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Polityka Chin w regionie
Azji Œrodkowej
Region Azji Œrodkowej posiada dla Chiñskiej Republiki Ludowej (ChRL)
istotne (choæ nie kluczowe) znaczenie gospodarcze. Jest wa¿nym Ÿród³em
wêglowodorów dla dynamicznie rozwijaj¹cej siê gospodarki chiñskiej.
Wzrasta równie¿ jego znaczenie jako szlaku eksportowego dla chiñskich
produktów w kierunku zachodnim do Iranu, Turcji i Europy.
Tzw. nowy szlak jedwabny mo¿e w przysz³oœci staæ siê bardziej konkurencyjny
wobec d³u¿szych tras morskich wokó³ Azji. Pañstwa œrodkowoazjatyckie
s¹ tak¿e obszarem inwestycji chiñskiego kapita³u.
Dla Pekinu wa¿ne s¹ tak¿e kwestie
bezpieczeñstwa. Chiny d¹¿¹ do stabilizacji sytuacji w granicz¹cej z postsowieck¹
Azj¹ Œrodkow¹ i zamieszka³ej przez
muzu³mañsk¹ mniejszoœæ ujgursk¹ zachodniej prowincji Sinkiang.1 Chiñska
strategia neutralizacji d¹¿eñ separatystycznych Ujgurów opiera siê na industrializacji i integracji Sinkiangu z centrami gospodarczymi na wschodzie kraju.
Sprzyja temu rozwój handlu w regionie,
a tak¿e rozbudowa infrastruktury transportowej ³¹cz¹cej wschodnie Chiny,
Sinkiang i pañstwa Azji Œrodkowej.
Pañstwom Azji Œrodkowej wspó³praca z Pekinem przynosi korzyœci w postaci inwestycji chiñskiego kapita³u
w przemys³ wydobywczy (surowce energetyczne i inne kopaliny), hydroener-

getykê, rozwój infrastruktury drogowej.
W sytuacji kryzysu gospodarczego chiñskie kredyty pomagaj¹ w stabilizacji sytuacji gospodarczej w Kazachstanie.
Jednoczeœnie istnieje ryzyko, ¿e chiñska ekspansja gospodarcza nie wp³ynie
w d³ugim okresie na rozwój i stabilizacjê gospodarek pañstw regionu, a przekszta³ci je jedynie w rynek zbytu dla tanich chiñskich towarów oraz Ÿród³o
surowców dla chiñskiego przemys³u.
Dla UE i USA obecnoœæ chiñska
w Azji Œrodkowej ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Chiny pozostaj¹ sojusznikiem Rosji w ramach Szanghajskiej Organizacji Wspó³pracy, jednak
poprzez swoj¹ aktywnoœæ w Azji Œrodkowej wzmacniaj¹ pañstwowoœæ krajów regionu oraz ich niezale¿noœæ od Kremla.

1

Region Autonomiczny Sinkiang-Ujgur – od zachodu s¹siaduje z Kazachstanem, Kirgistanem, Tad¿ykistanem, Afganistanem, Pakistanem i kontrolowan¹ przez Indie czêœci¹ Kaszmiru. Oko³o 45 proc. ludnoœci stanowi¹ Ujgurzy, wyznaj¹cy islam naród turkojêzyczny. Przejawiaj¹ca tendencje separatystyczne
spo³ecznoœæ Ujgurów jest postrzegana przez Pekin jako Ÿród³o zagro¿eñ dla integralnoœci terytorialnej
pañstwa. Neutralizacji separatyzmu ujgurskiego s³u¿y m.in. polityka osiedlania Chiñczyków (Han)
w Sinkiangu. Trwaj¹ce od dawna napiêcia etniczne miêdzy Ujgurami i Hanami doprowadzi³y do zamieszek w lipcu 2009 r., w których zginê³o (wed³ug ocen chiñskich w³adz) blisko 200 osób.
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
I WSPÓ£PRACA GOSPODARCZA
W REGIONIE. KWESTIA SINKIANGU
G³ównymi celami polityki Chiñskiej
Republiki Ludowej w Azji Œrodkowej s¹:
uzyskanie jak najszerszego dostêpu do
regionalnych surowców energetycznych
oraz stabilizacja gospodarcza i polityczna pañstw regionu. D¹¿¹c do realizacji
tych celów ChRL inwestuje w rozbudowê
infrastruktury transportowej i energetycznej w pañstwach œrodkowoazjatyckich.
Chiny inwestuj¹ w rozbudowê i modernizacjê dróg w granicz¹cych z nimi republikach. Rozwijana jest sieæ po³¹czeñ kolejowych ³¹cz¹cych Azjê Œrodkow¹ z ChRL.
Oprócz istniej¹cej linii kolejowej ³¹cz¹cej kazachstañskie koleje z chiñskimi
w Dostyk/Alaszankou powstan¹ tak¿e
dwie nowe trasy. W 2011 r. ma zostaæ
otwarta trasa Korgas–¯etigen, przez
któr¹ bêdzie przebiega³ najkrótszy szlak
kolejowy z Chin do Europy. W dalszej kolejnoœci ma powstaæ linia kolejowa ³¹cz¹ca Chiny z Kirgistanem i Uzbekistanem.
Rozbudowa infrastruktury transportowej ³¹cz¹cej Azjê Œrodkow¹ z Chinami
korzystnie wp³ywa na proces industrializacji Sinkiangu, sprzyjaj¹c rozwojowi

wymiany handlowej miêdzy zachodni¹
chiñsk¹ prowincj¹ i postsowieckimi republikami. Wp³ywa to pozytywnie na
utrzymanie ekonomicznej i politycznej
stabilnoœci w zagro¿onej irredent¹ zachodniej prowincji, a tak¿e w pañstwach
œrodkowoazjatyckich. Sprzyja temu równie¿ wspó³praca polityczna ChRL i pañstw
postsowieckich w ramach Szanghajskiej
Organizacji Wspó³pracy (SzOW).
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Jednoczeœnie jednak bezwarunkowe
wsparcie gospodarcze ze strony Chin
wzmacnia tamtejsze autorytarne re¿imy. Chiñska aktywnoœæ wp³ywa wiêc negatywnie na procesy demokratyzacji, które s¹ jednym z celów polityki UE i USA
wobec regionu. Chiny pozostaj¹ tak¿e
konkurentem dla pañstw zachodnich
w rozgrywce o dostêp do œrodkowoazjatyckich Ÿróde³ surowców energetycznych.

Bliskie wiêzi Pekinu z rz¹dami
pañstw regionu, w tym umowy w ramach
SzOW, zapewniaj¹ ich neutralnoœæ, a nawet pomoc w zwalczaniu separatyzmu
ujgurskiego. M.in. w 1997 r. Kazachstan
wyda³ ChRL podejrzanych o udzia³ w zamachach terrorystycznych Ujgurów,
a w 2009 r. zatrzyma³ ujgurskich uchodŸców z Sinkiangu na granicy.

EKSPANSJA CHIÑSKA
W ŒRODKOWOAZJATYCKIM
SEKTORZE ENERGETYCZNYM
W rezultacie budowy nowych ruroci¹gów ChRL stopniowo ³amie rosyjski
monopol, staj¹c siê konkurencyjnym
wobec Rosji odbiorc¹ wêglowodorów
z Azji Œrodkowej. 15 grudnia 2009 r. do
Aszchabadu przyby³ przywódca chiñski
Hu Jintao, gdzie wzi¹³ udzia³ wraz
z prezydentami Turkmenistanu i Uzbekistanu w ceremonii uruchomienia gazoci¹gu Turkmenistan–Chiny. Ca³oœæ
zbudowanej przez Chiñczyków trasy ma
d³ugoœæ 7 tysiêcy kilometrów i przebiega
przez terytoria Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kazachstanu i ChRL. Turkmenistan zobowi¹za³ siê do eksportu do Chin
40 mld m3 gazu rocznie przez okres 30
lat.2 Wraz z rozpoczêciem eksportu su-

2

Sojediniony turkmienskij i uzbiekskij uczastki gazoprowoda w KNR, 14.08.2009,
http://www.ca-news.org/news/199911
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rowca do Chin, Rosja przestanie byæ dla
Turkmenistanu odbiorc¹, który dyktuje warunki sprzeda¿y gazu.3 Mniejsze
iloœci gazu bêd¹ eksportowa³y do ChRL
tak¿e Uzbekistan i Kazachstan.
Innym kluczowym projektem energetycznym ³¹cz¹cym Azjê Œrodkow¹
z Chinami jest transkazachstañski ropoci¹g Atyrau–Alaszankou (ropoci¹g
Kazachstan–Chiny). W lipcu 2009 r.
dobieg³a koñca budowa ostatniego odcinka tego ruroci¹gu (Kenkiyak–Kumkol). Dla Kazachstanu uruchomienie tej
trasy zwiêksza dywersyfikacjê odbiorców ropy.4 Przepustowoœæ ropoci¹gu ma
pocz¹tkowo siêgaæ 10 milionów, a po
rozbudowie (zwiêkszeniu przepustowoœci) w 2011 r. 20 milionów ton ropy rocznie. Dla chiñskiego odbiorcy ropoci¹g
Kazachstan–Chiny oznacza dostêp do bogatych z³ó¿ ropy regionu kaspijskiego.
Chiny nie tylko inwestuj¹ w rozbudowê infrastruktury przesy³owej, ale s¹
tak¿e obecne w sektorze wydobywczym
pañstw Azji Œrodkowej. W Kazachstanie
chiñski koncern CNPC (China National
Petroleum Corporation) jest m.in. udzia³owcem w PetroKazakhstan oraz CNPC-Aktobemunaigaz.5 W listopadzie 2009 r.
CNPC wraz z pañstwowym holdingiem

naftowo-gazowym KazMunaiGaz przejê³y firmê MangistauMunaigaz bêd¹c¹
jednym z najwiêkszych producentów
ropy w Kazachstanie.6 Chiny uczestnicz¹ w eksploatacji z³ó¿ po³o¿onych na
trasie ropoci¹gu Kazachstan–Chiny
(Atyrau–Alaszankou): Aktobe, Kumkol,
P³n. Buzaczi, ¯ana¿o³. Nie posiadaj¹
jednak udzia³ów w projektach eksploatacji gigantycznych z³ó¿ zachodniego
Kazachstanu: Tengiz, Karaczaganak
i Kaszagan. W Uzbekistanie CNPC jest
m.in. cz³onkiem konsorcjum prowadz¹cego poszukiwania ropy w basenie
Morza Aralskiego. W Turkmenistanie
od 2007 r. CNPC posiada prawa do eksploatacji z³ó¿ gazu na prawym brzegu
Amu-Darii (z³o¿e Bagtyjarlyk).
Strategia Chin opiera siê na udzielaniu kredytów w zamian za umowy
o sprzeda¿y wêglowodorów.7 Jej skutecznoœci sprzyja miêdzynarodowy kryzys gospodarczy. Sta³ siê on przyczyn¹
wycofywania siê innych inwestorów
i szans¹ dla zasobnych w rezerwy walutowe Chin, aby przej¹æ ich miejsce.
W Turkmenistanie Chiny d¹¿¹ do uzyskania dostêpu do gazu z nowo odkrytego, gigantycznego z³o¿a Gunorta
Jolotan.8 Pekin udzieli³ Aszchabadowi

3

Jeœli do tego czasu nie dojdzie do uregulowania sporu o cenê gazu miêdzy Aszchabadem i Moskw¹,
Chiny stan¹ siê g³ównym odbiorc¹ turkmeñskiego surowca.
4 Kazachstan eksportuje tak¿e ropê do Iranu oraz do Azerbejd¿anu, sk¹d ropoci¹giem Baku Tbilisi
Ceyhan kazaski surowiec trafia na rynki œwiatowe.
5 Kazachstan zakoñczy³ budowê ropoci¹gu do Chin, „Biuletyn OSW”, nr 25 (100), 15.07.–29.07.2009.
6 CNPC and KazMunayGas Acquire 100% of MangistauMunaiGas Shares, 27.11.2009,
http://www.oilvoice.com/n/CNPC_and_KazMunayGas_Acquire_100_of_MangistauMunaiGas_Shares/
31ec837d8.aspx
7 Raport Energy Information Administration: Country Analysis Brief: China, last updated: July 2009,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/China/pdf.pdf
8 Z³o¿a Gunorta Jolotan-Osman nale¿¹ do najwiêkszych z³ó¿ gazu na œwiecie. Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Gaffney, Cline and Associates posiadaj¹ co najmniej (przy najni¿szych szacunkach)
4 biliony metrów szeœciennych gazu, przy najwy¿szych szacunkach 14 bilionów. V. Socor, New Turkmen
gas fields change the strategic gas export picture, 15.10.2008;
<http://www.jamestown.org/edm/article.php?article_id=2373449>
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gaz wykupi³ 50 proc. MangistauMunaigaz za œrodki otrzymane z kredytu chiñskiego Export Import Banku.10
Warto zaznaczyæ, ¿e dla Chin Azja
Œrodkowa jest wa¿nym, lecz nie kluczowym Ÿród³em surowców energetycznych. Znaczenie œrodkowoazjatyckich
wêglowodorów bêdzie jednak rosn¹æ
w najbli¿szych latach. Chiny s¹ zainteresowane rozwojem tego kierunku importu
ropy ze wzglêdów strategicznych jako alternatywy wobec transportu morskiego
poprzez ryzykown¹ dla ¿eglugi cieœninê
Malakka (trudna nawigacja, ryzyko ataku piratów). Jednak ChRL nigdy nie stanie siê zale¿na od surowców z Azji Œrodkowej w stopniu w jakim uzale¿niona jest
od nich gospodarka Federacji Rosyjskiej.11
Chiñski import ropy pozostaje w du¿ej
mierze zdywersyfikowany. Kluczowymi

2008
£¹cznie 3568
Inni; 646
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie; 91

2009 (styczeñ–maj)
£¹cznie 3585
Arabia
Saudyjska; 725

Arabia
Saudyjska;
740

Inni; 582
Libia; 93
Kazachstan; 97

Kazachstan;
113
Kuwejt;
118
Wenezuela;
121
Sudan; 209
Rosja; 232
Oman; 231
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kredytu wysokoœci 3 miliardów dolarów
na rozwój wydobycia surowca z tego
z³o¿a.9 Kazachstan otrzyma³ od ChRL
po¿yczkê na rozwój bran¿y naftowej wysokoœci 5 mld dolarów. £¹czna suma kredytów udzielonych przez Chiny stronie
kazaskiej w ramach umowy podpisanej
w kwietniu 2009 r. przez prezydenta
Chin Hu Jintao i Kazachstanu Nursu³tana Nazarbajewa wynios³a 10 mld
dolarów. Nap³yw chiñskiego kapita³u
wzmocni³ pogr¹¿aj¹c¹ siê w kryzysie gospodarkê kazachstañsk¹. Listopadowe
przejêcie MangistauMunaigaz przez
CNPC (i KazMunaigaz) jest modelowym
przyk³adem strategii chiñskiej. Strona
kazaska zgodzi³a siê na sprzeda¿ strategicznie wa¿nego przedsiêbiorstwa, gdy¿
odby³a siê ona na bardzo korzystnych
dla Kazachstanu warunkach. Kazachstañski pañstwowy koncern KazMunai-

Kongo; 115
Kuwejt; 171
Angola; 536

Iran; 425

Iran; 544
Sudan; 217
Angola; 451

Oman; 215
Rosja; 239

Rys. nr 1. Chiñski import ropy wed³ug Ÿróde³ (tysi¹ce bary³ek dziennie)

Ÿród³o: Raport Energy Information Administration: Country Analysis Brief: China, last updated: July 2009,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/China/pdf.pdf

9

Raport Energy Information Administration: Country Analysis Brief: China, last updated: July 2009,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/China/pdf.pdf
10 CNPC and KazMunayGas Acquire 100% of MangistauMunaiGas Shares, 27.11.2009,
http://www.oilvoice.com/n/CNPC_and_KazMunayGas_Acquire_100_of_MangistauMunaiGas_Shares/
31ec837d8.aspx
11 Rosja jest g³ównym dostawc¹ gazu dla pañstw europejskich. Ze wzglêdu na wysokie zu¿ycie gazu na
rynku wewnêtrznym Rosja jest w stanie utrzymaæ swoj¹ obecn¹ pozycjê na rynkach europejskich przede
wszystkim dziêki kontroli eksportu gazu z Azji Œrodkowej.
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pañstwami eksporterami ropy do ChRL
s¹ Arabia Saudyjska, Iran, Angola, Rosja,
Oman i Sudan. W 2009 r. Kazachstan
zaj¹³ dziewi¹te miejsce wœród pañstw
eksportuj¹cych ten surowiec do Chin.
Z kolei gaz nie jest kluczowym paliwem
w ChRL, jednak jego znaczenie systematycznie roœnie, a od 2007 r. zu¿ycie tego surowca w Chinach zaczê³o przekraczaæ
produkcjê krajow¹.12 W tym kontekœcie
wa¿nym dostawc¹ gazu – po uruchomieniu trasy Turkmenistan–Chiny – stan¹
siê dla ChRL pañstwa Azji Œrodkowej.

KONSEKWENCJE OBECNOŒCI CHIN
W REGIONIE DLA PAÑSTW
ŒRODKOWOAZJATYCKICH
Wzrost aktywnoœci Chin w regionie
idzie w parze ze wzmocnieniem niezale¿noœci pañstw œrodkowoazjatyckich od
Kremla. Dotychczas pozostawa³y one
gospodarczo uzale¿nione od Rosji,
bêd¹cej g³ównym odbiorc¹ i pañstwem
tranzytowym œrodkowoazjatyckich wêglowodorów. Obecnie, wraz z powstaniem ropoci¹gu i gazoci¹gu ³¹cz¹cego
region z Sinkiangiem, wzrasta znaczenie Chin w tym aspekcie. Republiki
œrodkowoazjatyckie (w mniejszym stopniu Kazachstan) zmuszone s¹ szukaæ
inwestorów, gdy¿ same nie s¹ w stanie
sfinansowaæ budowy kluczowej infrastruktury: np. elektrowni wodnych. Do
tej pory g³ównym ich partnerem by³a
Rosja, aktualnie równie wa¿nym staj¹
siê Chiny. Pekin jest zainteresowany
stabilizacj¹ polityczn¹ i gospodarcz¹
postsowieckich republik Azji Œrodkowej

w wiêkszym stopniu ni¿ Moskwa. Kremlowi ich ekonomiczna s³aboœæ u³atwia
utrzymanie wp³ywów politycznych w regionie. Rosja, oferuj¹c pomoc pañstwom
œrodkowoazjatyckim, oczekuje w zamian lojalnoœci politycznej, w tym
pog³êbienia wspó³pracy militarnej.
Pekin nie stawia œrodkowoazjatyckim
partnerom podobnych warunków politycznych.
Chiñska oferta pomocy rozwojowej
jest te¿ znacznie bardziej atrakcyjna
dla autorytarnych rz¹dów œrodkowoazjatyckich od oferowanej przez pañstwa
zachodnie. W przypadku zachodniej pomocy warunkiem s¹ reformy wewnêtrzne (przemiany wolnorynkowe i demokratyzacja).13
Mimo to, rz¹dy œrodkowoazjatyckie,
obawiaj¹c siê nadmiernego wzrostu
znaczenia gospodarczego Chin, ostro¿nie odnosz¹ siê do ekspansji chiñskiego
kapita³u w ich krajach. Efekty wspó³pracy gospodarczej z ChRL nie s¹ zreszt¹
wy³¹cznie pozytywne. Do negatywnych
jej skutków mo¿na zaliczyæ bezkonkurencyjnoœæ tanich produktów chiñskich, która hamuje rozwój produkcji
lokalnej. Rozwój chiñskiego biznesu
w Azji Œrodkowej nie idzie w parze ze
znacz¹cym wzrostem miejsc pracy na
miejscu. Chiñscy przedsiêbiorcy sprowadzaj¹ pracowników z Chin, argumentuj¹c swoje dzia³anie brakiem wykwalifikowanej si³y roboczej w postsowieckich
republikach. Ponadto, chiñskie inwestycje w regionie przede wszystkim

12

Wa¿nym Ÿród³em gazu pozostaje najwiêksze obecnie eksploatowane z³o¿e Chin – Tarim, po³o¿one na
obszarze Sinkiangu. Jego znaczenie dla gospodarki chiñskiej wzros³o wraz z uruchomieniem w 2004 r.
gazoci¹gu Zachód–Wschód (przepustowoœæ na pierwszym etapie: 12 miliardów m3).
13 N. Kassenova, China as an Emerging Donor in Tajikistan and Kyrgyzstan, „Russie. Nei. Visions”,
n° 36, January 2009, s. 5.
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Negatywnym skutkiem polityki industrializacji chiñskiego Sinkiangu mog¹
byæ dla Kazachstanu plany wykorzystania wód rzek Irtysz i Ili dla potrzeb stolicy ujgurskiej autonomii Urumczi i przemys³u naftowego. Odprowadzenie czêœci
zasobów wodnych z wymienionych rzek
mo¿e doprowadziæ do osuszenia nawadnianych przez nie kazaskich jezior
Ba³chasz i Zajsan i powa¿nych konsekwencji ekologicznych.15

OCENA POLITYKI CHRL W REGIONIE
Z PUNKTU WIDZENIA UE I USA
Z punktu widzenia Zachodu gospodarcza ekspansja Chin w Azji Œrodkowej
nie mo¿e byæ oceniania jednoznacznie.
Chiñskie inwestycje w infrastrukturê
drogow¹, energetykê, czy te¿ wsparcie
sektora bankowego (w przypadku Kazachstanu) wzmacniaj¹ pañstwowoœæ
œrodkowoazjatyckich republik. Zapobiegaj¹ procesom dezintegracji w przypadku takich failing states16, jak Kirgistan, Tad¿ykistan, czy – poza stref¹
postsowieck¹ – Afganistan. Chiñska
aktywnoœæ os³abia te¿ rosyjskie d¹¿e-

nia do dominacji i pe³nej wasalizacji
pañstw Azji Œrodkowej. Chiny, podobnie
jak pañstwa zachodnie, s¹ przeciwne
ruchom separatystycznym. Zachód
mo¿e wiêc liczyæ na wsparcie ChRL
w kwestii uznania integralnoœci terytorialnej pañstw postsowieckich podwa¿anej przez Rosjê (w przypadku Gruzji
oraz potencjalnie tak¿e innych pañstw).
Oprócz tych korzystnych dla Zachodu
implikacji obecnoœci ChRL w regionie
przynosi ona, z punktu widzenia UE
i USA, tak¿e negatywne skutki. Chiny,
podobnie jak Rosja i pañstwa œrodkowoazjatyckie, d¹¿¹ do neutralizacji
zagro¿enia ze strony terroryzmu radykalnych organizacji islamskich. Jest to
równie¿ cel pañstw zachodnich, (dla
których pozostaje to g³ówn¹ przyczyn¹
zaanga¿owania w Afganistanie). Ró¿nica miêdzy chiñskim i zachodnim punktem widzenia polega jednak na metodach likwidacji tego zagro¿enia. ChRL
ca³kowicie popiera represyjne œrodki
stosowane wobec prawdziwych oraz domniemanych terrorystów i radyka³ów
islamskich stosowane przez œrodkowoazjatyckie re¿imy. Dowodem tego
mo¿e byæ akceptacja Pekinu dla krwawego st³umienia przez rz¹d uzbecki
protestów w Andi¿anie w 2005 r. UE
i USA potêpi³y wówczas dzia³ania Taszkentu, co doprowadzi³o do kilkuletniego
och³odzenia relacji Zachodu z Uzbekistanem.
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dotycz¹ sektora surowcowego (oraz
infrastruktury transportowej). W niewielkim stopniu obejmuj¹ natomiast
rozwój przemys³u lokalnego. Ma³o
znacz¹ca jest te¿ obecnoœæ ma³ego
i œredniego biznesu chiñskiego w pañstwach œrodkowoazjatyckich.14

14

M.C. Spechler, Why Does China Have No Business in Central Asia?, „China and Eurasia Forum
Quarterly”, Vol. 7, No.2, 2009, s. 4, http://www.asia-studies.com/cef.html
15 S. Blank, China’s Water Policies in Central Asia and Leadership Potential, „Central Asia-Caucasus Institute Analyst”, 11. 26. 2009, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5223
16 Angielskie terminy failed state, failing state, dos³ownie „upad³e pañstwo”, „upadaj¹ce pañstwo”,
odnosz¹ siê do pañstw, które nie spe³niaj¹ swoich podstawowych funkcji, w szczególnoœci utraci³y monopol na legalne u¿ycie si³y na swoim terytorium, nie posiadaj¹ prawomocnego oœrodka w³adzy zdolnego
kolektywnie podejmowaæ decyzje, nie s¹ zdolne do wype³niania funkcji administracyjnych i s³u¿by publicznej, nie s¹ zdolne do interakcji z innymi pañstwami jako cz³onkowie spo³ecznoœci miêdzynarodowej.
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AZJA ŒRODKOWA

WNIOSKI
Region œrodkowoazjatycki jest dla
ChRL strategicznie wa¿ny przede wszystkim w kontekœcie rozwoju gospodarczego zachodniej prowincji Sinkiang.
Ponadto, Azja Œrodkowa staje siê dla
Chin wa¿nym (choæ nie kluczowym)
Ÿród³em wêglowodorów. Surowce te dostêpne s¹ drog¹ l¹dow¹, a wiêc z pominiêciem (kontrolowanych przez USA)
tras morskich. Bez w¹tpienia jednak
wa¿niejszymi partnerami gospodarczymi od republik œrodkowoazjatyckich pozostaj¹ dla ChRL pañstwa Azji Po³udniowo-Wschodniej.
Republiki œrodkowoazjatyckie czerpi¹ korzyœci ze wspó³pracy gospodarczej z Chinami. Te ostatnie s¹ Ÿród³em
kredytów i inwestycji dla partnerów
z Azji Œrodkowej. Ekspansja chiñskiego
kapita³u w regionie niekoniecznie jednak zawsze prowadzi do trwa³ej poprawy sytuacji gospodarczej. Chiñskie przedsiêbiorstwa operuj¹ g³ównie w bran¿ach surowcowych. Nie przyczyniaj¹ siê
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znacz¹co do rozwoju przemys³u i zwiêkszenia zatrudnienia w krajach œrodkowoazjatyckich.
Dla pañstw zachodnich ChRL jest
konkurentem w Azji Œrodkowej w p³aszczyŸnie gospodarczej, gdy¿ zabiega
o dostêp do tych samych Ÿróde³ wêglowodorów w regionie Morza Kaspijskiego. Korzystnym rezultatem ekspansji
gospodarczej Chin w Azji Œrodkowej
jest wzmocnienie niezale¿noœci pañstw
regionu wzglêdem Moskwy. Negatywnym aspektem chiñskiego wsparcia
ekonomicznego jest – z punktu widzenia
Zachodu – utrwalenie re¿imów autorytarnych. Strategia ChRL zak³ada, ¿e autorytaryzm rz¹dów œrodkowoazjatyckich nie stoi w sprzecznoœci z rozwojem
gospodarczym i stabilizacj¹ polityczn¹.
Trudno jednak przewidzieæ, czy oka¿e
siê ona s³uszna. Pañstwa takie, jak
Uzbekistan czy Tad¿ykistan, mog¹ –
w rezultacie autorytarnych rz¹dów –
prze¿ywaæ powa¿ne kryzysy gospodarcze i polityczne, a nawet przekszta³ciæ
siê w failed states.
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