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1. Ambiwalencja Nowego Jedwabnego Szlaku 

 

Nowy Jedwabny Szlak (Szlak i Pas) jest pojęciem tyleż intrygującym, co nieostrym. Xi 

Jinping ogłosił go w 2013 r. i od tej pory NJS stał się głównym sloganem dyplomacji 

chińskiej. Zgodnie z najlepszymi zasadami chińskiego marketingu politycznego można 

pod niego zaliczyć niemal każdy projekt na terenie Eurazji, a jednocześnie, w razie 

niepowodzenia, odciąć się od niego. Specyficzne rozumienie czasu („projekt na 

pokolenia”, „projekt w perspektywie średnioterminowej, tj. 50 lat”), celowe mętne  

i mgliste określenia dotyczące konkretów, takich jak data czy zasięg projektu, tylko 

potęgują ambiwalencję. Powoduje to, że bardzo trudno ustalić co jest, a co nie jest 

częścią tego projektu. NJS będzie więc tutaj rozumiany jako ogólna wola do współpracy  

z Chinami (bądź jej brak) po 2013 r. 

 

2. Współpraca energetyczna Rosji i Chin 

 

W rosyjsko-chińskiej współpracy energetycznej dominują surowce i inne towary 

nieprzetworzone (w 2015 r. energia stanowiła 78 proc. rosyjskiego eksportu, zaś 

drewno – kolejne 13 proc.). Jest to wynik długofalowych trendów, w tym przede 

wszystkim: chińskiego głodu energetycznego, rosyjskiego postawienia na surowce jako 

główne źródło dochodu. W 2017 r. Rosja stała się najważniejszym dostawcą ropy do 

Chin, prześcigając Arabię Saudyjską. W kwestii dostaw gazu w najbliższym czasie nie ma 

szans na powtórzenie tego sukcesu: nie zmieni się to nawet po wybudowaniu gazociągu 

Siła Syberii (prawdopodobnie w 2019/2020, choć osiągnie on swoją pełną moc dopiero 

ok. 2022/2023); nawet wówczas rosyjski gaz w Chinach będzie ustępował 

turkmeńskiemu oraz LNG.  

 

Rosyjsko-chińska współpraca energetyczna przypominała w ostatnim okresie sinusoidę: 

Rosjanie „rozgrywali” Chińczyków niczym Europę najpierw przy pomocy ropociągu 

WSTO, a następnie przy gazociągu, który potem nazwano Siła Syberii. Celem Moskwy, 

podobnie jak w Europie, było energetyczne „dziel i rządź” (w tym wypadku między 

Chinami, Japonią a Koreą Południową). Jednakże w Azji, inaczej niż w Europie, Moskwa 

padła ofiarą swojej energetycznej karty. W momencie światowego kryzysu (2008) oraz 

kryzysu ukraińskiego (2014) Kreml dwukrotnie postawił, z przyczyn politycznych, na 

współpracę z Pekinem na chińskich warunkach. W efekcie zdecydowana większość 

rosyjskiej ropy płynie do Chin i tak samo będzie z gazem. Również infrastruktura 

przesyłowa sprzyja ChRL. 

 

Obecne fakty – takie jak pierwsza pozycja Rosji jako dostawcy ropy do Chin – są więc 

konsekwencją wydarzeń sprzed niecałej dekady i nie wiążą się bezpośrednio z Nowym 
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Jedwabnym Szlakiem. Na pewno jednak rosyjskie nastawienie ma związek z NJS: zamiast 

próbować blokować chińske wpływy, równoważyć je lub rozgrywać Chiny, Rosja 

próbuje podłączyć się do ich projektów i uzyskać z nich maksymalne możliwe korzyści. 

Moskwa przestawiła się na tę strategię pod koniec 2008 r. Najbardziej skrajnym 

przypadkiem jest Azja Centralna, gdzie po pierwotnych próbach blokowania Nowego 

Jedwabnego Szlaku Rosjanie zgodzili się na ten projekt i próbują się do niego podłączyć. 

To samo dotyczy innych obszarów gospodarczej współpracy rosyjsko-chińskiej, w tym 

handlu. 

  

3. Handel i inwestycje rosyjsko-chińskie 

 

Jeszcze kilka lat temu Rosja była w pierwszej dziesiątce głównych partnerów 

handlowych Chin. Obecnie, po spadku cen ropy, sankcjach zachodnich itp. zajmuje  

16. miejsce. Rosyjscy analitycy zaczęli więc pisać, że ich państwo znajduje się  

w „pierwszej dwudziestce” partnerów handlowych Chin, ale i to nie jest wielkim 

osiągnięciem. Jako partner handlowy Chin Rosja ustępuje m.in. Korei Południowej, 

Malezji, Australii czy Brazylii. Chiny są z kolei drugim partnerem handlowym Rosji po 

UE, jednak wymiana handlowa z UE wynosi ok. 45 proc. całości handlu dla Rosji, podczas 

gdy z Chinami – ok. 10 proc. Chiny są również najważniejszym partnerem handlowym 

Rosji w Azji: w 2015 r. wymiana z Chinami wyniosła 65 mld dolarów, podczas gdy  

z Japonią tylko 20 mld dolarów, a z Koreą Południową i 16 mld dolarów. Należy również 

odnotować spadkowy trend jeśli chodzi o wartość rosyjsko-chińskiej wymiany 

handlowej w ostatnich latach. Wartość handlu Rosji z Chinami w 2014 r. wyniosła  

95 mld dolarów, a w 2015 r. już tylko niecałe 70 mld dolarów. Stało się tak nie tylko  

z powodu spadku cen surowców, ale również spowolnienia gospodarczego w Rosji. 

Rosyjskie PKB zmniejszyło się o 3,4 proc., co doprowadziło do znacznych spadków 

rosyjskiego importu z Chin. Mimo tego obie strony nadal deklarują współpracę i na 

początku 2017 r. handel zaczyna rosnąć. Rosja ma nadzieję na sprzedaż maszyn oraz 

żywności, co wiążę się ze zmianą rosyjskiej percepcji Chin. Zmiana ta jest ważnym 

elementem w najnowszym okresie stosunków chińsko-rosyjskich. Jeszcze kilka lat temu 

w potocznej rosyjskiej świadomości ChRL funkcjonowała jako państwo mało rozwinięte. 

Obecnie w Rosji panuje „euforia” jeśli chodzi o możliwości współpracy z Chinami  

i rosyjscy inwestorzy pragną wejść na rynek chiński. Jednak bariery, konkurencja  

i nieznajomość rynku na razie sprawiają, że na nadziejach i deklaracjach zazwyczaj się 

kończy.  

 

Gospodarczo Rosja traktuje Chiny w sposób łączący politykę i ekonomię: ChRL ma być 

dywersyfikacją dostaw rosyjskich do Europy (przeciwwaga), a także – w wersji idealnej 

– odbiorcą rosyjskiej technologii wojskowej, atomowej, kosmicznej i innych. Z kolei 

Chiny traktują Rosję jako dostawcę surowców oraz drugorzędnego partnera 

gospodarczego, istotnego wyłącznie dla północno-wschodnich prowincji. Dzieje się tak  

z kilku strukturalnych powodów: 1) Chiny są zainteresowane głównie surowcami;  

2) Chiny sprowadzają zaawansowane technologie z Zachodu, nie Rosji; 3) handel 
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rosyjski-chiński przypomina te w krajach rozwijających się, a więc jest bardziej podatny 

na wahania koniunktury światowej/lokalnej (np. ceny surowców) niż handel Chin z USA 

(Zachodem); 4) najważniejsze rosyjskie centra gospodarcze są położone w zachodniej 

Rosji, a te na rosyjskim Dalekim Wschodzie (gdzie populacja jest zresztą mało liczna  

i uboga) cierpią z powodu złej infrastruktury; 5) wielkość rosyjskiego rynku (146 mln 

ludzi, PKB per capita 9100 dolarów) nie może równać się z rynkami zachodnimi;  

6) zły klimat inwestycyjny w Rosji (korupcja, bezprawie, nieprzewidywalność) uderza 

głównie w małe i średnie przedsiębiorstwa, co powoduje, że ryzyko inwestycji jest dla 

wielu zbyt duże. To wszystko powoduje, że chińskie inwestycje są „anemiczne” (łącznie 

3,8 mld dolarów między 2007 a 2016 r.; w porównaniu do 24 mld dolarów inwestycji 

niemieckich). 

 

Rosja eksportuje do Chin głównie chemikalia, maszyny rolnicze, autobusy, materiały 

budownicze, technologię związaną z energię atomową i transportem rzecznym, a także 

produkty rolnicze (szczególnie czekoladę, olej słonecznikowy, miód i ostatnio 

promowane przez Władimira Putina lody) oraz bursztyn (niezwykle popularny  

w Chinach). Produkty rolnicze stanowią ok. 10 proc. eksportu (rosyjskie źródła podają 

30 proc., ale jest to wartość przesadzona) i ich udział rośnie. Właśnie w tej sferze widać 

największą intensyfikację działań i największe nadzieje Rosjan na większy udział  

w rynku chińskim. Z uwagi na bariery, konkurencję zachodnią oraz nieznajomość 

chińskiego rynku nadzieje te na razie pozostają niespełnione. Jeśli chodzi o inwestycje, 

najważniejszą jest budowa dwóch bloków elektrowni atomowej Tianwan  

w Lianyungang (umowa podpisana w 1997 r., zrealizowana w 2009 r.), jednak budowa 

trzeciego i czwartego bloku (na co liczyli Rosjanie) wciąż jest zawieszona. Poza energią 

najważniejszą inwestycją rosyjską jest wspólna budowa fabryki tytanu w Jiamusi  

w Heilongjiangu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, rosyjskie inwestycje są śladowe (mniejsze 

nawet niż chińskie w Rosji) i nie mają praktycznie żadnego znaczenia dla gospodarki 

chińskiej (mają one znaczenie co najwyżej dla Heilongjiangu). 

 

Z kolei Chińczycy inwestują w następujące sektory: energii, przetwórstwa drewna, 

telekomunikacyjny, mikroelektroniku, sprzętu konsumenckiego, usług i rolnictwa. 

Trendy związane z handlem pokazują odwrócony układ kolonialny: Chiny importują 

surowce i materiały nieprzetworzone, zaś wysyłają maszyny i technologię. Jednakże 

chińskie inwestycje w Rosji są nieznaczące: w liczbach ustępują chińskim inwestycjom 

m.in. w Luksemburgu, RPA, Singapuru, Tajlandii, Birmie, Kanadzie, Pakistanie, Brazylii 

czy Iranu. Jak pisze rosyjski sinolog Aleksander Łukin, „wszystkie te miejsca są bardziej 

atrakcyjne dla chińskich inwestorów niż Rosja”. 

 

Najważniejsze chińskie inwestycje w Rosji to kompleks „Bałtycka perła” pod 

Petersburgiem (ukończony), centrum biznesowe „park Huamin” w Moskwie (prace 

zatrzymały się w poprzedniej dekadzie, ale wznowiono je i mają być ukończone  

w 2017 r.) oraz centrum handlu „Greenwood” w Podmoskowii (ukończone). Wszystkie 

te projekty były lub są realizowane od ponad dekady.  
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Co najmniej od połowy pierwszej dekady XXI w. Rosja próbuje zmienić niekorzystny 

bilans handlowy z Chinami i apeluje do klientów chińskich o nabywanie produktów 

innych niż surowce; jednak aż do tej pory rezultaty były niewielkie. Pomysłem Moskwy 

było przyciągnięcie inwestycji chińskich (w projektach syberyjskich i dalekowschodnich, 

przygranicznej infrastrukturze transportowej, współpracy przy zaawansowanej 

technologii, przestrzeni powietrznej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, kolei, 

przemysłu stoczniowego oraz odnawialnych źródeł), w zamian za sprzedaż 

zaawansowanej technologii (kosmicznej – silniki RD-18, atomowej, lotniczej  

i budownictwa śmigłowców). Na razie jednak większość z tych deklaracji zakończyła się 

na papierze. To samo tyczy się deklaracji osiągnięcia wymiany handlowej na poziomie 

100 mld dolarów do 2015 r.: poziom tej wymiany sięgnął niecałych 70 mld dolarów. Jeśli 

chodzi o technologie nuklearne, mimo podpisanych memorandów na ukończeniu 

trzeciego i czwartego bloku elektrowni jądrowej Tianwan, prace wstrzymano po 

obawach będących następstwem katastrofy w Fukushimie.  

 

Lepiej przedstawia się współpracy w energii elektrycznej i węgla. Rosja sprzedaje 

Chinom ok. 4 mld KWh energii elektrycznej od 2012 r. i ma nadzieję na stanie się 

zapleczem energetycznym północno-wschodnich Chin. Intensyfikacja eksportu węgla 

nastąpiła po 2009 r. W 2010 r. podpisano umowę na dostarczenie 15 mln ton węgla 

rocznie (jest to jednak mała część rynku chińskiego, ok. 1 proc.).  

 

Chińskie inwestycje są ważne głównie dla rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Już w 2004 r. 

chińscy urzędnicy obiecywali inwestycje warte 800 mld dolarów, ale pozostało to 

głównie w sferze deklaracji (inwestycje chińskie stanowiły ok. 0,5 proc. wszystkich 

inwestycji w Rosji). W 2009 r. Moskwa wyzwoliła się z części swoich obaw związanych  

z przyciągnięciem chińskiego kapitału i zaakceptowała chiński plan inwestycji  

w rosyjski Daleki Wschód w takich sektorach jak handel, leśnictwo, energia, transport, 

rękodzieło i rolnictwo. Jeśli dojdzie on do skutku, to uczyni to rosyjski Daleki Wschód 

jeszcze bardziej zależnym od Chin. Będzie tak tym bardziej dlatego, że charakter 

chińskich inwestycji to wciąż raczej eksploatacja surowców niż tworzenie miejsc pracy. 

Na razie jednak te plany inwestycji zrealizowano w niewielkim stopniu. Miarą frustracji 

Kremla był fakt, że specjalny przedstawiciel prezydenta Putina na rosyjski Daleki 

Wschód Jurij Trutniew w 2015 r. publicznie pytał Chińczyków dlaczego nie chcą 

inwestować w Rosji, za to inwestują w Angoli. Zdaniem Dmitrija Trenina Rosjanie widzą 

niebezpieczeństwo stania się dodatkiem surowcowym do Chin, ale mimo to wybierają 

współpracę z Chinami, mając nadzieję na zrównoważenie tych relacji później, poprzez 

wytwarzanie półproduktów na swoim terytorium. Jest to optymistyczne założenie, 

patrząc na politykę Chin w podobnych do rosyjskiego Dalekiego Wschodu obszarach 

(Kambodża, Laos). 
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4. Przykłady i plany współpracy rosyjsko-chińskiej pod nazwą Jedwabnego 

Szlaku 

 

Mimo skromnych rezultatów dotychczasowej pozasurowcowej współpracy 

gospodarczej rosyjscy i chińscy analitycy starają się pokazać przykłady wspólnych 

inwestycji pod szyldem NJS. Według Zhao Huashenga z szanghajskiego Uniwersytetu 

Fudan jest nim współpraca w dziedzinie zaawansowanych technologii, taka jak Chińsko-

Rosyjski Park Innowacyjny Jedwabnego Szlaku pod Xi’anem, wspólna produkcja 

silników cywilnych przy użyciu rosyjskiej technologii i wspólne prace badawczo-

rozwojowe nad rozwojem systemu nawigacji satelitarnej. Wang Gang zwraca uwagę na 

zbieżność przewag w takich obszarach jak rolnictwo, leśnictwo, szybkie koleje, lotnictwo 

cywilne, kosmos, budowa infrastruktury, finanse, inwestycje, edukacja, technologia, 

służba zdrowia i turystyka (jednak jest to raczej spis pobożnych życzeń). Jiang Zhenjun 

uważa, że NJS powoduje przede wszystkim szanse w budowie infrastruktury. Pisze 

jednak, że Rosja i Chiny powinny współpracować przy flagowym projekcie szybkiej kolei 

Moskwa–Kazań (ok. 7 tys km). Mimo podpisania kilku memorandów, projekt jest wciąż 

na papierze i tylko część trasy jest obecnie w budowie. Udział firm chińskich, chociaż 

prawdopodobny, nie jest jednak pewny, gdyż Moskwa kusi firmy zachodnie, chcąc 

uzyskać zniesienie sankcji bądź zminimalizować ich efekt. Właśnie ten projekt szybkich 

kolei jest na razie miernikiem współpracy rosyjsko-chińskiej i test ten nie wypada dla 

stosunków tych państw korzystnie.  

 

5. Wnioski 

 

Rosja i Chiny od ponad dwóch dekad głoszą, że ich stosunki są „nowym modelem relacji 

międzynarodowych” czy też „nowym formą relacji między mocarstwami”. Chociaż  

w tych frazach jest wiele myślenia życzeniowego, to faktem pozostaje, że relacje 

rosyjsko-chińskie rozwijają się (choć nie aż tak, jak głoszą ich oficjalne deklaracje)  

i wbrew dominującemu na Zachodzie poglądowi są czymś więcej niż tylko taktycznym 

sojuszem, który może załamać się w razie odwrócenia się sytuacji geopolitycznej. 

Jednocześnie w relacjach tych od ponad dekady dominują Chiny i to one narzucają wizję 

wzajemnych stosunków: retorycznie oznacza to ograniczone wsparcie Pekinu dla 

wielkomocarstwowych pretensji Kremla, gospodarczo powoduje to podporządkowanie 

stosunków wizji gospodarczej Pekinu (rosyjskie surowce dla chińskiej gospodarki po 

cenach korzystnych dla Chin). Rosja do kryzysu ekonomicznego próbowała balansować 

Chiny, po kryzysie uznała, że lepiej się jednak przyłączyć do wzrostu Chin, gdyż Pekin 

nie zagraża rosyjskiemu reżimowi. Chociaż Moskwie nie podoba się asymetria na rzecz 

Pekinu, to Kreml uznaje to za chwilową konieczność, którą będzie można odwrócić 

później. 

 

Koncepcja Jedwabnego Szlaku jest kazusem potwierdzającym wyżej przywołane 

tendencje ogólne. Rosja najpierw próbowała blokować ten projekt, acz nieoficjalnie  

i półoficjalnie. Oficjalnie Moskwa popierała, ale prasa rosyjska, np. „Kommiersant”, 
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alarmowała o nim. Dodatkowo Moskwa zakulisowo zablokowała chińskie plany budowy 

kolei w Kirgistanie. Jednak po wydarzeniach na Ukrainie (szczególnie po 2015 r.) 

Moskwa uznała, że nie ma sił na blokadę tego projektu i postanowiła przyłączyć się, 

ogłaszając się kluczowym państwem NJS i pragnąć połączyć go z Unią Euroazjatycką 

(UEA). Wpisuje się to w popularną ostatnio ideologię euroazjanistyczną (przykładem jej 

żywotności jest chociażby wymazywanie terminu „jarzmo mongolskie” z rosyjskich 

podręczników historycznych i rewizja negatywnej oceny niewoli mongolskiej w dziejach 

Rusi) i w uprawianą przez Moskwę od dwóch dekad pustosłowną frazeologię głoszącą, 

iż Rosja jest „mostem między Europą a Azją” (dzięki unikatowemu położeniu 

geograficznemu, dziedzictwu historycznemu i bliskich związkach z Europą, Azją 

Centralną i Chinami). Te slogany mają służyć prezentowaniu Rosji jako niezbędnego 

mocarstwa na świecie. Skuteczność tych przekazów jest problematyczna – na pewno nie 

działają one w Azji, gdyż Rosja jest tam traktowana jako państwo europejskie. 

 

Pomimo prób połączenia NJS i UEA, zdaniem chińskiego badacza Yu Bina, „nic się nie 

wydarzyło” w 2016 r. (w 2017 r. też jeszcze nie), gdyż obie strony nie są w stanie 

znaleźć mechanizmu połączenia tych dwóch wizji integracji. Rosja wyraźnie stara się 

nadać temu formułę pojemniejszą niż jest ona w rzeczywistości, głosząc ustami Putina 

„szerokie partnerstwo ekonomiczne UEA, SzOW i ASEAN” (Partnerstwo Większej 

Eurazji). Tymczasem Chiny skupiają się na indywidualnym promowaniu NJS. Chińscy 

badacze, tacy jak Zhao Huasheng podkreślają, że brak techniczno-administracyjnych 

uzgodnień dotyczących połączenia wizji NJS i UEA to nieistotny szczegół, gdyż 

najważniejsze jest, że politycznie decyzja o połączeniu tych wizji została podjęta. 

Wpisuje się to w rosyjsko-chińską narrację podkreślającą, że brak konkretów w wielu 

aspektach relacji rosyjsko-chińskich jest nieistotny, gdyż liczy się ogólna wola polityczna 

Moskwy i Pekinu. Bez wątpienia próba połączenia NJS i UEA umocniła relacje rosyjsko-

chińskie, które niejako „uciekły” przed zagrożeniem ich podminowania przez 

rywalizację w Azji Centralnej, która stała się rosyjsko-chińskich protektoratem – Rosja 

dominuje w kwestiach politycznych, bezpieczeństwa i społecznych, Chiny w kwestiach 

ekonomicznych. Wydaje się, że ta sytuacja utrzyma się w okresie krótkoterminowym  

i prawdopodobnie średnioterminowym. 
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