu Ustiurt oraz rozwój złóż Gissar. Łukoil jest dodatkowo członkiem
międzynarodowego konsorcjum przeprowadzającym badania geologiczne w uzbeckiej części Morza Aralskiego316. W sierpniu 2012 r. rosyjski koncern poinformował o odkryciu nowych pokładów gazu w górach na południu Uzbekistanu. Największy potencjał przedstawiają jednak złoża Gissar, z których dziennie
wydobywa się 650 tys. m³ gazu i ponad 70 ton kondensatu gazu317. Na początku
2012 r. Łukoil Uzbekistan Operating Company ogłosił plan rozwoju południowo-zachodnich pól Gissar. W 2011 r. przeznaczył w ramach poszukiwań na tym
obszarze 15 mln USD, a w 2012 r. zapowiedział wydanie kolejnych 25 mln.
W 2014 r. Łukoil zamierza wydobywać 3,5 mld m³ gazu rocznie. Łączny kapitał
inwestycyjny ulokowany w projekcie ma się zamknąć sumą 800 mln USD318.
Rosyjskiemu koncernowi sprzyja korzystny system podatkowy w Uzbekistanie,
pozwalający uzyskiwać duże profity z bieżącej działalności. Dla porównania całkowity zysk netto za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej w Zachodniej Syberii wynosi 11,3 dolary, podczas gdy w Uzbekistanie 15,1 dolarów319. W marcu
2013 r. pojawiła się w uzbeckich mediach informacja mówiąca o tym, że Łukoil podpisze porozumienie z CNPC oraz Uzbekneftegazem w sprawie podjęcia
działalności produkcyjnej ze złóż w rejonie Buchara-Chiwa. Współpraca miałaby się koncentrować na rozwoju obszarów Khojasan, East Alat Karakul oraz
Hodzhadavlat. Spółka zależna od CNPC już w czerwcu 2012 r. zawarła umowę
z Uzbekneftegazem w kwestii rozwoju pola Karakul. Przewiduje się, że projekt

LUKoil to Begin Active Phase of Uzbekistan Projects in 2013, RIA Novosti, 3 I 2013.
Russia Lukoil reports new gas discovery in Uzbekistan, Reuters, 31 VIII 2012.
318
Lukoil to invest US$25m to Southern-Western Gissar fields, „Uzbekistan Daily”, 29 II 2012.
319
Lukoil to invest $25 mln into Uzbekistan’s South West Gissar, Eurasian Development Bank,
2 III 2012, http://eabr.org/e/press_center/news-region/index.php?id_4=7091&start_4=01.01.1970&e
nd_4=28.04.2012&from_4=16 (6 IX 2012).
316
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o wartości 650 mln USD pozwoli na produkcję ponad 1,5 mld m³ gazu rocznie320.
Nie mniej znaczącym graczem na rynku uzbeckim jest rosyjski Gazprom. Współpraca z tym koncernem sięga 2002 r. W tym przypadku Rosjanie koncentrują swą
aktywność przede wszystkim w północno-zachodnim Uzbekistanie.
O znaczeniu Uzbekistanu w polityce rosyjskiej świadczą podejmowane
nowe inicjatywy. Władimir Putin podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej
na stanowisku prezydenta Federacji Rosyjskiej po krajach azjatyckich w czerwcu
2012 r. odwiedził Uzbekistan. Oświadczył wówczas, że koncern Łukoil planuje
zainwestować około 5,5 mld USD w uzbecką gospodarkę w ciągu siedmiu kolejnych lat. Jednocześnie dał do zrozumienia, że Rosja i Uzbekistan nie konkurują
o dostawy gazu do Chin321.
Rywalizację z Rosjanami w przestrzeni energetycznej Uzbekistanu podejmują skutecznie państwa azjatyckie. Oprócz Chin mocną pozycję zdobywa Korea Południowa. Świadczy o tym jakość dotychczas poczynionych zobowiązań.
W drugiej połowie września 2012 r. podczas wizyty prezydenta Islama Karimowa w Seulu Uzbekistan podpisał z Koreą Południową umowy na sumę ponad
5 mld USD, z czego ponad 3 mld miały stanowić koreańskie bezpośrednie inwestycje. Mowa była również o rozwoju strefy Navoi Free Industrial and Economic
Zone, międzynarodowego intermedialnego centrum logistycznego na lotnisku
Nawoi, oraz specjalnej strefy przemysłowej Angren Special Industrial Zone.
Porozumienia przewidywały podjęcie współpracy dwustronnej w takich dziedzinach, jak inżynieria mechaniczna, energetyka, tekstylia, farmaceutyka, wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych, jak również produkcja petrochemiczna, elektroniczna oraz materiałów budowlanych322.
Zainteresowanie zagranicznych podmiotów, oprócz ropy i gazu, budzą także
pokaźne złoża uranu w Uzbekistanie, których wielkość szacuje się na 185,8 tys.
ton. W 2007 r. roczna produkcja w tym kraju wyniosła 2,27 tys. ton323. Uzbekistan
zamierza uruchomić siedem nowych kopalń uranu z myślą o zwiększeniu krajowego wydobycia. Bolączką pozostaje brak rozwiniętego przemysłu nuklearnego,
jak również elektrowni atomowych. Surowiec zalega na dużych głębokościach,
co zmusza do stosowania niezwykle kosztownych technologii. Prawie całe wydobycie niskowzbogaconego uranu trafia więc za granicę, głównie do Rosji324.
320
Lukoil, CNPC, and Uzbekneftegaz to develop Uzbek gas fields, Uniwersal Newswires, 29 III
2013, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13887 (30 III 2013).
321
Putin says Lukoil to incest abort US$5.5 bn into Uzbekistan, „Uzbekistan Daily”, 5 VI 2012.
322
Uzbekistan, South Korea ink contracts for US$5bn, „Uzbekistan Daily”, 22 IX 2012.
323
Uzbekistan seeks joint uranium-producing project with China, RIA Novosti, 19 VIII 2011.
324
Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw
na rynkach zagranicznych, s. 166.
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Duże uzależnienie od rosyjskiego rynku zbytu powoduje, że Uzbekistan poszukuje innych partnerów zagranicznych, by zrównoważyć wpływy Moskwy.
Agencja Prime News Agency poinformowała w sierpniu 2011 r., że Uzbekistan
planuje przyciągnąć chińskie przedsiębiorstwa, które zechcą dokonać inwestycji
w złoża uranu. Wstępne porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte podczas
wizyty prezydenta Islama Karimowa w Pekinie w kwietniu 2011 r. Należy w tym
miejscu odnotować, że już wcześniej podejmowano pierwsze próby współpracy. W sierpniu 2009 r. chiński koncern CGNPC Uranium Resources Co oraz
Uzbekistan’s Geology and Mineral Resources Committee utworzyły spółkę joint
venture Uz-China Uran z kapitałem założycielskim 4,6 mln USD na poszukiwania uranu na pustyni Kyzył-kum. Obydwie strony mają zagwarantowane równe
udziały w spółce325.
Obok Chińczyków dużą aktywnością na tym polu wykazują się inwestorzy
z Kraju Kwitnącej Wiśni. W drugiej połowie czerwca 2009 r. japoński koncern
Japan Oil, Gas, and Metals National Corp (JOGMEC) podpisał porozumienie
z Uzbekistanem w sprawie wydobycia uranu. Tym samym Tokio zobowiązało się
do zainwestowania w tym samym roku 500 mln USD w realizację projektu (Navoi
project) w środkowej części Uzbekistanu326. Umowa z JOGMEC przewidywała wspólne wydobycie na terenie Darvazin, Jurgantau oraz Northern-Tamdytau
w centralnym regionie Kyzył-kum. Tamtejsze złoża szacuje się na 13 tys. ton
(przy całkowitej wielkości złóż w Uzbekistanie wynoszących 185,8 tys. ton).
Na początku października 2012 r. japoński JOGMEC zawarł kolejne porozumienie z uzbeckim rządem w sprawie wspólnej eksploatacji złóż uranu w północno-środkowym Uzbekistanie327.
W październiku 2006 r. Uzbekistan podpisał protokół w sprawie możliwego
utworzenia spółki joint venture z japońską firmą Itochu. Rok później Uzbekistan
i Itochu zawarły porozumienie obowiązujące do 2009 r. w sprawie rozwoju złóż
w regionie Nawoi. W lutym 2011 r. Itochu Corporation oraz uzbecki Navoi Mining
And Metallurgical Combinat Company podpisały dziesięcioletnie porozumienie
o współpracy w zakresie wydobycia uranu w Uzbekistanie. Mówiło ono o rozwoju strategicznych zasobów naturalnych, włączając uran i metale ziem rzadkich.
Na mocy zapisów tej umowy Japonia rokrocznie do 2021 r. będzie otrzymywać
0,5–1 tys. ton rudy uranu w zamian za dokonywane inwestycje w Uzbekistanie328.
Uzbekistan seeks joint uranium-producing project with China.
Uzbekistan, Japan agree on joint uranium exploration, RIA Novosti, 18 VI 2009.
327
Uzbekistan, Japan’s JOGMEC to Sign Uranium JV Deal, RIA Novosti, 2 X 2012.
328
Japan until 2021, will procure in Uzbekistan order 500–1000 tons of uranium per year, „Baku
Today”, 8 II 2011.
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Strategia energetyczna Chin wobec Uzbekistanu
Swoją obecność w Uzbekistanie coraz mocniej zaznaczają firmy z Państwa Środka. W 2010 r. w Uzbekistanie działało 347 przedsiębiorstw z Państwa Środka,
z czego 57 ze 100% chińskim kapitałem. Przy ministerstwie ds. gospodarczych
stosunków zagranicznych, handlu i inwestycji były akredytowane 64 firmy
chińskie329. Chiny stały się największym zagranicznym inwestorem w Uzbekistanie. Od 2002 r. dzięki chińskim inwestycjom oraz pożyczkom finansowym
zrealizowano w Uzbekistanie około 83 projektów na sumę 6,75 mld USD330.
Chińscy inwestorzy koncentrowali swoje działania w sektorach związanych
z energetyką, transportem, telekomunikacją, petrochemią, budownictwem,
rolnictwem i finansami. Chiny pozostawały największym nabywcą bawełny
z Uzbekistanu. Były jednocześnie największym dostawcą sprzętu telekomunikacyjnego do tego kraju. W 2011 r. Chiny były trzecim, po Rosji (2,4 mld Euro,
19,4% całego handlu zagranicznego Uzbekistanu) i Unii Europejskiej (1,7 mld
Euro, 13,7%), partnerem handlowym Uzbekistanu, z obrotami na poziomie prawie 1,7 mld Euro (13,7%)331. Z zapowiedzi obydwu stron wynika, że celem będzie osiągnięcie pułapu 5 mld USD do 2015 r.332 Rosja przewodziła wśród największych uzbeckich partnerów zarówno w imporcie (1,6 mld Euro, 19,7%), jak
i eksporcie (787 mln Euro, 18,7%). Chiny były z kolei czwartym pod względem
wielkości dostawcą towarów importowanych do Uzbekistanu (1,12 mld Euro,
13,9%) oraz trzecim największym odbiorcą towarów eksportowanych z Uzbekistanu (553 mln Euro, 13,1%)333.
O rosnącym zainteresowaniu Uzbekistanu Chinami świadczy duża częstotliwość wizyt na najwyższym szczeblu. Prezydent Islam Karimow odwiedzał Chiny w 1992, 1994, 1999, 2005, 2011 r., a także przy okazji szczytów Szanghajskiej Organizacji Współpracy w 2001, 2006, 2012 r. oraz uczestniczył w otwarciu
Igrzysk Olimpijskich w 2008 r. Z kolei w Uzbekistanie gościł w 1996 r. przewodniczący ChRL Jiang Zemin oraz dwukrotnie w 2004 i 2010 r. jego następca
Hu Jintao. W czerwcu 2012 r. Chiny i Uzbekistan podniosły stosunki wzajemne
329
Cooperation of the Republic of Uzbekistan with the countries of the Asia and the Pacific.
Uzbek – Chinese Relations, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, http://mfa.uz/
eng/inter_cooper/uzbekistan_countries/uzb_asia_pacific/ (26 X 2012).
330
Uzbek, Chinese leaders hold negotiations in Tashkent, „Uzbekistan Daily”, 10 IX 2013.
331
Uzbekistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113461.pdf (19 IV 2013).
332
Karimov’s visit to inject New vigor into China–Uzbekistan ties: ambassador, „Uzbekistan
Daily”, 4 VI 2012.
333
Uzbekistan, EU bilateral trade and trade with the world.
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na poziom strategicznego partnerstwa (Joint Declaration on the Establishment
of Strategic Partnership Relations). Hu Jintao przedstawił wówczas czteropunktowy plan rozwoju wzajemnych relacji. Pierwszy z nich odnosił się do wzmacniania politycznego zaufania, podnoszenia poziomu wzajemnego poparcia oraz
współpracy w kwestiach międzynarodowych i regionalnych. Drugi dotyczył
rozszerzania współpracy gospodarczej, energetycznej, technologicznej, transportowej oraz tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. Trzeci wskazywał
na współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie zwalczania
„trzech sił zła” (terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu), handlu narkotykami,
międzynarodowej zorganizowanej przestępczości. Czwarty mówił o współpracy
kulturalnej i wymianie osobowej334.
W Pekinie podpisano również dokumenty dotyczące współpracy gospodarczej i technologicznej, jak również memorandum w sprawie utworzenia wspólnego parku przemysłowego. Uwaga Chin koncentruje się głównie na sferze gospodarczej i handlowej, czego potwierdzeniem były słowa prezydenta Hu Jintao,
mówiącego o pełnym wdrożeniu zapisów porozumienia handlowego z 2009 r.
oraz porozumienia dotyczącego transakcji swapowych (swap currency) z 2011 r.,
jak również o pogłębieniu współpracy w dziedzinie energetyki. Dużą wagę Chiny przywiązują do kooperacji z Uzbekistanem w zwalczaniu terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu, co ma szczególne znaczenie w kontekście budowania
stabilności w regionach przygranicznych. Wychodząc naprzeciw chińskim oczekiwaniom, uzbecki prezydent Islam Karimow zgodził się wówczas ze swoim
rozmówcą, podkreślając, że największe zainteresowanie budzi współpraca z Chinami w dziedzinach związanych z gospodarką, energią, inwestycjami, realizacją
projektów dotyczących budowy połączeń naftowych i gazowych, rozszerzenia
współpracy w górnictwie, lotnictwie i rozbudowy sieci transportowej335.
W sumie w Pekinie podpisano ponad czterdzieści porozumień gospodarczych
z zakresu inwestycji oraz finansów, opiewających na łączną sumę 5,2 mld USD.
Mowa była o dostarczaniu do Chin takich dóbr, jak bawełna, uran, gaz ziemny,
metale rzadkie i nieżelazne. Wiele miejsca poświęcono również kwestiom związanym z rozbudową sieci transportowych i komunikacyjnych. Obydwie strony
wyraziły poparcie dla realizacji projektu budowy połączenia kolejowego łączącego Chiny, Kirgistan i Uzbekistan, który w zamyśle twórców ma stanowić najkrótszą trasę z Azji Centralnej i Południowej do Chin336.
334
335
336

Uzbekistan, China Pledge to Build a Strategic Partnership, „Uzbekistan Daily”, 8 VI 2012.
Cheng Guangjin, Uzbekistan becomes a ‘strategic partner’, „China Daily”, 7 VI 2012.
Uzbekistan, China ink agreements for US$5.2 bn, „Uzbekistan Daily”, 8 VI 2012.
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Uzbekistan odgrywa ważną rolę w chińskich planach związanych z dywersyfikacją tras przesyłu surowców. W sierpniu 2012 r. Uzbekistan rozpoczął regularne dostawy gazu do Chin. Budowa gazociągu Azja Centralna–Chiny zakończyła się w grudniu 2009 r. Druga nitka gazociągu w uzbeckiej części została
otwarta 20 października 2010 r. Łączna przepustowość tych dwóch nitek wynosi
30 mld m³ rocznie. Utworzenie w uzbeckiej części trzeciej nitki, której ukończenie zaplanowano do stycznia 2015 r., pozwoli zwiększyć dostawy o dodatkowe
25 mld m³ do poziomu 55 mld m³ gazu rocznie337. Pierwsze uzgodnienia w tej
sprawie zapadły już w kwietniu 2011 r. podczas wizyty prezydenta Karimowa
w Pekinie. Wówczas ustalono, że powstanie uzbecka nitka, która będzie zintegrowana z gazociągiem Azja Centralna–Chiny. W tym samym roku rozpoczęła
się budowa trzeciego odcinka o długości 318 km, który połączy Gazli z granicą
uzbecko-kazachską. Pierwsza linia ma zostać ukończona w marcu 2014 r., a druga o długości 212 km z obszaru przygranicznego pomiędzy Turkmenistanem
a Uzbekistanem do Gazli w styczniu 2015 r.338 Te działania stanowią część szerszego planu związanego z rozwojem pól gazowych Gazli w okresie 2011–2020.
Uzbecki koncern Uzbekneftegaz prowadzi swoje działania w ramach krajowego
programu inwestycyjnego. W 2011 r. program inwestycyjny wyniósł ponad miliard dolarów. Dzięki wdrożeniu programu produkcja gazu na tym obszarze ma
szansę zwiększyć się do poziomu 5 mld m³ rocznie339.
Spore możliwości działania dla chińskich przedsiębiorstw pojawiają się
w związku z zapowiedziami Uzbekistanu dotyczącymi realizacji licznych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorach związanych z energetyką.
W grudniu 2012 r. prezydent Islam Karimow podpisał rezolucję określającą założenia programu inwestycyjnego na 2013 r. Zgodnie z jego treścią Uzbekistan
zamierza pozyskać 3,017 mld USD na realizację 151 projektów. Gros wspomnianej sumy (2,18 mld USD) odnosi się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych
związanych z 95 projektami, pozostała część (836,5 mln USD) to pożyczki przeznaczone na realizację 56 projektów. Największa część inwestycji zostanie sfinalizowana w sektorze energetycznym340.
Chińskie koncerny już zgłosiły swoje zainteresowanie partycypowaniem
w niektórych przedsięwzięciach. W samym tylko 2012 r. wyraźnie zaznaczyły
swoją obecność. W czasie wizyty wicepremiera Hui Liangyu w Taszkiencie
12 września 2012 r. zawarto porozumienia gospodarcze i handlowe na sumę
337
338
339
340

Uzbekistan starts gas supplies to China, „Uzbekistan Daily”, 13 IX 2012.
Third line of Uzbek pipeline to China to be built in 2015, „Uzbekistan Daily”, 1 VI 2012.
Uzbekneftegaz to invest into gas deposits in Gazli region, „Uzbekistan Daily”, 21 II 2011.
Uzbekistan to use investments for US$3.017bn in 2013, „Uzbekistan Daily”, 12 XII 2012.
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535 mln USD. Inwestycje chińskie będą się koncentrować w sektorach związanych z energetyką, telekomunikacją oraz bawełną341. Kilka ważnych umów zostało już podpisanych. W październiku 2012 r. rząd Uzbekistanu zaaprobował
projekt inwestycyjny dotyczący budowy elektrociepłowni w Taszkiencie o mocy
370 MW. 8 sierpnia Uzbekenergo oraz Development Bank of China podpisały
porozumienie w sprawie udzielenia pożyczki 220 mln USD finansującej w części ów projekt. Całkowity koszt wynosi prawie 512 mln USD. Pożyczka została udzielona na dziesięć lat, przy bardzo niskim oprocentowaniu wynoszącym
zaledwie 2,5%342. Chińskie przedsiębiorstwa interesują się również energetyką
odnawialną. Świadczy o tym podpisane w marcu 2013 r. wstępne porozumienie
z udziałem Uzbekenergo oraz chińskiego Xian Electric Engineering Co. Ltd.
w sprawie rozwoju energetyki wiatrowej w Uzbekistanie343.
O dobrych perspektywach dalszej współpracy świadczyły wyniki pierwszej
wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Taszkiencie we wrześniu 2013 r. Obydwa
kraje podpisały wówczas ponad trzydzieści porozumień na sumę 15 mld USD,
z czego 7,7 mld USD będzie stanowić chińskie inwestycje. Porozumienia przewidują współpracę w sektorach związanych z ropą naftową, gazem ziemnym
i uranem. Xi zapowiedział wówczas, że celem obydwu krajów będzie zwiększenie wzajemnej wymiany handlowej do poziomu 5 mld USD w 2017 r.344
Umocnienie relacji z Uzbekistanem na płaszczyźnie energetycznej może
świadczyć o tym, że Chiny starają się zrównoważyć wpływy Kazachstanu i Turkmenistanu, do tej pory kluczowych partnerów w regionie. Strategia działania
każe również sądzić, że Chiny zamierzają podjąć rywalizację o wpływy z Rosją
w regionie.

Uzbekistan starts gas supplies to China.
Govn’t approves measures on financing modernization of Tashkent thermal power station,
„Uzbekistan Daily”, 22 X 2012.
343
Xian electric engineering to help Uzbekistan to develop wind energy, „Uzbekistan Daily”,
13 III 2013.
344
Uzbekistan, China ink agreements for US$15bn, „Uzbekistan Daily”, 10 IX 2013.
341
342
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Potencjał złóż gazu i ropy
Prawdziwym bogactwem Turkmenistanu jest błękitne paliwo. Turkmenistan jest
głównym producentem gazu ziemnego na świecie. Jego zasoby należą do jednych
z największych na świecie. Wedle danych BP Statistical Review of World Energy
potwierdzone zasoby gazu w Turkmenistanie wynosiły w 2012 r. 17,5 bln m³,
co stanowiło 9,3% światowych zasobów. Pod względem posiadanych rezerw
Turkmenistan ustępował jedynie Iranowi (18%) oraz Rosji (17,6%)345.
Tabela 11. Rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego w Turkmenistanie (2012)
Ropa naftowa
Wielkość złóż

0,1 mld ton (0,6 mld baryłek)
(mniej niż 0,05% światowych złóż)

Gaz ziemny
618,1 bln stóp³ (17,5 bln m³)
(9,3% światowych złóż)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, VI 2013

Nie zaskakuje w tej sytuacji fakt, że większość zagranicznych inwestycji dokonywanych w tym kraju koncentruje się na sektorze naftowo-gazowym. Największe pokłady gazu i ropy znajdują się w zachodniej części kraju oraz na dnie
Morza Kaspijskiego. Wśród najważniejszych złóż, w których prowadzona jest
działalność wydobywcza, należy wymienić Szatłyk oraz Dauletabad w basenie
Dane za: BP Statistical Review of World Energy, VI 2002; BP Statistical Review of World
Energy, VI 2013.
345
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Amu-darii. Prawdziwy przełom nastąpił w 2006 r., kiedy Turkmenistan ogłosił
odkrycie nowych ogromnych złóż Południowy Jolotan (Galkynysh) na południowym wschodzie kraju. Problemem w kontekście prowadzenia szerzej zakrojonej
działalności wydobywczej pozostaje jednak kwestia sporów dotyczących przebiegu granic morskich pomiędzy Azerbejdżanem, Iranem oraz Turkmenistanem.
W czasach sowieckich z Turkmenistanu pochodziła jedna trzecia krajowego
wydobycia gazu. Po uzyskaniu niepodległości surowiec ten w dalszym ciągu odgrywał ważną rolę w gospodarce krajowej. Produkcja gazu w 1991 r. wyniosła
78,6 mld m³. W kolejnych latach zaznaczył się jednak znaczący spadek wydobycia (w 1998 r. już tylko 12,4 mld m³). Zmiana tej sytuacji nastąpiła pod koniec
lat 90. Od tego momentu notuje się już stały wzrost wydobycia. W 2012 r. wyniosło ono 64,4 mld m³ (1,9% światowej produkcji). Ograniczony rynek wewnętrzny oraz niska konsumpcja krajowa utrzymująca się w okresie ostatnich dwóch
dekad pozwalają gromadzić spore nadwyżki surowca. W 1991 r. konsumpcja
gazu wyniosła 9,6 mld m³. Dwadzieścia jeden lat później wzrosła ponaddwukrotnie do poziomu 23,3 mld m³ 346.
Oprócz gazu ziemnego Turkmenistan posiada znaczący potencjał w zakresie
produkcji ropy naftowej. Problemem pozostaje jednak fakt, że złoża o największych możliwościach wydobywczych znajdują się na terenie Morza Kaspijskiego.
Brak porozumień z Azerbejdżanem i Iranem w kwestii rozgraniczenia terytoriów
uniemożliwia podjęcie konkretnych działań. Przedmiotem sporu z Azerbejdżanem
pozostaje obszar Kyapaz-Serdar na Morzu Kaspijskim, gdzie wedle różnych szacunków może się znajdować od 367 do 700 mln baryłek ropy347. Nie tylko z tego
powodu Turkmenistan w najbliższym czasie nie stanie się znaczącym eksporterem
ropy. Wpływ na to mają również ograniczenia wynikające z braku rozwiniętej
infrastruktury przesyłowej. Wyjątkiem jest jedynie połączenie z Kazachstanem
i Uzbekistanem. Poza tym niewielkie ilości ropy są eksportowane do Azerbejdżanu przez Morze Kaspijskie oraz do rosyjskiego portu Machaczkała348. Niepewność inwestorów wiąże się z właściwym oszacowaniem wielkości turkmeńskich
zasobów. Niezbyt duży i chłonny rynek wewnętrzny sprawia, że większość surowca trafia na zagraniczne rynki, głównie do Rosji. Turkmenistan w niewielkim stopniu wykorzystywał do tej pory swój potencjał, pomimo, że podwoił produkcję ropy w ciągu dwudziestu lat z poziomu 113 tys. baryłek (1991) dziennie
Dane za: BP Statistical Review of World Energy, VI 2002; BP Statistical Review of World
Energy, VI 2013.
347
Country Analysis Briefs: Turkmenistan, U.S. Energy Information Administration (EIA),
I 2012, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=TX (9 III 2013).
348
Ibidem.
346
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do 222 tys. baryłek dziennie (2012). Konsumpcja w tym czasie praktycznie pozostała na niezmienionym pułapie. W 1991 r. wynosiła 100 tys. baryłek dziennie,
a dwadzieścia jeden lat później 100 tys. baryłek dziennie349.

Perspektywy wydobywcze
Ogromne perspektywy rozwojowe stwarza sektor gazowy. W najbliższej przyszłości Turkmenistan zamierza znacząco wzmocnić swój potencjał wydobywczy. Uwagę zwraca zapowiedź rozpoczęcia w 2013 r. produkcji przemysłowej
z obszaru Południowy Jolotan (Galkynysh). Złoża rozciągają się na ogromnej
przestrzeni 3 tys. km², około 350 km na południowy wschód od Aszchabadu.
Wedle szacunków Gaffney, Cline & Associates (GCA) mamy tam do czynienia z drugimi pod względem wielkości złożami gazu na świecie, wynoszącymi
od 13,1 do 21,2 bln m³ surowca. To znacząca korekta dotychczasowych prognoz, zważywszy, że w 2008 r. ta sama firma określała rezerwy na poziomie
4 do 14 bln m³ (wtedy złoża Południowy Jolotan umiejscawiano na szóstym miejscu na świecie)350.
Nowe spektakularne odkrycia korespondują z ambitnymi planami dotyczącymi wzrostu wydobycia gazu. We wrześniu 2012 r. Turkmenistan ogłosił, że zamierza zwiększyć produkcję gazu ziemnego do 250 mld m³ rocznie w 2030 r.,
przy dzisiejszym poziomie 75 mld m³. To oznacza modyfikację wcześniejszych
założeń mówiących o 230 mld m³. Większy optymizm w tym zakresie bierze się
zapewne stąd, że wiele obszarów do tej pory nie zostało zbadanych oraz perspektywy budowy przez Amerykanów dwóch nowych rurociągów. Turkmenistan nie
określił jeszcze nowych kierunków eksportowych w związku z przyjęciem tych
śmiałych założeń rozwojowych. Wcześniej ogłosił jedynie, że planuje eksportować 180 mld m³ gazu rocznie w 2030 r.351 Istotne znaczenie dla realizacji tych
założeń przypisuje się złożom Południowy Jolotan. Na tym etapie trudno jednak
orzec, na czym właściwie opierają się tak optymistyczne prognozy. Nie można
dzisiaj bowiem określić, jakie są rzeczywiste dane, zważywszy, że do tej pory
opierały się one przeważnie na deklaracjach prezydenta Turkmenistanu, bez odwołania się do konkretnych źródeł.
349
Dane za: BP Statistical Review of World Energy, VI 2002; BP Statistical Review of World
Energy, VI 2013.
350
M. Gurt, Turkmen S. Iolotan gas field is world’s No.2 -auditor, Reuters, 11 X 2012.
351
M. Gurt, Reclusive Turkmenistan ups 2030 natural gas target, Reuters, 13 IX 2012.
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Ośrodki przemysłowe szacowały, że w 2012 r. roczna produkcja gazu w Turkmenistanie wyniesie 40–44 mld m³, wobec potencjału wydobywczego na poziomie 75 mld m³ przed 2009 r. Cztery przedsiębiorstwa, chiński CNPC, Petrofac
Emirates, South Korea’s LG International Corp. oraz Hyundai Engineering Co.,
otrzymały w grudniu 2009 r. kontrakty warte 9,7 mld USD na rozwój pól Jolotan352. Turkmenistan zapowiedział rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową
ze złóż Południowy Jolotan już w 2013 r. oraz przesył surowca na rynki europejskie i azjatyckie. W najbliższej perspektywie przewiduje się budowę dwóch
rurociągów, które pozwolą dostarczać surowiec z Południowego Jolotanu. Pierwszy z nich będzie biegł przez Pakistan i Indie, a drugi przez Morze Kaspijskie
do krajów Unii Europejskiej, co pozwoliłoby tej ostatniej znacząco zmniejszyć
zależność od Rosji353.
Ambitne plany Turkmenistanu dotyczące rozwoju sektora naftowego
i gazowego wymagają podejmowania współpracy z zagranicznymi partnerami.
We wrześniu 2012 r. pojawiła się informacja, że japońska firma JGC Corporation ma określić warunki budowy rafinerii w Okarem w zachodnim Turkmenistanie w pobliżu Morza Kaspijskiego. Wstępne prace mają się rozpocząć w 2015 r.
W marcu 2011 r. władze w Aszchabadzie przedstawiły plan wybudowania trzech
nowych rafinerii oraz zwiększenia możliwości przerobowych w dwóch już istniejących w Seidi oraz Turkmenbaszy do 2030 r., co pozwoliłoby trzykrotnie
zwiększyć moce przerobowe w kraju. Nowo budowana trzecia rafineria początkowo ma przerabiać 3 mln ton ropy rocznie, z możliwością zwiększenia tego
pułapu do 5 mln ton. Większość ropy produkowanej w Turkmenistanie (ponad
10 mln ton rocznie) przetwarzana jest obecnie w dwóch działających rafineriach.
Plany zakładają znaczące zwiększenie wydobycia ropy do około 67 mln ton rocznie w 2030 r. Jednocześnie celem będzie podniesienie możliwości przerobowych
do 20 mln ton rocznie w 2020 r., 25 mln ton w 2025 r. i 30 mln ton w 2030 r.354
W październiku 2012 r. Ashirguly Begliev, zastępca przewodniczącego turkmeńskiej agencji ds. wykorzystywania i zarządzania zasobami węglowodorów,
zapowiedział, że wedle krajowych prognoz Turkmenistan w ramach porozumień
o podziale produkcji (Production Sharing Agreement – PSA) przyciągnie w 2012 r.
3,8 mld USD zagranicznych inwestycji na rozwój pól naftowych na Morzu Kaspijskim. To zauważalny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie odnotowano inwestycje na poziomie 2,1 mld USD. Turkmeński sektor kaspijski
352
353
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2012.

M. Gurt, Turkmen S. Iolotan gas field is world’s No.2 -auditor.
M. Gurt, Big Turkmen field to produce gas next year, Reuters, 15 XI 2012.
G. Stockbrokers, Turkmens says building of new oil refinery to start 2015, Reuters, 13 IX
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składa się z trzydziestu dwóch bloków licencyjnych. Dwa z nich są rozwijane,
kolejne trzy są zaś poddawane badaniom. Rząd Turkmenistanu szacuje, że kaspijskie rezerwy ropy wynoszą 12 mld ton, a rezerwy gazu 6 bln m³. Większość
tych zasobów znajduje się na dużych głębokościach wymagających sporych nakładów inwestycyjnych. Obok państwowego Turkmenneft wiele zagranicznych
koncernów jest zaangażowanych w te działania, włączając dubajski Dragon Oil
oraz malezyjski Petronas. Dragon Oil kontrolowany przez National Oil Company planuje przeznaczyć do 2015 r. sumę 1 mld USD na rozwój infrastruktury w szelfie Morza Kaspijskiego. Koncern ten zainwestował w Turkmenistanie
od 2000 r. do połowy 2012 r. około 12 mld USD. Jego celem będzie wzrost wydobycia do 100 tys. baryłek dziennie w 2015 r. Dla porównania w 2011 r. wydobyto
prawie 72 tys. baryłek dziennie, podczas gdy w momencie rozpoczęcia inwestycji w 2000 r. zaledwie 7 tys. Zainteresowane rozwojem nowych bloków pozostają również inne wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa, tj. Total, Chevron,
ConocoPhillips oraz ExxonMobil355.
Cały proces inwestycyjny podlega ścisłej kontroli państwa. Brak odpowiedniej ochrony dla zagranicznych inwestycji, nieprzejrzyste przepisy dotyczące
praw własności oraz powszechnie panująca korupcja powodują, że pod znakiem
zapytania stoi opłacalność wielu projektów. Modernizacja lub konieczność stworzenia nowej infrastruktury przesyłowej, jak również zróżnicowana struktura
geologiczna w kraju, a co za tym idzie konieczność zastosowania nowoczesnych
technologii w procesie poszukiwań i wydobycia surowców, generują dodatkowe
koszty dla potencjalnych inwestorów. Dodatkowo Turkmenistan stara się uzyskać kolejne instrumenty pozwalające wpływać na działalność zagranicznych
koncernów.
20 grudnia 2012 r. prezydent Kurbankuły Berdymuhammedow przedstawił
propozycję utworzenia nowej agencji podległej ministerstwu gospodarki i rozwoju, która odpowiadałaby za nadzorowanie inwestycji zagranicznych i ochronę gospodarki narodowej wobec możliwych zagrożeń będących następstwem
takich inwestycji. Firmy zagraniczne, które wygrają przetargi na realizację danych przedsięwzięć w Turkmenistanie, przed ich podjęciem będą zobowiązane
do przedstawienia wspomnianej agencji kompleksowych informacji na temat
własnej działalności. Agencja będzie również badała naruszenia regulacji dotyczących działalności gospodarczej w kraju przez zagranicznych inwestorów356.
D. Solovyov, Turkmenistan sees oil investment up at $3.8 bln in 2012, Reuters, 18 X 2012.
T. Rejepova, Turkmenistan establishes agency to control foreign investment, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 9 I 2013, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5906 (20 I 2013).
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Wydaje się, że Turkmenistan, chcąc przyciągnąć zagranicznych inwestorów,
będzie jednak musiał nieco złagodzić swoje stanowisko i stworzyć warunki charakteryzujące się większą przejrzystością pod względem stosowanych regulacji
prawnych. Na tę sprawę zwracał już zresztą uwagę raport komitetu stosunków
zagranicznych amerykańskiego Senatu z 12 grudnia 2012 r. Podkreślano w nim,
że Turkmenistan musi zmienić regulacje w prawie energetycznym, chcąc przyciągnąć zagraniczne inwestycje w sektorze gazowym w zakresie poszukiwań,
produkcji oraz transportu. Biorąc pod uwagę, że międzynarodowe przedsiębiorstwa dysponują zaawansowaną technologią i wiedzą pozwalającą na rozwój
turkmeńskich pól gazowych, Aszchabad musi zapewnić im określone gwarancje
własności w kwestii rezerw surowcowych357.

Plany dywersyfikacji eksportu turkmeńskiego gazu
Turkmenistan ma, jak się wydaje, większość atutów w swoim ręku, jeśli chodzi
o wyznaczanie nowych tras eksportu surowców. O jego względy zabiegają niemal wszystkie znaczące mocarstwa, podkreślające, że dostawy z tego obszaru
mają dla nich strategiczne wręcz znaczenie. Dialog z ich udziałem prowadzony
jest głównie w odniesieniu do rozwoju nowych połączeń przesyłowych z regionu. Dla Turkmenistanu wszystkie kierunki przesyłu gazu wydają się atrakcyjne,
biorąc pod uwagę możliwość uniezależnienia się od infrastruktury przesyłowej
odziedziczonej z czasów sowieckich, wiodącej praktycznie tylko do Rosji. Stworzenie zróżnicowanego systemu dywersyfikacji dostaw ma fundamentalne znaczenie przede wszystkim dla zapewnienia właściwego rozwoju państwa, z uwagi
na to, że eksport surowców, głównie gazu ziemnego, na zagraniczne rynki stanowi główne źródło dochodów budżetowych Turkmenistanu.
Po rozpadzie bloku sowieckiego jedyną opcję eksportową stwarzała radziecka
linia przesyłowa Azja Centralna–Centrum (Central Asia Center Pipeline – CAC).
Głównymi rynkami zbytu w tej sytuacji pozostawały Rosja oraz Ukraina. W obliczu tej niezbyt korzystnej sytuacji już w latach 90. pojawiały się w Turkmenistanie pierwsze pomysły związane z chęcią uniezależnienia się od rosyjskiego
Gazpromu. Kontrola sieci przesyłowych przez Rosjan skutecznie uniemożliwiała
Turkmenistanowi wejście na zagraniczne rynki. Dlatego też zaczęto rozważać
Energy and Security from the Caspian to Europe, Committee on Foreign Relations, United
States Senate, U.S. Government Printing Office, Washington 12 XII 2012, s. 23–24.
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budowę rurociągu do Turcji. Linia miała przebiegać przez Iran, po dnie Morza
Kaspijskiego do Azerbejdżanu i dalej do Turcji, jak również do Pakistanu przez
Afganistan.
W latach 90. pojawiały się również inne pomysły. Jednym z nich był projekt
budowy gazociągu do Chin, a docelowo nawet do Japonii przez Koreę Południową. W 1992 r. chiński koncern China National Petroleum Corporation (CNPC)
wespół z japońskim przedsiębiorstwem Mitsubishi przedstawił tę koncepcję turkmeńskiemu prezydentowi Saparmuratowi Nijazowowi. W czasie wizyty chińskiego premiera Li Penga w Aszchabadzie dwa lata później CNPC oraz turkmeńskie ministerstwo ds. ropy i gazu podpisały list intencyjny w sprawie powołania
komisji, która miała dokonać oceny projektu pod względem szans na jego realizację. W 1995 r. CNPC wraz z Exxon i Mitsubishi przeprowadziły prace związane z oceną wykonalności tego zadania. Rurociąg miał przebiegać na długości
8,5 tys. km (6,2 tys. km na lądzie i 2,3 tys. km w strefie morskiej). W praktyce
przedsięwzięcie okazało się jednak niezbyt opłacalne, co sprawiło, że nie rozpoczęto jego realizacji i pozostało ono wyłącznie na papierze358.
Brak szerzej zakrojonych inwestycji w rozbudowę nowej infrastruktury przesyłowej sprawił, że palmę pierwszeństwa wśród odbiorców turkmeńskiego gazu
nadal dzierżyła Rosja. Sytuacja tylko nieznacznie się zmieniła w 1998 r., gdy
ukończono budowę rurociągu łączącego turkmeńskie pola gazowe Korpedże
z irańskim miastem Kurt Kui. Dzięki temu w tym samym roku do Iranu popłynęło 4 mld m³ gazu. W kwietniu 2006 r. podpisano porozumienie, które pozwalało
zwiększyć ilość eksportowanego gazu do 8 mld m³ w 2006 r. i 14 mld m³ w roku
następnym. Pomimo poczynionych zobowiązań osiągnięcie drugiego z wymienionych poziomów nie było realne, zważywszy, że roczna przepustowość gazociągu wynosiła tylko 8 mld m³. Szansę zwiększenia eksportu wytworzył dopiero,
otwarty w styczniu 2010 r., rurociąg Dauletabad–Sarakhs–Khangiran. Po osiągnięciu pełnych możliwości pozwoli on na przesył 20 mld m³ gazu rocznie359.
W okresie rządów Saparmurata Nijazowa Turkmenbaszy Rosja utrzymywała
niepodważalną pozycję głównego importera gazu z Turkmenistanu. Miało to dla
niej zasadnicze znaczenie w kontekście zobowiązań wobec odbiorców z Europy.
Jeszcze na początku ubiegłej dekady wydawało się, że Rosja może spać spokojnie, biorąc pod uwagę dotychczasowe zapewnienia Turkmenistanu. 11 kwietnia 2003 r. prezydenci Rosji i Turkmenistanu Władimir Putin oraz Saparmurat
E. Strecker Downs, China’s Quest for Energy Security, RAND, 2000, s. 38.
M.W. Shoemaker, Russia & The Commonwealth of Independent States 2012, Stryker-Post
Publications, Lanham 2012, s. 285.
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Nijazow podpisali porozumienie o współpracy gazowej pomiędzy obydwoma
krajami, z mocą obowiązującą przez dwadzieścia pięć lat. Dodatkową umowę
Nijazow podpisał z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem w sprawie gwarantowanych dostaw turkmeńskiego gazu do Rosji360. Na tej podstawie Turkmenistan zobowiązał się do dostarczenia 2 bln m³ gazu ziemnego do Rosji w okresie
2004–2028. Roczne dostawy miały sukcesywnie wzrastać z 6 mld m³ w 2004 r.
do 80 mld m³ w 2009 r. Płatności za surowiec ustalono na stosunkowo niskim
poziomie. W pierwszych dwóch latach obowiązywania umowy Rosjanie mieli płacić zaledwie 44 dolary za tysiąc metrów sześciennych surowca, z czego
połowę w gotówce, a resztę w towarach i usługach. Dla porównania Gazprom
sprzedawał wówczas w Europie gaz w cenie od 90 do 120 dolarów za tysiąc
metrów sześciennych361. Szanse realizacji tych uzgodnień od początku jawiły się
bardzo mgliście. Problemem był przede wszystkim niski poziom wydobycia gazu
w Turkmenistanie. Nie pojawiały się żadne przesłanki, by w tak krótkim czasie
gwałtownie się ono zwiększyło i tym samym możliwa stała się realizacja dostaw
na ustalonym poziomie. O tym, że są to zobowiązania bez pokrycia, zapewne
doskonale wiedzieli również Rosjanie. Kontrowersje wiązały się z ograniczonymi możliwościami przesyłowymi gazociągu Azja Centralna–Centrum, mogącego co najwyżej dostarczać 50 mld m³ surowca rocznie, podczas gdy mówiono
o zdecydowanie wyższych pułapach. Nie bez znaczenia była również niezbyt jasna sprawa wysokości cen za dostarczany surowiec. Ustalona na początku kwota
szybko bowiem została podwyższona przez turkmeńskie władze, w następstwie
pojawienia się nowych możliwości eksportu gazu na alternatywne rynki. W uzupełnieniu należało ponadto uwzględnić niejasną sytuację jeśli chodzi o dane dotyczące turkmeńskich rezerw surowca, co zapewne nie uszło uwagi rosyjskich
negocjatorów. Gazprom niemal na pewno miał świadomość, że Turkmenistan nie
będzie w stanie zrealizować własnych obietnic. Według informacji wiceprezesa
Gazpromu Aleksandra Riazanowa prezydent Nijazow tylko jeden raz w rozmowie w cztery oczy pozwolił szefowi Gazpromu Aleksiejowi Millerowi spojrzeć
na wyniki audytu dotyczącego rzeczywistych rezerw gazowych Turkmenistanu,
bez podania ich mu jednak do ręki. Miller miał potem przyznać, że wyniki audytu
wskazywały, że Turkmenistan nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań362.
Russia, Turkmenistan Sign 25-year Gas Cooperation Agreement, „Pravda”, 4 IV 2003.
V. Socor, In Case You Missed This Mega-Deal, The Institute for Advanced Strategic & Political Studies (IASPS), 27 IV 2003, http://www.iasps.org/eng_editor/print_article.php?article_id=198&
ftitle=Institute%20Op-Eds (11 III 2013).
362
W. Paniuszkin, M. Zygar, Gazprom. Rosyjska broń, tłum. K. Romanowska, Wydawnictwo
W.A.B., Warszawa 2008, s. 237.
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Era taniego gazu dla Rosji powoli dobiegała końca. Rosja starała się jednak robić dobrą minę do złej gry i dostosować się do trudnych warunków negocjacji
z Nijazowem. Chcąc podtrzymywać dobre relacje z dyktatorem, dokonała nawet
spektakularnego przedsięwzięcia związanego z wystrzeleniem dzieła jego autorstwa Ruhnamy w kosmos z Bajkonuru363. Wcześniej przetłumaczono również
wspomnianą pozycję na język rosyjski364.
Dotychczasowy układ wkrótce się załamał. Ogromna niepewność w Moskwie
pojawiła się po śmierci Saparmurata Nijazowa w grudniu 2006 r. Za jego życia plany dotyczące dywersyfikacji turkmeńskiego eksportu gazu pojawiały się
głównie jako element nacisku w negocjacjach gazowych z Rosją i nie doczekały
się pełnej realizacji. Kluczowe znaczenie miało jednak podpisane pół roku przed
jego śmiercią porozumienie ramowe w sprawie budowy gazociągu do Chin. Ten
pomysł został podjęty przez jego następcę, Kurbankuły Berdymuhammedowa,
co w Rosji musiało się odbić dużym echem. Realizacja projektu budowy gazociągu przebiegła w iście ekspresowym tempie. Po upływie zaledwie półtora roku
14 grudnia 2009 r. nastąpiło uruchomienie gazociągu Azja Centralna–Chiny. Rurociąg o długości 1833 km przebiega przez Turkmenistan, terytoria Uzbekistanu oraz Kazachstanu, a następnie dociera do miasta Horgos, by tam połączyć
się z wewnątrzchińskim gazociągiem Zachód–Wschód. Koszt przedsięwzięcia
szacowano na ponad 7 mld USD. Porozumienie z połowy 2009 r. określiło wielkość rocznych dostaw gazu do Chin na poziomie 40 mld m³ od 2013 r. Pierwotnie była mowa o 30 mld m³. W wyniku powyższych uzgodnień podjętych
w Aszchabadzie, dotyczących zwiększenia zakładanych pułapów dostaw, chiński
China Development Bank zobowiązał się do udzielenia turkmeńskiemu koncernowi Turkmengaz pożyczki w wysokości 4 mld USD. W zamian ten ostatni zadeklarował gotowość dostarczenia dodatkowych 10 mld m³ surowca. Przesyłem
A. Halonen, K. Frazier, W cieniu świętej księgi, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 283.
Dziennikarze Arto Halonen oraz Kevin Frazier udowadniali, że tłumaczenie Ruhnamy przez
zagraniczne koncerny było standardową procedurą dla zagranicznych przedsiębiorstw chcących
wejść na rynek turkmeński. Miały one stanowić swoistego rodzaju sprawdzian gotowości do publicznego popierania reżimu Nijazowa. W sumie Ruhnama doczekała się tłumaczeń na kilkadziesiąt
języków świata. [Szerzej zob.: A. Halonen, K. Frazier, W cieniu świętej księgi.] Pierwsze wydanie
dzieła Nijazowa wydane w języku chińskim zostało przekazane w prezencie samemu autorowi przez
chińskiego ambasadora w Turkmenistanie Gao Yuyshena. [Chinese can read Ruhnama on their native
language, Turkmenistan.ru, 6 II 2003, http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=en&elem_
id=4314&type=event&highlight_words=chinese&sort=date_desc (1 III 2013).] W kwietniu 2006 r.
podczas wizyty w Pekinie Nijazow otrzymał drugi tom Ruhnamy po chińsku. W maju 2006 r. Nijazow podziękował wszystkim, którzy brali udział w tłumaczeniu jego dzieła na język chiński
i japoński. Podkreślił przy tej okazji, że wysłany został wniosek o uhonorowanie tłumaczy obydwóch przekładów. [Chinese and Japanese translators of Ruhnama to receive Turkmen literary
prizes, Turkmenistan.ru, 19 V 2006, http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=en&elem_
id=8132&type=event&sort=date_desc (1 III 2013).]
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dodatkowych ilości gazu do Chin zainteresowane są również Kazachstan oraz
Uzbekistan. Budowa gazociągu do Chin to część strategii Turkmenistanu związanej z chęcią zróżnicowania tras przesyłu surowców. Obok chińskiego kierunku
wyłaniają się również inne możliwości.
W kontekście tych rozważań największym przegranym okazała się Rosja.
W kwietniu 2009 r. dostawy gazu z Turkmenistanu do Rosji zostały przerwane w wyniku uszkodzenia rurociągu przy granicy z Uzbekistanem. Turkmeńskie władze oskarżyły wówczas Rosjan o prowokację i wywołanie eksplozji.
Dopiero w grudniu kryzys został zażegnany, niemniej następstwem tych wydarzeń była definitywna utrata przez Rosjan możliwości kupna taniego gazu. Nowa
umowa z Turkmenistanem została oparta już na zdecydowanie wyższych stawkach
cenowych. Dawała ona Rosji możliwość zakupu 30 mld m³ gazu, jednak ta natychmiast poinformowała, że zainteresowana jest jedynie jedną trzecią tej wielkości365.
W planach Turkmenistanu pojawiają się inne inwestycje uderzające w interesy Rosji. Sztandarowym projektem oczekującym na realizację pozostaje budowa
gazociągu TAPI (Turkmenistan–Afganistan–Pakistan–Indie), gdzie gwarancje
dają Stany Zjednoczone. Prezydent Berdymuhammedow mówił w lutym 2013 r.,
że celem Turkmenistanu będzie stworzenie wielostronnego systemu zaopatrywania zagranicznych rynków w energię, a także dalsze promowanie inicjatyw
międzynarodowych w dziedzinie kształtowania nowej globalnej architektury
bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście szczególna rola przypada
projektowi TAPI366.
W czasie konferencji energetycznej Petrototech, 14 października 2012 r., turkmeński minister przemysłu naftowego i gazowego Kakageldy Abdullajew przekazał informację, że budowa rurociągu TAPI o długości 1680 km mogłaby się
rozpocząć w 2017 r. Co prawda, Turkmenistan byłby gotów zainicjować budowę
na swoim terytorium w ciągu trzech lat, ale wszystko zależy od uczestnictwa
w projekcie innych państw. W maju 2012 r. Turkmenistan osiągnął porozumienia
z pakistańskim Inter State Gas Systems oraz hinduskim GAIL w sprawie dostaw gazu do Pakistanu i Indii przez Afganistan367. Rurociąg mógłby dostarczać
33 mld m³ gazu rocznie, czyli 90 mln m³ surowca dziennie. Z tego do Afganistanu trafiałoby 14 mln m³, a do Indii oraz Pakistanu po 38 mln m³. Rząd w Aszchabadzie stara się pozyskać wsparcie zagranicznych inwestorów dla realizacji
Szerzej zob.: Ł. Gacek, Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przed
siębiorstw na rynkach zagranicznych, s. 169–172.
366
A. Jafarova, Turkmen president: TAPI project important for global energy security, AzerNews,
18 II 2013, http://www.azernews.az/region/49804.html (30 III 2013).
367
F. Tan, Turkmenistan to start building gas pipeline to South Asia 2017: minister, Reuters,
14 X 2012.
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tego przedsięwzięcia szacowanego w 2008 r. przez współfinansujący projekt
Azjatycki Bank Rozwoju na sumę 7,6 mld USD368. We wrześniu 2012 r. odbyły
się spotkania biznesowe w Singapurze, Nowym Jorku oraz Londynie z międzynarodowymi koncernami naftowymi i gazowymi oraz instytucjami finansowymi
chcącymi przyłączyć się do konsorcjum. Chevron, ExxonMobil, BP, BG Group,
RWE, Petronas oraz inne przedsiębiorstwa zgłosiły już zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu. Akces zgłasza również Bangladesz, który przedstawił
stosowny wniosek w tej sprawie do czterech zainteresowanych krajów. Poinformował o tym w połowie października 2012 r. wspomniany wcześniej turkmeński
minister Kakageldy Abdullajew369. Przy okazji wspomnianej konferencji energetycznej zaprosił on hinduskie przedsiębiorstwa do dokonywania inwestycji
w badanie złóż węglowodorów na obszarze Morza Kaspijskiego. Wśród zainteresowanych koncernów wymieniano ONGC Videsh oraz GAIL. Na ten temat
Abdullajew dyskutował także w październiku z hinduskim ministrem ds. ropy
naftowej S. Jaipal Reddy370.
Uwagę zwraca również pomysł Indii dotyczący budowy gazociągu TAPI
od granicy z Kazachstanem371. Wedle indyjskiej gazety „The Hindu” rurociąg
mógłby mieć swój początek w mieście Szymkent w południowym Kazachstanie
i dalej prowadzić do Uzbekistanu. Co więcej, ze strony Indii pojawiła się nawet sugestia przedłużenia gazociągu w późniejszym okresie na terytorium Rosji.
Te doniesienia pojawiły się na początku marca 2013 r. po rozmowie ministrów
spraw zagranicznych Indii i Kazachstanu372. Pod koniec tego samego miesiąca
kazachski minister spraw zagranicznych Jerłan Idrysow dementował nieco te informacje, mówiąc, że dyskusja o przyłączeniu się do projektu jest przedwczesna.
Podkreślił, że obydwie strony rozmawiały jedynie nad istotą ustanowienia nowych płaszczyzn współpracy oraz budową nowych korytarzy transportowych łączących obydwa kraje. Zaznaczył, że wyraziły one zainteresowanie połączeniem
Indii, Azji Południowej i Centralnej nowymi trasami transportowymi, włączając
w to również mający poparcie Kazachstanu gazociąg TAPI. Na tym etapie nie
zostały jednak podjęte żadne wiążące decyzje373.
368
369

2012.

TAPI gas pipeline member countries organise consortium, ITAR-TASS, 24 IX 2012.
S.P. Saikia, Bangladesh wants to join TAPI pipeline project: Turkmenistan, „The Hindu” 15 X

Turkmenistan invites India to invest in Caspian Offshore, „The Hindu”, 16 X 2012.
Indie zaproponowały budowę gazociągu TAPI od granicy z Kazachstanem (Индия предло
жила построить газопровод ТАПИ от границ Казахстана), KAZENERGY, 11 III 2013, http://
kazenergy.com/ru/press/2011-04-21-10-24-20/8232–2013-03-11-04-08-54.html (30 III 2013).
372
India proposes hydrocarbon pipeline from Kazakhstan, „The Hindu”, 6 III 2013.
373
Reports about Kazakhstan’s joining TAPI is premature: FM, AzerNews, 29 III 2013, http://
www.azernews.az/oil_and_gas/51423.html (30 III 2013).
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Projekt TAPI nie jest pozbawiony słabości. Na plan pierwszy wysuwają się
sprawy bezpieczeństwa, szczególnie odnoszące się do jego części afgańsko-pakistańskiej oraz pakistańsko-indyjskiej. W obliczu tych problemów chińska
propozycja tranzytu przez Afganistan i Tadżykistan wydaje się nieco bezpieczniejsza374. Zdaniem dyrektora Russian Institute of National Energy, Siergieja
Prawosudowa projekt TAPI był przedmiotem dyskusji przez prawie piętnaście
lat, a jego zasadniczym problemem była sprawa bezpieczeństwa w Afganistanie.
Nadal nie znaleziono właściwego rozwiązania. Pytanie zasadnicze wiąże się bowiem z tym, kto po wyjściu wojsk amerykańskich z Afganistanu zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla pomyślnej realizacji projektu. Problemem
są również złożone relacje Pakistanu i Indii. W dodatku pojawia się opcja budowy alternatywnego połączenia Iran–Pakistan–Indie, jednak jego ułomnością są
napięcia pomiędzy Indiami a Pakistanem375. Niewątpliwie głównym wyzwaniem
dla budowy rurociągu TAPI po wyjściu wojsk amerykańskich z Afganistanu będzie stworzenie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa. Wydaje się, że firmy międzynarodowe będą z dużą ostrożnością podchodzić do projektów, które
będą obarczone tak dużym ryzykiem inwestycyjnym.
Projekt TAPI należy postrzegać w szerszym wymiarze aniżeli tylko regionalnym. Przemawia za tym fakt, że ważna rola przypada w tym przypadku nie
tylko państwom, przez które przebiegłby wspomniany rurociąg, ale także innym
wpływowym graczom zewnętrznym. Wydaje się, że kraje biorące udział w projekcie będą pozostawać pod dużym wpływem i naciskami ze strony mocarstw,
niekoniecznie położonych w ich bliskim sąsiedztwie geograficznym. Można zatem dostrzec tu globalny wymiar projektu, który powinien być szczególnie dostrzegalny po zakończeniu operacji ISAF w Afganistanie. Szansa pojawia się tu
dla Chin, które mogą się okazać jednym z najważniejszych beneficjentów tego
projektu, choć formalnie w nim jeszcze nie uczestniczą. Pozostają one żywotnie
zainteresowane inwestycjami w Afganistanie, co może przesądzić o ich akcesie.
Chiny zamierzają włączyć się również do innych projektów realizowanych
w regionie Azji Centralnej. W październiku 2011 r. dyrektor zarządzający w irańskim National Iranian Gas Export Company (NIGEC) Hossein Bidarmaghz
przekazał informację, że Pakistan jest zainteresowany przesyłem irańskiego
gazu do Chin. Plan budowy rurociągu pierwotnie obejmował Iran, Pakistan
i Indie (IPI). Przedsięwzięcie określane mianem „rurociągu przyjaźni” (peace
pipeline) nie zostało jednak sfinalizowane z powodu wycofania się Indii. Swoje
374
A. Hanova, Central Asia: An Intensifying Energy Hub?, „The Journal of Turkish Weekly”,
9 VIII 2012.
375
Russian expert says implementation of TAPI project not expected soon, AzerNews, 11 II 2013,
http://www.azernews.az/oil_and_gas/49579.html (30 III 2013).
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zainteresowanie od początku wykazywały Chiny, które już w marcu 2008 r. zgłosiły gotowość uczestnictwa w budowie gazociągu376. Ta inwestycja posiada dodatkowe wsparcie ze strony Rosji, która liczy na to, że część surowca z Iranu
popłynie do Azji Południowej, zamiast na rynki europejskie.
Wydaje się, że Rosja będzie chciała mieć wpływ na to, co dzieje się w jej bliskim sąsiedztwie. Do tej pory sądzono, że nie jest ona zainteresowana uczestnictwem w budowie rurociągu TAPI i będzie podejmować działania na rzecz opóźnienia jej realizacji. Z analizy sytuacji wynika jednak, że takie działania mogą
przynieść jej w długiej perspektywie niewiele pożytku. Zasadniczy cel działania
Rosji musi zmierzać do uzyskania miejsca w systemie energetycznym łączącym
różnorodne rynki międzynarodowe.
W tych rozważaniach nie można pominąć Unii Europejskiej, która z dużym
niepokojem obserwuje działania turkmeńskich władz związane z planami dywersyfikacji dostaw. Perspektywa budowy nowych połączeń przesyłowych w Azji
zmniejsza bowiem szansę na realizację projektów, których częścią byłby stary
kontynent. Unia Europejska, prowadząc rozmowy z Turkmenistanem i Azerbejdżanem na temat budowy połączeń transkaspijskich do Europy, napotyka w tej
sprawie również silny opór Rosji. Ta ostatnia wskazuje na nieuregulowany status
prawny obszarów Morza Kaspijskiego. Ponadto podkreśla, że realizacja projektu
może stanowić zagrożenie dla ekosystemu, zważywszy na płytkość tamtejszych
wód. W walce o turkmeński gaz Unia Europejska musi również zwracać pilną
uwagę na Chiny. Jak słusznie podkreślał Marcin Kaczmarski, ważnym składnikiem polityki unijnej wobec regionu jest „podwójna rywalizacja” z Rosją i Chinami, zarówno o złoża surowcowe, jak i trasy przesyłu. Niepowodzenie Rosji
nie musi być automatycznie postrzegane jako sukces unii, biorąc pod uwagę rolę
Chin w tym względzie377.
Pośród wielu potencjalnych planów związanych z rozbudową infrastruktury przesyłowej w regionie Azji Centralnej równie ciekawie rysują się właśnie
chińskie propozycje. W czasie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy
w czerwcu 2012 r. przewodniczący ChRL Hu Jintao w rozmowie z przywódcami
Afganistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu przedstawił możliwość budowy odgałęzień od istniejących połączeń tranzytowych do wspomnianych trzech państw.
W kontekście powyższych deklaracji uwidaczniają się tu przynajmniej
dwie opcje. Pierwsza z nich wskazuje na możliwość budowy gazociągu
376
China to import Iran gas via Pakistan, PressTV, 14 X 2011, http://www.presstv.ir/detail/204596.
html (2 X 2012).
377
M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 121–122.

Turkmenistan

161

z Turkmenistanu do Chin przez terytoria Tadżykistanu i Afganistanu. Rurociąg
miałby przecinać rzekę Amu-darię w północnym Afganistanie. O tej koncepcji
informował prezydent Afganistanu Hamid Karzaj po rozmowie z szefem chińskiego koncernu naftowego China National Petroleum Corporation w czerwcu
2012 r. w Pekinie378. Ogólne ramy dla budowy gazociągu TATC (Turkmenistan–
Afganistan–Tadżykistan–Chiny) zostały określone w porozumieniu podpisanym
w czerwcu 2012 r. w Kabulu pomiędzy afgańskim rządem a CNPC. Była w nim
mowa o przeprowadzaniu działań związanych z poszukiwaniem gazu w obszarze
Amu-darii379. Należy dodać, że CNPC wygrał wcześniej kontrakt na eksploatację
zasobów w trzech blokach zagłębia Amu-darii. W październiku 2012 r. oficjalnie
zainaugurowano wydobycie w basenie Amu-darii.
Druga z wymienionych opcji odnosi się do potencjalnej budowy rurociągu
z Kazachstanu do Chin przez Kirgistan. Planowana trasa licząca 70 mil biegłaby z Szymkent w południowym Kazachstanie do miasta Karabałta w Kirgistanie
i docelowo Xinjiangu. Ten projekt zyskuje szerokie poparcie ze strony Kirgistanu, głównie w obliczu pojawiającej się możliwości częściowego uniezależnienia
się importu paliw z Rosji. Z ekonomicznego punktu widzenia dzięki budowie
rurociągu Kirgistan mógłby zaoszczędzać rocznie około 30 mln USD. Transport
ropy koleją to koszty rzędu 40–50 dolarów za tonę, podczas gdy rurociągiem
zaledwie około 10 dolarów380.

Nowe otwarcie w relacjach Turkmenistanu z Chinami
Na głównego partnera Turkmenistanu na płaszczyźnie energetycznej wyrastają
Chiny. Stwarzają one doskonałą alternatywę wobec rosyjskich oraz europejskich
planów eksportu surowców. Chiny pozostają największym handlowym partnerem
Turkmenistanu. W 2011 r. obroty handlowe zamknęły się na poziomie 3,87 mld
Euro (33,6% całości wymiany gospodarczej Turkmenistanu), co spowodowało,
że Chiny wyprzedziły w tym zestawieniu Turcję (1,5 mld Euro, 13,1%) oraz Unię
Sajad, China discuss Turkmenistan gas pipeline with Afghanistan, Khaama Press. Afghan Online Newspaper, 6 VII 2012, http://www.khaama.com/china-discuss-turkmenistan-gas-pipeline-withafghanistan-551/ (27 VIII 2012).
379
Framework for construction of Turkmenistan gas pipeline via Afghanistan to Tajikistan and
China signed, Ministry of Mines, Islamic Republic of Afghanistan, 16 VI 2012, http://mom.gov.af/
en/news/10587 (27 VIII 2012).
380
Kazakh-Kyrgyz-Chinese pipeline safes Kyrgyzstan $30M, Universal Newswires, 7 VIII 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/energy/viewstory.aspx?id=12560 (27 VIII 2012).
378
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Europejską (1,37 mld Euro, 12%). Chiński eksport do Turkmenistanu wyniósł
652 mln Euro (11,3%) i był mniejszy od tureckiego (21,4%), unijnego i rosyjskiego. Chiny były jednocześnie największym importerem towarów z Turkmenistanu (3,2 mld Euro, 56,2%)381.
Główną dziedziną współpracy pozostaje sektor energetyczny. Porozumienie
z 2007 r. o budowie gazociągu i transporcie surowców podpisane przez Chiny
oraz Kazachstan, Turkmenistan i Uzbekistan zakładało eksport 30 mld m³ rocznie do Państwa Środka. Plan przewidywał budowę dwóch równoległych nitek
A i B o długości 1833 km. Pierwszą z nich uruchomiono w grudniu 2009 r.,
a drugą w październiku następnego roku. 26 września 2011 r. China National
Petroleum Corporation oraz KazMunaiGas podpisały porozumienie w sprawie
budowy linii C gazociągu łączącego Kazachstan z Chinami. 21 września CNPC
podpisał analogiczny układ z Uzbekneftegaz w sprawie budowy linii C w sekcji uzbeckiej. Rozpoczęcie prac zaplanowano wówczas na początek 2012 r. Już
w styczniu 2014 r. tą nitką ma popłynąć gaz ziemny382.
23 listopada 2011 r. Chiny i Turkmenistan osiągnęły w Pekinie porozumienie w sprawie ustanowienia długoterminowego i stabilnego strategicznego partnerstwa energetycznego. Turkmenistan zobowiązał się do zwiększenia eksportu
gazu do Chin z poziomu 25 do 65 mld m³ rocznie w najbliższej przyszłości.
To pozwalałoby zaspokajać ponad połowę potrzeb konsumenckich Chin. Porozumienie gazowe było „tylko” jednym z czternastu innych umów podpisanych
w czasie spotkania pomiędzy przewodniczącym ChRL Hu Jintao a prezydentem Turkmenistanu Kurbankułym Berdymuhammedowem. Pozostałe umowy
dotyczyły udzielenia pożyczek na zakup sprzętu do wydobywania ropy i gazu,
współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, uznawania stopni naukowych, zwalczania przypadków prania brudnych pieniędzy oraz terroryzmu383. We
wrześniu 2013 r. w trakcie wizyty Xi Jinpinga w Aszchabadzie zostało podpisane porozumienie pomiędzy CNPC a TurkmenGas w sprawie dostaw gazu. Przy
tej okazji prezydent Turkmenistanu Karbankuły Berdymuhammedow podtrzymał wcześniejsze zobowiązanie, mówiąc o możliwości zwiększenia dostaw gazu

Turkmenistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113457.pdf (19 IV 2013).
382
CNPC and KazMunaiGas sign agreement on Basic principles regarding Line C of Central AsiaChina Gas Pipeline, China National Petroleum Corporation, 29 IX 2011, http://www.cnpc.com.cn/
en/press/newsreleases/CNPC_and_KazMunaiGas_sign_agreement_on_basic_principles_regarding_
Line_C_of_Central_Asia%EF%BC%8DChina_Gas_P.htm?COLLCC=2613501589& (27 VIII 2012).
383
Wu Jiao, Cui Haipei, China, Turkmenistan sign key gas agreement, „China Daily”, 24 XI
2011.
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do Chin do 65 mld m³. Wzajemne uzgodnienia przewidują w tym kontekście
budowę czwartej nitki gazociągu łączącej Chiny z Turkmenistanem do 2016 r.384
Pod koniec lipca 2012 r. w czasie II spotkania w ramach Chińsko-Turkmeńskiego Komitetu Współpracy (China-Turkmenistan Cooperation Committee)
z udziałem wicepremiera Wang Qishana oraz Bajmurata Chodżamuhammedowa podpisano dwa porozumienia w sprawie promowania pragmatycznej współpracy pomiędzy obydwoma krajami. Wang zapowiedział, że Chiny są skłonne
do współpracy z Turkmenistanem w zakresie zwiększenia dostaw gazu do poziomu 44 mld m³ w 2012 r., współpracy w zakresie rozwoju pól gazowych na zachód
od rzeki Amu-daria oraz Południowego Jolotanu i realizacji umowy związanej
z rokrocznym zwiększaniem dostaw gazu z Turkmenistanu o 25 mld m³ 385.
Zbliżenie Turkmenistanu z Chinami budzi zrozumiały niepokój w Moskwie.
„Kommersant Busines Daily” napisał wprost, że może ono wpłynąć na spadek
zainteresowania rosyjskim gazem ze strony Chin po osiągnięciu porozumienia
z Turkmenistanem. Gazeta podała, że Turkmenistan rozpoczął rywalizację gazową z Rosją po doniesieniach Gaffney, Cline&Associates, określających turkmeńskie złoża gazu Południowy Jolotan na poziomie 13–21 bln m³ surowca,
co czyniłoby je drugimi co do wielkości na świecie. To pozwala zaoferować stosunkowo tani surowiec w porównaniu z tym, co przedstawia Rosja. Ta ostatnia
zamierza sprzedawać gaz do Chin w cenie 400 dolarów za tysiąc metrów sześciennych (taką samą jak średnia na rynkach europejskich), podczas gdy Turkmenistan proponuje cenę w granicach 250 dolarów za tę samą wielkość. W zamian
Pekin zgłasza chęć podjęcia inwestycji w złoża Jolotan, gdzie już do tej pory
zainwestował 4 mld USD, oraz wsparcia dla planu zwiększenia przepustowości
centralnoazjatyckiego gazociągu prowadzącego do Chin. Z drugiej strony Turkmenistan może również podjąć dyskusje na temat transkaspijskiego rurociągu
do Europy, który pozwoliłby w większym stopniu uniezależnić się od Rosji.
To budzi jednak również niepokój w Pekinie. Chiński dyplomata, odnosząc się
do tej sprawy, powiedział na łamach wspomnianej gazety, że Chiny nie chcą,
by Turkmenistan budował rurociąg do Unii Europejskiej i tam uzyskiwał inną
cenę za surowiec, gdyż to oznaczałoby wzrost cen również dla nich. Chiny dążą
do przyjęcia większej ilości gazu z Turkmenistanu, dlatego nie są zainteresowane
rozwojem transkaspijskiego połączenia gazowego386.
384

2013.

China, Turkmenistan agree to promote energy cooperation, „People’s Daily” (Xinhua), 4 IX

China-Turkmenistan Cooperation Committee holds 2nd meeting, Xinhua, 27 VII 2012.
China’s interest in Russian gas may decrease after deal with Turkmenistan – paper, RIA Novosti, 24 XI 2011.
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Chiny niewątpliwie przedstawiają dla Turkmenistanu niezwykle perspektywiczny rynek zbytu. Rosnące zapotrzebowanie na gaz w Chinach powoduje,
że mogą się one starać wpływać na realizację innych projektów inwestycyjnych
w regionie, poprzez przedstawianie własnych alternatywnych pomysłów związanych z przesyłem surowców lub zgłaszanie akcesu do przedsięwzięć już podjętych. Należy podkreślić, że Chiny rywalizują z innymi państwami spoza regionu
na wielu płaszczyznach. Dlatego nie wystarczy w tym przypadku koncentrować
się na pojedynczym rywalu, ale należy skupić swoje wysiłki na przedstawianiu
kompleksowych rozwiązań, oferujących najbardziej atrakcyjną ofertę dla centralnoazjatyckich producentów.

IV

TADŻYKISTAN

Skromny potencjał węglowodorowych zasobów mineralnych
Tadżykistan nie posiada znaczących zasobów paliw kopalnych. Osiemnaście złóż
ropy i gazu (głównie Kanibadam, Airitan, Niyazbek, Kichikbel) oraz czterdzieści złóż węgla (m.in. Nazaraylok, Shurab, Fan-Yagnob) nie jest zbyt pokaźnych
rozmiarów.
Pokłady te szacuje się na 12 mln baryłek ropy i 200 mld stóp³ gazu, co w oczywisty sposób nie może zrównoważyć popytu wewnętrznego wynoszącego odpowiednio 29 tys. baryłek ropy dziennie oraz 41,3 mld stóp³ gazu rocznie387.
Tadżyckie ministerstwo ds. energii i przemysłu szacuje krajowe zasoby gazu
na poziomie aż 3 bln m³ 388.
Tabela 12. Produkcja elektryczności, ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla w Tadżyki
stanie (2012)
Państwo
Tadżykistan

Produkcja
elektryczności
(w mld kWh)
17,0

Produkcja ropy
naftowej
(w mln ton)
0,03

Produkcja gazu
ziemnego
(w mld m³)
0,01

Produkcja węgla
(w mln ton)
0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Interstate Statistical Committee of the Common
wealth of Independent States, http://www.cisstat.com/eng/index.htm (13 IX 2013)
387
V. Krishnaswamy, G. Stuggins, Private Sector Participation in the Power Sector in Europe and
Central Asia. Lessons from the Last Decade, World Bank Working Paper No. 8, Washington 2003, s. 97.
388
S. Mekhtan, Development of Tajikistan’s oil and gas industry, Central Asia Online, 14 VII
2008, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/2008/07/14/feature-04 (19 IX 2012).
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Ta sytuacja może się jednak diametralnie zmienić, jeśli potwierdziłyby się
informacje zagranicznych koncernów prowadzących poszukiwania węglowodorów na terytorium Tadżykistanu. W lipcu 2008 r. kanadyjski Tethys Petroleum
Ltd. ogłosił, że zamierza zainwestować w sektor naftowy i gazowy w Tadżykistanie, po tym, jak zależna od niego spółka Kulob Petroleum Ltd. uzyskała zgodę
na prowadzenie poszukiwań na obszarze pięciu pól gazowych w tym kraju. Szacowano, że tamtejsze złoża mogą zawierać około 1,5 bln m³ gazu389.
Prawdziwe rewelacje pojawiły się 19 lipca 2012 r., kiedy prezes Tethys Petroleum CEO dr David Robson ogłosił, że Tadżykistan może posiadać złoża ropy i gazu
znacznie większe aniżeli zasoby brytyjskiej części Morza Północnego. Wedle szacunków na obszarze 35 tys. km², gdzie swoje poszukiwania prowadził Tethys, mogą
się znajdować pokłady odpowiadające 27,5 mld ekwiwalentu ropy. Potencjalne rezerwy w Bokhtar mogą wynosić nawet 114 bln stóp³ gazu oraz 8,5 mld baryłek
ropy i kondensatu. Pierwsze odwierty zaplanowano na 2013 r. Tethys zapowiedział
wtedy, że zamierza wykorzystać również potencjał produkcyjny w Beshntak390.
Gdyby te rewelacje się potwierdziły, Tadżykistan trafiłby do ścisłej czołówki
krajów dysponujących największymi rezerwami gazu ziemnego na świecie. Należy jednak pamiętać, że wspomniane zasoby znajdują się w pobliżu rzeki Amu-daria, co sprawia, że ich potencjalna eksploatacja mogłaby się spotkać ze sprzeciwem ze strony krajów sąsiednich, przede wszystkim Uzbekistanu i Afganistanu.
Przedsięwzięcie może zyskać silnego sojusznika w Chinach, które są zainteresowane zwiększaniem importu surowców z tej części świata. Potwierdzeniem
rosnącego zaangażowania w tę sprawę jest fakt, że w grudniu 2012 r. chiński
China National Petroleum Corporation oraz francuski Total uzgodniły warunki
przystąpienia do projektu firmowanego przez Tethys. Obydwie firmy przejęły
po jednej trzeciej udziałów w projekcie Bokhtar, będącym własnością Tethys Petroleum. Nowi partnerzy mieli zapłacić około 60 mln USD na pokrycie dwóch
trzecich kosztów poniesionych wcześniej przez Tethys na realizację projektu,
jak również na przyszłe wydatki391. W lutym 2013 r. agencja Bloomberg podała,
że koncern Total, współpracujący z Tethys i China National Petroleum Corporation, zamierza wydobywać gaz ziemny z przeznaczeniem go na eksport do Chin.
Pisano przy okazji, że pomyślny rozwój sektora gazowego w Tadżykistanie,
Ibidem.
Tethys Petroleum Limited: Tajikistan Resource Upgrade 27.5 Billion BOE, Tethys Petroleum,
19 VII 2012, http://www.tethyspetroleum.com/tethys/newscontent.action?articleId=2341092 (19 IX
2012).
391
E. Gismatullin, Total, CNPC Join Tethys Petroleum in Tajikistan Exploration, Bloomberg,
21 XII 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-12-21/total-cnpc-join-tethys-petroleum-in-tajikistan-oil-exploration.html (9 I 2013).
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który do tej pory charakteryzował się niskim wydobyciem węglowodorów, mógłby w dalszej perspektywie hamować ambicje Rosji w kontekście dostaw surowcowych do Chin392.
Optymistyczne prognozy przyćmiewa jednak fakt wcześniejszych doświadczeń Gazpromu w Tadżykistanie. 10 czerwca 2008 r. rząd w Duszanbe podpisał
porozumienie z OJSC Gazprom w sprawie poszukiwań ropy i gazu. Gazprom
zobowiązał się wówczas do przeprowadzenia w ciągu kolejnych pięciu lat badań geologicznych w Sargazon, Rengan, Sarikamysh oraz West Shohambary.
Wzajemna współpraca z Rosjanami sięga 2003 r. Licencje do podjęcia badań
geologicznych na obszarach Sargazon oraz Rengan zostały wydane już w grudniu 2006 r. Wedle szacunków eksplorowane złoża mogą zawierać odpowiednio
30 i 35 mld m³ gazu393. W 2010 r. koncern rozpoczął wydobycie gazu z pola Sarikamysh, które miało zawierać 60 mld m³ surowca, czyli ilości wystarczającej
do tego, by Tadżykistan stał się niezależny na pięćdziesiąt lat. Potem mówiono,
że są to rezerwy trzykrotnie mniejsze. Niemniej prowadzone w ciągu dwóch
kolejnych lat odwierty nie przyniosły oczekiwanego skutku. Nieprawdopodobna wręcz w tym kontekście wydawała się informacja tadżyckiej agencji Ozodagon z marcu 2013 r., mówiąca o tym, że Gazprom znalazł rezerwy 11 bln m³
gazu, czyli większe aniżeli w sąsiednim Uzbekistanie. Działalność Gazpromu w Tadżykistanie wynika – jak sugerował jeden z ośrodków analitycznych
przy rosyjskiej Dumie – z geopolitycznych przesłanek, a nie ekonomicznych
korzyści394.

Problem wody w Azji Centralnej
To, co Tadżykistan posiada na pewno, to ogromne rezerwy w wykorzystywaniu
energii wodnej. Podobnie duży potencjał w odniesieniu do perspektyw rozwojowych hydroenergetyki przedstawia Kirgistan. Gospodarki centralnoazjatckie pozostają uzależnione od wody, która ma kolosalne znaczenie dla rozwoju rodzimych
E. Gismatullin, Total Targets Tajik Gas Linked to Largest Turkmenistan Field, Bloomberg, 20 II
2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-02-20/total-s-tajik-move-aims-for-gas-from-same-basinas-turkmen-giant.html (30 III 2013).
393
OAO Gazprom and Tajikistan sign agreement concerning geological study of underground
resources, Gazprom International, 10 VI 2008, http://gazprom-international.com/en/news-media/articles/oao-gazprom-and-tajikistan-sign-agreement-concerning-geological-study (19 IX 2012).
394
K. Parshin, Tajikistan: Just How Much Energy Does Dushanbe Have?, Eurasianet.org, 18 III
2013, http://www.eurasianet.org/node/66705 (30 III 2013).
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sektorów energetycznych, jak również rolnictwa. Potencjał ten jest na razie wykorzystywany w bardzo skromnym wymiarze. Obecnie zużywa się tylko około 8%
potencjału hydroenergetycznego basenu Amu-darii, z czego prawie 90% znajduje
zastosowanie w rolnictwie. Wzrost demograficzny i rozwój gospodarczy uwypukla
potrzeby zrównoważenia tych dwóch przestrzeni395.
Tabela 13. Dostępność energii pierwotnej w krajach Azji Centralnej w podziale na nośniki (MTOE, jednostki naturalne)
Produkcja
energii z paliw
kopalnych MTOE
(Total Fossil Fuel
MTOE)

Węgiel MTOE
(Coal MTOE)

Gaz ziemny
MTOE
(Gas MTOE)

Ropa naftowa
MTOE (Crude
Oil MTOE)

Potencjał wody
TWh/rocznie
(Hydro-Potential
TWh/year)

26 900

24 300

1 100

1 500

27

Kirgistan

591

580

6

5

163

Tadżykistan

507

500

2

5

317

Turkmenistan

2 327

0

15

2 252

2

Uzbekistan

4 409

2 851

82

1 476

15

Państwo

Kazachstan

Źródło: C. Bösch, River Basin Management in Central Asia. Challenges and Opportunities,
World Bank, Central Asia Regional Office, Almaty, Water Week, 19 II 2009
MTOE (ang. million tonne of oil equivalent) – jednostka ekwiwalentu energii, odpowiadająca
zużyciu miliona ton oleju

Energetyka wodna polega na pozyskiwaniu energii wód i jej przetwarzaniu
na energię mechaniczną oraz energię elektryczną, dzięki wykorzystaniu turbin
wodnych, hydrogeneratorów, jak również innych urządzeń w elektrowniach wodnych. Hydroenergetyka pozostaje jednym z najczystszych (ekologicznych), jak
również najtańszych źródeł energii. Pozwala jednocześnie w miarę szybko uzupełniać niedobory w bilansie paliwowym. Nie ma wątpliwości, że wzrastające
zapotrzebowanie na wodę może zaostrzyć konflikty pomiędzy krajami w regionie Azji Centralnej. Katastrofy naturalne związane z brakiem wody wpływają na stan bezpieczeństwa kraju i stanowią poważną przeszkodę w budowaniu
zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Niedobory wody wpływają na wielkość produkcji rolnej, a w dalszej perspektywie na wyższe ceny artykułów żywnościowych. Woda odgrywa istotną rolę także w zakresie produkcji
Enhancing Security in Afghanistan and Central Asia through Regional Cooperation on Water.
Amu Darya Basin Consultation Report, European Parliament, Brussels, 7 XII 2010, s. 4.
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biopaliw. Pozostaje niezbędnym elementem rozwoju wszystkich sektorów gospodarki krajowej, także w dziedzinach związanych z energetyką. Jest ona ważnym elementem do zasilania instalacji w elektrowniach.
W okresie sowieckim problem związany z niedoborami wody nie uwidaczniał
się w całej rozciągłości ze względu na funkcjonowanie w jednym organizmie
państwowym. Dzięki temu przepływ energii następował stosunkowo płynnie.
Woda docierała bez większych przeszkód ze wschodu na zachód. W ramach wymiany regiony wschodnie otrzymywały z zachodu ropę, gaz, węgiel oraz żywność, gdzie było ich pod dostatkiem. Po upadku Związku Radzieckiego system
ten się załamał, uwypuklając problem związany z dystrybucją wody. Dzięki rozbudowie infrastruktury pozwalającej na kontrolę przepływu wody Afganistan,
Kirgistan i Tadżykistan mogą znacząco ograniczyć ilości wody w zachodnich
obszarach regionu Azji Centralnej. Regulacja wody w tym kontekście może
wpływać zarówno na bezpieczeństwo energetyczne, jak i żywnościowe innych
państw, a także zmiany klimatyczne oraz środowiskowe, będące następstwem
susz lub powodzi. Zważywszy, że dwie wielkie rzeki Syr-daria i Amu-daria mają
swoje źródła w górach Kirgistanu i Tadżykistanu, nie ulega wątpliwości, że musi
to wpływać na postawy krajów sąsiednich lokujących się w ich dolnym biegu.
Ta pierwsza przepływa przez terytorium Tadżykistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu. Wiele rzek w Kirgistanie, w tym największa Naryn, stanowią dopływy Syr-darii, co sprawia, że odgrywa on kluczową rolę w kontrolowaniu przepływów
wód. Druga z rzek, Amu-daria, przepływa przez Afganistan, Tadżykistan i dalej
przez Uzbekistan i Turkmenistan.
Pojawia się tu zasadniczy konflikt interesów pomiędzy krajami leżącymi
w górnym (upstream) i dolnym (downstream) biegu przepływu rzek. Możliwość
regulacji oraz zarządzania przebiegiem wód przez Kirgistan i Tadżykistan ma
szczególnie istotne znaczenie dla poprawy ich bezpieczeństwa energetycznego,
dzięki możliwościom produkcji dodatkowej energii. Pozostałe kraje regionu, takie jak Kazachstan, Turkmenistan i Uzbekistan, podkreślają z kolei znaczenie systemów irygacyjnych dla rozwoju własnych sektorów związanych z rolnictwem.
Zapowiedzi budowy tam Kambarata, kaskady elektrowni wodnych w górnym
biegu rzeki Naryn w Kirgistanie, a także tamy Rogun w Tadżykistanie budzą
ich zrozumiały sprzeciw. Państwa te za wszelką cenę starają się przeciwdziałać
planom rozwoju sektora hydroenergetycznego w Tadżykistanie i Kirgistanie396.
Szerzej na temat lokalnych konfliktów o zasoby wodne w Azji Centralnej zob.: A. Cieślewska,
A. Makowska, Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu
Azji Centralnej, Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Warszawa 2012.
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Kazachstan, Turkmenistan i Uzbekistan od lat zabiegają, by nowe rozwiązania uwzględniały interesy wszystkich państw regionu. Podczas spotkania prezydentów Uzbekistanu i Kazachstanu Islama Karimowa i Nursułtana Nazarbajewa
w Astanie we wrześniu 2012 r. ten pierwszy zaznaczył wyraźnie, że zasoby wody
mogą się stać problemem w przyszłości, wywołując napięcia nie tylko w regionie, ale na każdym kontynencie. Podkreślił jednocześnie, że zmniejszenie dostaw
wody niesie z sobą widmo potencjalnego konfliktu pomiędzy krajami w regionie
oraz stwarza zagrożenie dla stabilności wewnątrz kraju397.
Wspomniany temat ponownie się pojawił na początku października 2012 r.
w czasie wizyty prezydenta Karimowa w Turkmenistanie. Wydane wówczas
wspólne oświadczenie prezydentów Uzbekistanu i Turkmenistanu, Islama Karimowa oraz Kurbankuły Berdymuhammedowa, mówiło o tym, że transgraniczne zasoby wodne powinny być uregulowane na podstawie określonych
norm i zasad prawa międzynarodowego, biorących pod uwagę interesy wszystkich krajów regionu398.
Uzbekistan powołuje się na zapisy porozumienia Agreement On Cooperation
in the Field of Joint Water Resources Management and Conservation of Inter
state Sources, podpisanego w lutym 1992 r. w Ałmaty przez pięć krajów Azji
Centralnej. Dokument mówił o równych prawach i zobowiązaniu tych państw
do racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony zasobów wodnych. Uznawał
również współzależność interesów wszystkich republik w rozwiązywaniu problemów w zakresie wspólnego wykorzystywania wody. Każda ze stron zobowiązywała się do zapobiegania na własnym terytorium jakimkolwiek działaniom
sprzecznym z interesami innych stron porozumienia, szczególnie tym odnoszącym się do naruszania ustalonych zasad przepływu oraz zanieczyszczeń zasobów
wodnych. Rozwiązywaniem problemów w zakresie regulacji, racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony zasobów wodnych miała się zająć specjalnie do tego
powołana międzypaństwowa komisja koordynująca zarządzanie zasobami wodnymi (Iterstate Coordinating Water Management Commission)399.

397

2012.

R. Nurshayeva, Uzbek leader sounds warning over Central Asia water disputes, Reuters, 7 IX

Turkmen, Uzbek presidents condemn Rogun construction, Universal Newswires, 2 X 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12912 (5 X 2012).
399
Agreement Between the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kirgyzstan, the Republic of
Uzbekistan, the Republic of Tajikistan and Turkmenistan On Cooperation in the Field of Joint Water
Resources Management and Conservation of Interstate Sources, 18 II 1992, http://www.ce.utexas.
edu/prof/mckinney/papers/aral/agreements/ICWC-Feb18-1992.pdf (26 X 2012).
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Regulacja wód podejmowana przez Tadżykistan oraz Kirgistan zagraża w dużym stopniu uprawom bawełny w krajach sąsiednich. Woda potrzebna jest bowiem do nawadniania tamtejszych pól. Dla Uzbekistanu i Turkmenistanu sprawa
ma priorytetowe znaczenie z uwagi na rolę, jaką odgrywa przemysł bawełniany
w ich gospodarkach. Obydwa kraje pozostają ważnymi eksporterami bawełny
na rynki zagraniczne. Szczególnie duże zainteresowane importem bawełny z republik centralnoazjatyckich wyrażają Chiny. To nie stanowi zaskoczenia, biorąc pod uwagę, że są one największym na świecie producentem, konsumentem
oraz importerem bawełny. W sezonie 2012/2013 (począwszy od początku lipca
do końca czerwca) wyprodukowały ponad 7,2 mln ton metrycznych bawełny,
konsumując w tym samym czasie ponad 8,2 mln ton metrycznych. Import wyniósł ponad 5,3 mln ton metrycznych400.
Ważne miejsce wśród importerów bawełny do Chin odgrywa Uzbekistan, który zajmuje w tym zestawieniu trzecią lokatę, po Stanach Zjednoczonych oraz
Indiach. W sezonie 2010/2011 tylko na sam Uzbekistan przypadało 210,5 tys.
ton, wobec 2,6 mln ton importowanych łącznie przez Chiny401. Turkmenistan
również pozostaje znaczącym eksporterem bawełny. Dodatkowo przedstawia interesujące perspektywy współpracy dla zagranicznych przedsiębiorstw. Zamierza
bowiem w latach 2012–2016 przyciągnąć zagraniczne inwestycje w celu wsparcia, wartego ponad jeden mld USD, programu rozwojowego przemysłu bawełnianego. Od czasu uzyskania niepodległości w 1991 r. turkmeńskie inwestycje
w rozbudowę nowych fabryk tekstylnych oraz modernizację starych wyniosły
1,3 mld USD. Z tej kwoty 300 mln stanowiły zagraniczne inwestycje. O potencjale tkwiącym w tym sektorze niech świadczy także fakt, że w 2012 r. Turkmenistan przeznaczył pod uprawy bawełny 550 tys. ha ziemi402. W tej sytuacji
jest niemal pewne, że Chiny będą bacznie przyglądały się planom rozwoju tego
sektora zarówno w Uzbekistanie, jak i Turkmenistanie.

Cotton: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture (USDA), Foreign
Agricultural Service, Office of Global Analysis, X 2012, http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf (19 X 2012).
401
Global Trade Atlas, za: M.M. Meador, Wu Xinping, Cotton and Products Annual. China –
Peoples Republic of, USDA, Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network,
5 III 2012.
402
M. Gurt, D. Solovyov, Turkmenistan plans $1 billion expansion of cotton industry, Reuters,
17 X 2012.
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Perspektywy rozwoju sektora hydroenergetycznego
w Tadżykistanie
Na obecnym etapie zarówno Tadżykistan, jak i Kirgistan przedstawiają wyjątkowy
potencjał w odniesieniu do rozwoju energetyki wodnej. Posiadane zasoby wody
stwarzają duże możliwości w zakresie produkcji, jak również eksportu energii
elektrycznej do innych państw. Tadżykistan zajmuje ósmą lokatę na świecie pod
względem wielkości zasobów wodnych. Potencjał tadżyckiej hydroenergetyki
określa się na poziomie 527 mld kWh w ciągu roku, jednak z tego wykorzystuje
się zaledwie 3%403. Całkowita długość około 947 rzek występujących w tym kraju
(liczących co najmniej 10 km) wynosi 28,5 tys. km, co oznacza, że stanowią one
blisko 60% zasobów wodnych całej Azji Centralnej. Wśród najdłuższych rzek
wymienia się Piandż (długość na terytorium Tadżykistanu – 921 km), Amu-darię
(65 km), Syr-darię (185 km), Zerawszan (306 km), Bartang-Murgab (491 km),
Wachsz (524 km), Kafirnigan (387 km) oraz Gunt (296 km)404. Prawie całość
elektryczności wytwarzanej w Tadżykistanie pochodzi z energetyki wodnej. Tak
duże uzależnienie od hydroenergetyki sprawia, że pojawiają się liczne problemy
związane ze znacznymi nadwyżkami energii elektrycznej w sezonie letnim i jej
deficytem w okresie zimowym. Przed Tadżykistanem stoi zatem konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii w zimie.
Tadżykistan w miarę swoich możliwości stara się rozbudowywać hydroelektrownie. Zgodnie z danymi tadżyckiego ministerstwa ds. energii i przemysłu
w kraju funkcjonują w sumie 282 małe hydroelektrownie o łącznych mocach
25,2 tys. kW. Łączne moce 17 nowych niewielkich hydroelektrowni oddanych
do użytku w 2012 r. wynoszą 1,8 tys. kW. Wcześniej ministerstwo informowało,
że do 2015 r. zamierza wybudować 70 nowych małych hydroelektrowni. W lutym
2013 r. podano, że w budowie jest kolejnych 14 hydroelektrowni. Tym samym
do końca roku ich ogólna liczba powinna wzrosnąć do 296405. By znacząco zwiększyć swój potencjał w zakresie wykorzystania energii wodnej i móc skutecznie regulować przepływy wód, Tadżykistan potrzebuje jednak przede wszystkim średnich i dużych hydroelektrowni. Hydroelektrownia Nurek na rzece Wachsz jest
Spurring on Industrial Growth while Boosting Energy Production, „The European Times –
Tajikistan”, 2012, s. 55, http://www.european-times.com/archive/tajikistan/ (18 X 2012).
404
Tajikistan in Figures, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, mfa.tj/index.
php?node=article&id=173 (18 X 2012).
405
A. Jafarova, Tajikistan building 14 small hydropower plants, AzerNews, 15 II 2013, http://
www.azernews.az/region/49763.html (30 III 2013).
403

174

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

obecnie największym obiektem tego typu w Azji Centralnej. Jej moce wynoszą
3 GW, co sprawia, że dostarcza ona 75% elektryczności w kraju. Ważne miejsce zajmują również hydroelektrownie Sangtuda 1 oraz Sangtuda 2 znajdujące się
na południe od Duszanbe. Po uruchomieniu czterech bloków w Sangtuda 1 łączne
moce obiektu wzrosły do 670 MW. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu
finansowemu Rosjan. Druga z hydroelektrowni, Sangtuda 2, została z kolei uruchomiona w 2011 r. Jej moce wynoszą 220 MW, dostarcza również 1 mld kWh
elektryczności. W tym przedsięwzięciu partycypował Iran, który zainwestował
145,4 mln USD. Pozostała część sumy 32,3 mln USD pochodziła od samego
Tadżykistanu. Na mocy osiągniętych uzgodnień siłownia będzie eksploatowana
przez Iran przez 12,5 roku, by potem przejść pod kontrolę Duszanbe.
Oprócz tych inwestycji Tadżykistan stara się również ponownie zrealizować
plan budowy elektrowni wodnej Rogun na rzece Wachsz, znajdującej się około
70 km na wschód od Duszanbe. Budowę zainicjowano już w 1976 r., jednak
w okresie późniejszym zarzucono realizację tego projektu. Przewidywane moce
obiektu po uruchomieniu mogłyby wynieść 3,6 GW, co czyniłoby ją największą
centralnoazjatycką hydroelektrownią406. Trudna sytuacja energetyczna sprawia,
że Tadżykistan stara się co jakiś czas powracać do pomysłów inwestycyjnych
z czasów sowieckich. W ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej padają głosy sugerujące podjęcie na nowo tej inwestycji. Plan zakłada stworzenie największej
na świecie tamy o wysokości 335 m. Wiąże się to jednak z ogromnymi wydatkami finansowymi. Tylko realizacja pierwszej fazy projektu, który pozwalałby
zaspokajać lokalne zapotrzebowanie na elektryczność, wymaga pozyskania środków na poziomie 800 mln USD. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się
na 4 mld USD. Skromny roczny budżet państwa wynoszący zaledwie około jednej czwartej tej sumy skłonił prezydenta Emomali Rahmona do podjęcia apelu,
by każda rodzina zakupiła udziały o wartości prawie 700 dolarów. Argumentowano przy tej okazji, że ich zakup stałby się wyrazem postawy patriotycznej407.
W 2011 r. rząd Tadżykistanu zainicjował akcję zbierania funduszy na budowę
tamy Rogun poprzez wydawanie specjalnych obligacji w państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach. Kampania krajowa zmierzająca do przekonania
zwykłych obywateli do ich zakupu nie przyniosła jednak zamierzonego skutku.
Niski popyt na akcje wynikał zapewne ze zbyt wygórowanej ceny wynoszącej
21 dolarów za jedną jednostkę, co odpowiadało średniej tygodniowej pensji
Eighth in the World in Hydropower Resources, „The European Times – Tajikistan”, 2012,
s. 56, http://www.european-times.com/archive/tajikistan/ (18 X 2012).
407
R. Demytrie, Tajikistan looks to solve energy crisis with huge dam, BBC, 23 III 2010.
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w kraju. Początkowo strategia rządu wydawała się słuszna, zważywszy, że po jej
uruchomieniu w styczniu 2011 r. przez kilka kolejnych miesięcy sprzedaż akcji
cieszyła się dużym powodzeniem. Niedługo potem nastąpiło jednak załamanie,
w rezultacie czego nadal pozostało ponad 3 mln spośród 5 mln akcji przeznaczonych do sprzedaży408. Działania związane z budową tamy Rogun miały na celu
uzyskanie większej niezależności energetycznej przez Tadżykistan. Wspomniana
inwestycja posiada duże znaczenie w kontekście zabezpieczenia energetycznego
kraju. Tadżykistan w ogromnym stopniu pozostaje bowiem zależny od dostaw
energii z krajów sąsiednich, głównie Uzbekistanu oraz Turkmenistanu. Słabo
rozwinięta infrastruktura krajowa nie pozwala w pełni wykorzystywać potencjału wody.
Częściowemu rozwiązaniu tych kwestii służy uczestnictwo Tadżykistanu
i Kirgistanu w projekcie CASA 1000, związanym z budową sieci przesyłu energii z Azji Centralnej do Pakistanu i Afganistanu. Plan obejmuje eksport letniej
nadwyżki energii z Kirgistanu i Tadżykistanu do Pakistanu i Afganistanu. Tadżykistan planuje eksport energii z wykorzystaniem tamy Rogun. W grudniu 2011 r.
Bank Światowy ogłosił, że przeznaczy jeden mld USD na budowę sieci CASA
1000. Z tej kwoty 200 mln zostanie zainwestowane w Kirgistanie, a 250 mln USD
w Tadżykistanie. Ponadto pożyczki w wysokości 350 mln i 200 mln USD trafią
odpowiednio do Afganistanu i Pakistanu409.
27 października 2011 r. oficjalnie uruchomiono linię elektryczną o napięciu 220 kV na długości 281 km (118 km na terytorium Tadżykistanu, 163 km
w Afganistanie) z tadżyckiej elektrowni Sangtuda 1 do Puli Khurmi w prowincji
Baghlan w Afganistanie. Realizacja projektu sfinansowanego przez Asian Development Bank (ADB), OPEC Fund for International Development (OFID), Islamic Development Bank (IsDB), Afghanistan Reconstruction Trust Fund oraz
rządy Tadżykistanu i Afganistanu (56,5 mln USD) została podjęta w 2009 r.410
Budowa linii przesyłowych do Afganistanu stanowi pierwszy krok w zdobywaniu rynków azjatyckich przez Tadżykistan. Aktualnie bowiem to Uzbekistan
rozdaje karty na polu eksportu energii, zaopatrując w elektryczność Afganistan.
W ciągu kilku lat sytuacja powinna się jednak diametralnie zmienić na korzyść
Tajik government puts end to Rogun share sales, Universal Newswires, 20 XI 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/general/viewstory.aspx?id=13192 (20 XI 2012).
409
World Bank anticipates $1B investment in CASA-1000, Universal Newswires, 19 XII 2011,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/tajikistan/energy/viewstory.aspx?id=10964 (18 IX
2012).
410
K. Nabizada, Tajikistan–Afghanistan power transmission line officially inaugurated, „Khaama
Press. Afghan Online Newspaper”, 28 X 2011, http://www.khaama.com/tajikistan-afghanistan-power-transmission-line-officially-inaugurated-365/ (18 IX 2012).
408
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innego eksportera, Tadżykistanu. Niewątpliwym atutem będzie rozwój elektrowni wodnych wytwarzających tanią energię, co znacznie utrudni Uzbekistanowi
rywalizację o nowe rynki.

Przerwy w dostawach energii z Uzbekistanu
Ograniczenia w dostawach gazu oraz wojny cenowe z Uzbekistanem prowadzą
do określania przez Tadżykistan nowych kierunków pozyskiwania energii. W listopadzie 2009 r. Uzbekistan odciął Tadżykistan od zewnętrznego źródła elektryczności. Kolejny kryzys energetyczny z kwietnia 2012 r. związany z okresowym wstrzymaniem dostaw gazu z Uzbekistanu zmusił do przestawienia się
w większym stopniu na węgiel. We wrześniu 2012 r. tadżycki minister energii
i przemysłu zapowiedział, że rodzimi producenci węgla podwoją wydobycie
w porównaniu z 2011 r. W okresie styczeń-wrzesień wydobycie węgla wyniosło
300 tys. ton, co oznacza, że było wyższe aż o 75% w porównaniu z analogicznym
okresem w roku poprzednim411.
Zmieniająca się polityka cenowa na rynkach surowcowych nie sprzyja Tadżykistanowi. Ceny gazu pochodzącego z Uzbekistanu systematycznie rosły
w ostatnich latach, średnio o kilkadziesiąt procent rocznie. W styczniu 2011 r. Tadżykistan podpisał porozumienie z Uzbekistanem, które określiło wysokość cen
za importowany gaz. Zgodnie z nim wysokość opłaty od kwietnia do grudnia ustalono na poziomie 262 dolary za tysiąc metrów sześciennych gazu. Za pierwszy
kwartał 2011 r. Tadżykistan miał płacić 227,85 dolarów. Tym samym złagodzono
nieco wzrost stawek z poprzednich lat. W 2010 r. cena wynosiła 240 dolarów,
co oznaczało, że i tak była niższa niż dla Europy, gdzie średnio płacono 340,77
dolarów412. W trzecim kwartale 2011 r. ceny zostały jednak podniesione, mimo
obowiązującego wcześniej porozumienia. Od 1 lipca Tadżykistan musiał płacić
już 284,33 dolary, o ponad 14% więcej niż do tej pory. Prezes Eurasia Forecasting
at Exclusive Analysis Alisa Lockwood wskazywała na polityczne motywacje uzbeckich władz, które odpowiedziały w ten sposób na projekt budowy tamy Rogun
w Tadżykistanie413. W rezultacie w 2011 r. Tadżykistan płacił odpowiednio 227,85
Tajik coal industry on target to increase output 200%, Universal Newswires, 28 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12892 (1 X 2012).
412
Tajikistan, Uzbekistan reach deal on 2011 Uzbek gas imports, Universal Newswires, 7 I 2011,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=2874 (19 IX 2012).
413
Uzbekistan raises gas prices for Tajikistan, Interfax, 3 VIII 2011.
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dolarów za tysiąc metrów sześciennych gazu w pierwszym kwartale, 249,19 dolarów w drugim, 284,33 dolarów w trzecim i wreszcie 311 dolarów w czwartym.
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. dostawy gazu z Uzbekistanu zostały jednak po raz
kolejny wstrzymane, pomimo porozumienia ze stycznia 2012 r. Zgodnie z planem Tadżykistan zamierzał nabyć około 200 mln m³ w 2012 r. od Uzbekistanu414.
Przyczyną wstrzymania dostaw mogły być tym razem kontrowersje wokół zapory
Farad w północnym Tadżykistanie. W 1933 r. obszar ten został wydzierżawiony
przez Uzbekistan na czterdzieści lat. Pomimo upływu wspomnianego okresu nadal zajmował on jednak ten obszar. Uzbekistan domaga się pełnych praw do tamy,
podczas gdy Tadżykistan postrzega to jako próbę oderwania części własnego terytorium. W wyniku tych zawirowań dopiero po dwóch tygodniach wznowiono
dostawy gazu na mocy podpisanego 11 kwietnia porozumienia. Tadżykistan zagwarantował sobie dostawy 155 mln m³ gazu do końca roku w cenie 264 dolary
za każdy tysiąc metrów sześciennych surowca. W pierwszych trzech miesiącach
importował po 15 mln m³ 415. Stałą praktyką pozostaje to, że obydwa państwa rokrocznie negocjują ceny. Zapowiedź Uzbekistanu z grudnia 2012 r., że od nowego
roku nie będzie zaopatrywał Tadżykistanu w gaz, stanowiło potwierdzenie dotychczasowej taktyki działania w tej materii. Uzbekistan przy tej okazji poinformował
również o zmniejszeniu wielkości dostaw gazu do Rosji w 2013 r. z 9 do 7,5 mld m³
przy stawce cenowej 253 dolary za tysiąc metrów sześciennych416.

Rosyjskie inwestycje w tadżycką hydroenergetykę
Tadżykistan może liczyć na wsparcie Moskwy w konfrontacji z Uzbekistanem
w kontekście budowy zapory Rogun. Poparcie dla tego przedsięwzięcia, jak
również zapowiedź realizacji innych projektów inwestycyjnych to w dużej mierze rezultat zgody Tadżykistanu na wydzierżawienie Rosjanom bazy wojskowej
w Duszanbe.
Rosja posiada ugruntowaną pozycję na tadżyckim rynku energetycznym. Tadżykistan pozostaje w ogromnym stopniu uzależniony od importu ropy i produktów naftowych z Rosji. W 2012 r. import z Rosji pokrywał 62,7% tadżyckiego
P. Chorshanbiyev, Uzbekistan stops gas shipments to Tajikistan, ASIA-Plus News Agency,
25 III 2012.
415
R. Kozhevnikov, Uzbekistan resumes gas supplies to Tajikistan, Reuters, 16 IV 2012.
416
Uzbekistan to cut gas to Tajikistan, reduce supplies to Russia, Universal Newswires, 26 XII
2011, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13382 (9 I 2013).
414
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zapotrzebowania, o 20% mniej niż w roku poprzednim. Było to spowodowane tym,
że Turkmenistan w tym samym czasie zwiększył swój udział w tadżyckim imporcie
paliw z 11% (2011) do 19,8% (2012). Tadżykistan, dzięki własnej produkcji, jest
w stanie zaspokoić zaledwie 2% zapotrzebowania na produkty naftowe. W latach
1995–2010 był zwolniony z rosyjskich opłat celnych na ropę i gaz. 1 maja 2010 r.
Moskwa zmieniła jednak dotychczasowe zasady i zrezygnowała ze zwolnień podatkowych. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen paliw w roku następnym417. W ciągu kolejnych dwóch lat Rosja sukcesywnie podnosiła cła na produkty naftowe, co wkrótce znalazło odzwierciedlenie w wyższych cenach żywności
i benzyny w tej ubogiej republice. Na mocy podpisanego w październiku 2012 r.
porozumienia Rosjanie ponownie zgodzili się na dostarczanie wolnych od podatku
produktów naftowych do Tadżykistanu od 2013 r.418 W opinii ekspertów pozwoli
to zaoszczędzić tadżyckim obywatelom około 200 do 350 mln USD419. Podczas
wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa w Duszanbe
w styczniu 2013 r. Rosja i Tadżykistan zapowiedziały podpisanie do końca marca
porozumień w sprawie bezcłowych dostaw artykułów ropopochodnych do Tadżykistanu oraz w kwestii tadżyckiej migracji zarobkowej do Rosji420. Rosja zobowiązała się do wsparcia sumą 5 mln USD współpracy z Tadżykistanem związanej
z przeciwdziałaniem nielegalnemu handlowi narkotykami. Zasygnalizowała ponadto włączenie się w plany budowy hydroelektrowni w Tadżykistanie. Te kwestie
pozostają niezwykle istotne, zważywszy, że większość dostaw paliw do Tadżykistanu i Kirgistanu jest zwolniona z ceł eksportowych. W tej sytuacji każdorazowe
zapowiedzi Rosji o objęciu całości eksportowanych paliw do tych krajów cłami
eksportowymi wiążą się automatycznie z podniesieniem cen detalicznych dla zwykłych konsumentów i znaczącym osłabieniem pozycji władz centralnych w tych
państwach. W odniesieniu do drugiej sprawy należy zauważyć, że gospodarki Tadżykistanu i Kirgistanu pozostają w ogromnym stopniu uzależnione od środków finansowych dostarczanych przez migrantów. Ich wartość stanowi odpowiednio 47%
PKB Tadżykistanu oraz 29% PKB Kirgistanu421. Porozumienie rosyjsko-tadżyckie
417
Z. Ergasheva, Russia raises gasoline tariff for Tajikistan again, ASIA-Plus News Agency,
2 X 2012.
418
P. Chorshanbiyev, Tax-free Russian gasoline deliveries to Tajikistan will start next year,
ASIA-Plus News Agency, 8 X 2012.
419
A. Sodiqov, Russia Keeps Military Base in Tajikistan Until 2042, Central Asia-Caucasus Institute, 17 X 2012, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5857 (26 X 2012).
420
Tajikistan, Russia to sign agreements on migration, duty-free deliveries of oil products in Q1
2013, 18 I 2013, Central Asian News Service, http://en.ca-news.org/news:520145 (20 I 2013).
421
Central Asian migrants benefit most from working abroad, Universal Newswires, 27 XII 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13392 (9 I 2012).
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z października 2012 r. mówiło o przedłużeniu pobytów i pozwoleń na pracę dla
obywateli Tadżykistanu pracujących w Rosji. O istocie tej kwestii niech świadczy
fakt, że 1,1 mln tadżyckich pracowników przesłało w 2011 r. do kraju 3 mld USD,
co stanowiło blisko połowę PKB tej biednej republiki422.
Rosja podejmuje próby wciągnięcia Tadżykistanu w orbitę własnych wpływów. Szczególnie mocno popierane są jego aspiracje wejścia do Unii Celnej.
W kwietniu 2012 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow,
wygłaszając przemówienie na uniwersytecie w Duszanbe, wezwał Tadżykistan
do integracji w ramach grupy państw postsowieckich. Podkreślił, że Unia Celna
i Wspólna Przestrzeń Gospodarcza pozostają otwarte na inne kraje, które wyznają zasady eurazjatyckiej integracji i są gotowe je realizować423. Można to postrzegać jako kontrpropozycję wobec pomysłów chińskich, forsujących inne formy integracji gospodarczej. Rosja aktywnie włącza się do realizacji kirgiskich
i tadżyckich projektów hydroenergetycznych. Tym samym dąży do zdobycia
dominującej pozycji na lokalnych rynkach, starając się jednocześnie uzyskać
pośredni wpływ na kraje sąsiednie, leżące w dolnym biegu największych rzek
Azji Centralnej. Powodzenie tych działań pozwoli jej w przyszłości odgrywać
w większym stopniu rolę arbitra w sporach regionalnych, przy jednoczesnym
ograniczeniu wpływów aktorów zewnętrznych.

Tadżykistan w polityce energetycznej Chin
Najpoważniejszym konkurentem Rosjan pozostają Chiny, które wykazują w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie rynkiem tadżyckim. Swoją pozycję
wydatnie wzmacniają na polu gospodarczym. W 2011 r. stały się największym
partnerem handlowym Tadżykistanu. Łączne obroty handlowe pomiędzy Chinami a Tadżykistanem wyniosły 1,7 mld Euro (39,6%). Chiny wyprzedzały w tym
zestawieniu Rosję (653 mln Euro, 15,2%) oraz Turcję (365 mln Euro, 8,5%).
Chiny były największym dostawcą towarów importowanych do Tadżykistanu
(1,65 mld Euro, 46%). Były jednocześnie piątym co do wielkości odbiorcą towarów eksportowanych z Tadżykistanu (49,4 mln, 7%), za Turcją, (31,4%), UE,
Rosją i Iranem424.
A. Eremenko, Russia Keeps Tajik Base, Risking Taliban Face-Off.
Russia Wants ‘Post-Soviet Tajikistan Integration’, RIA Novosti, 24 IV 2012.
424
Tajikistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113453.pdf (19 IV 2013).
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Chińskie koncerny najmocniej zaznaczają swoją obecność w sektorach związanych z energetyką. Na początku czerwca 2012 r. chiński koncern China National Petroleum Corporation został zaproszony do podjęcia poszukiwań złóż ropy
i gazu w Tadżykistanie. Zaproszenie wystosowano także do Zijin Mining Group
Ltd. w celu rozpoczęcia wydobycia miedzi. Chiński koncern posiada już 75%
udziałów w kopalni złota Zerawszan. W 2011 r. w kopalni wydobyto 1,3 ton złota,
co stanowiło prawie 60% całej produkcji złota w Tadżykistanie425. Koncern Zijin
Mining poinformował wówczas, że zainwestuje w produkcję miedzi w prowincji Sughd w północnym Tadżykistanie426. Na początku czerwca 2012 r. w czasie
spotkania z prezydentem Rahmonem Zijin Mining podał do wiadomości, że do tej
pory zainwestował już około 200 mln USD we wspólne przedsiębiorstwo „Zarafshon”. W 2011 r. wyprodukowało ono 1,32 ton złota, notując wzrost o 9%
w skali roku. W najbliższych latach przewiduje się dalsze zwiększanie produkcji
do poziomu 5 ton427.
Aktywność chińskich koncernów jest zauważalna również w innych sektorach tadżyckiej gospodarki. Obok wspomnianych form działalności Chińczycy
aktywnie uczestniczą w usprawnianiu lokalnego sektora węglowego. W kwietniu 2011 r. chińskie przedsiębiorstwo Tebian Electronic Apparatus Stock Co. Ltd
(TBEA) uzgodniło warunki budowy za sumę 200 mln USD elektrociepłowni węglowej o mocy 250 MW w Duszanbe. Przedsięwzięcie miało zostać zrealizowane
na podstawie umowy BOT (build-operate-transfer)428, co oznacza, że po wybudowaniu elektrociepłowni przez okres dwunastu lat dochody będą trafiać do kasy
chińskiego inwestora. Po upływie wspomnianego czasu prawo własności przejdzie na Tadżykistan429. Budowana elektrociepłownia to projekt o strategicznym
znaczeniu, stwarzającym w przyszłości szansę na zmniejszanie uzależnienia
od importu energii.
R. Kozhevnikov, Tajikistan invites CNPC to explore for oil and gas, Reuters, 5 VI 2012.
China’s Zijin to build copper plant in Tajikistan, Universal Newswires, 4 VI 2012, http://www.
universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12138 (27 VIII 2012).
427
Emomali Rahmon odwiedził miejsce wydobycia metali szlachetnych koncernu Zijin (Эмомали
Рахмон посетил месторождение цветных металлов компании Зи Джин), Prezydent Republiki
Tadżykistanu (Президент Республики Таджикистан), 3 VI 2012, http://president.tj/ru/node/2000
(19 IX 2012).
428
BOT – ang. build–operate–transfer (buduj–eksploatuj–sprzedaj) określa model realizacji zadania publicznego przez prywatnego inwestora. Prywatna spółka otrzymuje koncesję na budowę oraz
eksploatację obiektu inwestycji w okresie określonym umową. Jest odpowiedzialna za wykonanie i finansową stronę przedsięwzięcia. Po upływie koncesji podmiot prywatny przekazuje prawa własności
do inwestycji władzom publicznym.
429
Chinese company to build $200M coal power plant in Dushanbe, Universal Newswires, 28 IV
2011, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=3938 (1 X 2012).
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Chiny budują swoją pozycję na tadżyckim rynku, oferując preferencyjne kredyty i wsparcie dla rozwoju lokalnej infrastruktury. W czerwcu 2012 r. Chiny
poinformowały o uruchomieniu nowej linii kredytowej dla Tadżykistanu w wysokości około jednego mld USD. Większość tej sumy miała zostać przeznaczona
na budowę cementowni w dystrykcie Shahritus przy granicy z Uzbekistanem.
Koszt przedsięwzięcia szacowano na ponad 600 mln USD. Przewidywano również zakończenie budowy ciepłowni Duszanbe-2 w ciągu następnego roku. Chiny wyraziły wówczas zainteresowanie inwestycjami również w innych gałęziach
tadżyckiej gospodarki430.
Tadżykistan w szerokim stopniu wykorzystuje pomoc chińską w rozwoju
własnego sektora cementowego. W październiku 2012 r. producent cementu
Sughd Cement otworzył cementownię w północnym Tadżykistanie. Sprzęt dla
tej cementowni dostarczyli Chińczycy za sumę 1,8 mln USD. Od nich Tadżykistan zakupuje również materiały budowlane dla cementowni. We wrześniu
2011 r. wspólne przedsiębiorstwo Juaxin Gayur Cement JV z udziałem tadżyc
kiego Tajik Gayur oraz chińskiego Juaxin Central Asia Investment rozpoczęło
budowę cementowni w regionie Java o wartości 100 mln USD. Jej uruchomienie
zaplanowano na jesień 2013 r.431
W Tadżykistanie Chińczycy wyraźnie ukierunkowują swoje działania na pozyskiwanie surowców naturalnych. Już jedna trzecia ich inwestycji w tym kraju koncentruje się na rozwoju złóż mineralnych. Zainteresowanie wzbudzają
głównie złoża fluorytu w Aganjan oraz Dunheldyk, cyny i wolframu w Buguchi-Jilga oraz Akarhar, jak również złoża ziem rzadkich, głównie tantalu i niobu,
w Kuristik432.
Poza uwagą Chin nie pozostaje oczywiście perspektywiczny sektor hydroenergetyczny, o czym mogą świadczyć dotychczasowe uzgodnienia. W sierpniu 2008 r. w czasie spotkania prezydentów Hu Jintao i Emomali Rahmona
w Tadżykistanie podpisano porozumienie między obydwoma krajami dotyczące budowy przez Chińczyków hydroelektrowni Nurobad-2 o łącznych mocach

The visit that has brought one billion USD, President of Republic of Tajikistan, 7 VI 2012,
http://president.tj/en/node/2046 (19 IX 2012).
431
Suhgd Cement launches 0.1Mt/yr plant in Tajikistan, Global Cement News, 31 X 2012,
http://www.globalcement.com/news/item/1227-suhgd-cement-launches-01mt-yr-plant-in-tajikistan
(9 XI 2012).
432
V. Dubovitsky, The Tajik-Chinese relations: the period of wariness over, the era of coopera
tion begins, Ferghana.news Information Agency, 30 I 2007, http://enews.fergananews.com/article.
php?id=1810 (23 X 2012).
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160–200 MW. Wartość tej inwestycji szacowano na 200–300 mln USD433. To nie
była pierwsza próba wejścia Chin w tadżycki sektor hydroenergetyczny. Dotychczasowe działania nie przynosiły jednak spodziewanych wyników. W 2007 r. Sinohydro uzgodnił warunki budowy hydroelektrowni na rzece Zerawszan, jednak
po pół roku wycofał się z projektu pod wpływem nacisków ze strony Uzbekistanu.
Podobna sytuacja miała miejsce dwa lata później, kiedy Chiny zobowiązały się
do budowy elektrowni wodnej Nurobad-1, jednak i tym razem zawieszono realizację tego przedsięwzięcia. W 2009 r. Chiny zapowiedziały, że zainwestują ponad
jeden mld USD w budowę elektrowni oraz sieci transportowej w Tadżykistanie.
Zobowiązały się również do budowy hydroelektrowni Nurobad-1 we wschodniej
części kraju. Koszt inwestycji szacowano wówczas na 560 mln USD. Ponadto
przewidywano przeznaczenie dodatkowych 400 mln USD na budowę elektrociepłowni w Duszanbe, a także wsparcie finansowe na modernizację linii energetycznych (61 mln USD) oraz sieci drogowej (51 mln USD)434.
Wiele przykładów dowodzi, że Chiny przejmują kontrolę nad kluczowymi
sektorami tadżyckiej energetyki. Znacząca ilość węglowodorów w tym państwie
znajduje się na obszarach dotąd nieeksplorowanych, co wymaga znaczących nakładów kapitału. Chiny w tej sytuacji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, oferując tadżyckim władzom niskoprocentowe pożyczki i kompleksowe programy
pomocowe. W ten sposób Chiny stopniowo uzależniają Tadżykistan pod względem finansowym. Ten argument może być wykorzystywany w przyszłości jako
element nacisku na miejscowe władze. Gospodarczą zależność Tadżykistanu
od Chin obrazuje wielkość zadłużenia zagranicznego. W 2012 r. łącznie wyniosło ono 2,1 mld USD (33,4% PKB)435. Ponad 41% tej sumy na początku 2012 r.
(878,5 mln USD) przypadało na chiński Eksport-Import Bank436. Niebezpieczne
z punktu widzenia Tadżykistanu pozostaje to, że podpisane już porozumienia pomiędzy obydwoma krajami mogą doprowadzić do sytuacji, w której 70% zadłużenia zagranicznego będzie przypadać na Chiny437. Stwarza to zagrożenie częściowej
utraty niezależności w sprawach polityki gospodarczej. Zdaniem analityka Nurali
Davlatova stosunki Tadżykistanu z Chinami wyglądają na dobre, jednak istnieje
ryzyko coraz większego uzależnienia. Władze w Pekinie dostarczają pożyczek,
433

2012.

R. Kozhevnikov, O. Auyezov, China to build hydro power plant in Tajikistan, Reuters, 27 VIII

China to invest $1 bln in Tajik power plants, roads, Alibaba.com, 7 VI 2009, http://news.alibaba.com/article/detail/energy/100114515-1-china-invest-%25241-bln-tajik.html (19 IX 2012).
435
A. Shustov, China strengthens position in Central Asia, www.fondsk.ru, 16 VII 2012, http://
rbth.asia/articles/2012/06/28/china_strengthens_position_in_central_asia_15652.html (27 VIII 2012).
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R. Kozhevnikov, Tajikistan invites CNPC to explore for oil and gas.
437
A. Shustov, China strengthens position in Central Asia.
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ale te wynikają z rosnącego napływu chińskich robotników. Pożyczki będą musiały zostać spłacone w odpowiednim czasie, inaczej zostanie usunięte to, co zbudowano. Już teraz Tadżykistan wydzierżawia grunty rolne dla Chińczyków438.
Tadżykistan jest dzisiaj największym odbiorcą chińskiej pomocy rozwojowej w Azji Centralnej. Do 2012 r. Chiny zainwestowały w tym kraju ponad
100 mln USD w sektor wydobywczy oraz 200 mln USD w budowę autostrad.
Biorąc pod uwagę inne dziedziny, łączna wartość chińskich inwestycji w Tadżykistanie przekroczyła pułap jednego mld USD. Swoją działalność na terytorium Tadżykistanu prowadzi ponad pięćdziesiąt chińskich przedsiębiorstw, uczestnicząc
w realizacji projektów z zakresu infrastruktury, jak również budowy linii wysokiego napięcia. Chińczycy koncentrują się głównie na inwestycjach w przemyśle
energetycznym, materiałów budowlanych oraz górniczym439. Wśród kluczowych
projektów realizowanych przy wsparciu Chińczyków należy wymienić budowane
przez Sinohydro linie wysokiego napięcia Lolazor–Khatlon (220 kW) oraz Północ–Południe (500 kW). Pierwszy projekt sfinalizowano w 2008 r. Z kolei drugi
rozciągający się na długości 350 km dwa lata później. Powyższa inwestycja pozwoliła zintegrować region Sogdi oraz centralne obszary kraju z licznymi hydroelektrowniami na rzece Wachsz. Łączna wielkość przepływu energii elektrycznej na tej linii wynosi 8,6 mld kWh rocznie. Wspomniane projekty, szacowane
na sumę 340 mln USD, zostały sfinansowane dzięki chińskim kredytom440.
Pomoc przy realizacji projektów infrastrukturalnych stanowi ważny element
chińskiego zaangażowania w Tadżykistanie. Chiny odpowiadają za rozbudowę
sieci transportowej, ważnej dla ugruntowania ich pozycji w tym kraju. Wiele
przykładów świadczy o rosnącej roli Chin w tym zakresie. Uwagę zwraca inwestycja związana z budową liczącej 354 km autostrady Duszanbe–Chodżent–Chanak, łączącej stolicę z północą kraju. Porozumienie w tej sprawie obydwa kraje
podpisały 15 czerwca 2006 r. W ramach realizacji projektu, oprócz autostrady
przewidywano również budowę mostów, tuneli (w tym nieco ponad 5 km tunelu
Shahriston) oraz innych urządzeń zabezpieczających. Koszt budowy szacowano na 296 mln USD. Chiński Eximbank udzielił 281,2 mln USD w formie niskooprocentowanych kredytów na dwadzieścia lat (przy stopie oprocentowania

438
L. Olimova, Tajikistan limited options, Institute for War & Peace Reporting, RCA issue 669,
9 II 2012, http://iwpr.net/report-news/tajikistans-limited-options (27 VIII 2012).
439
S. Olimova, Tajikistan, May-June, Central Asia Observatory (CAO), VII 2012, http://www.
asiacentral.es/uploads/tajikistan_jul12.pdf (23 X 2012).
440
S. Mekhtan, Chinese-Tajik energy cooperation benefits both countries, Central Asia Online,
11 III 2009, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/2009/03/11/feature-06 (23 X
2012).
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wynoszącej zaledwie 2% rocznie). Pozostałe 14 mln dostarczył rząd Tadżykistanu441. Połączenie Duszanbe z drugim co do wielkości miastem Chodżent autostradą pozwala skrócić czas podróży o połowę z ośmiu do czterech godzin.
Chiny współfinansują również wiele innych ważnych przedsięwzięć. W połowie 2012 r. Export-Import Bank of China zobowiązał się do udzielenia pożyczki
50,5 mln USD na odbudowę drogi przez góry Pamir, która połączy obydwa kraje.
Z tych środków miała być sfinansowana budowa drogi z Duszanbe do Danghara na południu. To część bardziej ambitnego projektu związanego z modernizacją drogi łączącej Chiny i Tadżykistan przez Badachszan. Mark Vinson zwracał
uwagę, że poprawa infrastruktury transportowej w Tadżykistanie ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju handlu i północnej sieci dystrybucji. Ma również charakter strategiczny, jeśli się uwzględni czynniki geograficzne, wpływa bowiem
na spójność terytorialną kraju. Niewielki obszar państwa z dziedzictwem władzy
sowieckiej, w dużej mierze zdominowany przez górzyste tereny, znacząco ogranicza zakres scentralizowanej władzy. W momencie otwierania tunelu Shahriston
w październiku 2012 r. prezydent Rahmon mówił o budowie zunifikowanego
kraju z istniejących do tej pory trzech części. Chodziło mu w tym przypadku
o tereny w środkowym i południowym Tadżykistanie, obejmujące trzy wielkie
miasta Duszanbe, Kurgonteppa oraz Kulab, region na północy wyznaczony przez
dolinę Fergany z takimi miastami, jak Chodżent, Isfara i Istrawszan, jak również
masywy górskie i autonomiczny region Badachszan wraz ze stolicą w Chorog.
Lepsza łączność wewnątrzkrajowa pozwoli w większym stopniu ośrodkowi centralnemu oddziaływać na poszczególne regiony442.
Zaangażowanie Chin w Tadżykistanie jest podyktowane przede wszystkim
chęcią pozyskiwania surowców energetycznych. Nie należy jednak zapominać
również o podejmowanej przez Chiny współpracy w zakresie bezpieczeństwa
i chęci utrzymania stabilności na obszarach przygranicznych. W opinii analityka
Abdugani Mamadazimova Chiny chcą widzieć stabilny i dobrze prosperujący
Tadżykistan, szczególnie jeśli chodzi o obszar przygraniczny z uwagi na problemy z ujgurską mniejszością w Xinjiangu. Chiny dostrzegają potencjalną rolę
Tadżykistanu jako kraju tranzytu gazu z Iranu. Poprzez projekty w Tadżykistanie
Chiny zmierzają do realizacji swych podstawowych interesów443.
M. Hasanova, $222 mln spent for implementation of the Dushanbe-Chanak project so far,
ASIA-Plus News Agency, 30 VII 2009.
442
M. Vinson, Road Projects in Tajikistan Impact Its Strategic Geography, „Eurasia Daily Monitor”, Vol. 9, Issue 202, 5 XI 2012, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_
news]=40064&tx_ttnews[backPid]=587 (7 XI 2012).
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441

Tadżykistan

185

Konkurencja ze strony Indii
Zainteresowanie tadżyckim rynkiem energetycznym przejawiają również inne
mocarstwa, co ogranicza pole manewru chińskim inwestorom. Uwagę zwraca aktywność na tym polu Indii. Na początku września 2012 r. w czasie wizyty tadżyckiego prezydenta Emomali Rahmona w Indiach tamtejszy premier
Manmohan Singh zadeklarował chęć realizacji licznych projektów rozwojowych
w Tadżykistanie. Wśród nich budowy korytarzy transportowych pomiędzy obydwoma państwami, w tym połączeń kolejowych444. Wizytę tę należy odczytywać
jako chęć budowania długoterminowego sojuszu pomiędzy obydwoma krajami.
Tadżykistan ze względu na swoje usytuowanie geograficzne stwarza Indiom duże
pole do działania w regionie. Poza zainteresowaniem New Dehli nie pozostaje potencjał hydroenergetyczny Tadżykistanu. Świadczy o tym fakt, że 5 września jedna z największych indyjskich firm inżynieryjnych i produkcyjnych Bharat Heavy
Electricals (BHEL) poinformowała o planie budowy w Tadżykistanie elektrowni wodnej o mocy 100 MW. Projekt zostanie zrealizowany na rzece Zerawszan
w prowincji Sughd. Indyjski koncern od dłuższego czasu jest obecny na tamtejszym rynku. Wcześniej realizowano budowę hydrogeneratora w ramach projektu Pamir-1 na rzece Piandż w Chorog, stolicy Górskiego Badachszanu. Ponadto
uczestniczy w przebudowie elektrowni wodnej w regionie Warzob, na północ
od stolicy Duszanbe. BHEL realizuje swoje inwestycje również w innych krajach, m.in. w Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie oraz na Ukrainie445.
Zainteresowanie podjęciem projektów inwestycyjnych w Tadżykistanie wykazują również firmy europejskie. W końcu września 2012 r. chorwacki KONCAR
oraz turecki GOZUM wyraziły chęć wejścia na ten rynek. Pierwsze z przedsiębiorstw specjalizuje się w branży elektronicznej, transportowej oraz energetycznej, a drugie w branży energetycznej, turystycznej i budowlanej446.

PM’s statement At the joint Press conference with the President of Tajikistan, „The Hindu”,
3 IX 2012.
445
Bhel signs preliminary deal with Tajikistan for 100-MW Project, „The Financial Express”,
5 IX 2012.
446
A. Yuldoshev, KONCAR of Croatia and Turkey’s GOZUM ready to support investment projects
in Tajikistan, ASIA-Plus News Agency, 2 X 2012.
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Zasoby surowcowe i perspektywy rozwoju sektora
hydroenergetycznego
Sektor energetyczny odgrywa ważną rolę w gospodarce Kirgistanu. Odpowiada
za wytworzenie 3,9% całego PKB oraz stanowi 16% wartości produkcji przemysłowej. Znakomita większość (około 90%) obecnych mocy wytwórczych przypada
na sektor hydroenergetyczny. Z jednej strony służy on pozyskiwaniu energii elektrycznej, z drugiej pozwala zaopatrywać w wodę zarówno Kirgistan, jak i kraje
sąsiednie. Sektor energetyczny wykazuje ciągle niewykorzystywany potencjał eksportowy. Wśród atutów wymienia się niskie koszty wytwarzania energii, oparcie
się na czystych źródłach energii, jak również stosunkowo łatwy do nich dostęp447.
Kirgistan, podobnie jak Tadżykistan, pozostaje skoncentrowany na rozwoju sektora hydroenergetycznego. Posiada on jednak liczne słabości. W okresie
zimowym nie daje rezultatów porównywalnych z okresem letnim. Elektrownie
termalne oraz istniejąca infrastruktura wymagają podjęcia kosztownych działań
modernizacyjnych. Południowe obszary pozostają uzależnione od linii przesyłowych z innych krajów. Roczny potencjał Kirgistanu w hydroenergetyce szacuje
się na 142,5 mld kWh, co sprawia, że pośród krajów Wspólnoty Niepodległych
Państw ustępuje on jedynie Rosji i Tadżykistanowi448. Problem polega jednak
World Bank – Kyrgyz Republic Partnership Program Snapshot, World Bank, Bishkek, IV
2012, s. 6.
448
Regulation of Specific Industries, Ministry of Economy and antitrust policy of the Kyrgyz
Republic, http://www.mineconom.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=2030:regul
ation-of-specific-industries&catid=378&Itemid=675&lang=en (18 X 2012).
447
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na tym, że ów potencjał wykorzystywany jest w bardzo niewielkim stopniu, zaledwie jednej dziesiątej.
Kirgistan boryka się z tymi samymi kłopotami, które są udziałem Tadżykistanu. Uwidaczniają się one mocno w okresie zimowym, zważywszy na duże
uzależnienie od energii z wody. Niskie temperatury powodują zamarzanie wody,
co w rezultacie prowadzi do zmniejszenia dostaw energii449. Zawirowania cenowe
dotyczące importu gazu stanowią stały element w relacjach z krajami sąsiednimi.
Trzeba dodatkowo zaznaczyć, że Kirgistan kupuje po najwyższych stawkach surowiec spośród wszystkich członków Wspólnoty Niepodległych Państw. Zależność od importowanego gazu w tym przypadku wynosi około 92%. Średnia cena
za tysiąc metrów sześciennych gazu w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. Dla
porównania w 2012 r. wynosiła 246 dolarów, podczas gdy w 2005 r. tylko 42 dolary. Ceny gazu w 2012 r. z Uzbekistanu i z Kazachstanu wynosiły odpowiednio 290
dolarów oraz 224 dolary. Wysokie ceny za sprowadzany surowiec doprowadziły
do ogromnego zadłużenia kraju. Dług wynikający z dużych kosztów importu gazu
w stosunku do Uzbekistanu i Kazachstanu wynosił w tym czasie 3,35 mld USD450.
Rozwiązaniem tych problemów może się stać plan rozwoju hydroenergetyki, który pozwoliłby znacząco poprawić bezpieczeństwo energetyczne państwa.
Skierowanie uwagi na ten obszar nie jest przypadkowe, biorąc pod uwagę fakt
wyjątkowo skromnych złóż węglowodorów w Kirgistanie. Niewielkie zasoby
podstawowych węglowodorów zmuszają władze centralne do ich importu z zagranicy. Ropa naftowa została odkryta w Kirgistanie na początku XX wieku.
W 1913 r. produkcja z pierwszego pola naftowego Maili-Suu wynosiła 3 tys. ton
rocznie. Krajowe wydobycie sukcesywnie rosło do momentu osiągnięcia najwyższego pułapu 464 tys. ton w 1960 r. W kolejnych dekadach wydobycie wyraźnie
spadło, pomimo rosnącej konsumpcji surowca. Większość zapotrzebowania była
zaspokajana poprzez import z Kazachstanu, Rosji i Uzbekistanu. W latach 80.
i 90. Kirgistan skoncentrował swoją uwagę na rozwoju sektora hydroelektrycznego, pozwalającego mu zrekompensować niedobory w innych dziedzinach451.
Proces rozwoju kirgiskiej hydroenergetyki wspomaga Azjatycki Bank Rozwoju (Asian Development Bank ADB). We wrześniu 2012 r. ogłosił, że przeznaczy 55 mln USD, co pozwoli dokonać
niezbędnej modernizacji zbiornika wodnego Toktogul w Kirgistanie. Hydroelektrownia dostarcza
w sumie 1200 MW energii elektrycznej do różnych części kraju. Pomoc ADB ma na celu podniesienie efektywności hydroelektrowni. Przewidywana realizacja projektu ma nastąpić do 2017 r. [Tok
togul hydropower plant gets $55M in ADB aid for modernization, Universal Newswires, 13 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12798 (18 IX 2012).]
450
I. Marchenko, Kyrgyzstan has the highest gas prices in the CIS – Eugene Orleanko, eng. 24.kg
News Agency, 20 VI 2012, http://eng.24.kg/business/2012/06/20/24837.html (19 IX 2012).
451
R. Abazov, Kyrgyzstan is desperately searching for oil, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 10 IX 2002, http://www.cacianalyst.org/?q=node/114 (12 IX 2012).
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Kirgistan posiada zaledwie kilka miejsc wydobycia ropy i gazu. Państwowa
spółka Kyrgyzneftgaz odpowiedzialna za proces wydobywczy bezskutecznie stara się od lat zainteresować swoim sektorem naftowym zagraniczne przedsiębiorstwa. Co prawda, chińskie przedsiębiorstwa China National Petroleum Corporation oraz Sinopec wykazywały chęć dokonania takich inwestycji, odpowiednio
w 2002 i 2004 r., jednak plany te pozostały wyłącznie na papierze452.
Tabela 14. Produkcja elektryczności, ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla w Kirgistanie
(2012)
Państwo
Kirgistan

Produkcja
elektryczności
(w mld kWh)
15,3

Produkcja ropy
naftowej
(w mln ton)
0,1

Produkcja gazu
ziemnego
(w mld m³)
0,03

Produkcja węgla
(w mln ton)
1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Interstate Statistical Committee of the Common
wealth of Independent States, http://www.cisstat.com/eng/index.htm (13 IX 2013)

Chińczycy uczestniczą w budowie kirgiskich rafinerii. W kwietniu 2012 r.
pojawiła się informacja, że Azerbejdżan i Chiny wybudują dwie rafinerie w Kirgistanie. Obydwie miały zostać uruchomione w 2013 r. Pierwsza z nich budowana przez azerski koncern SOCAR miała przerabiać ropę pochodzącą z Azerbejdżanu. Rafineria o zdolnościach przerobowych 2 mln ton rocznie miała powstać
w prowincji Chui lub Osz. Koszt inwestycji szacowano na 250 mln USD. Druga
rafineria budowana z udziałem Chin miała z kolei lokalizację na północy miasta
Karabałta w prowincji Chui, przy granicy z Kazachstanem453. Tam Chińczycy
będą przetwarzać ropę pochodzącą z Kazachstanu. Dzięki realizacji tych planów
Kirgistan będzie mógł zaspokoić w części popyt na paliwa, oleje i smary. Aktualnie 90–95% zapotrzebowania na paliwa pokrywa import z Rosji. Kirgistan
prowadzi aktywne poszukiwania nowych złóż na północy kraju. Na południu
geolodzy zlokalizowali 17 złóż naftowych, ale tylko w 11 spośród nich prowadzona jest działalność wydobywcza. Pozwala ona tylko w bardzo niewielkim
S. Peyrouse, Economic Aspects of the Chinese-Central Asia Rapprochement, Central AsiaCaucasus Institute & Silk Road Studies Program, „Silk Road Paper”, IX 2007, s. 62–63.
453
A. Sultanov, Kyrgyzstan plans 2 oil refineries, Central Asia Online, 27 IV 2012, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2012/04/27/feature-01 (12 IX 2012). Na początku
kwietnia 2013 r. chiński koncern realizujący projekt poinformował premiera Kirgistanu, że budowa
rafinerii zostanie ukończona do sierpnia. [Kara-Balta refinery to begin operations in August, Universal Newswires, 1 IV 2013, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13895
(2 IV 2013).
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stopniu zaspokoić potrzeby energetyczne na południu. W tej sytuacji budowa
rafinerii z udziałem Azerbejdżanu umożliwi pokrycie około 80% potrzeb krajowych na paliwa, oleje i smary454.
Rafineria budowana w Karabałta w prowincji Chui przez chiński koncern
CNPC będzie kosztowała 250 mln USD i po uruchomieniu w 2013 r. będzie
przetwarzać, jak się przewiduje, 850 tys. ton ropy. Inwestycja obejmuje również budowę połączenia kolejowego oraz budowę rurociągu od zbiorników ropy
do rafinerii. Jesienią 2012 r. w budowę było zaangażowanych sześciuset specjalistów z Chin oraz trzystu miejscowych pracowników. Oddanie do użytku rafinerii
budowanej od 2009 r. przeciągnęło się w następstwie protestów pracowników
domagających się wyższych płac w czerwcu 2012 r.455 Projekt budowy rafinerii
Karabałta jest obsługiwany przez niewielką chińską spółkę Junda. W kontekście tej inwestycji bardzo często dochodziło do wybuchów społecznego niezadowolenia. Protesty najczęściej dotyczyły spraw środowiskowych oraz kwestii
pracowniczych. Wielokrotnie przedstawiciele kirgiskiej opozycji podnosili to zagadnienie, traktując je jako element walki politycznej przeciwko rządowi. Budowa rafinerii ma wymiar strategiczny, pozwala bowiem częściowo uniezależnić
się od importu paliw z Rosji. Wejście Chin w ten sektor automatycznie należy
postrzegać jako element rywalizacji z Rosją. Pomimo utrzymania bezcłowego
importu paliw w przeszłości Rosja wykorzystywała ten argument jako formę nacisku na władze w Biszkeku. Można było sądzić, że nagłe wprowadzenie przez
Rosję ceł eksportowych na paliwa 1 kwietnia 2010 r. było jednym z elementów,
które przyczyniły się do upadku prezydenta Kurmanbeka Bakijewa456.
Z uwagi na ograniczone zasoby ropy i gazu w Kirgistanie zagraniczne koncerny wykazują większe zainteresowanie tamtejszymi złożami ziem rzadkich.
Intensywność działań w tym zakresie znacząco wzrosła od 2010 r., kiedy Chiny
zapowiedziały drastyczne ograniczenia w swoim eksporcie pierwiastków ziem
rzadkich. Zdaniem zastępcy dyrektora Państwowej Agencji Geologicznej i Zasobów Mineralnych (State Agency for Geology and Mineral Resources) Emila
Osmonbetowa Kirgistan posiada potwierdzone złoża metali ziem rzadkich zarówno na północy, jak i na południu kraju. Wielkie złoża Kutessay-2, w powiecie
Kemin, w prowincji Chui, obejmują takie pierwiastki, jak lantan, cer, prazeodym,
neodym, itr, europ oraz lutet. Zawierają one 3,6 mln rudy oraz 14,205 ton metalu.
Kirgistan posiada w sumie ponad dwadzieścia rozpoznanych złóż ziem rzadkich.
A. Sultanov, Kyrgyzstan plans 2 oil refineries.
Chinese-financed refinery in Kyrgyzstan to open in 2013, Universal Newswires, 16 X 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13001 (17 X 2012).
456
C. Rickleton, Kyrgyzstan: China Muscles into Energy Market, Fueling Suspicion, Eurasianet.
org, 20 III 2013, http://www.eurasianet.org/node/66716 (30 III 2013).
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Do najważniejszych należą złoża Sarysay (w prowincji Issyk-kul), Karadzhilga
(Tałas), Chumeli (Dżalalabad), Kuperlisay (Chui), Aksu, Kyrkbulak, Dzhindon,
Taldyk oraz Kundalek (Osz)457. Przedsiębiorstwo Stans Energy Corp. kontroluje
kopalnię Kutessay-2, gdzie wydobywano 15 pierwiastków ziem rzadkich na potrzeby Związku Radzieckiego. Moskwa wykorzystywała je w rozwoju własnego
programu nuklearnego.
Żywe zainteresowanie kirgiskimi złożami ziem rzadkich wykazuje Japonia.
W maju 2012 r. obydwa państwa podpisały międzyrządowe porozumienie zobowiązujące Instytut Geologiczny Państwowej Akademii Nauk w Kirgistanie
do przygotowania raportu w sprawie złóż mineralnych w tym kraju, szczególnie
w odniesieniu do grup metali ziem rzadkich. Przed podpisaniem jakichkolwiek
umów, Japonia zamierza przede wszystkim zapoznać się z uwarunkowaniami inwestycyjnymi, infrastrukturalnymi i prawnymi w Kirgistanie458.

Kontrowersje wokół kopalni złota w Kumtor
W Kirgistanie sektor wydobywczy stanowi około 26% wpływów z podatków,
około 10% PKB oraz 40% wpływów z eksportu. Sektor przemysłowy opiera się
przede wszystkim na wydobyciu złota. Sektor wydobywczy pozostaje priorytetowy dla rodzimej gospodarki459.
Największy potencjał przedstawia kopalnia złota w Kumtor, zarządzana wspólnie przez kanadyjską firmę Centerra Gold oraz kirgiski rząd. To największe przedsięwzięcie z udziałem zagranicznego przedsiębiorstwa w Kirgistanie. W listopadzie
2012 r. Centerra Gold poinformował o wynikach studiów technicznych i finansowych dotyczących kopani złota Kumtor. Zgodnie z tymi szacunkami zwiększona została wielkość tamtejszych rezerw o 58% (3,6 mln uncji złota) do poziomu
9,7 mln uncji złota. Jednocześnie przedłużono okres wydobycia o pięć lat do 2023 r.
Centerra przewiduje, że roczna produkcja złota będzie wynosić średnio 650 tys. uncji złota w ciągu dziesięciu pierwszych lat460. Zgodnie z danymi przedstawionymi
A. Sultanov, Kyrgyzstan rare earth metals could supply world market, Central Asia Online,
30 V 2012, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2012/05/30/feature-01 (13 IX
2012).
458
Ibidem.
459
World Bank – Kyrgyz Republic Partnership Program Snapshot, s. 9.
460
Centerra Gold-Kumtor Mine Reserves Increase 58% to 9.7 Million Ounces of Gold, Marketwire, 7 XI 2012, http://www.marketwire.com/press-release/centerra-gold-kumtor-mine-reservesincrease-58-to-97-million-ounces-of-gold-tsx-cg-1723106.htm (20 XI 2012).
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przez ministra gospodarki Temira Sarijewa ze stycznia 2013 r. wynika, że w okresie
1997–2011 z kopalni Kumtor wydobyto złoto warte 4,86 mld USD. Z tego tytułu
do budżetu państwa wpłynęło w tym czasie ponad 498 mln USD. Zyski Kumtor
Operating Company wyniosły 1,21 mld USD461. Ta jedna z najwyżej położonych
kopalni na świecie na wysokości ponad 4 tys. m n.p.m. w górach Tianshan przy
granicy z Chinami tworzy około 12% krajowego PKB462.
W czerwcu 2012 r. parlament kirgiski powołał komisję do określenia racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa produkcji oraz socjalnej ochrony ludności463. W październiku 2012 r.
doszło do wystąpień społecznych, w których ich uczestnicy domagali się nacjonalizacji kopalni złota Kumtor. W wyniku tych zawirowań doszło do gwałtownego
spadku wydobycia w Kumtor. W październiku 2012 r. Reuters sugerował spadek
wielkości produkcji za cały rok do 390–410 tys. uncji z poziomu 583,156 uncji
w 2011 r.464
Podejmowane próby nacjonalizacji kopalni mogą wpłynąć na postawy
zagranicznych inwestorów w przyszłości. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kirgistanie w samym tylko 2012 r. spadła do poziomu
521,4 mln USD. W latach ubiegłych notowano znacznie lepsze wskaźniki
(2011 – 849,2 mln USD, 2010 – 666 mln USD, 2009 – 661 mln USD, 2008 –
866,2, 2007 – 436,8 mln USD). Dla porównania w Kazachstanie BIZ wyniosły
18 mld USD, a w Uzbekistanie 2 mld USD za 2012 r.465 Nowo wybrany premier Kirgistanu Żantoro Satybałdijew 5 września 2012 r. podkreślał, że głównym
celem jego rządu będzie zwiększenie PKB oraz przyciągniecie zagranicznych
inwestycji. Mówił o planie osiągnięcia wzrostu PKB o 1,8% oraz zmniejszenia
deficytu budżetowego o 7,6%466. W październiku 2012 r. minister gospodarki Temir Sarijew oświadczył z kolei, że przewiduje wzrost bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w kraju o 17,3% do poziomu prawie 457 mln USD w 2013 r.467
461
Gold worth $ 4 billion 860 million mined at Kumtor during 14 years, Kabar. Kyrgyz National
News Agency, 25 I 2013.
462
D. Trilling, Kyrgyzstan: Parliament Talks Trouble for Largest Mine, Eurasianet.org, 24 VI
2012, http://www.eurasianet.org/node/65594 (4 VI 2012).
463
Kyrgyzstan to reassess major gold mine agreement with Canadian company, „China Daily”,
(Xinhua), 28 VI 2012.
464
O. Dzyubenko, Kyrgyz prime minister rules out nationalising Centerra gold mine, Reuters,
1 X 2012.
465
B. Tolkanov, Last Year Kyrgyzstan Attracted Direct Investments 30 Times Less Than in Ka
zakhstan and 3 Times Less Than in Uzbekistan, KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph Agency, 15 III 2013.
466
New Kyrgyz premier vows GDP growth of 1.8%, Universal Newswires, 5 IX 2012.
467
Foreign investment in Kyrgyzstan to increase by 17%, minister says, Universal Newswires,
19 X 2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13026 (23 X 2012).
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Plany mogą się zderzyć jednak z twardą rzeczywistością. Prognozy dotyczące
rozwoju gospodarczego w krajach Azji Centralnej przedstawione przez Azjatycki
Bank Rozwoju (ADB) w październiku 2012 r. nie nastrajały optymistycznie. Przewidywany wzrost PKB Kirgistanu został zmodyfikowany na 0%, pomimo wcześniejszych prognoz 5%. Prognoza na 2013 r. pozostała bez zmian i wyniosła 5,5%.
Wskaźniki dla pozostałych krajów regionu wyniosły odpowiednio: Kazachstanu
5,8% (2012) i 6,3% (2013), Turkmenistanu 9% (2012) i 8% (2013), Uzbekistanu
8% (2012) i 7,9% (2013) oraz Tadżykistanu 6,5% (2012) i 6% (2013)468.
Sprawa zawirowań wokół Kumtor przyczyniła się do pogorszenia stanu kirgiskiej gospodarki. Deficyt budżetowy na początku października 2012 r. wyniósł
prawie pół miliarda USD (7% PKB). Brak niezbędnych funduszy zmusił do odłożenia w czasie realizacji 400 projektów budowlanych. W następstwie wyraźnego spadku produkcji w największej kopalni złota ministerstwo finansów zostało
zmuszone powstrzymać dotychczasowe wydatki469.
Ten obraz nie musi się paradoksalnie prezentować tak niekorzystnie. Spadek
wydobycia złota w Kirgistanie stwarza bowiem szanse dla rozwoju innych gałęzi
przemysłu, głównie lekkiego. Przedstawiciel Swiss Cooperatin Office w Kirgistanie Laurent Guy zauważył, że w dziedzinie produkcji wyrobów włókienniczych
kraj ten ma znaczący potencjał, dzięki czemu mogą one stać się ważniejszym towarem eksportowym od złota. Dodatkowo perspektywy rozwojowe przedstawiają sektory usług doradztwa biznesowego, inwestycji i rolnictwa. Zwłaszcza ten
ostatni stanowi szansę dla regionalnego rozwoju, jak również tworzenia nowych
stałych miejsc pracy dla młodych ludzi470.
Sprawa kopalni Kumtor odsłoniła wiele innych problemów z jakimi muszą
się borykać zagraniczni inwestorzy na lokalnym rynku. Najwięcej niepewności pojawia się w odniesieniu do rządu centralnego. Nieustanne zawirowania
na szczytach władzy sprawiają, że procesy decyzyjne nie charakteryzują się
przejrzystością i ciągłością. Kolejnym elementem jest powszechnie panująca korupcja, utrudniająca swobodną działalność inwestycyjną. Korupcja w Kirgistanie
to problem niezwykle nabrzmiały, dotykający urzędników najwyższego szczebla.
Świadczy o tym choćby postać Aigul Sultankulovej dyrektor ministerialnego Fuel
and Energy Complex (TEK) Regulation Departament, która w listopadzie 2012 r.
ADB increases estimated 2012 Tajik GDP growth to 6.5%, Universal Newswires, 4 X 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12922 (4 X 2012).
469
In Kyrgyzstan, 400 projects under construction to be frozen due to lack of financing, eng.24.kg
News Agency, 4 X 2012, http://eng.24.kg/business/2012/10/04/25957.html (5 X 2912).
470
Kyrgyz light industry can compete with gold exports, Universal Newswires, 5 X 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12943 (9 X 2012).
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została oskarżona o nadużycia władzy, fałszerstwa i oszustwa. Sprawa wiązała
się z wydaniem licencji spółce KasEnergo, która kupowała energię po zaniżonych cenach, by następnie sprzedawać ją konsumentom po sztucznie zawyżonych
stawkach. W sumie budżet stracił na tym działaniu około 36 tys. USD. Miesiąc
wcześniej została aresztowana żona szefa KasEnergo Kamilya Amankulova,
odpowiedzialna za ministerialny wydział ds. taryf oraz regulacji cenowych471.
W Kirgistanie większość łapówek wykrywanych jest w sektorach dotyczących
energii przemysłowej oraz finansów. Rafkat Khasanov, dyrektor Investment Roundtable Public Association, wskazywał, że ukrywanie dochodów jest najczęstsze w tych branżach, gdzie występuje obrót gotówkowy. Poziom szarej strefy jest
wyższy w małych sektorach gospodarki472. Administracja prezydenta wskazywała, że korupcja w przedsiębiorstwach energetycznych w Kirgistanie powoduje,
że nawet najbardziej dochodowe projekty przynoszą tylko niewielkie zyski473.
O skali problemu niech świadczą wyniki badania przeprowadzonego przez ministerstwo gospodarki Kirgistanu z grudniu 2012 r., które wskazywało, że szara
strefa stanowi około 39% PKB474. To badanie nie brało jednak pod uwagę sektora
rolnego. Po jego uwzględnieniu w kolejnym badaniu z marcu 2013 r. określano,
że szara strefa w Kirgistanie stanowi aż 42% PKB. W ostatnich piętnastu latach
wpływ szarej strefy zwiększył się dwudziestokrotnie. W 1995 r. powodowała ona
straty dla budżetu państwa na sumę 2 mld somów, podczas gdy w 2010 r. już
na sumę 42 mld somów (ponad 800 mln USD). Nie ulega żadnych wątpliwości,
że ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo gospodarcze kraju475.
Działania centralnych władz zmierzają do poprawy tej niekorzystnej sytuacji.
W grudniu 2012 r. prezydent Kirgistanu Ałmazbek Atambajew przedstawił pięcioletni plan rewitalizacji rodzimej gospodarki, dzięki inwestycjom z Rosji, Chin
oraz krajów Zachodu. Nowy plan inwestycyjny przewiduje pozyskanie w sumie
7 mld USD. Obejmuje ponadto realizację wielu projektów w sektorach związanych z energetyką (potrzeba pozyskania 5,5 mld USD), transportem i komunikacją (około 900 mln USD), a także rozwojem rolnictwa (ponad 400 mln USD).
Kyrgyzstan Energy Official Faces Corruption Charges, RIA Novosti, 12 XI 2012.
J. Kostenko, In Kyrgyzstan, most bribes given in energy industry and finances, eng. 24.kg
News Agency, 2 VIII 2012, http://eng.24.kg/business/2012/08/02/25161.html (20 XI 2012).
473
Z. Ibrayev, Corruption in Energy Companies in Kyrgyzstan Fail Even the Most Profitable
Projects, KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph Agency, 18 III 2013.
474
Shadow economy in Kyrgyzstan amounts to 39% of GDP, KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph
Agency, 20 XII 2012.
475
Poziom szarej strefy w Kirgistanie wzrósł dwudziestokrotnie w ciągu ostatnich dwudziestu
lat do poziomu 42 miliardów somów (Объем теневой экономики в Кыргызстане за 15 лет вырос
в 20 раз и достиг более 42 млрд сомов), KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph Agency, 25 III 2013.
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Plan rządowy wskazywał na Rosję jako głównego inwestora (szacowana wartość inwestycji wynosi ponad 4,2 mld USD). Takie rosyjskie przedsiębiorstwa,
jak InterRAO oraz RusHydro, zapowiedziały wsparcie przy realizacji projektów
hydroenergetycznych w Kirgistanie. Chiny z kolei udzieliły pożyczek na ponad
miliard dolarów. Oprócz nich do uczestnictwa w realizacji rządowych projektów
zostały zaproszone rządy Stanów Zjednoczonych oraz Turcji, jak również międzynarodowe instytucje (m.in. Bank Światowy)476.
W ogłoszonej w styczniu 2013 r. Narodowej Strategii Zrównoważonego Roz
woju Republiki Kirgistanu w okresie 2013–2017 (Национальная стратегия
устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 годы)
można było przeczytać, że w ciągu pięciu lat Kirgistan przeznaczy 5 mld USD
na rozwój sektora energetycznego. W tym czasie ma zostać zrealizowanych szesnaście projektów inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa dostaw
energii oraz zwiększeniem potencjału eksportowego. W 2013 r. mają zostać zakończone szczegółowe badania określające warunki konstrukcji elektrowni Kambarata-1, po czym rozpocznie się jej budowa. Koszt tego przedsięwzięcia, którego finalizację zaplanowano na 2022 r., szacuje się na 3,4 mld USD. W 2014 r.
będzie kontynuowana budowa elektrowni Kambarata-2, rekonstrukcja ciepłowni
w Biszkeku oraz elektrowni At-Bashi. Na 2013 r. zapowiedziano zainicjowanie
budowy czterech stacji hydroenergetycznych na rzece Naryn. Projekt, którego
realizację przewidziano do 2019 r., pochłonie 412 mln USD. Plan rządowy zakłada również modernizację do 2015 r. sieci energetycznych na południu kraju,
obejmujących budowę stacji elektroenergetycznej Datka o mocy 500 kV, linii
wysokiego napięcia oraz projektów związanych z rozwojem sektora energetycznego. Do 2015 r. ma zostać zakończona także budowa linii energetycznej Datka-Kemin, dzięki czemu połączone zostaną obszary na północy i południu kraju477.
Ogromne perspektywy dla zagranicznych przedsiębiorstw stwarzają również
plany inwestycyjne w rozbudowę krajowej infrastruktury transportowej. W Kirgistanie obecnie jest około 34 tys. km dróg, 420 km linii kolejowych oraz dwa
główne lotniska w Biszkeku i Osz, jak również kilka regionalnych. Problemem
pozostaje niska jakość tych połączeń, zważywszy, że 51% jest w złym lub bardzo
złym stanie, 38% przyzwoitym, a tylko 11% można określić jako dobre478.
476
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O. Dzyubenko, Kyrgyzstan unveils $7 bln investment plan to revive economy, Reuters, 7 XII
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Szerzej zob.: Narodowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Republiki Kirgistanu w okre
sie 2013–2017 (Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на
период 2013–2017 годы), Kabar. Kyrgyz National News Agency, 23 I 2013.
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World Bank – Kyrgyz Republic Partnership Program Snapshot, s. 9.
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Interesy Rosji w Kirgistanie
Najmocniejszą pozycję w Kirgistanie posiadają Rosjanie. Decyzja prezydenta
Kirgistanu Kurmanbeka Bakijewa o cofnięciu zgody na stacjonowanie wojsk
amerykańskich w Kirgistanie spotkała się z ich pozytywnym odzewem. Wedle
informacji podawanych w styczniu 2009 r. przez Vremya Novosti Rosja w następstwie tego zobowiązała się do udzielenia pożyczki Kirgistanowi w wysokości 300 mln USD oraz dokonania inwestycji w tym kraju na sumę 1,7 mld USD479.
Dzięki uzgodnieniom z września 2012 r. ruszy budowa elektrowni wodnej
Kambarata-1 oraz kaskady elektrowni wodnych w górnym biegu rzeki Naryn.
20 września 2012 r. rosyjski RusHydro osiągnął porozumienie z kirgiskim Electric Power Stations w sprawie budowy kaskady elektrowni wodnych składających się z czterech zapór w górnym biegu rzeki Naryn. Przewidywana moc zainstalowana kaskady ma wynieść 1,055 GWh. W utworzonej spółce joint venture
RusHydro oraz Electric Power Stations mają zapewnione po 50% udziałów480.
Pod koniec października 2012 r. rozpoczęła się budowa przez Rosjan czterech
zapór. Urzędnicy kirgiscy przewidywali wtedy, że zimą następnego roku jedna
z nich zostanie oddana do użytku. Do 2016 r. wszystkie cztery mają być już gotowe. Prezydent Ałmazbek Atambajew zapowiedział, że po ich ukończeniu Kirgistan rozpocznie budowę kolejnych ośmiu zapór na tym obszarze, nie podając
jednak bliższych szczegółów481. Koszt realizacji wszystkich przedsięwzięć ma
wynieść ponad 3 mld USD, z czego budowa elektrowni Kambarata-1 ma pochłonąć 2 mld USD, a budowa kaskady na rzece Naryn około 1,4 mln USD (350 mln
za każdą zaporę). Odnosząc się do obaw Uzbekistanu związanych z budową hydroelektrowni Kambarata-1, rząd kirgiski podkreślał, że jest to jego wewnętrzna
sprawa i nie będzie miała ona wpływu na kraje sąsiednie. Moce Kambarata-1
mogą wynieść 1,9 GW. Nowy zbiornik pomieści 4,5 mld m³ wody. Całkowita pojemność zbiorników Toktogul oraz Kambarata szacowana jest na około
25 mld m³ wody. Plan przewidywał rozpoczęcie budowy Kambarata-1 w 2013 r.
i realizację projektu w ciągu siedmiu lat482.

Kyrgyzstan plans to end U.S. airbase deal – paper, RIA Novosti, 12 I 2009.
H. Pavliva, RusHydro Discount Widens on Kyrgyzstan Plants: Russia Overnight, Bloomberg,
21 IX 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-09-20/rushydro-discount-widens-on-kyrgyzstanplants-russia-overnight.html (28 IX 2012).
481
O. Dzyubenko, Russia firms footprint in Kyrgyzstan with hydro project, Reuters, 27 X 2012.
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Bishkek understands Karimov, but does not listen, uznews.net, 11 IX 2012, http://www.
uznews.net/news_single.php?lng=en&cid=32&nid=20749 (18 IX 2012).
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Rosjanie wchodzą również w inne zakresy kirgiskiej energetyki. W grudniu
2012 r. pojawiła się informacja, że Gazprom zamierza przejąć 75% udziałów
w kirgiskim operatorze gazowym Kyrgyzgaz za symboliczną sumę jednego dolara. Udział państwa w przedsiębiorstwie wynosi 82,3%. Firma Deloitte oszacowała jego wartość na 38 mln USD, czyli tyle samo, ile wynosi dług publiczny
wobec tej firmy. Jak zapowiedział wówczas dyrektor Kyrgyzgaz Turgunbek Kulmurzajew, Gazprom był zainteresowany zakupem 100% udziałów i podjęciem
inwestycji w wysokości 20 mld rubli (660 mln USD) w ciągu pięciu kolejnych
lat, co pozwoliłoby zmodernizować lokalną sieć gazową483. Pierwotnie umowa
miała zostać zawarta do kwietnia 2013 r., ale termin ten przesunięto na późniejszy. Zastępca dyrektora Kuralbek Naskeyev zapowiedział, że Gazprom zamierza transportować gaz z Rosji albo do Kazachstanu, albo do Uzbekistanu. Wyraził jednocześnie nadzieję, że dojdzie do budowy rurociągu na północy kraju,
co pozwoli transportować gaz również do Chin484. Podczas konferencji prasowej
w Biszkeku prezydent Ałmazbek Atambajew zapowiedział, że długi Kirgistanu
wobec Kazachstanu za gaz zostaną uregulowane przez Gazprom. Zobowiązania
Kyrgyzgaz wobec kazachskiego KazTransGazu szacowano wówczas na ponad
3 mln USD. Prezydent podkreślił istotę porozumienia z Gazpromem, co pozwoli
jego krajowi zdywersyfikować zaopatrzenie w gaz. Północ kraju nie będzie tym
samym uzależniona jedynie od dostaw z Kazachstanu. Jednocześnie podkreślił,
że transakcja wiąże się z gwarancjami dostaw gazu w następnym roku, niższymi
cenami za gaz w porównaniu z tym, co oferuje Kazachstan i Uzbekistan, jak
również rosyjskimi zapowiedziami inwestycji w lokalną infrastrukturę oraz poszukiwania gazu485.
Rosjanie chcą ugruntować swoją pozycję w Kirgistanie, ale domagają się odpowiednich gwarancji i ochrony dla własnych inwestycji. 1 listopada 2012 r. przewodniczący Russia Commodity Producers Association Oleg Soskovets w rozmowie z wicepremierem Kirgistanu Dżoomartem Otorbajewem mówił, że rosyjscy
biznesmeni są gotowi rozszerzyć skalę własnych inwestycji. Zważywszy, że badania geologiczne w tym kraju były dokonywane przez radzieckich naukowców,
istnieje możliwość wspólnej realizacji projektów. Kirgistan musi jednak zadbać
o bezpieczeństwo takich przedsięwzięć486.
483
Gazprom to buy Kyrgyz gas operator for $1: Kyrgyzgaz, Tengri News, 21 XII 2012, http://
en.tengrinews.kz/companies/Gazprom-to-buy-Kyrgyz-gas-operator-for-1-Kyrgyzgaz-15445/ (9 I 2012).
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Gazprom to pay Kyrgyzstan’s gas debts to Kazachstan, Tengri News, 24 XII 2012, http://
en.tengrinews.kz/companies/Gazprom-to-pay-Kyrgyzstans-gas-debts-to-Kazakhstan-15500/ (9 I 2012).
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Oleg Soskovets: Kyrgyzstan should declare guarantees and protection for foreign business,
eng. 24.kg News Agency, 1 XI 2012, http://eng.24.kg/business/2012/11/01/26313.html (9 XI 2012).
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Wsparcie Rosji ma istotne znaczenie dla rozwoju sektora hydroenergetycznego, kluczowego dla rodzimej gospodarki w Kirgistanie. Dzięki dotychczasowym porozumieniom Moskwa stara się utrzymać wiodącą pozycję w tym kraju szczególnie w obszarach strategicznych. Zgoda na realizację wspomnianych
projektów wymaga pozyskania przez Kirgistan środków z zewnątrz, co wpływa
na proces realizacji poszczególnych inwestycji. Pamiętając o wcześniejszych doświadczeniach we współpracy z Rosją, należy zauważyć, że nie ma ostatecznych
gwarancji świadczących o tym, że podpisane umowy zostaną w przyszłości faktycznie urzeczywistnione.
Działania Moskwy mogą i powinny być również traktowane jako element
walki o wpływy z Chinami. Projekty energetyczne oraz uzyskanie zgody przedłużającej ich obecność wojskową w Kirgistanie można interpretować poprzez
pryzmat chęci wzmocnienia pozycji geopolitycznej Rosji w regionie. Ich zaangażowanie w sferę pomocy wojskowej pokazuje ważny kierunek aktywności regionalnej. Azja Centralna stanowi obszar, z którego obecnie wyłaniają się nowe
zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa. Najważniejszy strategiczny atrybut
regionu stanowi bliskość geograficzna Rosji, Europy Wschodniej, Chin, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej oraz Azji Wschodniej. W związku z tym obserwuje się wzajemne jednoczesne oddziaływanie i przenikanie pomiędzy tymi
obszarami. W Azji Centralnej globalizacja nie ma charakteru wyłącznie ekonomicznego, ale przede wszystkim militarny487.
We wrześniu 2012 r. rosyjski minister obrony Anatolij Serdiukow mówił
o przewidywanym remoncie bazy w Kirgistanie w ciągu sześciu miesięcy w celu
przyjęcia bombowców strategicznych488. 20 września 2012 r. w czasie wizyty
prezydenta Władimira Putina w Biszkeku podpisano porozumienie w sprawie
stacjonowania połączonej rosyjskiej bazy w Kirgistanie, przez piętnaście lat
od momentu wejścia umowy w życie w 2017 r. Putin zadeklarował wówczas
udział Rosji w rozwoju lotniska Manas po opuszczeniu tego miejsca przez wojska amerykańskie. Obok porozumienia dotyczącego bazy wojskowej strony
uzgodniły warunki regulacji części zadłużenia Kirgistanu wobec Rosji wynoszącego 489 mln USD. Rosja zobowiązała się do umorzenia długu z 2005 r. wynoszącego 189 mln USD. Z kolei dług z 2009 r. na sumę 300 mln będzie umorzony
w dwóch turach w ciągu dziesięciu lat, począwszy od 2016 r.489
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Rosja nie poprzestaje na tych działaniach. Świadczy o tym informacja podana
na początku listopada 2012 r. w gazecie „Kommersant”. Można było w niej przeczytać, że Rosja jest gotowa przeznaczyć 1,5 mld USD na rozwój sektora wojskowego w Kirgistanie i Tadżykistanie. Ten pierwszy miałby otrzymać 1,1 mld USD,
a drugi 200 mln USD na modernizację armii. Tadżykistan uzyskałby ponadto dodatkowe 200 mln USD w zamian za gwarantowane dostawy ropy. Fundusze nie
byłyby udzielone w formie pożyczki. Wedle gazety porozumienie zostało osiągnięte już w sierpniu 2012 r., kiedy rosyjski wicepremier Igor Szuwałow spotkał się
z przedstawicielami Kirgistanu. Finalizacja uzgodnień miała zaś nastąpić podczas
wizyty prezydenta Atambajewa w Moskwie 14 listopada 2012 r.490
Rosja stara się ponadto wspierać aspiracje Kirgistanu związane z przyjęciem
do Unii Celnej. Jednoznaczną deklarację w tej sprawie wyraził premier Dmitrij
Miedwiediew w lipcu 2012 r. podczas spotkania z premierem Kirgistanu Omurbekiem Babanowem491. To odpowiedź na wcześniejsze deklaracje Kirgistanu,
który w kwietniu 2011 r. przyjął plan wejścia do Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji oraz Wspólnego Obszaru Gospodarczego. Ta zapowiedź nie stanowiła zbyt dużego zaskoczenia, zważywszy, że prawie 45% kirgiskiego handlu
zagranicznego skoncentrowane jest na wspomnianych krajach Unii Celnej492. Ten
ruch należy jednak odczytywać, mając na względzie wymiar polityczny. Kirgistan pozostaje bowiem członkiem Światowej Organizacji Handlu, zatem z tej
strony posiadał już szeroki dostęp do światowej gospodarki. Dodatkowo członkowstwo w WTO dawało Biszkekowi możliwość dywersyfikacji importu, dotąd
zależnego w ogromnym stopniu od sąsiednich Rosji i Kazachstanu.

Kirgistan w polityce energetycznej Chin
Chiny umacniają swoją pozycję w Kirgistanie głównie na polu gospodarczym. Chiny są najważniejszym partnerem handlowym dla Kirgistanu. Wartość
wzajemnych obrotów handlowych w 2011 r. wyniosła 4,11 mld Euro, stanowiąc
53,4% całości obrotów handlowych Kirgistanu. Dla porównania drugą lokatę w zestawieniu zajmowała Rosja z obrotami 1,1 mld Euro (14,7%). W relacjach handlowych z Chinami widoczna jest ogromna nierównowaga. Chiny były
Kirgistan i Tadżykistan wsparte rosyjskimi środkami finansowymi w wysokości 1,5 mld USD
na zbrojenia (Киргизию и Таджикистан вооружат российскими деньгами Они получат $1,5
млрд на военные расходы), „Коммерсантъ”, 6 XI 2012.
491
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największym dostawcą towarów importowanych do Kirgistanu (4 mld Euro,
co stanowiło aż 59,1% całego kirgiskiego importu). Tylko w niewielkim stopniu
były zaś odbiorcą towarów eksportowanych z Kirgistanu (66,9 mln Euro, co stanowiło 7,8% całego eksportu)493.
Kirgistan, podobnie jak w przypadku Rosji, stara się przede wszystkim przyciągnąć chińskie inwestycje w rozwoju sektora hydroenergetycznego. W 2004 r.
obydwa kraje ustanowiły partnerstwo dotyczące budowy dwóch linii wysokiego
napięcia na rzece Naryn, ale nie zostały one zrealizowane po wybuchu rewolucji tulipanów w Kirgistanie494. Podczas wizyty wicepremiera Chin Hui Liangyu
we wrześniu 2012 r. w Biszkeku była mowa o wzmacnianiu współpracy gospodarczej z Kirgistanem, szczególnie związanej z rolnictwem i infrastrukturą. Hui
podkreślał wówczas gotowość Chin do wzmacniania pragmatycznej kooperacji
w dziedzinie handlu i gospodarki, jak również transportu, energetyki, rolnictwa
oraz oszczędności wody495.
Chiny w połowie 2012 r. zaoferowały Kirgistanowi pożyczkę przeznaczoną
na sfinansowanie sieci przesyłowej Datka-Kemin, dzięki której będzie możliwy
przesył prądu z południa na północ, niezależnie od Uzbekistanu i Kazachstanu.
Ta nowa linia będzie połączona z kazachską siecią energetyczną, wobec czego
będzie przesyłać energię elektryczną również do Xinjiangu. Chiny poparły wtedy
także projekt budowy rafinerii w Karabałta, gdzie będzie przetwarzana kazachska
ropa496.
Chiny są zainteresowane importem elektryczności z Kirgistanu. Na początku września 2012 r. w czasie China-Eurasia Expo szef chińskiej firmy Tebian
Electronic Apparatus Stock Co. Ltd (TBEA) Zhang Xin zapowiedział możliwość
zainwestowania w projekt linii przesyłowych energii elektrycznej pomiędzy
Xinjiangiem a Tadżykistanem i Kirgistanem. TBEA już wcześniej dokonywała
inwestycji w sektorze energetycznym w tych krajach. W Tadżykistanie sfinansowała warte 500 mln USD przedsięwzięcie dotyczące państwowej sieci przesyłowej. W Kirgistanie zainwestowała dodatkowe 580 mln USD w budowę sieci energetycznej pomiędzy północą a południem kraju. Kirgistan i Tadżykistan borykają
się z brakiem zasilania w okresach zimowych, z powodu ich nadmiernego uzależnienia od energii wodnej. W tej sytuacji pojawia się możliwość importowania
Kyrgyz Republic, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat, 29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113409.pdf (19 IV
2013).
494
N. Kassenova, China as an Emerging Donor in Tajikistan and Kyrgyzstan, IFRI Russia/NIS
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2008.pdf (23 X 2012).
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potrzebnego zasilania z sąsiedniego Xinjiangu w miesiącach zimowych. Z kolei w okresie letnim, kiedy obydwa kraje produkują więcej energii elektrycznej
w stosunku do potrzeb, mogą owe nadwyżki eksportować do Xinjiangu497.
Ważnym elementem umacniania wpływów na obszarach związanych z energetyką była wizyta przewodniczącego Chin Xi Jinpinga w Biszkeku we wrześniu
2013 r. Podpisano wówczas porozumienie o udzieleniu Kirgistanowi pożyczki
w wysokości 3 mld USD na realizację projektów energetycznych. Niemal połowę tej kwoty (1,4 mld USD) pochłonie budowa 225-kilometrowego odcinka
gazociągu z Kirgistanu do Państwa Środka, którym będzie pompowany surowiec
z Turkmenistanu. Reszta środków zostanie przeznaczona na budowę elektrowni
w Biszkeku, autostrady, a także rozbudowę rafinerii 498.
Chińskie koncerny prowadzą szeroko zakrojoną działalność wydobywczą
w Kirgistanie. Z informacji podanych przez kirgiskiego ministra ds. zasobów
naturalnych Zamirbeka Esenamanowa wynika, że chińskie przedsiębiorstwa posiadają licencje na poszukiwania i rozwój w 79 złożach złota spośród 228, jakie istnieją w Kirgistanie. Około stu chińskich koncernów jest zaangażowanych
w proces wydobycia różnych surowców naturalnych. W sąsiednim Xinjiangu
widoczna jest chęć zawiązania bliższej współpracy z Kirgistanem w sektorach
węgla oraz rud metali499. W maju 2012 r. przedstawiciele National Corporation
for Overseas Economic Cooperation of China (CCOEC) podczas wizyty w Biszkeku wyrazili zainteresowanie pokładami węgla Tegene w południowej prowincji Dżalalabad. Szacunki mówią o złożach liczących około 58,5 mln ton węgla500.

Niezadowolenie wobec rosnących wpływów Chin
Według różnych szacunków w ciągu ostatnich piętnastu lat od 20 tys. do 120 tys.
obywateli Chin (włączając nie tylko Hanów, ale również Ujgurów, Dżungarów
i innych) przeniosło się do Kirgistanu. W ciągu następnej dekady ta liczba może
się podwoić. Wykładowca w Harriman Institute w nowojorskim Columbia University R. Abazov wskazywał, że wzrost liczby ludności pochodzenia chińskiego
497
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http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12760 (7 IX 2012).
498
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499
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News Agency, 23 VI 2012.
500
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może nieść z sobą istotne następstwa dla kirgiskiej gospodarki i rodzić silne napięcia społeczne. Chińczycy w znaczący sposób wpływają na rozwój ekonomiczny i społeczny Kirgistanu. Na lokalnym rynku pracy Chińczycy tworzą niezwykle silną konkurencję dla młodych wykształconych Kirgizów. Istnieje dodatkowe
ryzyko, że chińskie umiejętności rynkowe, ich przedsiębiorczość oraz etos pracy
doprowadzą do utraty przez Kirgistan kontroli nad najważniejszymi sektorami
rodzimej gospodarki. Chińska społeczność oparta na więzach etnicznych ma
szansę skumulować znaczącą część wpływów w sferze gospodarczej. Zauważalną tendencją jest to, że grupy etniczne lub klanowe w Kirgistanie ustanawiają
kontrolę nad rynkami niszowymi, eliminując konkurencję przy użyciu legalnych
lub nielegalnych instrumentów. Kolejny problem dotyczy zjawiska korupcji. Jeśli rząd kirgiski nie określi właściwych ram legalnej działalności dla chińskich
biznesmenów, wówczas mogą oni zacząć funkcjonować w szarej strefie. Zasadnicza kwestia wiąże się z ich lojalnością wobec państwa przyjmującego. W przypadku braku zintegrowania z miejscową ludnością mogą oni kreować własne zaplecze polityczne, podejmując walkę o wpływy w kraju. O wadze tego problemu
niech świadczy fakt, że w marcu 2005 r. chińska społeczność biznesowa w celu
ochrony swoich interesów przed atakami tłumu zatrudniła własną milicję, a nie
kirgiskie siły bezpieczeństwa501.
W Kirgistanie często dochodzi do wybuchów społecznego niezadowolenia
pod adresem Chińczyków. Wśród przykładów można wymienić próby zniszczenia biur chińskiego przedsiębiorstwa Zijin Mining Group we wsi Orłowka
w prowincji Chui 22 października 2012 r. Po tym jak miejscowy koń został zabity przez chińskiego przedstawiciela spółki, 450 mieszkańców wioski zaatakowało pomieszczenia zajmowane przez koncern. W sierpniu poprzedniego roku
z kolei 300 Kirgizów pobiło trzech chińskich górników pracujących w kopalni
złota Soloton-Sary w prowincji Naryn, domagając się prywatyzacji kopalni. Wiele nacjonalistycznych środowisk opozycyjnych w Kirgistanie jest przeciwnych
zwiększaniu obecności Chińczyków w ich kraju i sprzedaży surowców w zamian za obietnice inwestycyjne. W tym kontekście niepokój budzi sprawa budowy połączenia kolejowego o wartości 2 mld USD z Kaszgaru przez Kirgistan
do Andiżanu w Uzbekistanie, gdzie mogłoby łączyć się z lokalną siecią kolejową.
Niejasne pozostaje wciąż to, kto sfinansuje kirgiską część inwestycji502.
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Kolejny przypadek miał miejsce w styczniu 2013 r., kiedy doszło do lokalnych zamieszek przeciwko pracownikom chińskiej firmy TEBA w wiosce Kushab na południu Kirgistanu. Ich powodem było złapanie mieszkańca wsi za rzekomą kradzież przez pracowników chińskiego przedsiębiorstwa. W rezultacie
w obronie schwytanego stanęło ponad sto osób reprezentujących społeczność
lokalną. TEBA odpowiedzialna jest za budowę sieci przesyłowych i obiektów
energetycznych w Kirgistanie503.
Kirgistan jasno daje na razie do zrozumienia, że nie jest zainteresowany dostarczaniem surowców do Chin w zamian za ich pomoc przy budowie infrastruktury kolejowej, która połączyłaby Uzbekistan, Kirgistan i Chiny. Mówił o tym
kirgiski wiceminister transportu504. Informacja ta była odpowiedzią na wcześniejsze odebranie licencji chińskiemu koncernowi aktywnemu na rynku kirgiskim.
Na początku maja 2012 r. kirgiscy urzędnicy powiadomili o zawieszeniu działań
chińskiego przedsiębiorstwa Jhoning ji Mining Company eksploatującego złoża
złota Buchuk Solton-Sary w prowincji Naryn. Przyczyną były protesty okolicznych mieszkańców i ruchów młodzieżowych. Oskarżenia dotyczyły naruszeń
przepisów ekologicznych505.
W listopadzie 2012 r. Kirgistan wprowadził zakaz wjazdu chińskich samochodów ciężarowych na obszar kraju, podkreślając ich negatywny wpływ na jakość
kirgiskich dróg. Umowa z 2007 r. zezwoliła na poruszanie się chińskim samochodom ciężarowym o ciężarze powyżej 55 ton. To uderzyło w lokalnych kierowców
używających zwykle mniejszych ciężarówek. Na początku 2012 r. pułap obciążenia zmniejszono do 48,5 tony. Decyzja kirgiskiego parlamentu podyktowana
była ochroną własnych kierowców. Z tym rozwiązaniem może się jednak wiązać
wzrost cen na towary konsumpcyjne pochodzące z Chin. Kirgistan pozostaje bowiem największym odbiorcą tych produktów w całej Azji Centralnej506.
W listopadzie 2012 r. do kirgiskiego parlamentu trafił projekt ustawy wprowadzającej ograniczenia liczby zagranicznych przedsiębiorstw i obcych pracowników w Kirgistanie od 1 stycznia 2013 r. Ma to na celu ochronę rodzimego rynku pracy oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju krajowej
503
18 Chinese workers injured in Kyrgyzstan clash, „China Daily” (Xinhua), 10 I 2013; Chinese
Workers Fingered in Southern Kyrgyzstan Fracas, Eurasianet.org, 9 I 2013, http://www.eurasianet.
org/node/66372 (16 I 2013).
504
Kyrgyzstan will not pay for China-Uzbekistan rail with resources, Universal Newswires, 6 III
2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=11531 (27 VIII 2012).
505
Chinese gold miner suspends operations in Kyrgyz mine, Universal Newswires, 9 V 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=11971 (27 VIII 2012).
506
C. Rickleton, Kyrgyzstan: Economic Nationalism Threatens to Choke Chinese Trade, Eurasianet.org, 16 XI 2012, http://www.eurasianet.org/node/66191 (20 XI 2012).
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przedsiębiorczości, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. W projekcie
skupiono się na kwestii zachowania określonych pakietów przez państwo w sektorach handlu hurtowego i detalicznego, w których zaangażowani są zagraniczni
inwestorzy. Kirgistan obecnie wydaje 2,7 tys. pozwoleń na pracę dla obcokrajowców rocznie. Znakomitą większość z nich uzyskują Chińczycy (99%), którzy
pracują w sektorach usługowym, wydobywczym, rolniczym, budowlanym, medycznym i edukacyjnym507.
Problem w relacjach międzyludzkich dostrzegany jest również po stronie
chińskiej. Szef chińskiej izby handlowej w Kirgistanie Li Quanjun zwracał uwagę na ogromną pomoc ze strony chińskiej w budowie podstawowej infrastruktury i rolnictwa w Kirgistanie. Jednakże współpraca państwowa nie przekłada
się na poprawę relacji międzyludzkich. Chińczycy w Kirgistanie często stają się
ofiarami ataków ze strony lokalnych społeczności. Biznesmeni chińscy prowadzący działalność za granicą przyczyniają się – jego zdaniem – do wzrostu gospodarczego własnego kraju, dlatego rząd w Pekinie powinien więcej zrobić, by
chronić ich interesy za granicą508.
Na kirgiskim rynku zaangażowanych jest wiele firm chińskich korzystających
z usług własnej siły roboczej. Pozostają one aktywne w handlu oraz przy realizacji projektów infrastrukturalnych i tworzeniu sieci energetycznych. Wraz z ich
obecnością Chiny uruchamiają szeroki pakiet inwestycyjny, jak również korzystne pożyczki na rzecz Kirgistanu. Pomimo tego wiele aspektów chińskiej obecności budzi kontrowersje wśród społeczności lokalnej. Obawy związane są przede
wszystkim z rosnącym uzależnieniem gospodarczym od potężnego sąsiada. Duża
częstotliwość wystąpień społecznych skierowanych przeciwko zagranicznym
koncernom pogarsza znacząco klimat inwestycyjny i może doprowadzić do spadku zaangażowania chińskich przedsiębiorstw w tamtejszą gospodarkę.
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New Kyrgyz bill aims to limit foreign investment in retail sector, Universal Newswires, 20 XI
2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13193 (20 XI 2012).
508
Wang Wenwen, Mutual support can shelter Chinese firms in foreign lands, „Global Times”,
16 X 2012.
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Utrzymujące się od ponad trzech dekad wysokie tempo rozwoju gospodarczego w Chinach stanowi ogromne wyzwanie dla gospodarki globalnej. Wzrost
zapotrzebowania na surowce energetyczne będący podstawą szybkiego rozwoju prowadzi bowiem często do globalnych zawirowań cenowych, przekształceń
na lokalnych rynkach, jak również zmiany dotychczasowej struktury w układzie sił w gospodarce światowej. Gwarancja długotrwałego dostępu do energii
po przystępnej cenie oraz stworzenie szerokiego systemu dywersyfikacji dostaw
stanowi największe wyzwanie dla chińskiej polityki zagranicznej. Powodzenie
reform wewnętrznych związanych z poprawą warunków bytowych społeczeństwa oraz osiągnięcie większej równowagi w rozwoju regionalnym będzie stanowić w dużej mierze o legitymizacji rządzącej Chinami partii komunistycznej.
Sukces dokonywanych reform będzie kluczowym wyznacznikiem w określaniu
szans przetrwania struktur władzy w obecnej formie. Rosnący popyt na energię
i towarzyszący temu niepokój związany z wahaniami cenowymi na światowych
rynkach surowcowych stanowi bowiem, jak się wydaje, największe zagrożenie
dla bezpieczeństwa gospodarczego, a w dalszej kolejności stabilności politycznej
w państwie.
Partia komunistyczna działając poprzez państwowe przedsiębiorstwa, realizuje strategiczne cele narodowe. Uzyskanie długotrwałego dostępu do zagranicznych złóż surowcowych oraz towarzysząca temu dywersyfikacja dostaw
stanowią o krajowym bezpieczeństwie, rozpatrywanym nie tylko w wymiarze
ekonomicznym, ale również i politycznym. Chiny starają się wykształcić szeroką
platformę porozumienia z krajami zasobnymi w surowce. Oferują im atrakcyjne pakiety pomocowe oraz uruchamiają korzystne linie kredytowe, pozwalające
na przeprowadzanie wielu inwestycji w obszarach strategicznych z punktu widzenia ich gospodarek. Chiny wkomponowują swoją aktywność na płaszczyźnie
energetycznej w szersze spektrum zaangażowania, pozwalające kształtować pozytywny obraz takiej działalności.
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Azja Centralna doskonale wpisuje się w chiński plan długookresowego zabezpieczenia dostaw energii. Zainteresowanie Chin koncentruje się zarówno na zasobach surowcowych będących w dyspozycji państw regionu, jak również ich
potencjale tranzytowym, pozwalającym pozyskiwać energię z dalszych obszarów. Za pośrednictwem tych krajów istnieje możliwość dostępu do irańskich oraz
kaukaskich złóż surowcowych. Jednocześnie daje szansę częściowego zmniejszenia zależności od importu surowców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Lądowe
linie przesyłowe stanowią właściwą alternatywę dla kosztownych i nie zawsze
bezpiecznych połączeń morskich, którymi dociera gros importowanych surowców do Państwa Środka. W określaniu współpracy Chin z państwami Azji Centralnej na płaszczyźnie energetycznej mamy do czynienia z relacją symbiotyczną
z uwagi na zbieżność interesów. Chiński kierunek eksportu surowców z punktu
widzenia regionalnych producentów energii wydaje się najbardziej opłacalny
w długiej perspektywie czasowej.
Chiny starają się stworzyć pozytywny obraz wokół podejmowanych przedsięwzięć. Realizacja projektów infrastrukturalnych w regionie stanowiąca wprost
nawiązanie do historii wzajemnych relacji oraz chęć odnowienia tradycyjnych tras
handlowych łączących Chiny ze światem zachodnim (szczególnie idei słynnego
Jedwabnego Szlaku) ma się przyczynić do zdynamizowania polityki rozwojowej
na chińskich obszarach zachodnich, jak również w państwach sąsiedzkich. Odczuwalne profity płynące z podniesienia poziomu gospodarczego w regionie powinny
w mniemaniu chińskich władz prowadzić do budowy stabilności i stopniowego
zmniejszania ryzyka zawirowań społecznych w strefach przygranicznych.
Nie wszystkie działania Chin w regionie spotykają się jednak z pozytywnymi
reakcjami. Obserwowane wydarzenia związane ze wzrostem sprzeciwu wobec
rosnącej aktywności Chińczyków w tych krajach niewątpliwie pokazują pojawienie się poważnego problemu. Działalność chińskich koncernów oceniana jest
głównie przez pryzmat ich wpływu na lokalny rynek pracy, rosnącego uzależnienia od napływu tanich dóbr konsumpcyjnych, jak również eksploatacji kraju pod
względem surowcowym. Wszystkie kraje regionu, a w szczególności najsłabsze – Kirgistan i Tadżykistan, pozostają bardzo mocno związane gospodarczo
z Chinami. Azja Centralna posiada kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju
społeczno-gospodarczego Xinjiangu. Jeśli jednak Chiny zamierzają nawiązać
bliższą współpracę z krajami regionu, będą zmuszone zintensyfikować swoje
wysiłki na rzecz większego wsparcia ich rozwoju, a nie koncentrować się tylko
na jednostronnej relacji służącej jedynie osiąganiu korzyści.
W relacjach Chin z państwami Azji Centralnej można mówić o swoistego
rodzaju „miękkim podporządkowaniu”. Wszelkie trudności, z jakimi zmagają
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się te kraje łatwo mogą zostać rozwiązane w większym lub mniejszym stopniu
przez Chiny. Region boryka się z brakiem rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, głównie drogowej, kolejowej oraz lotniczej, co naturalnie stwarza szanse inwestycyjne dla chińskich przedsiębiorstw. Planom rozbudowy lokalnej sieci transportowej towarzyszą nowe projekty energetyczne,
które pozwalają na obniżenie kosztów i czasu transportu w porównaniu z morskimi liniami przesyłowymi. Chińska aktywność kontrastuje z rosyjskimi planami energetycznymi w regionie, których znaczna część została zawieszona lub
wstrzymana. Zaangażowanie chińskich przedsiębiorców w działalność w regionie wiąże się w tej sytuacji z poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych.
Brak własnych środków finansowych na realizację dużych inwestycji, brak zaawansowanych technologii wydobywczych, jak również brak wykształconych
kadr profesjonalistów tworzy dogodny klimat inwestycyjny dla chińskich podmiotów dysponujących odpowiednim zapleczem finansowym i organizacyjnym,
oferujących dodatkowo możliwość wymiany doświadczeń. Powszechne w Azji
Centralnej przypadki korupcji obserwowane na szczeblu centralnym i lokalnym
nie stanowią większej bariery w działalności chińskich inwestorów, biorąc pod
uwagę ich umiejętności negocjacyjne oraz zdolność szybkiej adaptacji w trudnych uwarunkowaniach politycznych. Chińscy inwestorzy będą jednak musieli
w swojej działalności zwrócić większą uwagę na zapisy lokalnego ustawodawstwa oraz kwestie obyczajowowo-kulturowe, istotne z punktu widzenia budowania właściwych relacji z miejscową ludnością. Przewagą chińskich przedsiębiorców realizujących różnorodne projekty poza granicami własnego kraju pozostaje
wsparcie ze strony instytucji państwowych. Strategiczny wymiar zaangażowania
rodzimych koncernów w krajach zasobnych w surowce energetyczne jest podyktowany chęcią osiągania długofalowych zysków. Inwestycje zagraniczne Chin
stanowią ponadto jeden ze sposobów zarządzania własnymi dużymi rezerwami
walutowymi. W regionie wyłaniają się nowe rynki zbytu dla chińskich producentów. Można sądzić, że w najbliższym czasie tanie towary chińskie w większym
stopniu będą zalewać lokalne rynki. Temu też będzie towarzyszył stały przepływ
ludzi, głównie siły roboczej z Chin, co w istotny sposób będzie wpływać na miejscowe rynki pracy.
Aktywność Chin w Azji Centralnej należy również postrzegać w kategoriach
strategicznych i geopolitycznych. Możliwość pozyskiwania energii stanowi
główny element tej polityki. Biorąc pod uwagę aktywność ruchów terrorystycznych, ekstremistycznych i separatystycznych, jak również inne zagrożenia dla
bezpieczeństwa w regionie, należy zauważyć, że większość nowych projektów
obarczona jest sporym ryzykiem inwestycyjnym. Chiny nie wahają się jednak
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angażować na obszarach niestabilnych, niedających pewnych gwarancji bezpieczeństwa. W regionie można dostrzec wzmożoną rywalizację wielkich mocarstw
prowadzących zaciętą walkę o przychylność lokalnych rządów i rozszerzenie
własnej strefy wpływów. Głównymi uczestnikami Wielkiej Gry pozostają Rosja,
Stany Zjednoczone, Iran, Indie, Turcja, Unia Europejska. Chiny nie pozostają
w tej sytuacji bierne starając się skutecznie równoważyć różnorodne wpływy
i tworzyć atrakcyjną ofertę współpracy dla krajów regionu.

SPIS MAP
Mapa 1. Azja Centralna ...............................................................................................
Mapa 2. Sieć istniejących oraz potencjalnych gazociągów i ropociągów
w Azji Centralnej . .........................................................................................
Mapa 3. Kazachstan . ...................................................................................................
Mapa 4. Uzbekistan .....................................................................................................
Mapa 5. Turkmenistan .................................................................................................
Mapa 6. Tadżykistan . ..................................................................................................
Mapa 7. Kirgistan ........................................................................................................

20
48
106
136
148
166
188

SPIS TABEL
Tabela 1. Państwa Azji Centralnej – podstawowe charakterystyki .............................
Tabela 2. Zróżnicowanie etniczne, językowe i religijne w Azji Centralnej ................
Tabela 3. Konsumpcja energii w Chinach z podziałem na sektory (w %) ..................
Tabela 4. P
 rodukcja oraz konsumpcja ropy naftowej i gazu ziemnego w Chinach
w 2002 i 2012 roku ......................................................................................
Tabela 5. Rezerwy węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji (2012) ................
Tabela 6. Kraje, w których większość akceptuje przywództwo Rosji .........................
Tabela 7. Rezerwy węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego w Kazachstanie (2012) . ..
Tabela 8. Produkcja uranu w latach 2004–2011 (w tonach) ........................................
Tabela 9. Potwierdzone zasoby uranu w 2009 roku ....................................................
Tabela 10. Rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego w Uzbekistanie (2012) . ............
Tabela 11. Rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego w Turkmenistanie (2012) . ........
Tabela 12. P
 rodukcja elektryczności, ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla
w Tadżykistanie (2012) ..............................................................................
Tabela 13. D
 ostępność energii pierwotnej w krajach Azji Centralnej w podziale
na nośniki (MTOE, jednostki naturalne) . ..................................................
Tabela 14. P
 rodukcja elektryczności, ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla
w Kirgistanie (2012) . .................................................................................

21
27
37
40
67
90
110
118
118
137
147
165
169
190

BIBLIOGRAFIA
Dokumenty i raporty
Agreement Between the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kirgyzstan, the Republic of
Uzbekistan, the Republic of Tajikistan and Turkmenistan On Cooperation in the Field
of Joint Water Resources Management and Conservation of Interstate Sources, 18 II 1992,
http://www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/papers/aral/agreements/ICWC-Feb18-1992.pdf.
Assessment of Undiscovered Petroleum Resources of Northern Afghanistan, 2006, USGS, III
2006, http://pubs.usgs.gov/fs/2006/3031/pdf/FS-3031.pdf.
Assessing Afghanistan: Science for a Better Future. New report reveals large deposits of
critical and strategic minerals, USGS, 29 IX 2011, http://www.usgs.gov/blogs/features/
usgs_top_story/assessing-afghanistan.
Bösch C., River Basin Management in Central Asia. Challenges and Opportunities, World
Bank, Central Asia Regional Office, Almaty, Water Week, 19 II 2009.
BP Statistical Review of World Energy, VI 2002.
BP Statistical Review of World Energy, VI 2013.
China Statistical Yearbook 2010, National Bureau of Statistics of China.
China’s Central Asia Problem, International Crisis Group, Asia Report Nº244, Brussels, 27 II
2013.
China’s Energy Needs and Strategies: Hearing Before the U.S.-China Economic and Security
Review Commission, U.S.-China Economic and Security Review Commission, U.S. Government Printing Office, Washington 2003, http://www.uscc.gov/hearings/2003hearings/
transcripts/031030tran.pdf.
China’s Energy Policy 2012, Xinhua, 24 X 2012.
Corruption Perceptions Index 2012, Transparency International. The Global Coalition Against Corruption, Berlin 2012, http://cpi.transparency.org/cpi, 2012.
Country Analysis Briefs: Kazakhstan, U.S. Energy Information Administration (EIA), 18 IX
2012, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=KZ.
Country Analysis Briefs: Turkmenistan, U.S. Energy Information Administration (EIA),
I 2012, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=TX.
Country Analysis Briefs: Uzbekistan, U.S. Energy Information Administration (EIA),
19 I 2012, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=UZ.
Darvin Declaration – Achieving Energy Security and Sustainable Development Through Effi
ciency, Conservation and Diversity, 2007 APEC Energy Ministerial Meeting, http://www.
apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Energy/2007_energy.aspx (5 IX 2012).
Energy and Security from the Caspian to Europe, Committee on Foreign Relations, United
States Senate, U.S. Government Printing Office, Washington 12 XII 2012.

214

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Energy Security Issues, The World Bank Group, Moscow–Washington D.C., 5 XII 2005.
Enhancing Security in Afghanistan and Central Asia through Regional Cooperation on Water.
Amu Darya Basin Consultation Report, European Parliament, Brussels, 7 XII 2010.
Kassenova N., China as an Emerging Donor in Tajikistan and Kyrgyzstan, IFRI Russia/NIS
Center, I 2009, http://www.ifri.org/files/Russie/ifri_China_Central_Asia_kassenova_ENG_
January2008.pdf.
Kazachstan – 2030 Dobrobyt, bezpieczeństwo i poprawa poziomu życia wszystkich mieszkańców
– orędzie prezydenta do kazachskiego narodu w 1997 roku (Казахстан – 2030 Процвета
ние, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев Послание Президен
та страны народу Казахстана 1997 года), Prezydent Republiki Kazachstanu (Президент
Республики Казахстан), http://www.akorda.kz/ru/category/gos_programmi_razvitiya.
Krishnaswamy V., Stuggins G., Private Sector Participation in the Power Sector in Europe
and Central Asia. Lessons from the Last Decade, World Bank Working Paper No. 8, Washington 2003.
Levine R.M., Wallace G.J., 2006 Minerals Yearbook, Commonwealth of Independent States.
The Mineral Industries of the Commonwealth of Independent States Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, and Uzbekistan, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, XI 2009.
MacDonald J.A., Blank S.J., Regional Power Plays in the Caucasus and Central Asia, NBR
Analysis, Vol. 14, No. 4, XI 2003.
Meador M.M., Wu Xinping, Cotton and Products Annual. China – Peoples Republic of, USDA,
Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network, 5 III 2012.
Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, I 2012.
Narodowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Republiki Kirgistanu w okresie 2013–2017
(Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период
2013–2017 годы), Kabar. Kyrgyz National News Agency, 23 I 2013.
M-vector Completes Independent Large-scale Public Opinion Survey of the Population in Ka
zakhstan and Kyrgyzstan Dedicated to Economic, Political, and Social Situation in Those
Countries, Central Asian Barometer, 24 X 2012, http://www.m-vector.com/en/news/?id=290.
Norling N., Gazprom’s Monopoly and Nabucco’s Potentials: Strategic Decisions for Europe,
Silk Road Paper, XI 2007, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program,
Nacka-Stokholm 2007.
Orędzie Prezydenta Republiki Kazachstanu – Nursułtana Nazarbajewa do narodu kazachs
kiego „Strategia «Kazachstan-2050» nowy polityczny kierunek dla państwa” (Послание
Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева наро
ду Казахстана „Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состо
явшегося государства”), Prezydent Republiki Kazachstanu (Президент Республики
Казахстан), 14 XII 2012, http://www.akorda.kz/ru/page/page_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-lidera-natsii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazakhstana.
Peyrouse S., Economic Aspects of the Chinese-Central Asia Rapprochement, Central AsiaCaucasus Institute & Silk Road Studies Program, „Silk Road Paper”, IX 2007.
Political Risk Atlas 2013, Maplecroft, I 2013, http://maplecroft.com.
Posiedzenie Komisji ws. strategii rozwoju TEK i bezpieczeństwa ekologicznego (Заседание
Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности),
Prezydent Rosji (Президент России), 10 VII 2012, http://state.kremlin.ru/face/15912.
Posiedzenie Komisji ws. strategii rozwoju TEK i bezpieczeństwa ekologicznego (Заседание
Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности),
Prezydent Rosji (Президент России), 13 II 2013, http://kremlin.ru/news/17511.

Bibliografia

215

Putin W. (Путин Владимир), Nowy projekt integracji Eurazji – przyszłość, która rodzi się dzi
siaj (Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается
сегодня), „Известия”, 3 X 2011.
Putin W. (Путин Владимир), Rosja i zmieniający się świat (Россия и меняющийся мир),
„Московские новости”, 27 II 2012.
Ray J., Russia’s Leadership Not Popular Worldwide, Gallup World, 5 VIII 2011, http://www.
gallup.com/poll/148862/Russia-Leadership-Not-Popular-Worldwide.aspx.
Regulation of Specific Industries, Ministry of Economy and antitrust policy of the Kyrgyz
Republic, http://www.mineconom.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=
2030:regulation-of-specific-industries&catid=378&Itemid=675&lang=en.
Speech by Russian President Vladimir Putin at the APEC Business Summit, Bangkok, Thailand, October 19, 2003, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, http://www.
ln.mid.ru/Bl.nsf/062c2f5f5fa065d4c3256def0051fa1e/086a203bbb52b69e43256dc50055
8dc7?OpenDocument.
Spotkanie robocze z prezesem zarządu koncernu „Gazprom” Aleksiejem Millerem (Рабочая
встреча с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером), Prezydent Rosji (Президент России), 29 X 2012, http://kremlin.ru/news/16731.
Text of President Zardari’s speech at UN General Assembly, „Daily Times”, 26 IX 2012,
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012\09\26\story_26-9-2012_pg7_16.
Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Chiny, Komisja Spraw Zagranicznych, Parlament
Europejski, sprawozdawca: B. Belder, 20 XII 2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012–0434+0+DOC+XML+V0//PL.
Utworzenie komisji przy prezydencie odpowiedzialnej za rozwój TEK i bezpieczenstwo ekolo
giczne (Образована Комиссия при Президенте по стратегическому развитию ТЭК
и экологической безопасности), Prezydent Rosji (Президент России), 15 VI 2012,
http://state.kremlin.ru/face/15656.
Władimir Putin objął stanowisko prezydenta Rosji (Владимир Путин вступил в должность
Президента России), Prezydent Rosji (Президент России), 7 V 2012, http://kremlin.ru/
news/15224.
Wood Mackenzie: Central Asia’s long-term gas export potential hinges on successful delive
ry of South Iolotan project, Wood Mackenzie, 11 X 2012, http://www.woodmacresearch.
com/cgi-bin/wmprod/portal/corp/corpPressDetail.jsp?oid=10839846.
World Bank – Kyrgyz Republic Partnership Program Snapshot, World Bank, Bishkek, IV
2012.

Monografie
An Outline History of China, red. Bai Shouyi, Foreign Language Press, Beijing 2002.
Andrews-Speed P., Energy Policy and Regulation in the People’s Republic of China, Kluwer
Law International, Hague–London–New York 2004.
Azatjan A.A., Biełow M.I., Gwozdiecki N.A., Kamanin L.G., Murzajew E.M., Jugaj R.L.,
Historia poznania radzieckiej Azji, tłum. S. Lipko, PWN, Warszawa 1979.
Baev P.K., Russian Energy Policy and Military Power. Putin’s quest for greatness, Routledge,
London–New York 2008.

216

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Blank S., Russo-Chinese Energy Relations: Politics in Command, GMB Publishing Ltd., London 2006.
Bodio T., Mołdawa T., Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
Cabestan J.-P., Polityka zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwowości,
tłum. E. Brzozowska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2013.
Calder K.E., The New Continentalism Energy and Twenty-First Century Eurasian Geopoli
tics, Yale University Press, New Haven–London 2012.
Capisani G.R., Nowe państwa Azji Środkowej, tłum. M. Czekański, A. i M. Falkowscy, L. Włodek, K. Ptasiński, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2004.
China and India in Central Asia: A New Great Game?, red. M. Laruelle, J.-F. Huchet, S. Peyrouse, B. Balci, M. Palgrave, New York 2010.
Calder K.E., The New Continentalism Energy and Twenty-First Century Eurasian Geopoli
tics, Yale University Press, New Haven–London 2012.
China, India and the United States. Competition for Energy Resources, The Emirates Center
for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi 2008.
China’s Energy Relations with the Developing World, red. C. Carrie Liu, D. Manochehr,
The Continuum International Publishing Group, New York–London 2011.
Cieślewska A., Makowska A., Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki
rozwojowej regionu Azji Centralnej, Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Warszawa 2012.
Cooley A., Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia, Oxford
University Press, New York 2012.
Dardess J.W., Ming China, 1368–1644. A Concise History of a Resilient Empire, Rowman
& Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Maryland 2012.
Deng Yong, China’s Struggle for Status. The Realignment of International Relations, Cambridge University Press, New York 2008.
Dzieje Chin. Zarys, red. Szang Jüe, tłum. W. Rodziński, PWN, Warszawa 1960.
Eager Eyes Fixed on Eurasia. Russia and Its Neighbors in Crisis, red. Iwashita Akihiro, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo 2007.
Energia w czasach kryzysu, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2006.
Energy Issues in the Asia-Pacific Region, red. A. Lugg, M. Hong, Institute of Southeast Asian
Studies Publishing, Singapore 2010.
Energy Security in Asia, red. M. Wesley, Routledge, London–New York 2007.
Eurasia’s Ascent in Energy and Geopolitics. Rivalry or partnership for China, Russia and
Central Asia, red. R.E. Bedeski, N. Swanström, Routledge, London–New York 2012.
Eyer K.E., Brysac S.B., Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for Empire in
Central Asia, Basic Books, New York 1999.
Gacek Ł., Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
Gacek Ł., Chińskie elity polityczne w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
Gacek Ł., Trojnar E., Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśni
ną Tajwańską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
Gafurow B., Dzieje i kultura Azji Centralnej. Prehistoria – Starożytność – Średniowiecze,
tłum. S. Michalski, PIW, Warszawa 1978.
Garrison J.A., China and the Energy Equation in Asia. The Determinants of Policy Choice,
First Forum Press, Colorado–London 2009.

Bibliografia

217

Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na ob
szarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, PISM, Warszawa 2008.
Halonen A., Frazier K., W cieniu świętej księgi, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
Hiro D., Inside Central Asia. A Political and Cultural History of Uzbekistan, Turkmenistan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, and Iran, Overlook Duckworth, New York–
London 2011.
Hopkirk P., The Great Game. On Secret Service in High Asia, Oxford University Press, 1990.
Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Kajdańska A., Kajdański E., Jedwab. Szlakami dżonek i karawan, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
Kazachstan. Historia – społeczeństwo – polityka, red. T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
Kazachstan. Przewodnik dla przedsiębiorców, red. A. Naruniec, Wydawca Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Key Players and Regional Dynamics in Eurasia: The Return of the ‘Great Game’, red. R.E. Kanet, M.R. Freire, M. Palgrave, New York 2010.
Key Words of Chinese Economy 2009, red. Qin Tiantian, Writing Group Information Center,
Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China,
China Intercontinental Press, Beijing 2010.
Kipling R., Kim, Dover Publications, Inc., New York 2005.
Kirgistan. Historia-społeczeństwo-polityka, red. T. Bodio, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
Kleveman L., The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia, Grove Press, New York
2003.
Kozłowski K., Rewolucja Tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa, Elipsa,
Warszawa 2009.
Kuźniar R., Balcerowicz B., Bińczyk-Missala A., Grzebyk P., Madej M., Pronińska K., Sułek M., Tabor M., Wojtiuk A., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2012.
Laruelle M., Peyrouse S., The Chinese Question in Central Asia. Domestic Order, Social
Change, and the Chinese Factor, Columbia University Press / C. Hurst&Co. Publishers
Ltd., London–New York 2012.
Łucki Z., Misiak W., Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Łukawski Z., Dzieje Azji Środkowej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 1996.
Marketos T.N., China’s Energy Geopolitics. The Shanghai Cooperation Organization and
Central Asia, Routledge, London–New York 2009.
Müller-Kraenner S., Energy Security. Re-Measuring the World, Earthscan, London–Sterling 2008.
Niedziółka D., Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
Paniuszkin W., Zygar M., Gazprom. Rosyjska broń, tłum. K. Romanowska, Wydawnictwo
W.A.B., Warszawa 2008.
Proceedings for a Workshop on Deposit Modeling, Mineral Resource Assessment, and Their
Role in Sustainable Development, red. J.A. Briskey, K.J. Schulz, U.S. Geological Survey,
Reston, Virginia 2007.

218

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
Roy O., The New Central Asia. Geopolitics and the Birth of Nations, I.B.Tauris, London–New
York 2011.
Schafer E.H., The Golden Peaches of Samarkand. A Study of T’ang Exotics, University of
California Press, London 1963.
Shoemaker M.W., Russia & The Commonwealth of Independent States 2012, Stryker-Post
Publications, Lanham 2012.
Siraj U., Pipelines Politics in Central Asia: New Great Game to Control the Energy Resources
of the Region in Post Soviet Era, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
Strecker Downs E., China’s Quest for Energy Security, RAND, 2000.
Tadżykistan. Historia-społeczeństwo-polityka, red. T. Bodio, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
Taubman J., Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2011.
The Globalization of Energy. China and the European Union, red. M. Parvizi Amineh, Yang
Guang, Brill, Leiden–Boston 2010.
The New Great Game; Chinese Views on Central Asia. Central Asia Regional Security Issues,
Economic and Political Challenges, red. C. Hawkins, R. Love, Foreign Military Studies
Office, Fort Leavenworth, Kansas 2006.
Traditional Chinese Culture, red. Zhang Qizhi, Foreign Language Press, Beijing 2010.
Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej, red. T. Bodio,
W. Jakubowski, A. Wierzbicki, Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora, Pułtusk 2008.
Turkmenistan. Historia–społeczeństwo–polityka, red. T. Bodio, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2005.
Uhlig H., Jedwabny szlak. Kultury antyki między Chinami a Rzymem, tłum. J. Danecki, Wydawnictwo Książnica, Katowice 2007.
Uzbekistan. Historia-społeczeństwo-polityka, red. T. Bodio, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Uzbekistan. Przewodnik dla przedsiębiorców, red. A. Naruniec, H. Borko, P. Gębski, Wydawca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
Xinjiang. China’s Muslim Borderland, red. S.F. Starr, M.E. Sharpe, New York 2004.
Yan Xuetong, Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power, Princeton University Press,
Princeton–Oxford 2011.
Ye Zicheng, Inside China’s Grand Strategy. The Perspective from the People’s Republic,
The University Press of Kentucky, Kentucky 2011.
Załęski P., Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej (przypadek Kirgistanu na tle państw
regionu), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
Zapaśnik S., „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Bibliografia

219

Periodyki
Acta Asiatica Varsoviensia, red. R.M. Sławiński, No. 24, AKSON Publishers, Warsaw 2011.
Jian Ji-song, On the Perfection of Anti-terrorism Mechanism of SCO, „Science of Law – Journal of Northwest University of Political Science and Law”, Issue 4, 2008.
Lee Pak K., China’s quest for oil security: oil (wars) in the pipeline?, „The Pacific Review”,
Vol. 18, No. 2, VI 2005.
Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej, „Studia Politologiczne”, red. T. Bodio, A. Wierzbicki, P. Załęski, Vol. 12, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa 2008.

Artykuły prasowe
Abazov R., Chinese in Central Asia: Loyal Citizens or Fifth Column?, Central Asia-Caucasus
Institute Analyst, 2 VIII 2006, http://www.cacianalyst.org/?q=node/3723.
Abazov R., Kyrgyzstan is desperately searching for oil, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 10 IX 2002, http://www.cacianalyst.org/?q=node/114.
ADB increases estimated 2012 Tajik GDP growth to 6.5%, Universal Newswires, 4 X 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12922.
ADB, Kazakhstan Define New Development Partnership, Asian Development Bank (ADB),
19 IX 2012, http://www.adb.org/news/kazakhstan/adb-kazakhstan-define-new-develop
ment-partnership.
Aris S., Managing Central Asia: Russia’s Approach, International Relations and Security Network, ISN ETH Zurich, 4 III 2013, http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/
Special-Feature/Detail/?lng=en&id=160464&contextid774=160464&contextid775=1604
62&tabid=1454180197.
Australia poised to usurp Qatar as No. 1 LNG source, „Taipei Times”, 23 VII 2012.
Babkina A., Kazakhstan steps up activity in rare-metals market, Central Asia Online, 17 X 2011,
http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2011/10/17/feature-01.
Bai Shi, Taming the Wild West Xinjiang embraces fast and far-reaching economic develop
ment, „Beijing Review”, No. 35, 30 VIII 2012.
Bai Tiantian, Xi signs deals in Kyrgyzstan, „Global Times”, 19 IX 2013.
Bartlett P., Kazakhstan Says „No Thanks” to Renewable Energy, Eurasianet.org, 3 X 2012,
http://www.eurasianet.org/node/65993.
Behbud F., China-funded irrigation project helps boost farming in Afghanistan, Xinhua,
8 I 2012.
Bhel signs preliminary deal with Tajikistan for 100-MW Project, „The Financial Express”,
5 IX 2012.
Bishkek understands Karimov, but does not listen, uznews.net, 11 IX 2012, http://www.
uznews.net/news_single.php?lng=en&cid=32&nid=20749.
Bubalo A., Cook M., Horizontal Asia, „The American Interest”, Vol. V, V/VI 2010.
CAREC Ministers Agree on $23 Billion Action Plan to Boost Central Asia Links, Asian Development Bank (ADB), 30 X 2012, http://www.adb.org/news/carec-ministers-agree-23-billion-action-plan-boost-central-asia-links (9 XI 2012).

220

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Centerra Gold-Kumtor Mine Reserves Increase 58% to 9.7 Million Ounces of Gold, Marketwire,
7 XI 2012, http://www.marketwire.com/press-release/centerra-gold-kumtor-mine-reservesincrease-58-to-97-million-ounces-of-gold-tsx-cg-1723106.htm.
Central Asian migrants benefit most from working abroad, Universal Newswires, 27 XII 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13392.
Chambers M., Australia is set to nearly quadruple LNG exports to Asia, „The Australian”,
23 IX 2012.
Chen Chenchen, Stabilizing Afghanistan a major diplomatic challenge, „Global Times”,
25 IX 2012.
Cheng Guangjin, Uzbekistan becomes a ‘strategic partner’, „China Daily” (Xinhua), 7 VI 2012.
China Aims To Sharply Raise Shale Gas Output Capacity By 2020, „The Wall Street Journal”,
1 II 2010.
China and Afghanistan sign economic and security deals, BBC, 23 IX 2012.
China, Kyrgyzstan vow to boost agricultural co-op, „China Daily” (Xinhua), 11 IX 2012.
China opens second railway to Kazakhstan, „China Daily” (Xinhua), 22 XII 2012.
China pushes for opening up to Eurasian heartland, „China Daily” (Xinhua), 1 IX 2011.
China-Russia oil pipeline records 30m tons in delivery, „China Daily” (Xinhua), 2 I 2013.
China sets natural gas development targets, Xinhua, 3 XII 2012.
China starts constructing 3rd west-to-east gas pipeline, „People’s Daily” (Xinhua), 17 X 2012.
China to import Iran gas via Pakistan, PressTV, 14 X 2011, http://www.presstv.ir/detail/204596.html.
China to invest $1 bln in Tajik power plants, roads, Alibaba.com, 7 VI 2009, http://news.alibaba.com/article/detail/energy/100114515-1-china-invest-%25241-bln-tajik.html.
China to Issue $10 Bln in Loans to SCO Members, RIA Novosti, 7 VI 2012.
China, Turkmenistan agree to promote energy cooperation, „People’s Daily” (Xinhua), 4 IX
2013.
China–Turkmenistan Cooperation Committee holds 2nd meeting, Xinhua, 27 VII 2012.
China’s growing economic profile in Central Asia, Lowy Institute for International Policy, 4 X
2012, http://www.lowyinstitute.org/news-and-media/hot-topic/chinas-growing-economicprofile-central-asia#.UHH3y8ami5Q.twitter.
China’s influence grows in poor neighbour Tajikistan, „Daily Times”, 28 VI 2012.
China’s interest in Russian gas may decrease after deal with Turkmenistan – paper, RIA Novosti, 24 XI 2011.
China’s Zijin to build copper plant in Tajikistan, Universal Newswires, 4 VI 2012, http://www.
universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12138.
Chinese and Japanese translators of Ruhnama to receive Turkmen literary prizes, Turkmenistan.ru, 19 V 2006, http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=en&elem_
id=8132&type=event&sort=date_desc.
Chinese can read Ruhnama on their native language, Turkmenistan.ru, 6 II 2003, http://
www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=en&elem_id=4314&type=event&highlight_
words=chinese&sort=date_desc.
Chinese companies have 79 licenses for gold deposits in Kyrgyzstan, Kabar. Kyrgyz National
News Agency, 23 VI 2012.
Chinese company to build $200M coal power plant in Dushanbe, Universal Newswires, 28 IV
2011, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=3938.
Chinese-financed refinery in Kyrgyzstan to open in 2013, Universal Newswires, 16 X 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13001.

Bibliografia

221

Chinese firm eyes investment in cross-border power scheme, Universal Newswires, 6 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12760.
Chinese gold miner suspends operations in Kyrgyz mine, Universal Newswires, 9 V 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=11971.
Chinese state delegation interested in Kyrgyz coal mines, Universal Newswires, 16 V 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12021.
Chiny perspektywicznym rynkiem dla eksportu kazachskiego ziarna (Китай является
перспективным рынком для экспорта казахстанского зерна – МСХ), Premier Kazachstanu (Премьер-Министр Казахстанa), 29 VIII 2012, http://pm.kz/news/show/21/
kitaj-javljaetsja-perspektivnym-rynkom-dlja-eksporta-kazahstanskogo-zerna-msh/2908-2012?lang=ru.
Chinese Workers Fingered in Southern Kyrgyzstan Fracas, Eurasianet.org, 9 I 2013, http://
www.eurasianet.org/node/66372.
Chorshanbiyev P., Uzbekistan stops gas shipments to Tajikistan, ASIA-Plus News Agency,
25 III 2012.
Clinton, Russian official spar over human rights, „Daily Herald”, 6 XII 2012.
CNPC and KazMunayGas sign agreement on principles for expanding the Kazakhstan-China
Crude Pipeline, China National Petroleum Corporation, 8 IV 2013, http://www.cnpc.com.cn/
News/en/press/newsreleases/201304/20130408_C1492.shtml?COLLCC=586925423&.
CNPC and KazMunaiGas sign agreement on Basic principles regarding Line C of Central
Asia-China Gas Pipeline, China National Petroleum Corporation, 29 IX 2011, http://
www.cnpc.com.cn/en/press/newsreleases/CNPC_and_KazMunaiGas_sign_agreement_
on_basic_principles_regarding_Line_C_of_Central_Asia%EF%BC%8DChina_Gas_P.
htm?COLLCC=2613501589&.
Construction begins on Third West-East Gas Pipeline, China National Petroleum Corporation,
17 X 2012, http://www.cnpc.com.cn/en/press/newsreleases/Construction_begins_on_Third_West%EF%BC%8DEast_Gas_Pipeline.htm?COLLCC=8381654&.
Cooperation of the Republic of Uzbekistan with the countries of the Asia and the Pacific. Uz
bek – Chinese Relations, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, http://
mfa.uz/eng/inter_cooper/uzbekistan_countries/uzb_asia_pacific.
Copper deal helps Afghan’s future, „China Daily”, 21 X 2011.
CSTO’s rapie reaction force to equal NATO’s – Medvedev, RIA Novosti, 4 II 2009.
Daly J.C.K., Afghanistan: Future Energy Corridor?, ISN ETH Zurich, 21 VI 2012, http://
www.isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=143841.
Demytrie R., Tajikistan looks to solve energy crisis with huge dam, BBC, 23 III 2010.
Deputies approved the Concept of foreign policy of the country, The Information Service of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 6 VIII 2012,
http://www.parliament.gov.uz/en/events/chamber/7280.
Dikshit S., Nuclear cooperation with India key to multiple projects: Kazakhstan, „The Hindu”, 29 III 2013.
Ding Qingfen, Du Juan, China, Russia ink major energy deal, „China Daily”, 26 II 2013.
Du Juan, Demand for oil to rise 4.8%, „China Daily”, 31 I 2013.
Du Juan, Natural gas development high on energy agenda, „China Daily”, 16 III 2013.
Dubovitsky V., The Tajik-Chinese relations: the period of wariness over, the era of coope
ration begins, Ferghana.news Information Agency, 30 I 2007, http://enews.fergananews.
com/article.php?id=1810.
Dzyubenko O., Kyrgyz prime minister rules out nationalising Centerra gold mine, Reuters,
1 X 2012.

222

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Dzyubenko O., Kyrgyzstan unveils $7 bln investment plan to revive economy, Reuters, 7 XII
2012.
Dzyubenko O., Russia firms footprint in Kyrgyzstan with hydro project, Reuters, 27 X 2012.
Eighth in the World in Hydropower Resources, „The European Times – Tajikistan”, 2012,
http://www.european-times.com/archive/tajikistan.
18 Chinese workers injured in Kyrgyzstan clash, „China Daily” (Xinhua), 10 I 2013.
Emomali Rahmon odwiedził miejsce wydobycia metali szlachetnych koncernu Zijin (Эмомали
Рахмон посетил месторождение цветных металлов компании Зи Джин), Prezydent
Republiki Tadżykistanu (Президент Республики Таджикистан), 3 VI 2012, http://president.tj/ru/node/2000 (19 IX 2012).
Eremenko A., Russia Keeps Tajik Base, Risking Taliban Face-Off, RIA Novosti, 5 X 2012.
Ergasheva Z., Russia raises gasoline tariff for Tajikistan again, ASIA-Plus News Agency,
2 X 2012.
Europe and Asia, Kazinform, 1 VII 2010, http://www.inform.kz/eng/article/2282887.
Foreign investment in Kyrgyzstan to increase by 17%, minister says, Universal Newswires,
19 X 2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13026.
Framework for construction of Turkmenistan gas pipeline via Afghanistan to Tajikistan and
China signed, Ministry of Mines, Islamic Republic of Afghanistan, 16 VI 2012, http://
mom.gov.af/en/news/10587.
French firm awarded two Kazakh refinery upgrade projects, Universal Newswires, 26 IX
2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12875.
Gao Lei, Afghanistan tempting but risky for Chinese firms, „Global Times”, 14 VI 2012.
Gas Pipeline Through N.Korea ‘Part of a Bigger Game’, „The Chosunilbo”, 26 VIII 2011.
Gas surges through world’s longest pipeline, „China Daily” (Xinhua), 30 XII 2012.
Gazprom, CNPC sign memorandum on eastern route pipeline gas supplies to China, Interfax,
22 III 2013.
Gazprom presents Eastern Russia’s biggest Chayanda project in Yakutia, Gazprom, 11 XII
2012, http://gazprom.com/press/news/2012/december/article151141.
Gazprom to buy Kyrgyz gas operator for $1: Kyrgyzgaz, Tengri News, 21 XII 2012, http://en.tengrinews.kz/companies/Gazprom-to-buy-Kyrgyz-gas-operator-for-1-Kyrgyzgaz-15445.
Gazprom to pay Kyrgyzstan’s gas debts to Kazachstan, Tengri News, 24 XII 2012, http://en.tengrinews.kz/companies/Gazprom-to-pay-Kyrgyzstans-gas-debts-to-Kazakhstan-15500.
Gazprom will spend $38.7bln to become a bigger supplier to Asia, Russia Today, 30 X 2012,
http://rt.com/business/news/gazprom-russia-siberia-asia-562.
Gismatullin E., Total, CNPC Join Tethys Petroleum in Tajikistan Exploration, Bloomberg,
21 XII 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-12-21/total-cnpc-join-tethys-petroleum-in-tajikistan-oil-exploration.html.
Gismatullin E., Total Targets Tajik Gas Linked to Largest Turkmenistan Field, Bloomberg,
20 II 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-02-20/total-s-tajik-move-aims-for-gas-from-same-basin-as-turkmen-giant.html.
Gizitdinov N., Exxon, Shell Said Seeking Control of $46 Billion Kashagan, Bloomberg,
30 VIII 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-08-30/exxon-shell-said-seeking-control-of-46-billion-kashagan-field.html.
Gizitdinov N., Russia to Supply Kazakh Refineries With Crude, Bloomberg, 2 X 2012, http://
www.bloomberg.com/news/2012-10-02/russia-to-supply-kazakh-refineries-with-crude.
html.
Gold worth $ 4 billion 860 million mined at Kumtor during 14 years, Kabar. Kyrgyz National
News Agency, 25 I 2013.

Bibliografia

223

Gordeyeva M., China buys into giant Kazakh oilfield for $5 billion, Reuters, 7 IX 2013.
Gorst I., Russia to open second Kyrgyzstan base, „Financial Times”, 1 VIII 2009.
Govn’t approves measures on financing modernization of Tashkent thermal power station,
„Uzbekistan Daily”, 22 X 2012.
Gurt M., Big Turkmen field to produce gas next year, Reuters, 15 XI 2012.
Gurt M., Turkmen S.Iolotan gas field is world’s No.2 -auditor, Reuters, 11 X 2012.
Gurt M., Reclusive Turkmenistan ups 2030 natural gas target, Reuters, 13 IX 2012.
Gurt M., Solovyov D., Turkmenistan plans $1 billion expansion of cotton industry, Reuters,
17 X 2012.
Hanova A., Central Asia: An Intensifying Energy Hub?, „The Journal of Turkish Weekly”,
9 VIII 2012.
Hasanova M., $222 mln spent for implementation of the Dushanbe-Chanak project so far,
ASIA-Plus News Agency, 30 VII 2009.
Harooni M., Afghanistan signs major oil deal with China’s CNPC, Reuters, 28 XII 2012.
Hirschberg P., China Predicts Energy Talks Breakthrough in Xi Russia Visit, Bloomberg, 21 III
2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-20/china-expects-energy-talks-breakthrough-in-xi-s-visit-to-russia.html.
Ibrayev Z., Corruption in Energy Companies in Kyrgyzstan Fail Even the Most Profitable
Projects, KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph Agency, 18 III 2013.
In Kyrgyzstan, 400 projects under construction to be frozen due to lack of financing, eng.24.kg
News Agency, 4 X 2012, http://eng.24.kg/business/2012/10/04/25957.html.
Indie zaproponowały budowę gazociągu TAPI od granicy z Kazachstanem (Индия предложила
построить газопровод ТАПИ от границ Казахстана), KAZENERGY, 11 III 2013,
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-21-10-24-20/8232–2013-03-11-04-08-54.html.
India proposes hydrocarbon pipeline from Kazakhstan, „The Hindu”, 6 III 2013.
Iran to export gas to Tajikistan, Kyrgyzstan, China via new pipeline: Envoy, PressTV, 12 IV
2012, http://www.presstv.ir/detail/2012/04/12/235875/iran-up-gas-exports-via-new-pipeline.
Jafarova A., Tajikistan building 14 small hydropower plants, AzerNews, 15 II 2013, http://
www.azernews.az/region/49763.html.
Jafarova A., Turkmen president: TAPI project important for global energy security, AzerNews,
18 II 2013, http://www.azernews.az/region/49804.html.
Japan to help Kazakhstan develop nuclear power plants, „The Asahi Shimbun”, 19 II 2013.
Japan to import rare earths from Kazakhstan / Govt trying to reduce industries’ reliance on
China, „Daily Yomiuri” 3 XI 2012.
Japan until 2021, will procure in Uzbekistan order 500–1000 tons of uranium per year, „Baku
Today”, 8 II 2011.
Kara-Balta refinery to begin operations in August, Universal Newswires, 1 IV 2013, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13895.
Kasho N., China strengthens its positions in Afghanistan, The Voice of Russia, 24 IX 2012,
http://english.ruvr.ru/2012_09_24/China-strengthens-its-positions-in-Afghanistan.
Katakey R., Sethuraman D., Guo Aibing, China Shale Delay to Boost LNG Imports in Boon
for Exxon: Energy, Bloomberg, 14 II 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-02-13/
china-shale-delay-to-boost-lng-imports-in-boon-for-exxon-energy.html.
Karimov’s visit to inject New vigor into China–Uzbekistan ties: ambassador, „Uzbekistan
Daily”, 4 VI 2012.
Kazachstan i Korea realizują projekty w dziedzinie energii odnawialnej (Казахстан и Корея
реализуют проекты по возобновляемой энергетике), Premier Kazachstanu (Премьер-

224

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

-Министр Казахстанa), 13 IX 2012, http://pm.kz/news/show/24/kazahstan-i-koreja-realizu
jut-proekty-po-vozobnovljaemoj-energetike-/13-09-2012?lang=ru.
Kazachstan planuje zwiększyć wydobycie ropy do 120 mln ton w 2020 roku (Казахстан
планирует нарастить добычу нефти до 120 млн тонн к 2020 году), Курсив.kz, 5 IV
2013, http://www.kursiv.kz/news/details/kompanii/Kazahstan-planiruet-narastit-dobychu-nefti-do-120-mln.
Kazakh-Kyrgyz-Chinese pipeline safes Kyrgyzstan $30M, Universal Newswires, 7 VIII 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/energy/viewstory.aspx?id=12560.
Kazakhstan and China agreed on gas pipeline construction, Kazinform, 8 XI 2012, http://
www.inform.kz/eng/article/2508640.
Kazakhstan expects higher economic growth in medium term, „China Daily”, 31 X 2012.
Kazakhstan Gets $1.8 Bln Chinese Loan to Build Gas Pipeline, RIA Novosti, 13 XII 2012.
Kazakhstan investments into the US economy stand at $41 billion: Central Bank Governor,
Tengri News, 24 V 2012, http://en.tengrinews.kz/finance/Kazakhstan-investments-into-the-US-economy-stand-at-41-billion-Central-Bank-10216.
Kazakhstan planning to boost uranium extraction, Tengri News, 15 IV 2013, http://en.tengrinews.kz/markets/Kazakhstan-planning-to-boost-uranium-extraction-18583.
Kazakhstan plans to capture 40% of Japan’s uranium market, RIA Novosti, 24 III 2010.
Kazakhstan plans to double oil fund by 2015, Reuters, 11 IX 2012.
Kazakhstan signs rare earths, mining deals with Korea, Universal Newswires, 13 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12794.
Kazakhstan suggests establishing new environmental declaration ‘Green Bridge’ between
Kazakhstan will help India meet energy demand, Universal Newswires, 4 X 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12929.
Kazakhstan to invest $20B in agriculture, Universal Newswires, 11 X 2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/kazakhstan/viewstory.aspx?id=12970.
Kazatomprom and Toshiba Corporation established the Joint Venture on rare metals pro
duction, Kazatomprom National Atomic Company, 29 IX 2011, http://www.kazatomprom.
kz/en/news/2/kazatomprom_and_toshiba_sorporation_established_the_joint_venture_
on_rare_metals_production.
Kazatomprom, BRGM and CEIS to start development of joint research projects, Kazatomprom National Atomic Company, 20 IX 2011, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/
kazatomprom_brgm_and_ceIs_to_start_development_of_joint_research_projects.
Kazatomprom signed the Memoranda of Cooperation with Japanese partners, Kazatomprom
National Atomic Company, 2 V 2012, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/kazatomprom_signed_the_memoranda_of_cooperation_with_japanese_partners.
KazMunaiGas to hike output 60% by 2022, Universal Newswires, 2 X 2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12910.
Kim So-hyun, Talks on gas pipeline project stalled, „The Korea Herald”, 4 X 2011.
Kirgistan i Tadżykistan wsparte rosyjskimi środkami finansowymi w wysokości 1,5 mld USD na
zbrojenia (Киргизию и Таджикистан вооружат российскими деньгами Они получат
$1,5 млрд на военные расходы), „Коммерсантъ”, 6 XI 2012.
Kostenko J., In Kyrgyzstan, most bribes given in energy industry and finances, eng.24.kg
News Agency, 2 VIII 2012, http://eng.24.kg/business/2012/08/02/25161.html.
Kovykta and Chayanda gas might create separate export center – Putin, Interfax, 29 X 2012.
Kozhevnikov Roman, Russia, Tajikistan strike outline deal on military base, Reuters,
17 VII 2012.
Kozhevnikov R., Tajikistan invites CNPC to explore for oil and gas, Reuters, 5 VI 2012.

Bibliografia

225

Kozhevnikov R., Uzbekistan resumes gas supplies to Tajikistan, Reuters, 16 IV 2012.
Kozhevnikov R., Auyezov O., China to build hydro power plant in Tajikistan, Reuters, 27 VIII
2012.
Kravchenko S., Rudnitsky J., Xi’s First State Trip Yields ‘Breakthrough’ Oil Deals With Putin,
Bloomberg, 22 III 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/china-s-xi-strikesbreakthrough-oil-deals-with-soulmate-putin.html.
Kyrgyz Air Base May Soon Host Russian Strategic Bombers, RIA Novosti, 22 IX 2012.
Kyrgyz light industry can compete with gold exports, Universal Newswires, 5 X 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12943.
Kyrgyzstan Energy Official Faces Corruption Charges, RIA Novosti, 12 XI 2012.
Kyrgyzstan plans to end U.S. airbase deal – paper, RIA Novosti, 12 I 2009.
Kyrgyzstan Revises Agreements on Russia Military Bases, RIA Novosti, 11 IX 2012.
Kyrgyzstan to join customs union, RIA Novosti, 11 IV 2011.
Kyrgyzstan to reassess major gold mine agreement with Canadian company, „China Daily”
(Xinhua), 28 VI 2012.
Kyrgyzstan will not pay for China-Uzbekistan rail with resources, Universal Newswires, 6 III
2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=11531.
Larrabee F.S., Central Asia’s Other Turkmenbashis, Project Syndicate. A World of Ideas, 11
I 2007, http://www.project-syndicate.org/commentary/central-asia-s-other-turkmenbashis.
Li Xiaokun, Bao Chang, Cui Jia, Wen focuses on Eurasia development, „China Daily”, 3 IX
2012.
Li Xiaokun, Zhou Wa, Sino-Kazakh cooperation expands into new sectors, „China Daily”,
6 IV 2013.
Li Xin, China’s LNG imports up 30% in 2011, Interfax, 31 I 2012.
Lillis J., Kazakhstan: Kashagan Oil Soon to Flow, Eurasianet.org, 16 X 2012, http://www.
eurasianet.org/node/66055.
Loder A., China to Surpass U.S. as World’s Top Crude Importer, OPEC Says, Bloomberg, 2 IV
2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-04-02/china-to-surpass-u-s-as-world-s-topcrude-importer-opec-says.html.
Lukoil, CNPC, and Uzbekneftegaz to develop Uzbek gas fields, Uniwersal Newswires, 29 III
2013, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13887.
LUKoil to Begin Active Phase of Uzbekistan Projects in 2013, RIA Novosti, 3 I 2013.
Lukoil to invest $25 mln into Uzbekistan’s South West Gissar, Eurasian Development Bank,
2 III 2012, http://eabr.org/e/press_center/news-region/index.php?id_4=7091&start_4=01.
01.1970&end_4=28.04.2012&from_4=16.
Lukoil to invest US$25m to Southern-Western Gissar fields, „Uzbekistan Daily”, 29 II 2012.
Lukyanov F., Uncertain World: Russia’s Asia challenge, RIA Novosti, 28 X 2010.
Ma Yujia, China-Europe railway now operational, China.org.cn, 3 IX 2012, http://www.china.org.cn/business/2012-09/03/content_26413543.htm.
Manas to purchase 70% stake in Kazakh gold project, Universal Newswires, 5 X 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12936.
Marchenko I., Kyrgyzstan has the highest gas prices in the CIS – Eugene Orleanko, eng.24.kg
News Agency, 20 VI 2012, http://eng.24.kg/business/2012/06/20/24837.html.
Mekhtan S., Chinese-Tajik energy cooperation benefits both countries, Central Asia Online, 11 III 2009, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/2009/03/11/
feature-06.
Mekhtan S., „Development of Tajikistan’s oil and gas industry”, Central Asia Online, 14 VII
2008, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/2008/07/14/feature-04.

226

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Meyer H., North Korean Leader Kim Backs Natural Gas Pipeline, Russia Says, Bloomberg,
3 II 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-02-03/north-korean-leader-kim-backsnatural-gas-pipeline-russia-says.html.
Moscow Supports Kyrgyzstan Customs Union Bid, RIA Novosti, 24 VII 2012.
Moss T., China Eyes Afghan Goldmine, „The Diplomat”, 28 IX 2012, http://thediplomat.com/
the-editor/2012/09/28/china-eyes-afghan-goldmine.
Mukhtarov D., Kazakhstan, U.S. sign joint action plan on energy partnership for 2012–2013,
TREND, 23 X 2012, http://en.trend.az/capital/energy/2079728.html.
Multinationals account for half of investments into Kazakh O&G sector, Tengri News, 4 V
2011, http://en.tengrinews.kz/kazakhstan_news/Multinationals-account-for-half-of-investments-into-Kazakh-OG-sector-1465.
Na kazachski rynek w ciągu trzech lat trafiło 57 miliardów dolarów bezpośrednich inwesty
cji zagranicznych (За 3 года в экономику Казахстана привлечено 57 млрд долларов
иностранных инвестиций), Premier Kazachstanu (Премьер-Министр Казахстанa),
3 VII 2012, http://pm.kz/news/show/21/za-3-goda-v-ekonomiku-kazahstana-privlecheno57-mlrd-dollarov-inostrannyh-investitsij/10-07-2012?lang=ru.
Nabizada K., Tajikistan-Afghanistan power transmission line officially inaugurated, „Khaama
Press. Afghan Online Newspaper”, 28 X 2011, http://www.khaama.com/tajikistan-afghanistan-power-transmission-line-officially-inaugurated-365.
New Kyrgyz bill aims to limit foreign investment in retail sector, Universal Newswires, 20 XI
2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13193.
New Kyrgyz premier vows GDP growth of 1.8%, Universal Newswires, 5 IX 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12753.
Nuclear Power in China, World Nuclear Association, XII 2012, http://www.world-nuclear.
org/info/inf63.html.
Nurshayeva R., China eyes ConocoPhillips’ Kashagan stake-Kazakh minister, Reuters, 16 IV
2013.
Nurshayeva R., Uzbek leader sounds warning over Central Asia water disputes, Reuters, 7 IX
2012.
Nursułtan Nazarbajew podróżował szybkobieżnym pociągiem z Pekinu do Tianjinu (Нурсул
тан Назарбаев совершил поездку на высокоскоростном поезде из Пекина в Тяньц
зинь), „Казахстанская Правда”, 23 II 2011.
Nuttall C., Uzbekistan looks to become Central Asia’s first oil shale producer, Business New
Europe, 15 II 2013, http://www.bne.eu/story4555/Uzbekistan_looks_to_become_Central_
Asias_first_oil_shale_producer.
OAO Gazprom and Tajikistan sign agreement concerning geological study of underground
resources, Gazprom International, 10 VI 2008, http://gazprom-international.com/en/news-media/articles/oao-gazprom-and-tajikistan-sign-agreement-concerning-geological-study.
Oleg Soskovets: Kyrgyzstan should declare guarantees and protection for foreign business,
eng.24.kg News Agency, 1 XI 2012, http://eng.24.kg/business/2012/11/01/26313.html.
Olimova L., Tajikistan limited options, Institute for War & Peace Reporting, RCA issue 669,
9 II 2012, http://iwpr.net/report-news/tajikistans-limited-options.
Olimova S., Tajikistan, May-June, Central Asia Observatory (CAO), VII 2012, http://www.
asiacentral.es/uploads/tajikistan_jul12.pdf.
Orange R., Kazakhstan: Russia Pressing for Clean-Up at China Border Crossing, Eurasianet.
org, 5 V 2011, http://www.eurasianet.org/node/63427.
Pakistan counts on full-scale SCO membership ‘soon’, RIA Novosti, 15 VI 2011.

Bibliografia

227

Pannier B., Kazakhstan: Nazarbaev Talking Energy, Economic Cooperation On China Vi
sit, 20 XII 2012, Radio Free Europe Radio Liberty, http://www.rferl.org/content/article/1073589.html.
Parshin K., Tajikistan: Just How Much Energy Does Dushanbe Have?, Eurasianet.org, 18 III
2013, http://www.eurasianet.org/node/66705.
Pavliva H., RusHydro Discount Widens on Kyrgyzstan Plants: Russia Overnight, Bloomberg,
21 IX 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-09-20/rushydro-discount-widens-on-kyrgyzstan-plants-russia-overnight.html.
Paxton R., Kazakhstan sees 50 pct oil export growth by 2020, Reuters, 4 X 2011.
Petersen A., …or Central Asia’s China Problem, China in Central Asia, 1 III 2013, http://
chinaincentralasia.com/2013/03/01/or-central-asias-china-problem.
PM’s statement At the joint Press conference with the President of Tajikistan, „The Hindu”,
3 IX 2012.
Polson J., Klump E., ConocoPhillips to Sell Kashagan Stake for $5 Billion to ONGC, Bloomberg, 26 XI 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-11-26/conocophillips-to-sell-kashagan-stake-for-5-billion-to-ongc.html.
Ponomareva L., Russia gains serious competitors on the gas export market, Oil&Gas Eurasia,
No 6, VI 2012, http://www.oilandgaseurasia.com/articles/p/162/article/1870.
Poziom szarej strefy w Kirgistanie wzrósł dwudziestokrotnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat
do poziomu 42 miliardów somów (Объем теневой экономики в Кыргызстане за 15 лет
вырос в 20 раз и достиг более 42 млрд сомов), KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph Agency,
25 III 2013.
President Hu visited Kazakhstan whose tungsten deposits rank the first worldwide, Xinhua,
26 XII 2009.
Press release on the results of the production activity of NAC Kazatomprom JSC in 2012, PR
Department Kazatomprom, 24 I 2013, http://www.kazatomprom.kz/en/news/2/Press_release_on_the_results_of_the_production_activity_of_nac_kazatomprom_jsc_in_2012.
Press-release Establishment of Kazakh-Japan JV in the field of rare and rare-earth metals,
Kazatomprom National Atomic Company, 24 III 2010, http://www.kazatomprom.kz/en/
news/2/Press-release_establishment_of_kazakh-japan_jv_in_the_field_of_rare_and_rare-earth_metals.
Priddy B., Russian Gas May Enter China Via South Korea, Oil&Gas Eurasia, No 10, X 2012,
http://www.oilandgaseurasia.com/articles/p/168/article/1979.
Priddy B., Sizing Up a New Big Brother. Kazakhstan Plays out „Come Here, Go Away” Stra
tegy with China, Inc., Oil&Gas Eurasia, No 9, IX 2012, http://www.oilandgaseurasia.com/
articles/p/166/article/1907.
Projects Aimed at Technical Upgrade of Ekibastuz GRES-2 Power Station and Construction
of its Third Power Generating Unit, Eurasian Development Bank (EDB), http://eabr.org/e/
projects/edb/index.php?id_4=230.
Putin Praises Russia-Japan LNG Project, RIA Novosti, 9 IX 2012.
Putin Proposes Anti-Terror Center in Shanghai Organization, RIA Novosti, 7 VI 2012.
Putin: Russia to Open to Foreign Investment in Energy, RIA Novosti, 21 VI 2012.
Putin says Lukoil to incest abort US$5.5 bn into Uzbekistan, „Uzbekistan Daily”, 5 VI 2012.
Putin Wants New Gazprom Export Policy, RIA Novosti, 23 X 2012.
Qin Jize, Cheng Guangjin, China inks energy and trade deals with Russia, „China Daily”,
7 XII 2012.
Qin Jize, Cheng Guangjin, Wen calls for more connectivity, „China Daily”, 6 XII 2012.

228

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Rejepova T., Turkmenistan establishes agency to control foreign investment, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 9 I 2013, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5906.
Reports about Kazakhstan’s joining TAPI is premature: FM, AzerNews, 29 III 2013, http://
www.azernews.az/oil_and_gas/51423.html.
Rickleton C., Kyrgyzstan: China Muscles into Energy Market, Fueling Suspicion, Eurasianet.
org, 20 III 2013, http://www.eurasianet.org/node/66716.
Rickleton C., Kyrgyzstan: Economic Nationalism Threatens to Choke Chinese Trade, Eurasianet.org, 16 XI 2012, http://www.eurasianet.org/node/66191.
Rosenberg M., As ExxonMobil Weighs Oil Bid, Afghans Move Closer to a Foreign Investment
Goal, „The New York Times”, 6 VII 2012.
Rotar I., Chinese ‘Expansion’ in Kyrgyzstan: Myth or Reality?, „Eurasia Daily Monitor”,
Vol. 9, Issue 204, 7 XI 2012, http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_
news]=40077&tx_ttnews[backPid]=27&cHash=c29e0d38eec29b68fbbc53eb0406659e.
Rudnitsky J., Putin Pipeline to Send 25% of Russia’s Oil Exports East, Bloomberg, 7 III 2013,
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-07/putin-pipeline-to-send-25-of-russia-s-oil-exports-east.html.
Russia and Kyrgyzstan Sign Base, Debt and Power Deals, RIA Novosti, 20 IX 2012.
Russia, China Ink Deal to Build 2 New Nuclear Reactors, RIA Novosti, 6 XII 2012.
Russia hopes India will ‘soon’ join SCO – Lavrov, RIA Novosti, 17 XI 2011.
Russia irked with Kazakhs selling tariff-free oil to China, Universal Newswires, 8 X 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12946.
Russia Lukoil reports new gas discovery in Uzbekistan, Reuters, 31 VIII 2012.
Russia, Turkmenistan Sign 25-year Gas Cooperation Agreement, „Pravda”, 4 IV 2003.
Russia Wants ‘Post-Soviet Tajikistan Integration’, RIA Novosti, 24 IV 2012.
Russian expert says implementation of TAPI project not expected soon, AzerNews, 11 II 2013,
http://www.azernews.az/oil_and_gas/49579.html.
Russians, Kazakhs to sign $1.8B in deals at Pavlodar forum, Universal Newswires, 18 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/kazakhstan/viewstory.aspx?id=12821.
S. Korea, Russia Agree to Push Gas Pipeline Through N.Korea, „The Chosunilbo”, 3 XI 2011.
Saikia S.P., Bangladesh wants to join TAPI pipeline project: Turkmenistan, „The Hindu”, 15 X
2012.
Saipov Z.S., China’s Economic Strategies for Uzbekistan and Central Asia: Building Roads
to Afghan Strategic Resources and Beyond, „Eurasia Daily Monitor”, Vol. 9 Issue 172,
21 IX 2012.
Sajad, China discuss Turkmenistan gas pipeline with Afghanistan, Khaama Press. Afghan
Online Newspaper, 6 VII 2012, http://www.khaama.com/china-discuss-turkmenistan-gas-pipeline-with-afghanistan-551.
SCO calls for nuclear-weapon-free zone, space security, Xinhua, 7 VI 2012.
Shadow economy in Kyrgyzstan amounts to 39% of GDP, KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph
Agency, 20 XII 2012.
Shalizi H., China’s CNPC begins oil production in Afghanistan, Reuters, 21 X 2012.
Shanker T., Herszenhorn D.M., U.S. Official Says Missile-Defense Shield Will Move Forward,
„The New York Times”, 2 XII 2011.
Shao Wei, Kashgar to become major trading hub, „China Daily”, 28 VI 2012.
Share of Chinese companies in Kazakhstani oil branch to exceed 40% in 2013 – source, KazTAG. The Kazakh Telegraph Agency, 8 I 2013.
Sharma R., India’s Ayni military base in Tajikistan is Russia-locked, Russia & India Report,
26 X 2012, http://indrus.in/articles/2012/10/26/indias_ayni_military_base_in_tajikistan_
is_russia-locked_18661.html.

Bibliografia

229

Shustov A., China strengthens position in Central Asia, www.fondsk.ru, 16 VII 2012, http://
rbth.asia/articles/2012/06/28/china_strengthens_position_in_central_asia_15652.html.
Siberia, Far East Development Russia’s Priorities – Lavrov, RIA Novosti, 5 IX 2012.
Socor V., In Case You Missed This Mega-Deal, The Institute for Advanced Strategic & Political
Studies (IASPS), 27 IV 2003, http://www.iasps.org/eng_editor/print_article.php?article_id=
198&ftitle=Institute%20Op-Eds.
Sodiqov A., Russia Keeps Military Base in Tajikistan Until 2042, Central Asia-Caucasus Institute, 17 X 2012, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5857.
Solovyov D., Turkmenistan sees oil investment up at $3.8 bln in 2012, Reuters, 18 X 2012.
Spurring on Industrial Growth while Boosting Energy Production, „The European Times –
Tajikistan”, 2012, http://www.european-times.com/archive/tajikistan.
Starting rare earth production in Kazakhstan, Sumitomo Corporation, 5 XI 2012, http://www.
sumitomocorp.co.jp/english/news/2012/20121105_110009.html.
Stockbrokers G., Turkmens says building of new oil refinery to start 2015, Reuters, 13 IX
2012.
Stronger economic cooperation between SCO member states, „Global Times” (Xinhua), 7 VI
2012.
Suhgd Cement launches 0.1Mt/yr plant in Tajikistan, Global Cement News, 31 X 2012, http://
www.globalcement.com/news/item/1227-suhgd-cement-launches-01mt-yr-plant-in-tajikistan.
Sultanov A., Kyrgyzstan plans 2 oil refineries, Central Asia Online, 27 IV 2012, http://central
asiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2012/04/27/feature-01.
Sultanov A., Kyrgyzstan rare earth metals could supply world market, Central Asia Online,
30 V 2012, http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2012/05/30/feature-01.
Tajik coal industry on target to increase output 200%, Universal Newswires, 28 IX 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12892.
Tajik government puts end to Rogun share sales, Universal Newswires, 20 XI 2012, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/general/viewstory.aspx?id=13192.
Tajikistan, Russia to sign agreements on migration, duty-free deliveries of oil products in Q1
2013, 18 I 2013, Central Asian News Service, http://en.ca-news.org/news:520145.
Tajikistan, Uzbekistan reach deal on 2011 Uzbek gas imports, Universal Newswires, 7 I 2011,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=2874.
Tan F., Turkmenistan to start building gas pipeline to South Asia 2017: minister, Reuters, 14 X
2012.
TAPI gas pipeline member countries organise consortium, ITAR-TASS, 24 IX 2012.
Tengizchevroil produces 2 billion barrels of oil, AzerNews, 19 XI 2012, http://www.azernews.
az/oil_and_gas/46400.html.
Tethys Petroleum Limited: Tajikistan Resource Upgrade 27.5 Billion BOE, Tethys Petroleum, 19 VII 2012, http://www.tethyspetroleum.com/tethys/newscontent.action?articleId=
2341092.
The visit that has brought one billion USD, President of Republic of Tajikistan, 7 VI 2012,
http://president.tj/en/node/2046.
Third line of Uzbek pipeline to China to be built in 2015, „Uzbekistan Daily”, 1 VI 2012.
Toktogul hydropower plant gets $55M in ADB aid for modernization, Universal Newswires,
13 IX 2012, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12798.
Tolkanov B., Last Year Kyrgyzstan Attracted Direct Investments 30 Times Less Than in Ka
zakhstan and 3 Times Less Than in Uzbekistan, KyrTAG. The Kyrgyz Telegraph Agency,
15 III 2013.

230

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

Top Chinese security official makes surprise visit to Afghanistan, Xinhua, 23 IX 2012.
Toshiba and Kazatomprom Establish JV for Rare Metals, Toshiba, 29 IX 2011, http://www.
toshiba.co.jp/about/press/2011_09/pr2901.htm.
Toward New Glory of Silk Road, „China Daily”, 4 IX 2012.
Trilling D., Kyrgyzstan: Parliament Talks Trouble for Largest Mine, Eurasianet.org, 24 VI
2012, http://www.eurasianet.org/node/65594.
Turezhanova M., Building a „system of coordinates” in energy, „Казахстанская правда”,
3 X 2012.
Turkey, Kazakhstan aim to reach $10 bln trade volume, Anadolu Agency, 11 X 2012.
Turkmen, Uzbek presidents condemn Rogun construction, Universal Newswires, 2 X 2012,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=12912.
Turkmenistan invites India to invest in Caspian Offshore, „The Hindu”, 16 X 2012.
Uzbek, Chinese leaders hold negotiations in Tashkent, „Uzbekistan Daily”, 10 IX 2013.
Uzbek oil production slides a further 11.6% in 2012, Universal Newswires, 18 I 2013, http://
www.universalnewswires.com/centralasia/general/viewstory.aspx?id=13495.
Uzbek President: Tension is Growing in Central Asia in Light of NATO troops’ Withdrawal
from Afghanistan, „The Journal of Turkish Weekly”, 8 IX 2012.
Uzbekistan, China ink agreements for US$5.2 bn, „Uzbekistan Daily”, 8 VI 2012.
Uzbekistan, China ink agreements for US$15 bn, „Uzbekistan Daily”, 10 IX 2012.
Uzbekistan, China Pledge to Build a Strategic Partnership, „Uzbekistan Daily”, 8 VI 2012.
Uzbekistan, Japan agree on joint uranium exploration, RIA Novosti, 18 VI 2009.
Uzbekistan, Japan’s JOGMEC to Sign Uranium JV Deal, RIA Novosti, 2 X 2012.
Uzbekistan przystąpił do wydobycia metali z łupków palnych (Узбекистан приступил к извле
чению металлов из горючих сланцев), „Новый Век”, 20 III 2013, http://noviyvek.uz/novosti/uzbekistan-pristupil-r-izvlecheniyu-metallov-iz-goryuchih-slantsev.html (30 III 2013).
Uzbekistan raises gas prices for Tajikistan, Interfax, 3 VIII 2011.
Uzbekistan seeks joint uranium-producing project with China, RIA Novosti, 19 VIII 2011.
Uzbekistan starts gas supplies to China, „Uzbekistan Daily”, 13 IX 2012.
Uzbekistan to cut gas to Tajikistan, reduce supplies to Russia, Universal Newswires, 26 XII
2011, http://www.universalnewswires.com/centralasia/viewstory.aspx?id=13382.
Uzbekistan to use investments for US$3.017bn in 2013, „Uzbekistan Daily”, 12 XII 2012.
Uzbekistan, South Korea ink contracts for US$5bn, „Uzbekistan Daily”, 22 IX 2012.
Uzbekneftegaz to invest into gas deposits in Gazli region, „Uzbekistan Daily”, 21 II 2011.
Vinson M., Road Projects in Tajikistan Impact Its Strategic Geography, „Eurasia Daily Monitor”, Vol. 9, Issue 202, 5 XI 2012, http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_
ttnews[tt_news]=40064&tx_ttnews[backPid]=587.
Voloshin G., China ask Kazakhstan to facilitate visa rules for its workers, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 22 VIII 2012, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5827/print.
Vulcan T., Chromium: more than Fancy Trim, Seeking Alpha. Stock Market News & Financial
Analysis, 18 IX 2008, http://seekingalpha.com/article/96172-chromium-more-than-fancy-trim.
Wang Qian, Du Juan, Uranium imports to stay on track, „China Daily”, 6 XI 2012.
Wang Wenwen, Mutual support can shelter Chinese firms in foreign lands, „Global Times”,
16 X 2012.
Wang Xiaotian, Preferential policies for Xinjiang, „China Daily”, 7 XI 2012.
Wang Xiaoxuan, Navy has to get stronger, „China Daily”, 27 VII 2012.
Weitz R., Central Asia: Russian Influence Overestimated – Expert, Eurasianet.org, 12 III
2012, http://www.eurasianet.org/node/65118.

Bibliografia

231

Wen makes 7-point proposal on cooperation with Russia, „China Daily” (Xinhua), 7 XII 2012.
What should we expect from Chinese economic expansion in Kazakhstan?, KazTAG, The Kazakh Telegraph Agency, 30 XI 2012.
Wiesmann G., Merkel strikes Kazakh rare earth accord, „Financial Times”, 8 II 2012.
Wolf J., U.S. lawmakers seek to block China Huawei, ZTE U.S. inroads, Reuters, 8 X 2012.
World Bank anticipates $1B investment in CASA-1000, Universal Newswires, 19 XII 2011,
http://www.universalnewswires.com/centralasia/tajikistan/energy/viewstory.aspx?id=
10964.
Wu Jiao, Cui Haipei, China, Turkmenistan sign key gas agreement, „China Daily”, 24 XI
2011.
Xi’s Russia visit to strengthen economic ties, Xinhua, 19 III 2013.
Xian electric engineering to help Uzbekistan to develop wind energy, „Uzbekistan Daily”,
13 III 2013.
Xiao Yu, China Seeks Copper, Tungsten, Chromium in Central Asia, Ernst & Young Says,
Bloomberg, 8 VII 2010, http://www.bloomberg.com/news/2010-07-08/central-asia-attracting-chinese-investment-in-copper-rare-metals-on-costs.html.
Xinjiang foreign trade volume grows in 2012, Xinhua, 20 I 2013.
Yuldoshev A., KONCAR of Croatia and Turkey’s GOZUM ready to support investment proje
cts in Tajikistan, ASIA-Plus News Agency, 2 X 2012.
Zhang Jiadong, Afghanistan no prize for great powers after US withdrawal, „Global Times”,
6 XI 2012.
Zhang Jiadong, China’s way offers Afghanistan better hope, „Global Times”, 8 X 2012.
Zhou Xin, Tighe Paul, China’s Security Chief Makes Surprise Visit to Afghan Capital, Bloomberg, 23 IX 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-09-23/china-s-security-chief-makes-surprise-visit-to-afghanistan-1-.html.
Zita K., Telecom Policy Environment, Afghanistan Telecom Brief, http://www.trade.gov/static/afghanistan_telecom.pdf.

Dane statystyczne
Afghanistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_114134.pdf.
China Statistical Yearbook 2000–2010, National Bureau of Statistics of China.
Cotton: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture (USDA), Foreign
Agricultural Service, Office of Global Analysis, X 2012, http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf.
International Energy Agency, http://www.iea.org.
Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, http://cisstat.ru/
eng/frame_about.htm.
Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, http://www.
cisstat.com/eng/index.htm.
Kazakhstan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113406.pdf.
Kyrgyz Republic, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat, 29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113409.pdf.

232

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin

OECD NEA & IAEA, Uranium 2009: Resources, Production and Demand („Red Book”),
World Nuclear Association, http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html.
Ray J., Russia’s Leadership Not Popular Worldwide, Gallup World, 5 VIII 2011, http://www.
gallup.com/poll/148862/Russia-Leadership-Not-Popular-Worldwide.aspx.
Tajikistan in Figures, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan, mfa.tj/index.
php?node=article&id=173.
Tajikistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113453.pdf.
The World Factbook: Kazakhstan, 5 II 2013, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html.
The World Factbook: Kyrgyzstan, 6 II 2013, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html.
The World Factbook: Tajikistan, 5 II 2013, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/ti.html.
The World Factbook: Turkmenistan, 5 II 2013, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html.
The World Factbook: Uzbekistan, 5 II 2013, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html.
Turkmenistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113457.pdf.
Uzbekistan, EU bilateral trade and trade with the world, European Commission, Eurostat,
29 XI 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113461.pdf.
WNA Market Report, World Nuclear Association, VIII 2012, http://www.world-nuclear.org/
info/inf23.html.

INDEKS OSÓB

Abazov R. 189, 202, 203
Abdullajew Kakageldy 157, 158
Achmetow Serik 112, 122
Akajew Askar 53
Alekperow Wagit 68
Amankulova Kamilya 195
An Lushan 15
Andrews-Speed P. 33
Aris Stephen 80
Atambajew Ałmazbek 195, 197, 198, 200
Auyezov O. 182
Azatjan A.A. 12, 14, 16

Babanow Omurbek 200
Babkina A. 119
Baev Pavel K. 89
Bai Shi 55
Bai Shouyi 12
Bai Tiantian 202
Bakijew Kurmanbek 53, 191, 197
Balcerowicz B. 30
Balci B. 22
Ban Chao 13
Bao Chang 57
Bartlett P. 122
Bedeski R.E. 80
Beg Jakub 18
Begliev Ashirguly 151
Behbud F. 100
Belder B. 84
Berdymuhammedow Kurbankuły 152, 156, 157,
162, 171
Bidarmaghz Hossein 159
Biełousow Andriej 68

Biełow M.I. 12
Bińczyk-Missala A. 30
Blank S.J. 81, 199
Bodio Tadeusz 25–27, 50, 55, 105
Bojarczyk B. 51
Borko H. 135
Bösch C. 169
Briskey J.A. 67
Brown Jeffrey G. 43
Brysac S.B. 22
Brzozowska E. 85
Bubalo Anthony 22

Cabestan Jean-Pierre 85
Calder Kent E. 24, 44
Capisani G.R. 122, 135
Chambers M. 61
Chang Chunzi zob. Qiu Chuji
Chen Chenchen 95, 96
Chen Cheng 16
Cheng Guangjin 56, 74, 144
Cheng Guoping 76
Chodżamuhammedow Bajmurat 163
Chorshanbiyev P. 177, 178
Ciborski Jacek 30, 31
Cieślewska 170
Clinton Hillary 93
Conolly Arthur 22
Cook Malcolm 22
Cooley Alexander 22, 23
Cui Haipei 163
Cui Jia 57
Czekański M. 122
Czyngis-chan 16

234
Daalder Ivo 66
Daly John CK 99
Danecki J. 12
Dardess J.W. 17
Davlatov Nurali 182
Demytrie R. 174
Deng Xiaoping 36
Deng Yong 86
Dikshit S. 134
Ding Qingfen 40
Dobretsov N.L. 67
Donskoj Siergiej 68
Dorraj M. 115
Du Juan 39–41, 119
Dubovitsky V. 181
Dworkowicz Arkadij 68
Dzyubenko O. 193, 196, 197

Erdogan Recep Tayyip 133
Eremenko A. 88, 179
Ergasheva Z. 178
Esenamanow Zamirbek 202
Eyer K.E. 22
Fa Xian 13
Falkowska A. 122
Falkowski M. 122
Frazier Kevin 156
Freire M.R. 22

Gacek Ł. 33, 38, 42, 47, 50, 51, 55, 74, 120, 126,
128, 141, 157
Gafurow B. 13
Gałdan Ceren 17
Gan Ying 13
Gao Lei 100
Gao Xianzhi 15
Gao Yuyshen 156
Garrison Jean A. 33, 80
Gębski P. 135
Gismatullin E. 167, 168
Gizitdinov N. 113, 132
Gleason G. 115
Gordeyeva M. 124
Gorst I. 87

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin
Grzebyk P. 30
Guo Aibing 62
Gurt M. 150, 151, 172
Guy Laurent 194
Gwozdiecki N.A. 12

Halonen Arto 156
Han, dynastia 11–13
Hanova A. 159
Harooni M. 98
Hasanova M. 184
Hawkins C. 22
He Timing 55
Herszenhorn D.M. 66
Hiro D. 126
Hirschberg P. 76
Hong M. 33
Hopkirk P. 22
Hu Jintao 85, 143, 144, 160, 162, 181
Huchet J.F. 22
Hui Liangyu 145, 201

Ibrayev Z. 195
Idrysowa Jerłana 134
Ivashentsov Gleb 71
Iwashita Akihiro 25
Izmukhambetow Baktykoża 125

Jafarova A. 157, 173
Jaipal Reddy S. 158
Jakubowski W. 26, 55
Jastrzębska G. 34
Jazew Walerij 70
Jian Ji-song 82
Jiang Jiemin 62
Jiang Wenran 33
Jiang Yaopin 129
Jiang Zemin 42, 43, 52, 143
Jugaj R.L. 12
Kaczmarski Marcin 160
Kajdańska A. 13
Kajdański Edward 12, 13
Kamanin L.G. 12
Kanet R.E. 22

235

Indeks osób
Kang Wu 43
Kanygin A.V. 67
Karimow Islam 53, 92, 141–145, 171
Karzaj Hamid 95, 96, 161
Kasho Natalya 96
Kassenova N. 201
Katakey R. 62
Kelimbetova F. 105, 108
Khasanov Rafkat 195
Kiinov Lazzat 112
Kim Jong Il 71, 72
Kim Jong Un 72
Kim So-hyun 72
Kipling Rudyard 22
Kleveman L. 22
Klump E. 113
Kontorovich A.E. 67
Kostenko J. 195
Kozhevnikov R. 87, 177, 180, 182
Kožirova Svetlana B. (С.Б. Кожирова) 50
Kozłowski K. 53
Kravchenko S. 76, 77
Krishna Shri S.M. 83
Krishnaswamy V. 165
Krzywosinski Roy 61
Kuanyshev Doulat 134
Kuciński Kazimierz 31
Kulibajew Mitur 122
Kulmurzajew Turgunbek 198
Kuźniar R. 30
Kwon Won-soon 72

Larrabee F. Stephen 94
Laruelle Marlène 22, 51, 80
Lee Myung-bak 71, 121
Levine R.M. 110
Li Da 17
Li Peng 154
Li Quanjun 205
Li Xiaokun 57, 124
Li Xin 61
Li Yuhuang 98
Lillis J. 113
Lipko S. 12
Liu Currier C. 115

Liu Shaoqi 95
Loder A. 39
Love R. 22
Lugg A. 33

Ławrow Siergiej 65, 83, 178, 179
Łucki Z. 31
Łukawski Z. 15
Łukjanow Fiodor (Lukyanov) 63, 64
Ma Yujia 58
MacDonald J.A. 199
Madej M. 30
Makowska A. 170
Malashenko Alexey 93
Mallinson Kate 113
Mamadazimov Abdugani 184
Manturow Denis 68
Marchenko Gregory 133
Marchenko I. 189
Marketos Thrassy N. 52, 53
Meador M.M. 172
Mekhtan S. 165, 183
Meyer H. 72
Michalski S. 13
Miedwiediew Dmitrij 71, 74, 75, 91, 200
Miller Aleksiej 68, 72, 77, 78, 155
Milward J.A. 15
Ming, dynastia 16
Misiak W. 31
Mołdawa Tadeusz 25, 26
Moss Trefor 96
Mukherji Vijay 43
Mukhtarov D. 133
Müller-Kraenner S. 59
Murzajew E.M. 12
Muzaparova L. 105, 108
Mynbajew Sauat 108, 111, 113, 132
Nabizada K. 175
Naruniec A. 109, 135
Naskeyev Kuralbek 198
Nazarbajew Nursułtan 105, 107, 115, 119, 121–124,
128, 171
Niedziółka Dorota 31

236
Nijazow Turkmenbasza Saparmurat 154–156
Nikiforov Oleg 73
Norling N. 23
Nowak Aleksander 68
Nurshayeva R. 114, 171
Nuttall C. 137

O’Rourke Stephen 60
Obama Barack 66
Olcott Martha Brill 25
Olimova L. 183
Olimova S. 183
Orange R. 128
Osmonbetow Emil 191
Otorbajew Dżoomart 198
Otunbajewa Roza 53

Pak K. Lee 126
Paniuszkin W. 155
Pannier B. 125
Parshin K. 168
Parvizi Amineh M. 86
Pavliva H. 197
Paxton R. 112, 116
Perdue P.C. 15
Petersen Alexandros 52
Peyrouse S. 22, 51, 190
Philip Sen S. 86
Pinchuk D. 77
Piotr I, car 17
Polson J. 113
Ponomareva L. 70
Prawosudow Siergiej 159
Priddy Ben 71, 73, 125, 130, 131
Pronińska Kamila 30
Ptasiński K. 122
Putin Władimir (В. Путин) 64, 65, 68–72, 77, 78,
82, 87, 88, 92, 93, 141, 154, 199
Qing, dynastia 17
Qin Jize 56, 74
Qin Tiantian 38
Qiu Chuji (Chang Chunzi) 16

Rahmon Emomali 87, 89, 174, 180, 181, 184, 185
Ray J. 89, 90

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin
Reeves Jeffrey 100
Rejepova T. 152
Riazanow Aleksander 155
Rickleton C. 191, 204
Robson David 167
Rodziński W. 13
Romanowska K. 155
Rosenberg M. 101
Rotar I. 203
Rowiński J. 51
Roy Olivier 54
Rudnitsky J. 76, 77, 79
Rysmambetov Rasul 128

Saipov Zabikhulla S. 53, 54, 58
Sajad 161
Sapanov M. 105, 108
Sarijew Temir 193
Satybałdijew Żantoro 193
Saudabajew Kanat 118
Schafer E.H. 15
Schulz K.J. 67
Sen S. Philip 86
Serdiukow Anatolij 199
Sethuraman D. 62
Shalizi H. 98
Shanker T. 66
Shao Wei 58
Sharma R. 89
Sharpe M.E. 15
Sherdoust Ali Asghar 99
Shoemaker M.W. 154
Shustov A. 182, 201
Sieczin Igor 68, 76
Siłuanow Anton 68
Sima Qian 12
Singh Manmohan 185
Siraj U. 22
Sławiński R.M. 38
Socor V. 155
Sodiqov A. 178
Solovyov D. 152, 172
Song, dynastia 15
Soskovets Oleg 198
Starr S.F. 15
Stockbrokers G. 151

237

Indeks osób
Strecker Downs E. 154
Stuggins G. 165
Sui, dynastia 14
Sultankulova Aigul 194
Sultanov A. 190–192
Sułek M. 30
Swanström N. 80
Szahruch 16
Szang Jüe 13
Szuwałow Igor 200

Tabor M. 30
Takahara Ichiro 72
Tamerlan zob. Timur
Tan F. 157
Tang, dynastia 14, 15
Taubman Jerzy 31
Tauris I.B. 54
Tighe P. 95, 98
Timur (Tamerlan) 16
Timurydzi, dynastia 16, 17
Tolkanov B. 193
Trilling D. 193
Trojnar E. 47, 51
Turezhanova M. 111, 122
Uhlig H. 12
Uług Beg 16
Uszakow Jurij 88

Vinson Mark 184
Voloshin G. 129
Vulcan T. 110

Wallace G.J. 110
Wang Lian 95
Wang Qian 119
Wang Qishan 163
Wang Wenwen 205
Wang Xiaotian 58
Wang Xiaoxuan 49
Weitz R. 93
Wen Jiabao 56, 57, 74, 75
Wesley M. 36

Wierzbicki A. 26, 50, 55
Wiesmann G. 122
Włodek L. 122
Wojtaszczyk K.A. 105
Wojtiuk A. 30
Wolf J. 100
Wu Eleonor 59
Wu Jiao 163
Wu Xinping 172
Wudi, cesarz 11, 12
Wyciszkiewicz E. 24

Xi Jinping 75–77, 114, 124, 146, 162, 202
Xiao Yu 59
Xin Zhou 95, 98
Xing Guangcheng 74
Xu Yi-chong 36, 43
Xuan Zang 14

Yan Xuetong 44, 45
Yang Guang 86
Ye Zicheng 49
Yongle, cesarz 16
Yuan, dynastia 16
Yuldoshev A. 185

Załęski Piotr 26, 50, 54, 55
Zamarajewa Aleksandra 54, 55
Zapaśnik S. 26
Zardari Asif Ali 83, 101
Zarifi Hamrohan 89
Zhang Jiadong 96, 97
Zhang Qian 11, 12
Zhang Qizhi 13
Zhang Xin 201
Zheng He 16
Zhou Wa 124
Zhou Yongkang 95, 96
Zhu Rongji 43
Ziętek A. 51
Zita K. 100
Zubkow Wiktor 76
Zygar M. 155

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH I ETNICZNYCH

Adeńska Zatoka 41
Afganistan 11, 14, 21, 24, 28, 51, 52, 56, 81, 86–88,
90, 92, 94–101, 111, 154, 157, 159–161, 167,
170, 175
Afgańczycy 96, 97
Afryka 41, 45, 49, 208
Aganjan 181
Airitan, złoża 165
Akarhar 181
Akbakai 134
Aksu, złoża 192
Aktau 111
Aktobe, złoża 110, 126
Alashankou 126, 132
Alataw, przełęcz 57
Altyntas, złoża 134
Ała-kol, depresja 122
Ałmałyk 135
Ałmaty 121, 139, 171
Ałtaj, góry 77
Amantajtau 135
Ameryka 92
Amerykanie 25, 41, 44, 50, 59, 87, 88, 92, 94, 95,
97, 101, 133, 150
Amu-daria, rzeka 16, 98, 139, 149, 161, 163, 167,
169, 170, 173
Amur, rzeka 73
Andiżan 53, 93, 203
Angola 43
Angreński, rejon 135
Anxi 12
Anyi 88, 89
Arabowie 15
Arabskie Morze 44

Aralskie Morze 139, 140
Armenia 90
Astana 81, 108, 111, 113, 114, 121, 122, 124,
128–131, 133, 171
Aszchabad 150, 151, 153, 154, 156, 157, 162
Atasu 126, 132
Atyrau, złoża 111, 114, 115, 121, 126
Australia 61, 117–119, 134
Austria 111
Aynak, kopalnia 98
Azerbejdżan 56, 90, 114, 115, 149, 154, 160, 185,
190, 191
Azja 22, 63, 64, 70, 79, 122, 138, 160
Azja Centralna passim
Azja Południowa 23, 36, 82, 96, 131, 144, 158,
160, 199
Azja Południowo-Wschodnia 47, 70, 124
Azja Środkowa 12–17, 21, 84
Azja Wschodnia 22, 23, 35, 63, 64, 71, 199
Azja Zachodnia 12, 51
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Berlin 122
Beshntak, złoża 167
Białoruś 81, 90, 185, 200
Birma 41, 42, 44, 50
Biszkek 87, 130, 139, 191, 196, 198–202
Bliski Wschód 22, 24, 35, 36, 41, 45, 49, 59, 199,
208
Bohai Zatoka 49
Bokhtar, złoża 167
Bozoy 127
Brisbane 100
Brytyjskie Imperium 22
Buchara 11, 14, 138–140
Bucharo-Chiwiński, region 137, 138
Buchuk Solton-Sary, złoża 204
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Galkynysh, złoża zob. Południowy Jolotan, złoża
Gansu 52, 62
Gazli 139, 145
Gissar, złoża 140
Górny Ałtaj 67
Górski Badachszan 54, 185
Grecy 13
Gruzja 24, 90, 114, 185
Guangdong 62
Guizhou 52
Gunt, rzeka 173
Guzaksaj 135
Gwadar 42, 56

Hainan, wyspa 114
Hambantota 42
Hanowie 202
Heilonjiang 74
Henan 62
Herat 16
Hissar 54
Hodzhadavlat, złoża 140
Holandia 111
Hongkong 62
Horgos 56, 58, 62, 156
Hubei 62
Hunan 62
Hunowie zob. Xiongnu

Ili, rzeka 11
Imashevskoye, złoża 114
Indie 13, 14, 21, 22, 24, 25, 29, 49, 60, 79, 81–84,
88, 89, 109, 134, 151, 157–159, 185, 210
Indonezja 61
Indyjski Ocean 41
Iran 12, 13, 21, 24, 25, 43, 60, 66, 81, 83, 99, 115,
126, 147, 149, 154, 159, 174, 179, 184, 210
Irkuck 73, 78
Isfara 184
Issyk-kul, jezioro 14, 192
Issyk-kul, prowincja 192
Istrawszan 184

Jakucja zob. Sacha Republika
Jamał, złoża 70

Japonia (Kraj Kwitnącej Wiśni) 25, 29, 47, 61, 64,
71–73, 79, 118–121, 142, 154, 192
Japończycy 118
Jiangsu 56
Jiangxi 62
Jurgantau, złoża 142

Kabul 95, 97–99, 161
Kafirnigan, rzeka 173
Kalamkaz, złoża 110
Kałmucy (Ojraci) 17
Kambarata 197
Kambodża 42
Kamczacki Kraj 70
Kamczatka 78
Kanada 117, 118
Kandym, złoża 140
Kangju, plemię 12
Kanibadam, złoża 165
Kant 87
Karabałta 161, 190, 191, 201
Karachaganak, złoża 110, 114, 116, 117, 130
Karaczi 56
Karadzhilga, złoża 192
Karakałpacy 27
Karakul, złoża 140
Karakutan 135
Karażanbas, złoża 110, 127
Kasjkari, złoża 98
Kaspijskie Morze 21, 24, 45, 79, 110, 112, 115, 117,
121, 126, 139, 147, 149, 151, 152, 154, 158, 160
Kaszagan, złoża 110, 112–114, 116, 117, 126, 129,
130
Kaszgar 57, 58, 203
Kaszgaria 17
Katar 61
Kaukaz 56, 59
Kauldy 135
Kazachowie 17, 27, 90, 129
Kazachstan 11, 12, 14, 16, 18, 21, 27, 28, 34, 43,
44, 47, 51, 53–57, 59, 62, 76, 81, 83, 85, 89, 90,
92, 93, 99, 105–134, 137, 139, 149, 156–158,
161, 162, 169–171, 185, 189, 190, 193, 194,
198, 200, 201
Kemin 191, 196, 201

242
Kengir, złoża 134
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Manas, baza 87, 92, 199
Manas, rzeka 15
Mandżurowie 18
Mangistau 117, 121
Marjanbulak 135
Mauritius 42
Mingbulak, złoża 138
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Łukasz Gacek jest adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Jest autorem
tyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (Kraków
2012) oraz we współautorem wraz z Ewą Trojnar książki Pokojowe negocjacje czy twarda
gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską (Kraków 2012), a także kilkudziesięciu
artykułów naukowych.

menty natury geopolitycznej oraz potencjał energetyczny regionu sprawiają, że na nowo
rozgrywa się tam Wielka Gra (Great Game) z udziałem licznych aktorów. […] Rywalizacja
o wpływy w Azji Centralnej toczy się na poziomie regionalnym i międzynarodowym. Uczestniczą w niej zarówno państwa, jak i inni aktorzy w postaci korporacji międzynarodowych,
ugrupowań religijnych, ruchów terrorystycznych, separatystycznych oraz ekstremistycznych.
Z punktu widzenia Chin prymat w odniesieniu do regionu Azji Centralnej zyskują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, w tym również energetycznej. Podejmowanie współpracy ponadnarodowej w zakresie bezpieczeństwa połączone jest
z koniecznością zapewnienia stabilności na obszarach przygranicznych Chin. To zagadnienie należy rozpatrywać pod kątem zabezpieczenia integralności terytorialnej samych Chin.
Ważne miejsce zajmują tu inicjatywy realizowane wspólnie z krajami regionu związane ze
zwalczaniem terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. […] Chiny dostrzegają fakt, że rozszerzanie powiązań gospodarczych z krajami Azji Centralnej stwarza szansę na zdynamizowanie polityki rozwojowej oraz zmniejszenie ryzyka zaburzeń społecznych w zachodniej
części kraju. […] W kontekście współpracy gospodarczej Chin z krajami Azji Centralnej
ważne miejsce zajmuje płaszczyzna energetyczna. Wytwarza się tu bowiem relacja symbiotyczna pomiędzy centralnoazjatyckimi producentami energii a chińskim konsumentem.
Zabezpieczenie surowcowe pozwalające na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego stanowi podstawę legitymizacji rządzącej partii komunistycznej. Współpraca na
polu energetycznym z regionem Azji Centralnej służy ponadto częściowemu uniezależnie-

AZJA CENTRALNA W POLITYCE ENERGETYCZNEJ CHIN

„Współcześnie Azja Centralna ponownie znalazła się w centrum światowej uwagi. Argu-
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monografii Chińskie elity polityczne w XX wieku (Kraków 2009), Bezpieczeństwo energe-
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niu się od transportu surowców drogą morską”.
				

Wybrane fragmenty z książki

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.wuj.pl

