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WSTĘP
Azja Centralna jest odległym geograficznie regionem od Polski, słabo rozwiniętym
gospodarczo i technologicznie, o niskiej sile nabywczej społeczeństwa, co powoduje
relatywnie znikome zainteresowanie tym obszarem w polskich mediach, polityce, jak
również jako cel ekspansji gospodarczej. Nie jest to również region odgrywający
pierwszoplanową rolę w badaniach naukowych, a wnioski z analiz stanowią tło dla
prezentacji i analizy strategii politycznych światowych mocarstw. W istocie jednak
ten bogaty w zasoby naturalne obszar Azji stanowi istotny poligon geostrategiczny
pełen nagłych wolt politycznych, albowiem Azja Centralna to obszar, na którym
ścierają się interesy najsilniejszych graczy światowych. Znaczenie tego regionu jako
głównej osi (pivotal) na geostrategicznej euroazjatyckiej szachownicy sygnalizował
Zbigniew Brzeziński. W swojej książce Wielka Szachownica (The Grand
Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives) z 1997 r.,
amerykański polityk i strateg uzasadniał konieczność stałej obecności Stanów
Zjednoczonych w tym regionie, uznając go za kluczowy obszar geopolitycznych
rozgrywek między mocarstwami, jak również podkreślając strategiczną rolę, jaką w
XXI w. będą odgrywały zasoby surowców naturalnych w tym regionie. Natomiast
jeszcze wcześniej taką ideę, w postaci Heartland, lansował "ojciec" geostrategii John
MacKinder.
Z byłego ZSRR na terenie Azji Centralnej wyłoniło się pięć republik –
Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Poszczególne
republiki

cechuje zróżnicowanie w rozwoju gospodarczym

–

najbardziej

zaawansowany jest Uzbekistan i walczący z nim o status regionalnego lidera
gospodarczego, największy terytorialnie Kazachstan. Na drugim biegunie rozwoju
leży Kirgistan, którego połowę PKB generują emigranci zarobkowi. Pod względem
ustroju politycznego jedynie Kirgistan zbliżył się do wzorca demokracji, natomiast w
pozostałych państwach panuje władza autorytarna, szczególnie silnie eksponowana
w działaniach poprzedniego prezydenta Isloma Karimowa w Uzbekistanie,
prezydenta Nursułtana Nazarbajewa w Kazachstanie i prezydenta Gurbunguły
Berdymuchamedowa w Turkmenistanie.
Zmieniający się krajobraz polityczny i gospodarczy tego regionu oraz
bogactwo surowców naturalnych w zestawieniu z jego strategicznym położeniem
determinuje głęboki poziom zaangażowania Rosji, Chin, Japonii, Indii i Stanów
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Zjednoczonych w zapewnienie sobie stabilnych i długookresowych wpływów na tym
obszarze. To właśnie poziom tego zaangażowania przesądza o ważności regionu dla
światowej

polityki.

Stąd

obserwacja

procesów

polityczno-gospodarczych

zachodzących w Uzbekistanie, Kazachstanie, Turkmenistanie, Kirgistanie i
Tadżykistanie pozwala na ekstrapolację potencjalnych kierunków przyszłej polityki
mocarstw i ewolucji ich wzajemnych relacji w skali światowej.
Bardzo ważnym zagadnienie jest wewnętrzna równowaga polityczna, która
w autorytarnie rządzonych republikach jest bardzo krucha i narażona w każdej chwili
na załamanie. Taki rozwój sytuacji, wobec rosnącej aktywności tzw. państwa
islamskiego (ISIL, Daesh) stanowiłby wzrost realnego zagrożenia destabilizacją i
eskalacją konfliktu na tle religijnym dla północnych prowincji Chin, rosyjskiej
południowej Syberii i Kaukazu, a także Pakistanu i Iranu.
Należy też dodać, że jednym z państw graniczących z Azją Centralną i
mających wysokie aspiracje polityczne i ekonomiczne jest Iran. Państwo to,
postrzegane przez Zachód jako zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa i przez to
izolowane, dąży do zacieśniania relacji z Chinami i Rosją oraz odgrywania coraz
większej roli w regionie, zwłaszcza w roli dostawcy surowców energetycznych.
Kluczowym elementem centralnoazjatyckiej układanki geopolitycznej jest
istnienie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW). Powstała ona w 2001 r. i
skupia sześć państw założycielskich – Rosję, Chiny, Kazachstan, Kirgistan,
Tadżykistan i Uzbekistan. SOW została powołana do życia, jako organizacja
polityczno-ekonomiczna, która ewentualnie byłaby zdolna do zrównoważenia
światowej dominacji Stanów Zjednoczonych oraz państw Europy Zachodniej.
Dodatkowo, organizacja ta miała stać się gwarantem stabilności i bezpieczeństwa w
regionie, a także instrumentem zapewniającym rozwój gospodarczy państw
członkowskich i wzmacniającym ich rolę w świecie.
Przez prawie 10 lat SOW pozostawała w stanie formalnego funkcjonowania,
nie odgrywając większej roli w regionie, głównie na skutek braku jasnej wizji
rozwoju, która byłaby podzielana zarówno przez Rosję, jak i Chiny. Ponadto
organizacja okazała się niezdolna do wypełnienia luki w systemie regionalnego
bezpieczeństwa po wycofaniu większości sił ISAF z Afganistanu. Dopiero w 2015 r.
nastąpiło zwiększenie liczby członków o dwóch kolejnych: Indie i Pakistan. Dzięki
temu SOW może stać się jedną z najsilniejszych gospodarczo i militarnie struktur
politycznych na globie, o stosunkowo największym potencjale rozwojowym na
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przyszłe dziesięciolecia. Należy też podkreślić, że SOW w nowej postaci skupia
cztery z ośmiu państw dysponujących bronią atomową – Chiny, Rosję, Indie i
Pakistan. Rozporządza też coraz szerszą paletą państw stowarzyszonych, wśród
których znalazły się m.in. należąca do NATO Turcja oraz granicząca z NATO i UE
Białoruś.
SOW, postrzegana na Zachodzie jako „anty-NATO”, jest potencjalną
potęgą militarną, która jednak w tym aspekcie nie odgrywała dotychczas istotnej roli,
jeśli nie liczyć prowadzonych corocznie wspólnych manewrów wojskowych.
Potwierdzeniem niezdolności tej organizacji do zapewnienia bezpieczeństwa i
stabilności w regionie jest choćby brak podjęcia akcji w celu przywrócenia
stabilizacji politycznej w Kirgistanie na skutek rewolucji w 2010 r., jak również
wobec rozruchów etnicznych między Tadżykami a Uzbekami w regionie zapalnym,
jakim jest Kotlina Fergańska. Największym militarnym wyzwaniem stojącym
obecnie przed SOW jest przejęcia roli struktury bezpieczeństwa po ustępujących z
Afganistanu siłach ISAF.
Pomimo rzeczywistej siły militarnej, politycznej i gospodarczej zauważalny
jest brak głębszego zainteresowania i niedocenianie SOW zarówno w Polsce, jak i na
Zachodzie. Zapewne wynika to z faktu, że organizacja ta nie jest wciąż monolitem
gospodarczym i politycznym. Należy podkreślić, że pomimo rosnącego znaczenia
SOW, ani Stany Zjednoczone, ani państwa Unii Europejskiej (UE) nie zbudowały
relacji z tą organizacją, ale wciąż kontynuują tradycyjne, bilateralne relacje z
członkami SOW. Do stworzenia takich relacji nie dążyła również SOW.
Wyraźna i zauważalna jest rozbieżność interesów gospodarczych Chin i
Rosji na tym obszarze. Ta druga obawia się zepchnięcia na gorszą pozycję przez tak
dynamiczną w ostatnim czasie (przynajmniej do 2015 r., bo po tym roku nastąpiło
pewne spowolnienie) gospodarkę chińską. W rezultacie Moskwa stara się spowalniać
realizację rozwoju gospodarczego organizacji, kładąc główny nacisk na wzmacnianie
roli politycznej SOW. Należy w tym miejscu podkreślić, że Rosja intensyfikuje
równoległe działania mające na celu zwiększenie jej znaczenia ekonomicznego
wobec Chin, jak również stanowiącego barierę dla dynamiki chińskiej ekspansji w
Azji Centralnej i dalej w kierunku Europy. Takim mechanizmem ma być powołana
do życia 1 stycznia 2015 r. Unia Eurazjatycka (UEA). Celem Kremla jest
skonsolidowanie poradzieckiego obszaru w ramach ekonomicznego bytu, który w
założeniu ma być zbliżony do zasad funkcjonowania UE, przynajmniej tych
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ekonomicznych. Z rosyjskiego zaproszenia do członkostwa skorzystały dotychczas
(mniej lub bardziej dobrowolnie) Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia.
Pierwszym etapem kreowania wspólnoty ekonomicznej było ustanowienie unii
celnej, która znosiła cła na wewnętrznych granicach EEU, ale zarazem podnosiła je
na granicach zewnętrznych. Konsekwencją tego działania było stworzenie bariery
dla swobody przepływu chińskich towarów i zarazem ułatwienie w dostępie do
rynków republik dla towarów rosyjskich.
Z kolei Chiny rozpoczęły realizację wizjonerskiego i geostrategicznego
projektu – budowy lądowego Nowego Jedwabnego Szlaku (zwanego czasem
Jedwabnym Szlakiem 2.0, Silk Road Economic Belt), jak również Morskiego
Jedwabnego Szlaku (21st Century Maritime Silk Road), łącznie występujących pod
hasłem One Belt, One Road (Yi Dai, Yi Lu). Lądowy Jedwabny Szlak ma wytyczyć
nową, szybszą drogę handlową, łączącą Chiny z Europą. W proces zostały już
zaangażowane republiki Azji Centralnej, a także Afganistan, Pakistan i Iran, dla
których ta inicjatywa stanowi szansę na rozwój gospodarczy i „okno na Europę”. Z
oczywistych względów chiński program nie znalazł poklasku na Kremlu, który
słusznie obawia się utraty wpływów w regionie całej Azji Środkowej.
Budowa morskiej wersji Jedwabnego Szlaku, w oparciu o inwestycje w
portach od Pakistanu po Grecję (tzw. łańcuch pereł - string of pearls) zaniepokoił
Indie, traktujące obszar Oceanu Indyjskiego jako swoją kluczową strefę wpływów.
Również Amerykanie zareagowali nerwowo na chińskie inwestycje w portach (m.in.
w

pakistańskim

Gwadarze),

obawiając

się

ich

potencjalnie

militarnego

wykorzystania. Dla chińskiej gospodarki stworzenie morskiego szlaku ma doniosłe
znaczenie z uwagi na fakt, że 90% morskich dostaw, w tym surowców
energetycznych z Półwyspu Arabskiego, przechodzi przez Cieśninę Malakka, nad
którą chińska marynarka z braku baz nie ma żadnej kontroli. Bardzo istotna rola we
wspieraniu inicjatywy rekonstrukcji lądowego Jedwabnego Szlaku i stworzeniu jego
wersji morskiej jest przewidziana przez Chiny dla państw BRICS. Organizację tę od
połowy 2009 r. tworzą tzw. emerging markets: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i (od
2011 r., z woli Chin) Republika Południowej Afryki. Każde z tych państw ma własne
ambicje, ale łączy je dążenie do odgrywania większej roli w światowej gospodarce i
polityce, przy jednoczesnym unikaniu wchodzenia w zależności polityczne od
Stanów Zjednoczonych i państw Zachodnich.
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Umocnieniu pozycji Chin na firmamencie ekonomicznym świata ma też
służyć najnowszy chiński projekt Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych
(Asian Infrastracture Investment Bank - AIIB), a wcześniej koncepcja, również już
uruchomionego Banku Rozwoju BRICS z siedzibą w Szanghaju. Propozycja chińska
okazała się na tyle interesująca, że przyciągnęła uwagę państw na całym świecie, a
Pekin dodatkowo ogłosił, że fundatorem banku może być każde państwo, które złoży
taki akces, niezależnie od położenia kontynentalnego. Tę chińską ofensywę
Amerykanie odczytali jako dążenie do podważenia roli Banku Światowego i
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czyli zwanych łącznie jako „system z
Bretton Woods” organizacji zdominowanych przez USA i będących finansową
podstawą

neoliberalnego

programu

gospodarczego

Washington

Consensus,

narzuconego wielu państwom świata po upadku porządku zimnowojennego.
Ostatnie, nasilone po 2013 r., w trakcie rządów Xi Jinpinga ekonomiczne
inicjatywy Pekinu stają się „kośćmi niezgody” z Moskwą, dla której celem jest
podtrzymanie, a nawet zwiększenie uzależnienia Chin od dostaw surowców
energetycznych z Syberii. Dodatkowo Chiny wspierają dążenie do uniezależnienia
Turkmenistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu od rosyjskiego monopolu przesyłowego.
Pekin jest gotowy na finansowanie projektów budowy rurociągów dla odbioru gazu i
ropy zwłaszcza z Turkmenistanu, jak również wejście na rynek europejski. Chińskie
plany budowy rurociągów z Turkmenistanu i Iranu do Europy są oczywiście
postrzegane przez Rosję jako zagrożenie dla jej życiowych interesów, zwłaszcza
wobec problemów Gazpromu z Komisją Europejską, spadku cen surowców na rynku
światowym i utrzymywaniu przez Zachód sankcji gospodarczych za aneksję Krymu.
Zaznaczająca się rozbieżność interesów dwóch potęg – Chin i Rosji – oraz
brak skrystalizowanego planu rozwoju organizacji sprawia, że SOW nie spełnia
swojej roli jako reprezentanta, ani politycznego ani gospodarczego Azji Centralnej.
Polityka zagraniczna państw członkowskich sprowadza się do budowania
wspomnianych relacji bilateralnych lub wielostronnych, w których SOW nie
odgrywa zakładanej roli platformy budowania i rozwijania takich relacji. Nie
oznacza to, że w bliskiej przyszłości znaczenie organizacji będzie wciąż marginalne.
Wręcz przeciwnie, kierunki rozwoju – polityczne i gospodarcze, a także proces
rozszerzania o nowe państwa członkowskie może w krótkim czasie skutkować
ewolucją roli SOW nie tylko w regionie, ale i na kontynencie, jako partnera i
konkurenta politycznego i gospodarczego Stanów Zjednoczonych, NATO i UE.
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Włączenie Indii w poczet państw członkowskich organizacji może oznaczać
dla UE i Stanów Zjednoczonych powstanie struktury gospodarczej, której rozwój
szybko ograniczy ich rolę w światowej gospodarce. Wiek XXI prognozowany przez
wielu ekspertów i analityków jako stulecie Azji mógłby więc w ten sposób znaleźć
swoje potwierdzenie. Konsekwencje tych przemian dla UE, a więc i dla Polski mogą
być zarówno negatywne, jak i pozytywne, zależnie od modelu polityki zagranicznej,
jaki przyjmie Komisja Europejska oraz decyzji gospodarczych poszczególnych
państw członkowskich UE, począwszy od Niemiec.
Za administracji Baracka Obamy obserwowane było silne dążenie Stanów
Zjednoczonych do powiązania gospodarek USA i UE w ramach Transatlantyckiego
Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), którego celem jest
wzmocnienie gospodarek zachodnich w stosunku do azjatyckiej ekspansji. Bez
wątpienia ani Stany Zjednoczone, ani UE nie są w stanie osobno zrównoważyć
rosnących wpływów ekonomicznych Chin, do których szybko dołączają Indie. W
tym kontekście zacieśnienie więzów gospodarczych między Waszyngtonem a
Brukselą wydaje się ideą bardzo kuszącą. Należy jednak zwrócić uwagę, że trwająca
od 30 lat ekspansja gospodarcza Państwa Środka ulega stopniowemu przekształceniu.
Przede

wszystkim

gospodarka

Chin

jest

coraz

bardziej

zaawansowana

technologicznie, szybko zmniejszając dystans dzielący od USA i UE. Dodatkowo
Chiny przekształcają się z biorcy BIZ w kluczowego inwestora na wszystkich
kontynentach, nie wyłączając Europy i Ameryki Północnej. Oznacza to więc
ogromną szansę na włączenie pogrążonej w marazmie Europy w proces globalnego
rozwoju, którego motorem napędowym jest gospodarka chińska, a w niedalekiej
przyszłości stanie się zapewne też gospodarka Indii.
Znaczenie Indii dla światowej gospodarki może okazać się tym ważniejsze,
im bardziej chińska gospodarka będzie zwalniać i zwiększać udział w PKB
konsumpcji wewnętrznej kosztem wymiany zagranicznej. Na chińskiej scenie
wewnętrznej coraz wyraźniej zaznaczają się poważne problemy gospodarcze:
ogromne zadłużenie wszystkich sektorów, brak równowagi inwestycyjnej, a także
podobna do amerykańskiej, gigantyczna „bańka” na rynku nieruchomości i
spekulacyjna na giełdzie. W zasadzie nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju
sytuacji w przyszłości, ale nie ulega wątpliwości, że ewentualne załamanie drugiej
gospodarki świata może się odbić nawet większym i bardziej długotrwałym
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kryzysem w Europie (w tym w Polsce) niż na skutek załamania finansowego w
Stanach Zjednoczonych w 2008 r.
Analizując zagadnienia gospodarczego rozwoju Chin należy zwrócić uwagę
na bardzo istotne znaczenie Azji Centralnej dla podtrzymania dynamiki rozwoju
gospodarczego Chin. Turkmenistan, Kazachstan i Uzbekistan należą do grupy
państw zasobnych w bogactwa naturalne, w tym o znaczeniu strategicznym – ropa,
gaz, metale ziem rzadkich, złoto, uran itp. Stopniowa penetracja chińskich firm
lokalnych rynków surowcowych w tych republikach jest wyraźnym sygnałem o
kierunku ekspansji gospodarczej Państwa Środka. Chińskie inicjatywy spotykają się
z przychylnością lokalnych władz i niepokojem na Kremlu, który traktuje Azję
Centralną jako tradycyjnie wyłączny obszar rosyjskich wpływów. Przywódcy
republik dostrzegają w działaniach Pekinu szansę na uniezależnienie się od Kremla i
impuls rozwojowy. Z kolei dla Chin ogromne, nieeksploatowane jeszcze złoża
surowców są okazją do zapewnienia stabilnego rozwoju na kolejne lata, przy
ograniczeniu uzależnienia od dostaw z Rosji i z Bliskiego Wschodu, którego
„wąskim gardłem” jest łatwa do zablokowania Cieśnina Malakka.
Wspieranie rozwoju gospodarczego i równoległe inwestycje w rozwój
infrastruktury w republikach Azji Centralnej jest kluczowym punktem w realizacji
wskrzeszenia przez Chiny antycznego Jedwabnego Szlaku, łączącego Azję z Europą.
Ten ogłoszony w Astanie we wrześniu 2013 r. gigantyczny plan może mieć też
niezwykle istotne znaczenie także dla Polski, albowiem w chińskim projekcie nasze
państwo ma stać się (i staje się) centralnym hubem dla dostaw z Azji do Europy.
Nadal jednak w polskiej polityce gospodarczej i zagranicznej poświęca się zbyt mało
uwagi na ten potencjalnie istotny dla rozwoju gospodarczego kraju aspekt.
Reasumując, rosnąca aktywność SOW na polu gospodarczym (z wiodącą
rolą Chin) oraz rozszerzanie organizacji o dwa państwa dysponujące bronią
nuklearną – Pakistan i Indie – bez wątpienia nie pozostanie bez wpływu na układ sił
politycznych na kontynencie azjatyckim, pośrednio wpływając na zmiany w
globalnym układzie sił. Wobec sieci przenikających się i płynnych powiązań między
światowymi potęgami na obszarze Azji bardzo trudno jest prognozować
kształtowanie tych relacji nawet w średnim okresie. Tradycyjne relacje są wypierane
przez nowe, często zaskakujące i nieprzewidywalne (jak choćby porażka
amerykańskiej polityki wobec tradycyjnego partnera azjatyckiego, jakim był
Pakistan), tradycyjne konflikty powoli wygasają, ale w ich miejsce pojawiają się
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nowe (np. o Wyspy Paracelskie i ogólnie wyspy oraz obszary na Morzu
Południowochińskim, czy Archipelag Diaoyu/Senkaku), które mogą zostać
wykorzystane jako element rozgrywki między mocarstwami (amerykańskie
wspieranie Japonii w celu osłabienia pozycji Chin). Mnogość zmian, kierunki i
dynamikę zjawisk polityczno-gospodarczych w Azji Centralnej powoduje rosnące
zainteresowanie tym regionem w polityce zagranicznej mocarstw.
Dla wyjaśnienia zmian zachodzących w wektorach i zasięgu geograficznym
polityki SOW konieczne jest zdefiniowanie pojęcia regionalizmu i globalizacji.
Warunkiem koniecznym zaistnienia pierwszego z tych zjawisk jest istnienie regiony,
który definiuje się jako jednostkę terytorialną podporządkowaną bezpośrednio
szczeblowi centralnemu i dysponująca własną reprezentacją polityczną. Istnienie
regionu nie jest więc w tym ujęciu wyłącznie kategorią geograficzną, ale należy go
rozumieć

jako

grupę

państw

powiązanych

wspólnym

celem

(regiony

ponadnarodowe).
Regionalizm jest rozumiany jako proces kreowania i rozwijania struktur
integracyjnych przez grupę państw na określonym obszarze, stanowiącym pewien
zdefiniowany region geograficzny (Shirm). W analizowanym przypadku bazowym
obszarem będzie Azja Centralna, natomiast poszerzonym kontynent azjatycki, z
którym wiąże się omawiane w pracy pojęcie panazjatyckości. Oczywiście SOW nie
jest jedyną strukturą regionalną w Azji – w obszarze środkowo-zachodnim
funkcjonuje Organizacja Współpracy Gospodarczej, a w obszarze południowozachodnim działa Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).
Pojęcie globalizacji, pomimo powszechnego używania, nie jest tak
jednoznacznie zdefiniowane. Przede wszystkim nie należy utożsamiać globalizacji z
unifikacją (uniformizacją), ale ze wzrostem współzależności pomiędzy uczestnikami
tego procesu (Schumpeter). Postęp, jaki dokonał się w zakresie szeroko rozumianego
zarządzania informacją skutkował geograficznym „kurczeniem się” się świata, co
McLuhan określił jako kreowanie „globalnej wioski”. Globalizacja jest więc efektem
zderzenia różnych nacji, kultur, idei, potrzeb społecznych i dążeń gospodarczych,
mająca swoje odzwierciedlenie w zmianach w sferach kultury, nauki, ekonomii,
polityki, społeczeństwa i przyczyniająca się jednocześnie do powstawania nowych
więzi

międzynarodowych

i

międzykontynentalnych

(Czerny,

Piasecki).

Wyznacznikami zaawansowania procesu globalizacji jest poziom zaangażowania
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państw w gospodarce i w rozwoju społecznym - im mniejszy tym bardziej
zaawansowane są procesy globalizacyjne (Rykiel).
Należy podkreślić, że globalizacja inicjuje rozmaite zjawiska, które służą
integracji ponadregionalnej, ale też często skutkują zderzeniem sprzecznych
interesów regionów i państw będących jej uczestnikami. Globalizacja wzmacnia
kształtowanie nowej formy społecznej jaką jest społeczeństwo postindustrialne (w
krajach rozwiniętych), ale zarazem przyczynia się do pogłębiania dysproporcji
rozwojowych między regionami (co jest wyraźnie dostrzegalne zwłaszcza w Azji i w
Afryce).
Bardzo ważnym efektem rosnącej współzależności w ramach globalizacji
jest konieczność albo aktywnego współuczestniczenia w tym procesie, albo biernego
poddania się jego wpływom (Talbot). Nie istnieje trzecia alternatywa, jaką byłaby
całkowita neutralność i pełna izolacja państwa czy regionu od skutków globalizacji.
Istotną wielkością cechującą globalizację jest intensywność zjawisk będących
rezultatem procesów globalnych. Intensywność jest silnie spolaryzowana w
strukturze regionalnej świata i jest determinowana zdolnością państw i regionów do
kształtowania i czerpania korzyści ze zjawisk globalnych. Bez wątpienia
kluczowymi beneficjentami globalizacji są państwa wysoko rozwinięte (m.in. Stany
Zjednoczone, Japonia, Europa Zachodnia), ale też państwa dysponujące dużym
potencjałem rozwojowym (Chiny, Indie). To właśnie na styku tych dwóch grup
państw pojawia się sprzeczność interesów narodowych. O ile bowiem kraje
zaawansowane gospodarczo pozostają otwarte na współpracę globalną w sferze
gospodarczej z państwami rozwijającymi się (najchętniej na własnych warunkach), o
tyle czują się zagrożone utratą lub znaczącym ograniczeniem swoich wpływów w
sferze politycznej z ich strony.
Postępujący proces globalizacji na różnych płaszczyznach przyczynia się do
umiędzynarodowienia kapitału na skutek powstawania i ekspansji ponadnarodowych
korporacji oraz wzmacniania regionalizmu ekonomicznego. Ważną kategorią
badawczą są więc relacje pomiędzy regionalizmem a globalizacją. Obserwując
rozwój organizacji regionalnych na przykładzie SOW można wnioskować, że
regionalizm nie jest celem, a jedynie etapem rozwojowym i narzędziem, które ma
ułatwić uczestnictwo w globalizacji. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość
państw nie jest w stanie samodzielnie stać się aktywnym aktorem tego procesu,
poszukuje więc wzmocnienia poprzez organizowanie grup podobnych uczestników.
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Jednak w wielu przypadkach (ASEAN, SOW) dostrzegalne jest silne zróżnicowanie
uczestników pod względem potencjałów gospodarczych, a kluczowym elementem
spajającym grupę stały się bliskość geograficzna i podobieństwa w systemie wartości
czy ideologii. W konsekwencji im większe jest zróżnicowanie poszczególnych
członków na płaszczyźnie kulturowej, gospodarczej, społecznej i ideologicznej tym
trudniejszy jest proces ewolucji z regionalizmu do globalizmu, czego przykładem
jest właśnie SOW. Z drugiej strony regionalizm może też być efektem dążeń do
obrony przed negatywnymi wpływami globalizacji, przejawiającymi się we
wzrastającej marginalizacji czy też konieczności pogodzenia się z utratą
dotychczasowych wpływów. W tym drugim przypadku za przykład może posłużyć
Rosja, która współtworzy SOW i jako kluczowy jej uczestnik wyraźnie dąży do
spowolnienia procesu transformacji organizacji z regionalnej w globalną, uznając ten
proces za zagrożenie dla swojego znaczenia globalnego.
Do realizacji dezyderatu zostaną wykorzystane narzędzia z zakresu teorii
stosunków międzynarodowych, m.in. typologia działań państw z podziałem na
praktyczną i poznawczo- regulacyjną, analizy działań poszczególnych republik (cele
i sposoby działań, przedmiot i wykorzystane środki oraz uzyskane wyniki). Istotne
również dla wyjaśnienia procesów zachodzących wewnątrz republik jest odwołanie
się do identyfikacji form rządów w państwach w odniesieniu do definicji typologii
władzy (od totalitaryzmu i postotalitaryzmu, poprzez autorytaryzm do demokracji
fasadowej/sterowanej).
Kolejnym kluczowym terminem, który zostanie wykorzystany w pracy jest
system polityczny, którego identyfikacja będzie polegać na określeniu systemu
wartości i zespołu instytucji politycznych poszczególnych państw regionu oraz
determinant określających charakter ich polityki wewnętrznej i zewnętrznej.
Zastosowanie podstawowej typologii państw w odniesieniu do Rosji, Chin i
pozostałych republik nie jest wystarczające do opisu ich rzeczywistości politycznej.
Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie dwóch kluczowych graczy, czyli Rosji
i Chin, których systemy są konglomeratem, nie dającym się jednoznacznie
przyporządkować do klasycznej typologii. Formy władzy w tych państwach są
najbliższe systemowi autokratycznemu i są przejawem sprzeciwu wobec Zachodu
oraz kojarzonego z nim uniwersum wartości demokratycznych, postrzeganych jako
zagrożenie dla ich własnych wartości. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że system
komunistyczny zdefiniowany w Europie różnił się od jego azjatyckiego
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odpowiednika, więc odmienny był też punkt wyjścia i model transformacji
politycznej. W przypadku komunizmu chińskiego silne były akcenty rewolucyjnonarodowościowe, natomiast w przypadku republik radzieckich, z racji ich
przynależności do Związku Radzieckiego, komunistyczny system miał charakter
parakolonialny.
Wszystkie państwa regionu przeszły mniej

lub bardziej głęboką

transformację polityczną i ekonomiczną, która jednak wciąż wymyka się ramom
zachodniego modelu liberalno-demokratycznego. W zasadzie żadna z republik nie
oderwała się całkowicie od korzeni komunistycznego systemu totalitarnego,
przekształcając go zaledwie w system autorytarny, w którym wyraźne są
ograniczenia swobód społecznych, jak również brak jest liberalizmu gospodarczego.
Analiza

systemów

polityczno-ekonomicznych

państw

regionu

pozwala

na

identyfikację kluczowych przyczyn, które stanęły na przeszkodzie płynnemu
przejściu z systemu komunistycznego do systemu liberalno-demokratycznego
(najbardziej zbliżony system ukształtował się w Kirgistanie).
Systemy polityczne w Azji Centralnej nie są też klasycznymi systemami
autorytarnymi, bowiem w działaniach władz wyraźna jest tendencja do
kontrolowania praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania państwa. Oprócz
teoretycznego tylko pluralizmu politycznego, zdławione są też elementy liberalizmu
gospodarczego,

głównie

na

skutek

zahamowaniu

reform

gospodarczych

(pozostawienia kluczowych dla gospodarki firm w rękach państwa), gigantycznej
korupcji i nepotyzmu w najwyższych kręgach władzy. Z kolei działania władz w
sferze polityki wewnętrznej są ukierunkowane na wymuszenie bezwzględnego
posłuszeństwa, włącznie z użyciem metod charakterystycznych dla systemów
totalitarnych.
Innym ważnym pojęciem jest środowisko międzynarodowe nadające
kształt polityce zewnętrznej państw i „weryfikujące” system polityczny w kontekście
skuteczności podejmowanych działań wobec problemów takich, jak wzrost
gospodarczy,

rozwój

społeczny,

bezpieczeństwo

zewnętrzne,

racjonalność

wykorzystania zasobów itp. Specyfika władzy Rosji, Chin i państw Azji Centralnej
skutkuje podporządkowaniem polityki międzynarodowej nie tylko interesom
narodowym, ale też interesom partykularnym grup nieformalnych, partii i klanów
powiązanych z władzą i w sposób nakazany przez przywódcę (lub grupę władzy).
Odwołując

się

do

założeń

szkoły

neorealistycznej

charakter

otoczenia
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międzynarodowego wymusza opieranie się państwa na sile, jako kluczowych
elementach zapewniających bezpieczeństwo zewnętrzne i spójność wewnętrzną.
Wszystkie państwa regionu oraz Chiny i Rosja są pod tym względem podobne, choć
oczywiście różni je zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego. Żadna z
republik poradzieckich nie jest w stanie samodzielnie ani nawet grupowo
zrealizować tego postulatu, stąd konieczność opierania się na sile militarnej Rosji i
Chin (niechętnych zaangażowaniu w konflikty zewnętrzne). Bardzo ważna jest więc
identyfikacja dysproporcji

w sile i

wpływie poszczególnych państw

na

wielowymiarowo rozumianą politykę regionalną.
Użytecznym narzędziem przy analizie siły będzie więc koncepcja
nierównomiernego wzrostu Gilpina oraz analiza potencjału ekonomicznego i
technologicznego, jako kluczowych czynników wywołujących zmiany. Pod pojęciem
siły należy tu rozumieć sumę wewnętrznych zdolności państwa i pozostających do
jego dyspozycji zasobów wewnętrznych (Kugler, Domke). Z kolei pojęcie zmiany
siły (wzrostu) jest definiowana jako zdolność do wykorzystania całego potencjału
wewnętrznego dla osiągnięcia korzyści z kontaktów politycznych, gospodarczych,
społecznych itp. z innymi państwami i uczestnikami stosunków międzynarodowych
(Cziomer, Zyblikiewicz). Należy podkreślić, że pojęcie siły państwa w paradygmacie
neorealistycznym znakomicie opisuje rzeczywistość wspomnianej grupy państw,
które traktują ją jako podstawowy element polityki międzynarodowej. W skali
globalnej szczególnie silnie uwidacznia się to na przykładzie Rosji, z kolei działania
Chin ograniczają się (przynajmniej do tej pory) do kontynentu azjatyckiego.
Oczywiście siła w przypadku republik poradzieckich umożliwia im co najwyżej na
wpływanie na relacje na poziomie regionalnym.
Spośród innych pojęć, które odgrywają kluczową rolę w analizie sytuacji
politycznej i będą często wykorzystywane w pracy należy wymienić powiązane z siłą
pojęcie władzy, rozumiane jako opartą na siłach militarnej, ekonomicznej i
technologicznej zdolność państwa do kształtowania i kontrolowania zachowania
innych państw (Cziomer, Zyblikiewicz). W tym kontekście największą władzą w
regionie dysponują Rosja i Chiny, przy czym uwzględniając coraz większe
dystansowanie Rosji przez Chiny na płaszczyźnie ekonomicznej i technologicznej
oraz co najmniej porównywalny poziom w sile militarnej, Państwo Środka jest
zdecydowanym liderem władzy w regionie.
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Z kolei władza w klasycznej definicji M. Webera jest definiowana w ujęciu
węższym, jako możliwość i zdolność grupy do realizacji własnej woli poprzez
wspólne działania, pomimo oporu części członków tej grupy, którzy biorą w tych
działaniach udział. Władza w tym kontekście jest więc elementem kształtowania
stosunków społecznych. Przytoczona definicja nie przekazuje informacji o
wzajemnej relacji ilościowej grupy realizującej swoją wolę w stosunku do
oponentów. W przypadku pojęcia demokracji oczywistym jest relacja większości do
mniejszości, która musi się podporządkować woli większości społeczeństwa
biorącego udział w wyborach. W przypadku republik takich, jak Uzbekistan,
Turkmenistan czy Kazachstan proces wyboru władzy nie jest uznawany jako
demokratyczny przez organizacje i państwa demokratyczne i to pomimo, że
przywódcy i ich frakcje polityczne uzyskują większościowe poparcie społeczne. Z
zagadnieniem władzy nieodmiennie bowiem wiąże się pojęcie jej legitymizacji.
Koncepcja legitymizacji władzy jest związana z jednej strony publicznym zaufaniem
i wsparciem (komponent empiryczny), a z drugiej musi znajdować uzasadnienie w
odniesieniu do norm, tradycji czy wartości (komponent normatywny). Z tej
perspektywy źródłem legitymizacji władzy staje się więc popierane społecznie
przywództwo, tak w wyborach, jak i w wyniku rewolucji, a ponadto zespół tradycji
plemiennych czy klanowych oraz norm opartych na religii. W przypadku
omawianego

regionu

Azji

Centralnej

szczególnie

istotną

rolę

odgrywają

uwarunkowania normatywne (podział klanowy, silne przywództwo), które
determinują model władzy i w znacznym stopniu definiują strategie jej sprawowania.
W kontekście powyższych rozważań pojawia się problem: czy rządy
(przywódcy) republik Azji Centralnej, posiadają legitymizacje do sprawowania
władzy czy też nie. Wybory, w wyniku których uzyskali i utrzymują władzę, nie
mieszczą się w ramach demokratycznych norm, ale zarazem nie ma wątpliwości, że
sprawujący władzę mają faktyczne większościowe poparcie społeczne. W istocie
można tu mówić raczej o autoryzacji społecznej przywódców, z dodatkowym
zastrzeżeniem o przywództwie nielimitowanym czasowo na skutek ułomności
systemu legitymizacji.
Ponieważ żadna władza, niezależnie od tego jak silna, nie funkcjonuje w
próżni politycznej i podlega wpływom zewnętrznym innych państw. Tę istotną w
stosunkach międzynarodowych relację określa się jako współzależność, której cechą
jest większa lub mniejsza asymetryczność. W pracy pojęcie współzależności będzie
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definiowało zdolność władzy do kontroli zasobów oraz jego potencjał wpływania na
rezultaty, przy założeniu, że im mniejszy poziom zależności tym mniejszy koszt
wykorzystania zasobów władzy do zapoczątkowania pożądanych zmian lub
zagrożenia ich realizacją (Keohane, Nye). Reasumując im większy koszt musi
ponieść słabszy aktor sceny politycznej wobec groźby zmian ze strony aktora
silniejszego, tym bardziej jest skłonny do ustępstw i staje się bardziej zależny.
Z zagadnieniem kosztów ściśle wiąże się pojęcie wrażliwości, które określa
obciążenie kosztami polityki narzuconej z zewnątrz, które trwają w czasie, aż do
momentu zmiany sytuacji na skutek zmiany tej polityki. Jeśli jednak polityka została
zmieniona to taką sytuację określa się pojęciem bezsilności (Keohane, Nye).
Analizując wrażliwość w relacjach regionalnych wyraźnie widać jej wzrost w Rosji
w stosunku do Chin, natomiast w przypadku republik poradzieckich w odniesieniu
do obu mocarstw można mówić o bezsilności. Stąd polityka wewnętrzna tej grupy
państw jest dostosowywana do warunków zewnętrznych, czyli jest głęboko
asymetryczna (Waltz). Asymetrię, definiowaną jako stan, w którym jedna strona
bardziej potrzebuje korzyści czerpanych z relacji niż strona druga (Wagner),
wyraźnie widać analizując relacji między poszczególnymi republikami a Rosją i
Chinami oraz między Rosją a Chinami. W pierwszym przypadku Rosja z racji swojej
pozycji politycznej, militarnej i ekonomicznej, była państwem czerpiącym większe
korzyści z relacji bilateralnych. Natomiast w przypadku drugiej relacji pogłębia się
dysproporcja, w której Rosja coraz silniej potrzebuje korzyści, które w
zdecydowanej większości przypadają w udziale Chinom. Problem w tym, że o ile
republiki poradzieckie (przynajmniej trzy z nich – Turkmenistan, Kazachstan i
Uzbekistan) dążą do obniżenia swojej wrażliwości i asymetrii w relacjach z Rosją
poprzez zwrot w kierunku innych państw (głównie Chin, ale też Turcji, Indii czy
Iranu), o tyle izolowana na arenie międzynarodowej Rosja jest póki co „skazana na”
chińską dominację w relacjach i zbliżanie do poziomu bezsilności.
Dla określenia specyfiki kształtowania polityki wewnętrznej i zewnętrznej
państw regionu niezbędne będzie poruszenie kwestii tożsamości i świadomości,
wpływających na wzorce kultury politycznej, preferencje w doborze kierunków
polityki zagranicznej, a pośrednio na podejmowane przez władze decyzje. Kluczową
rolę w pojęciu świadomości odgrywa identyfikacja ideologii, sposobu myślenia, jak
również historycznie uwarunkowanych idei czy postrzegania spraw publicznych
przez społeczeństwo (Sztompka). Z kolei pod pojęciem tożsamości należy rozumieć
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konglomerat elementów tradycji, religii i kultury oraz ich funkcji oddziaływania na
społeczeństwo, które się z nimi utożsamia i je realizuje (Haliżak). Szczególnie ważne
jest tu pojęcie kultury politycznej definiowane w ujęciu klasycznym w odniesieniu
do klasy politycznej jako postaw i sposobów postępowania w rzeczywistości
politycznej, z uwzględnieniem idei, instytucji i stosunków społecznych (Weber). W
analizie działalności politycznej kultura polityczna będzie też rozumiana jako ustrój
polityczny wyrażany przez członków społeczeństwa w postaci pojęć, uczuć i ocen
(Almond, Verby). W tym rozumieniu kultury politycznej państw można
przyporządkować do jednego z trzech modeli: zaściankowej (marginalnej),
podporządkowanej (poddańczej) lub uczestniczącej. Generalnie wszystkie państwa
regionu plasują się w grupie podporządkowanej z uwagi na mniej lub bardziej, ale
jednak autorytarny i scentralizowany system rządów, w którym obywatele maja
świadomość funkcjonowania systemu politycznego i jego wpływu na ich życie, ale
też są podporządkowaniu decyzjom władz i odgrywają bierną rolę w tym systemie.
Scentralizowany i autorytarny system polityczny oraz hierarchiczna
struktura społeczna określają przynależność do monocentrycznego model ładu
społecznego, który cechuje się też silną asymetrią społeczną. Transformacja do
modelu ładu policentrycznego, podobnie jak system zasad demokratycznych jest
postrzegany jako zagrożenie dla stabilności władzy i porządku społecznogospodarczego. W tym kontekście republiki centralnoazjatyckie wraz z Rosją i
Chinami stoją w wyraźnej opozycji do norm zachodnich, które postrzegają jako
czynnik prowadzący do chaosu i anarchii. Stąd w przypadku republik poradzieckich
potrzeba ciągłego odnawiania społecznej legitymizacji władzy i wzmacniania jej
pozycji, poprzez rozpisywane ad hoc wybory parlamentarne i prezydenckie.
Warto podkreślić, że zarówno Rosja, jak i Chiny uważają się za odmienne
kulturowo centra cywilizacyjne. Wykorzystywane w pracy pojęcie cywilizacji
należy rozumieć jako zgrupowanie ludzi, tworzących najmniejszą jednostkę dającą
się określić historycznie (Toynbee). Zróżnicowane systemy wartości oraz
postrzeganie własnego znaczenia na arenie polityki regionalnej i globalnej obu
mocarstw ścierają się na obszarze Azji Centralnej, której terytorium zamieszkują
również nacje zróżnicowane pod względem kulturowym i uwarunkowań
historycznych. W konsekwencji region stał się mimowolnym uczestnikiem kontaktu
międzycywilizacyjnego (Miasnikov). Elementem tego kontaktu są też wpływy

17

Zachodu, które choć postrzegane jako obce, a nawet wrogie, modyfikują „czystość”
relacji cywilizacyjnych Rosji i Chin.
Historia Azji Centralnej, Rosji i Chin jest powiązana z pojęciem
imperializmu. Imperializm XIX i XX w. odbił swoje piętno na Azji Centralnej,
która została podporządkowana najpierw carskiej Rosji, a później poszczególne
republiki stały się radzieckimi Republikami Rad. Należy tu zwrócić uwagę, że
upadek ZSRR i procesy niepodległościowe na gruzach radzieckiego państwa nie
wyeliminowały imperatywu imperializmu z rosyjskiej polityki. W Rosji stale
podsycana jest świadomość „oblężonej twierdzy”, której wrogami stają się państwa i
organizacje w zależności od potrzeb chwili. Obecnie są to przede wszystkim UE i
znów Stany Zjednoczone, ale co jakiś czas powraca niepokój wywołany szybko
rosnącą potęgą Chin, a w konsekwencji rośnie obawa rozwoju zależnego.
Imperializm rosyjski ma istotne znaczenie dla polityki republik centralnoazjatyckich,
w których wciąż żywe są wspomnienia rosyjskiego i radzieckiego władztwa, a które
z punktu widzenia polityki Kremla stanowią strefę buforową, tzw. „bliską zagranicę”.
Z kolei w Chinach dominującą rolę odgrywają wizje i projekty Xi Jinpinga
ukierunkowane na przywrócenie Chinom potęgi i należnego im, centralnego miejsca
w świecie. Narzędziem realizacji tego celu jest w tym przypadku podtrzymywanie
bezprecedensowego rozwoju gospodarczego i ekspansji ekonomicznej. Ponadto za
przejawy imperializmu można uznać wspomnianą wcześniej politykę wobec wysp na
Morzu Południowochińskim czy budowę string of pearls. W świadomości chińskiej
kluczowym elementem cywilizacyjnym jest „sinocentryzm”, przekonanie o
centralnym położeniu Chin wobec reszty świata (stąd Państwo Środka).
Konsekwencja sinocentryzmu jest silnie, historycznie zakorzenione traktowanie
wszystkich krajów, które nawiązują z Chinami kontakty jako wasali lub
trybutariuszy. Oczywiście, uwarunkowania współczesnej polityki zagranicznej
czynią takie relacje utopijnymi, ale z drugiej strony potęga chińskiej gospodarki i
wyraźna dominacja ekonomiczna sprawia, że nie tylko w republikach poradzieckich
obecny jest pewien niepokój wobec rosnącej potęgi Chin, ale obawy o
zdominowanie regionu i marginalizację swojej roli są odczuwane także na Kremlu.
W rezultacie w kształtowaniu relacji między Rosją i republikami poradzieckimi a
Chinami wyraźna jest ambiwalencja – przeplatanie się pożądania chińskich
inwestycji z obawami o marginalizację do roli „zaplecza surowcowego” Państwa
Środka.
18

Cechą wspólną republik Azji Centralnej, Rosji i Chin jest wysoka
wrażliwość na kwestie narodowościowe. W przypadku Rosji silnie zakorzeniony
społecznie dyskurs nacjonalistyczny jest powiązany z nostalgią za imperialnym i
mocarstwowym statusem, a to z kolei przekłada się na kształtowanie polityki
zagranicznej w duchu dyskursu Realpolitik. W tym dyskursie państwo, będące
ośrodkiem zróżnicowanych interakcji międzynarodowych, jest początkiem i końcem
relacji międzynarodowych (Nye). Należy dodać, że ten sposób myślenia jest
powiązany z postrzeganiem okresów pokoju, jako stanów mniej lub bardziej
trwałych, ale jednak tymczasowych, w procesie „gwałtownych form rywalizacji”
między graczami na scenie politycznej (Aron).
Polityka rosyjska znakomicie wpisuje się w ten dyskurs, a jej przejawy
można zaobserwować ustawicznym angażowaniem się w rozniecane przez siebie
konflikty. Trudno się wiec dziwić zdystansowanej polityce republik poradzieckich
wobec byłego Wielkiego Brata i niepokoju jaki obudziła, zwłaszcza w Kazachstanie,
agresja wobec Ukrainy. Wydaje się, że Rosja realizuje przesłanki w rozważaniach H.
Arendt, która w konflikcie zbrojnym upatruje jedynego skutecznego „sędziego w
sprawach międzynarodowych”.
Do analizy problemu bezpieczeństwa, który odgrywa kluczową rolę w
badaniach poświęconych Azji Centralnej i roli SOW zostaną wykorzystane
koncepcje szkoły realistycznej i neorealistycznej. To drugie ujęcie, skupiające się
na zagadnieniach państwa, jego interesów i następstwach działań, wydaje się być
bardziej adekwatne do objaśnienia polityki państw regionu, w którym ścierają się
rozmaite interesy lokalnych republik i globalnych mocarstw. Należy jednak
podkreślić, że w kwestii bezpieczeństwa regionalnego szkoła realistyczna
odzwierciedla

charakter

przynajmniej

części

relacji

wewnętrznych

i

międzypaństwowych w tym regionie, będących często „chaotycznymi” i
przyczyniającymi się do wybuchów lokalnych konfliktów. Również Rosja i Chiny w
swoich dążeniach (i obranych metodach) do wzmacniania roli państwa i znaczenia na
arenie międzynarodowej wpisują się w realistyczną definicję państwa i jego roli w
stosunkach międzynarodowych. Adekwatność założeń realistycznej metaszkoły w
badaniach nad regionem wynika z faktu, że jest on pełen sprzecznych interesów i
spolaryzowanych systemów wartości, w których zasady moralne nie są w pełni
realizowane. Ponadto kluczowe znaczenie ma wzajemne zbalansowanie wpływów
Rosji i Chin w ich polityce względem siebie, co również znajduje odzwierciedlenie
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w kształtowaniu polityki przez poszczególne republiki zarówno na płaszczyźnie
ekonomicznej, jak i bezpieczeństwa.
Realistyczna koncepcja myślenia o relacjach międzynarodowych odwołuje
się do schematu, w którym stan pokoju nie jest stanem trwałym, a wojna jest
immanentnym elementem realizacji założeń określonej polityki. Władza i sposób jej
postępowania jest więc odzwierciedleniem ludzkiej natury, którą z założenia cechuje
agresywność i egoizm (Hobbes). Warto w tym miejscu odwołać się do teorii
stratyfikacji Randalla Collinsa, który zakładał, że choć jednostki ludzkie są
stworzone do życia społecznego, to zarazem są z natury konfliktowe. Głównego
źródła konfliktu upatrywał Collins w ograniczoności zasobów, pozostających do
dyspozycji społeczeństwa. Ponieważ dążeniem każdej jednostki (tu rozumianej jako
państwo) jest maksymalizacja swojego subiektywnie postrzeganego statusu,
konieczne staje się zapewnienie odpowiedniego poziomu zasobów, których
dostępność jest zróżnicowana. Państwa zasobniejsze mają więc silniejszą pozycję
wyjściową, a to z kolei prowadzi z czasem do naturalnej tendencji do dominacji. W
konsekwencji wykreowane w ten sposób mocarstwa przejawiają tendencje do
zaspokajania swoich potrzeb (zwiększania statusu) kosztem słabszych państw, a to
musi prowadzić do powstawania konfliktów.
Celem nadrzędnym w działalności państwa jest tu w pierwszej kolejności
przetrwanie, a w dalszej poszerzanie strefy wpływów i zdobywanie dóbr
(wzbogacanie). W konsekwencji stan pokoju wymaga istnienia siły nadrzędnej,
której moc będzie warunkiem wystarczającym dla zapobieżenia konfliktowi, przy
czym nie musi zostać zamanifestowana poprzez wojnę, wystarczy sama świadomość
jej istnienia. Taką siłą nadrzędną miały być zarówno Liga Narodów, jak i ONZ. W
istocie żadna z nich nie spełniła swojej roli. Taką też rolę chciały pełnić Stany
Zjednoczone, które po II wojnie światowej dostrzegły w sobie potencjał do
zapobiegania i wygaszania konfliktów. Stąd w kolejnych dziesięcioleciach
amerykańska armia i administracja angażowały się w konflikty w różnych częściach
świata, zyskując obiegową opinię "światowego żandarma". Podstawowym
problemem w działalności Waszyngtonu było jednak dążenie do przebudowy i
podporządkowania swoim interesom skonfliktowanych regionów, co w istocie
skutkowało często eskalacją konfliktu.
Należy też podkreślić, że realizm w relacjach międzynarodowych jest
oparty na tezie o pierwszoplanowej roli państwa, które jest bazowym uczestnikiem
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stosunków międzynarodowych, zorientowanym na siebie, swoich partykularnych
interesach i realizacji własnych celów (Morgenthau). To założenie wpisuje się w
specyfikę badanego regionu, zwłaszcza w odniesieniu do polityki Chin i Rosji, które
w swoich działaniach w pierwszej kolejności kierują się swoim interesem, bez
oglądania się na dobro innych uczestników regionalnych relacji. Warto tu zwrócić
uwagę, że choć Chiny propagują zasadę win-win w budowaniu relacji z republikami
poradzieckimi, nie oznacza to wyjścia poza paradygmat realistyczny, bowiem
dysponują wystarczającą siłą polityczną i ekonomiczną, by w długiej perspektywie
realizować swoje partykularne interesy.
Współczesna koncepcja szkoły realistycznej odwołuje się do pojęcia
poliarchii, na określenie istnienia stanu anarchii międzynarodowej. Oznacza to
sytuację, w której brak jest istnienia wspomnianej siły nadrzędnej, i w której państwa
coraz silniej bronią własnej suwerenności. Pierwszoplanowe dążenie do przetrwania,
jako funkcja władzy, dyktuje potrzebę ustalenia i przestrzegania praw na
zajmowanym terytorium, a przez to odrzucanie prób ingerencji zewnętrznej, mającej
na celu zapobieganie konfliktom. Odzwierciedleniem tego dyskursu jest postawa
Chin i Rosji wobec Stanów Zjednoczonych, jak też wzajemne relacje
poszczególnych

republik

Azji

Centralnej.

Efektem

jest

pojawienie

się

permanentnego stanu nieufności i niepewności w relacjach międzypaństwowych.
Powołanie do życia SOW miało na celu między innymi stworzenie platformy
wzajemnego porozumienia, rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowych
negocjacji i wyrzeczenie się używania siły w realizacji celów politycznych. Jednak
nawet w tym przypadku, przy tak ogromnych dysproporcjach siły między Rosją i
Chinami a pozostałymi członkami, nie udało się zapobiec konfliktom w regionie.
Partykularyzm celów i interesów jest główną przeszkodą na drodze wszelkich
procesów integracyjnych, doświadczają tego UE, SOW i ASEAN.
Należy też dodać, że głównym czynnikiem podtrzymującym stan poliarchii
jest silne zróżnicowanie normatywne. Różnorodność praw, zwyczajów i systemów
wartości przyczyniły się do porażki Stanów Zjednoczonych jako siły nadrzędnej.
Istnieje, co prawda, prawo międzynarodowe, które umożliwia rozwiązywanie
konfliktów bez użycia sił, ale nadal żywy pozostaje problem akceptowanego przez
wszystkie państwa nadrzędnego arbitra, którego obecność wymusiłaby stosowanie
się do jego zapisów i wyroków. Taki stan rzeczy przeczy idei neorealnej, stojącej na
stanowisku, że ponadnarodowe bezpieczeństwo można zapewnić na gruncie prawa i
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politycznej debaty na forum międzynarodowych organizacji (ONZ). Rozwiązaniem
braku jednego państwa czy też jednej organizacji nadrzędnej dla całego świata, jest
istnienie wielu regionalnych arbitrów, mających zarazem status mocarstw globalnych
i gotowych podjąć się odpowiedzialności za zapobieganie konfliktom. Taka rolę
mogłyby pełnić Stany Zjednoczone, Chiny czy Indie, co oczywiście skutkowałoby
też powstaniem kliku biegunów światowej władzy.
Reasumując powyższe rozważania obie koncepcje - realistyczna i
neorealistyczna, przenikają się wzajemnie, można wiec mówić o istnieniu realizmu
w neorealistycznej formie lub o komplementarności obu idei. Neorealizm nie
odrzuca bowiem nadrzędności państwa jako głównej siły sprawczej procesów
społeczno-politycznych ani istnienia władzy w ramach państwa, mającej pewne
określone wpływy, które chce umacniać i poszerzać. Kluczowym elementem
różniącym obie koncepcje jest tu jednak postrzeganie relacji międzynarodowych.
Neorealizm zakłada bowiem dążenie państw do pokojowego współistnienia,
świadomego przeciwstawianie się konfliktom i poszukiwania negocjacyjnych metod
rozwiązywania ponadnarodowych sporów. Punktem wyjścia tej koncepcji jest
bazowe założenie braku rzeczywistych sprzeczności między narodami, jak też
dążeniu do faktycznej harmonii w relacjach i pokojowej współegzystencji (Betham,
Mill).
Różnice między obu metaszkołami są szczególnie widoczne z punktu
widzenia rozważań nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem międzynarodowym.
Przede

wszystkim

neoliberalizm

uwzględnia

szerszą

paletę

czynników

determinujących bezpieczeństwo, oprócz tradycyjnych militarnych. Klasyczny
model bezpieczeństwa w ujęciu realnym opiera się na sile militarnej państwa, jako
elemencie odstraszającym potencjalnych agresorów i pozwalającym na ewentualną
ekspansję. Szkoła neoliberalna upatruje rozwiązania kwestii bezpieczeństwa w
istnieniu mechanizmu bezpieczeństwa zbiorowego. W ten pogląd wpisuje się
zarówno SOW, jak i ONZ czy NATO. To rozwiązanie ma jednak zasadniczą wadę znany z koncepcji realistycznej partykularyzm interesów i dążenie do uzyskania
przewagi w dostępie do zasobów oraz afiliacji na forum międzynarodowym.
Pomimo istnienia organizacji ponadnarodowych, globalnych i regionalnych,
nadal trudno mówić o przezwyciężeniu stanu poliarchii. Dowodem tego jest XX
wiek, nacechowany okresem "zimnej wojny" i licznych konfliktów regionalnych,
których eskalację obserwujemy w XXI w. Ciągle żywe jest dążenie państw do
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hegemonii (Stany Zjednoczone, Rosja i zapewne wkrótce Chiny). Model
neoliberalny, który rozkwitł na gruncie doświadczeń II wojny światowej przeżywa
ewidentny kryzys. Warto dodać, że również w okresie istnienia wrogich bloków
politycznych, zachodniego i wschodniego, bezpieczeństwo narodowe opierało się na
względnej równowadze sił głównych mocarstw. Nie oznacza to, że ONZ nie
odegrała żadnej roli, niemniej nie była w stanie zapobiec eskalacji zbrojeń i
wyhamować dążenia do światowej hegemonii przez Moskwę i Waszyngton. Trudno
się zresztą dziwić bezwładowi tej organizacji, skoro oba skonfliktowane mocarstwa
były (i są) członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta wobec
niewygodnych dla nich rezolucji.
W odniesieniu do sytuacji politycznej w Azji Centralnej warto też
podkreślić jeszcze jeden aspekt idei neorealistycznej - system rządów. Koncepcja
neoliberalna zakładała integrację, rozwój powiązań ekonomicznych i demokrację,
jako fundamenty budowania stabilności i harmonii w relacjach międzynarodowych.
Tym samym istnienie rządów autorytarnych, jak ma to miejsce w przypadku republik
centralnoazjatyckich, jest samo w sobie źródłem potencjalnych konfliktów. Stąd tak
silne naciski państw Zachodnich, w których panował niepodzielnie neorealizm
polityczny i neoliberalizm ekonomiczny, na propagowanie konieczności reform
demokratycznych. Idea neorealistyczna zakłada bowiem, że demokracja wyzwala
poczucie

wzajemnego

ponadnarodowych. W

bezpieczeństwa

i

istocie nie brak

eliminuje

nieufność

przykładów,

w

relacjach

w których państwa

demokratyczne pogrążały się w konflikcie (Bałkany, konflikt o Falklandy, "wojny
dorszowe"). Należy też nadmienić, że neoliberalne pojęcie wojny nie oznacza
wyłącznie fizycznej konfrontacji dwóch stron, ale również wszelkie działania, które
mają charakter wrogi wobec innego państwa lub naruszają suwerenność drugiej
strony (wojny handlowe, cyberprzestępczość, wykorzystywanie mechanizmów
rynków finansowych itp.).
Przeprowadzone w tej pracy badania dotyczące SOW będą oparte na
analizie dostępnej literatury polskiej i zagranicznej, opracowań monograficznych,
raportów i analiz przeprowadzanych przez europejskie organizacje międzynarodowe
(SIPRI, EUCAM) oraz szerokiego spektrum publikacji prasowych. Generalnie temat
SOW jest relatywnie słabo zbadany zarówno w Polsce, jak i na świecie, głównie na
skutek drugoplanowego traktowania organizacji zarówno w badaniach nad
bezpieczeństwem regionalnym, jak i w kontekście zachodzących w regionie i na
23

kontynencie procesów ekonomicznych. W obu obszarach silnie eksponowane są
przez badaczy partykularne interesy mocarstw – Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych
czy Indii, jako kluczowe determinanty kształtujące przebieg zachodzących zjawisk.
W tym kontekście SOW nie jest traktowana jaka spójna i na tyle silna wewnętrznie
oraz zewnętrznie organizacja, by mogła odgrywać pierwszoplanową rolę w
budowaniu regionalnego systemu bezpieczeństwa ponad podziałami politycznymi
czy wpływać na dynamikę rozwoju ekonomicznego regionu.
Przedmiotem niniejszego studium, obejmującego okres od powstania SOW
do końca 2015 r., jest identyfikacja procesów zachodzących w Azji Centralnej i
szerzej w ramach SOW pod kątem ich wpływu na globalną politykę mocarstw.
Wymiar poznawczy będzie wynikał przede wszystkim z faktu, że praca będzie
pierwszym syntetycznym ujęciem SOW, jako podmiotu polityki międzynarodowej w
aspektach

ekonomicznym,

politycznym

i

bezpieczeństwa

w

regionie,

z

uwzględnieniem potencjalnej ewolucji do skali gracza globalnego. Identyfikacja
procesów, ich kierunków i dynamiki, powinna pozwolić na wykazanie wpływu na
kształtowanie zjawisk polityczno-gospodarczych na świecie, jak również lepsze
poznanie

i

zrozumienie

podejmowanych przez

uwarunkowań

oraz

zależności

w

działaniach

światowe mocarstwa w różnych regionach globu.

Podejmowana także wielopłaszczyznowa analiza zmian zachodzących w polityce
wewnętrznej i zewnętrznej SOW zmierza do wykazania roli, jaką odgrywa i w
przyszłości będzie odgrywać ta organizacja dla kształtowania światowej polityki.
Teza wyjściowa, wymagająca jeszcze weryfikacji, także przez czas i
wydarzenia, brzmi następująco: obecna pozycja SOW na arenie międzynarodowej
jest potencjalnie duża i rosnąca. Jednakże przede wszystkim w wyniku nadmiernego
akcentowania swoich partykularnych interesów przez dwie światowe potęgi, czyli
Rosję i Chiny, które przez takie właśnie podejście paradoksalnie zamiast stanowić o
sile organizacji mogą przyczynić się do jej osłabienia, a być może nawet ich
marginalizacji.
Inną tezą główną tej pracy jest z kolei stwierdzenie niejako sprzeczne z
pierwszym zgodnie z którym SOW będzie jednak najprawdopodobniej ewoluować w
kierunku umacniania wewnętrznej spójności, poprzez wypracowanie wspólnego,
korzystnego dla wszystkich członków modelu oddziaływania na procesy
gospodarcze i polityczne zachodzące w otoczeniu, co jednak w głównym stopniu
zależy od tego, jak ułożą się stosunki między dwoma najważniejszymi graczami w
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tej organizacji, czyli Rosją a Chinami (w miarę upływu czasu raczej także z Indiami).
Przy pozytywnym dla siebie rozwoju wypadków, SOW będzie prawdopodobnie
stopniowo poszerzać zakres swojego oddziaływania regionalnego i stanie się
organizacją o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Azji Centralnej, a
przy ewentualnej współpracy z ASEAN stanie się strukturą determinującą przebieg
procesów globalnych.
Znaczenie tego regionu należy rozpatrywać w dwóch przenikających się
wymiarach: politycznym i gospodarczym. Pod względem politycznym Azja
Centralna samodzielnie nie odgrywa praktycznie większej roli, ale w zestawieniu z
rosnącymi interesami gospodarczymi Chin oraz politycznymi i geostrategicznymi
Rosji staje się istotnym punktem kształtowania kontynentalnej, a pośrednio i
światowej polityki mocarstw. Należy zwrócić uwagę na kluczowe znaczenie SOW w
kreowaniu bilateralnych relacji Chin i Rosji oraz ich współpracy w kontekście relacji
ze Stanami Zjednoczonymi. Dla zrozumienia rzeczywistej roli SOW niezbędne jest
prześledzenie ewolucji relacji między Chinami a Rosją od upadku Związku
Radzieckiego, jak również zmian politycznych zachodzących w Azji Centralnej oraz
kierunków i zwrotów w polityce Stanów Zjednoczonych wobec mocarstw i regionu.
Dla Europy, w tym również Polski kluczową rolę może odgrywać chiński lądowy
Jedwabny Szlak, którego wykorzystanie może stać się silnym impulsem
rozwojowym, zwłaszcza poprzez łatwiejszy i tańszy dostęp do rynków w Azji.
Dodatkowo włączenie UE, a zwłaszcza Polski i innych państw Europy ŚrodkowoWschodniej w projekty budowy ropo- i gazociągów z Azji Centralnej może być
szansą na zwiększenie uniezależnienia się od rosyjskich dostaw, a przez to od działań
politycznych Kremla.
Stawiana hipoteza badawcza w tej pracy zakłada stopniowy wzrost roli
SOW w polityce globalnej i globalnych procesach gospodarczych. Zarówno nowe
chińskie inicjatywy geostrategiczne w postaci Jedwabnych Szlaków, jak też rosyjski
projekt Unii Eurazjatyckiej mogą wpłynąć na kształt nowego ładu gospodarczego i
politycznego na świecie. Weryfikacja hipotezy będzie się opierać na analizie
następujących założeń:


wzroście zdolności SOW do wypełnienia próżni w systemie bezpieczeństwa
Azji w efekcie rozpadu ZSRR i porażki amerykańskiej polityki w tym
regionie;
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wzmocnienia gospodarczego filara SOW, głównie poprzez nadanie
członkostwa Indiom, co pozwoli na dalszą marginalizację rosyjskiej niechęci
wobec tego kierunku rozwoju organizacji;



wzmocnienia globalnego znaczenia politycznego i gospodarczego SOW
poprzez zbliżenie SOW z ASEAN oraz w wyniku rozwoju AIIB;



realizacji założeń lądowego Jedwabnego Szlaku i wzrostu zaangażowania
państw członkowskich Unii Europejskiej w ten proces;



akceptacji przez Stany Zjednoczone zmian w układzie sił w Azji i w systemie
światowego bezpieczeństwa oraz uznanie wspólnoty interesów z SOW w
walce z nowymi zagrożeniami dla światowego pokoju;



stopniowym kreowaniu nowego porządku światowego, którego biegunami
będą Stany Zjednoczone i SOW.
Ponadto weryfikacji hipotezy będzie służyć analiza i udowodnienie

następujących problemów badawczych:


wpływ unikatowej „suwerenności” SOW od wpływów zachodnich na jej
postrzeganie w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a w konsekwencji na
kształtowanie potencjalnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, UE i NATO;



wpływ partykularyzmu interesów Rosji i Chin na kierunki i dynamikę zmian
w polityce SOW oraz jej zdolności do odgrywania istotnej roli w relacjach
międzynarodowych;



zmiany w poziomie zaangażowania oraz aktywizacji SOW w obszarach
mających kluczowy wpływ na rozwój regionu i kontynentu (bezpieczeństwo,
polityka ekonomiczna, polityka społeczna, ekologia, energetyka, współpraca
regionalna i globalna).
Zarówno tematyka, jak i szeroki zakres poruszanych zagadnień praktycznie

eliminuje zasadność przeprowadzania badań ankietowych czy sondaży. Jak
wspomniano, głównym źródłem informacji o SOW będzie dostępna literatura.
Należy zwrócić uwagę, że pomimo relatywnie bogatej literatury polskojęzycznej,
poruszającej rozmaite zagadnienia Azji Centralnej to zakres publikacji krajowych,
tak w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, nie pozwala na wyczerpujące
zbadanie poruszanych w pracy zagadnień, niezbędne wiec było sięgnięcie do
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opracowań

zagranicznych

–

europejskich,

amerykańskich,

rosyjskich

i

z

poszczególnych republik regionu.
Wykorzystane w pracy monografie są dostępne w bibliotekach (BUW,
WDiNP, Instytutu Studiów Politycznych PAN), jak również będące w moich
prywatnych zbiorach, których część stanowią publikacje pochodzące z państw Azji
Centralnej. Bogatym źródłem literatury jest oczywiście internet – głównie strony
WWW instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniami za zakresu stosunków
międzynarodowych i bezpieczeństwa w obszarze Azji Centralnej. Uzupełniającym
źródłem wiedzy będą artykuły prasowe, zarówno z magazynów naukowych, jak i
popularnonaukowych oraz gazet codziennych, zwłaszcza wydawanych w formie
elektronicznej ze względu na łatwość archiwizacji i przetwarzania.
Podejmowane przeze mnie zagadnienia obecnej i przyszłej roli SOW na
kontynencie i na świecie nie doczekało się jeszcze osobnego opracowania. Brakuje
również solidnej monografii SOW. Celem tego przedsięwzięcia jest wypełnienie tej
luki w publikacjach naukowych, poprzez opracowanie możliwie pełnej prezentacji
problematyki powstania i dotychczasowej ewolucji SOW oraz nakreślenie
możliwych

kierunków

dalszego

rozwoju

organizacji,

z

uwzględnieniem

potencjalnych tego skutków dla ładu światowego.
Zdecydowana większość dotychczasowych opracowań naukowych polskich
i zagranicznych, obejmujących swym zakresem zagadnienia polityczne i
gospodarcze Azji Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej roli Rosji
i Chin nawiązuje do istnienia SOW, ale traktuje ten temat z reguły marginalnie.
Literatura zagraniczna traktująca o Azji Centralnej i SOW jest zdecydowanie
bogatsza, zwłaszcza w obszarze analiz i opracowań dotyczących bezpośrednio SOW.
Publikacją poruszającą problematykę Azji Centralnej, jako „gorącego
punktu” na geopolitycznej mapie świata jest Great Games, Local Rules: The New
Power Contest in Central Asia A. Cooley’a. Autor podjął się przeprowadzenia
szerokiej analizy specyfiki geopolitycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem
polityki mocarstw wobec regionu oraz potencjalnych skutków wycofania USA z
Afganistanu dla stabilności w regionie i zdolności Chin i Rosji do zapewnienia
regionalnego bezpieczeństwa. Kluczowe znaczenie ma też analiza rozwoju SOW i
wynikających stad implikacji dla bezpieczeństwa europejskiego i azjatyckiego
dokonana przez Iwashita Akihiro w The SCO and Its Implications for Eurasian
Security.
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Kompleksowym opracowaniem prezentującym kierunki i metody realizacji
chińskiej ekspansji gospodarczej poprzez Azję Centralną do Europy w ramach idei
Nowego Jedwabnego Szlaku jest The New Silk Road Diplomacy: China’s Central
Asian Foreign Policy since the Cold War H. Karrary. Spośród publikacji
książkowych wartą szczególnej uwagi jest praca zbiorowa pod redakcją J. Bellacqua
The Future in China-Russia Relations, prezentująca kształtowanie relacji chińskorosyjskich od momentu upadku Związku Radzieckiego oraz prognozę ich ewolucji w
przyszłości.
Wśród polskojęzycznych publikacji podejmujących zagadnienia polityczne
Azji Centralnej należy wymienić unikatowy w naszym naukowym dorobku cykl
Współczesna Azja Centralna pod redakcją prof. T. Bodio, będący zbiorem pięciu
publikacji omawiających różnorodne aspekty funkcjonowania poszczególnych
republik poradzieckich od momentu ich powstania do początków XXI wieku.
Bardzo wartościowe merytorycznie są też książki Niedźwiedź w cieniu
smoka. Rosja – Chiny 1991-2014 dr M. Lubiny oraz Azja Centralna w polityce
energetycznej Chin dr hab. Ł. Gacka. W obu pozycjach SOW jest opisana na tle
kształtowania relacji rosyjsko-chińskich. Na szczególną uwagę zasługuje też
publikacja dr hab. K. Kozłowskiego Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak.
Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL szczegółowo analizująca
kierunki i długookresowe cele polityki chińskiej w stosunku do Azji Centralnej.
Polityka Rosji wobec Azji Centralnej została zawarta w Rosja w XXI wieku.
Gracz światowy czy koniec gry ? A. Bryca, Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna
Władimira Putina, M. Kaczmarskiego i Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na
obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw pod redakcją A. Leguckiej. Wśród
publikacji bezpośrednio analizujących rolę SOW w Azji Centralnej bardzo ważną
jest praca zbiorowa pod redakcją P. Ostaszewskiego Chińska Republika Ludowa we
współczesnych stosunkach międzynarodowych, a zwłaszcza dwa rozdziały autorstwa
W. Rossa Stosunki chińsko-rosyjskie: historia, współczesność, perspektywy oraz
Szanghajska Organizacja Współpracy. Wartościową publikacją zawierającą analizę
roli i znaczenia Azji Centralnej w polityce światowych mocarstw jest Rywalizacja
mocarstw

na

obszarze

poradzieckim

A.

Włodkowskiej-Began.

Wśród

najważniejszych polskich autorów należy wymienić prof. B. Góralczyka, którego
publikacje książkowe, zwłaszcza Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego
mocarstwa i Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną oraz artykuły (w
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m.in.

Obserwator

Finansowy,

Polska

Zbrojna,

Studia

Europejskie)

mają

pierwszoplanowe znaczenie dla zrozumienia i analizy aspektów polityki Chin i ich
roli w zmieniającym się układzie sił na świecie.
Wśród innych publikacji należy wymienić opracowania i analizy Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), zwłaszcza serii Policy Papers, w
której analizowane są zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.
Ponadto opracowania European Central Asia Monitoring (EUCAM), zwłaszcza
autorstwa J. Boonstry, M. Laurelle i S. Peyrousa, analizujące relacje i zaangażowanie
Unii Europejskiej w Azji Centralnej oraz zagadnienia bezpieczeństwa, polityki
wewnętrznej i rozwoju gospodarczego republik oraz publikacje International Peace
Institute zajmującego się problematyką globalnego pokoju i bezpieczeństwa. Z kolei
w publikacjach Strategic Studies Institute, Center for Strategic & International
Studies oraz International Crisis Group można znaleźć wartościowe analizy
zagadnień

bezpośrednio

i

pośrednio

związanych

z

aspektami

zbrojeń

i

bezpieczeństwa regionalnego i światowego.
Istotnym źródłem wiedzy o aktualnych wydarzeniach w Azji Centralnej są:
kwartalnik China and Eurasia Forum Quarterly, dwutygodnik Central Asia –
Caucasus

Analyst

oraz

artykuły

na

portalu

The

Diplomat.

Ze

źródeł

rosyjskojęzycznych bardzo ważne dla merytorycznej wartości pracy są opracowania
Instytutu Dalekiego Wschodu Rosyjskiej Akademii Nauk (Institiutu Dalniego
Wostoka RAN), obejmujące publikacje z zakresu relacji rosyjsko-chińskich, jak i w
szerszym ujęciu poruszające aspekty geopolityczne Azji Centralnej, Afganistanu,
Iranu i Indii.
Niezwykle cennym źródłem informacji są dokumenty publikowane na
oficjalnych stronach Prezydenta Rosji i rosyjskich ministerstw oraz strony rządowe
państw Azji Centralnej. Niestety, zakres informacji publikowanych przez oficjalne
jednostki rządowe republik centralnoazjatyckich jest relatywnie ubogi, a w
przypadku Turkmenistanu i Uzbekistanu praktycznie brak jest szerszych oficjalnych
informacji. W takich przypadkach jedynym źródłem pozostawała prasa lokalna, która
z racji pełnej kontroli rządu nad mediami zastępuje publikacje stricte rządowe.
Szerokie

spektrum

polskojęzycznych

opracowań

o

aktualnych

wydarzeniach w Azji Centralnej można znaleźć na portalach internetowych: Centrum
Studiów

Polska-Azja

(www.new.org.pl)

i

(www.polska-azja.pl),
Ośrodka

Studiów

Nowej

Wschodnich

Europy

Wschodniej

(www.osw.waw.pl).
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Uzupełniającym źródłem informacji są internetowe wydania Xinhua, People’s Daily,
Russia Today, Sputnik News (dawna agencja RIA Novosti), Global Times, The
Astana Times oraz EurasiaNet.
Praca niniejsza jest efektem pomocy wielu osób, którym z tego miejsca
bardzo dziękuję. Szczególne podziękowania należą się Beacie Wilim, za jej
wytrwałość, optymizm i wiarę będących dla mnie nieocenionym wsparciem w
trudnych chwilach zwątpienia, których doświadczyłem podczas pisania tej pracy.
Bardzo dziękuję Panu Profesorowi Bogdanowi Góralczykowi, dyrektorowi Centrum
Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, za wieloletnie wsparcie merytoryczne,
konstruktywną krytykę oraz trud wskazywania i prostowania ścieżek, którymi
podążałem zdobywając wiedzę. Dziękuję również Pani Profesor Mirosławie Marody
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezesowi Polskiej
Akademii Nauk, za zaufanie, pomoc przy stawianiu pierwszych kroków naukowych i
opiekę podczas studiów w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego.
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INDEKS SKRÓTÓW
ADB
AIIB
ANSF
APEC
ASA
ASEAN
BRICS
BTC
BTE
CAC
CES
CGNUC
ChRL
CICA

CNNC
CNPC
CPI
CRA
DCI
DPK
DWK
EaWG
EPCA
ESPO
EWEA
EWG
EWWiS
FAO
FDI
FR
GBOA
GNGPH
GUUAM

Asian Development Bank (Azjatycki Bank Rozwoju)
Asian Infrastructure Investment Bank (Azjatycki Bank Inwestycji
Infrastrukturalnych)
Afghan National Security Forces (Afgańskie Narodowe Siły
Bezpieczeństwa)
Asia-Pacific Economic Co-operation (Współpraca Gospodarcza Azji i
Pacyfiku)
Association of Southeast Asia (Stowarzyszenie Państw Azji
Poludniowo-Wschodniej)
Association of South-East Asian Nations (Stowarzyszenie Narodów
Azji Południowo-Wschodniej)
Brazil, Russia, India, China, South Africa (Brazylia, Rosja, Indie,
Chiny, Republika Południowej Afryki)
Rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan
Rurociąg Baku-Tbilisi-Erzerum
Central Asia Center Pipeline (Centralny Rurociąg Azji Centralnej)
Central Energy System (Wspólny System Energetyczny Azji
Centralnej)
China Guangdong Nuclear Uranium Corporation
Chińska Republika Ludowa
The Conference on Interaction and Confidence Building Measures in
Asia (Konferencji na Rzecz Interakcji i Budowy Środków Zaufania w
Azji)
China National Nuclear Corporation
China National Petroleum Company
Corruption Perception Index
Contingency Reserve Arrangement (Fundusz Rezerw Walutowych)
Development Cooperation Instrument (Instrument Wspierania
Rozwoju)
Demokratyczna Partia Tadżykistanu
Demokratyczny Wybór Kazachstanu
Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza
Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (Poszerzone
Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy)
East Siberian Pacific Ocean Pipeline (Rurociąg Wschodniej Syberii i
Pacyfiku)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM)
Europejska Wspólnota Gospodarczej
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organizacja
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa)
Foreign Direct Investments (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne)
Federacja Rosyjska
Górnobadachszański Obwód Autonomiczny
Guangdong Nuclear Power Group Holdings
Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan, and Moldova Organisation
for Democracy and Economic Development (Gruzja, Ukraina,
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HT
IMF
IPO
IPOT
IRT
IRU
IRWT
ISAF
ISIL
ISIS
KBWE
KE
KPT
LDPU
NATO
NDB
NDN
NGO
OBOR
OBWE
OIC
ONZ
OPEC
OUBZ
PCA
PKB
PLA
PRI
RB
RSA
RWPG
SDPK
SOE
SOW
TACIS
TANAP
TAP
TAPI
TCP

Uzbekistan, Azerbejdżan i Mołdawia Organizacja na rzecz
Demokracji i Rozwoju)
Hizb ut-Thrir
International Monetary Fund (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
Islamska Partia Odrodzenia
Islamska Partia Odrodzenia Tadżykistanu
Islamski Ruch Turkiestanu
Islamski Ruch Uzbekistanu
Islamski Ruch Wschodniego Turkiestanu
International Security Assistance Force (Międzynarodowe Siły
Wsparcia Bezpieczeństwa)
Islamic State of Iraq and the Levant (Państwo Islamskie – PI)
Islamic State of Iraq and Syria (Państwo Islamskie – PI)
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Komisja Europejska
Komunistyczna Partia Tadżykistanu
Ludowo-Demokratyczna Partia Uzbekistanu
North Atlantic Treaty Organisation (Organizacja Sojuszu
Północnoatlantyckiego)
New Development Bank (Nowego Banku Rozwoju)
Northern Distribution Network (Północna Sieć Dystrybucyjna)
Non-Governmental Organisation (Organizacja pozarządowa)
One Belt One Road (Jeden Pas Jedna Droga)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Organisation of Islamic Cooperation (Organizacja Współpracy
Islamskiej)
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Organizacja
Krajów Eksportujących Ropę Naftową)
Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
Partnership and Cooperation Agreement (Umowa o Partnerstwie i
Współpracy)
Produkt Krajowy Brutto
People's Liberation Army (Armia Ludowo-Wyzwoleńcza w ChRL)
Partia Renesansu Islamskiego
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Regionalna Struktura Antyterrorystyczna (Regional Antiterrorist
Structure – RATS)
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Socjaldemokratyczna Partia Kirgistanu
State-Owned Enterprise
Szanghajska Organizacja Współpracy (the Shanghai Cooperation
Orgganization – SCO)
Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States
(Program Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw)
Trans-Anatolian Pipeline (Rurociąg Transanatolijski)
Trans-Adriatic Pipeline (Rurociąg Transadriatycki)
Turkmkenistan-Afghanistan-Pakistan-India Pipeline (Rurociąg
Turkmkenista-Afganistan-Pakistan-Indie)
Trans-Caspian Pipeline (Rurociąg Transkaspijski)
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TPP
TTIP
UEA
UE
UIJ
USA
WNP
WPG
WPZiB
WSiSW
WTO
ZSRR
ZOT

Trans-Pacific Partnership (Trans-Pacyficzne Partnerstwo)
Transatlantic Trade and Investment Partnership (Transatlantyckie
Partnerstwo Handlu i Inwestycji)
Unia Eurazjatycka
Unia Europejska (the European Union – EU)
the Union of Islamic Jihad (Ruch Unii Islamskiego Jihadu)
the United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki)
Wspólnota Niepodległych Państw
Wspólna Przestrzeń Gospodarcza
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
World Trade Organisation (Światowa Organizacja Handlu)
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Zjednoczona Opozycja Tadżyków
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ROZDZIAŁ I
POLITYCZNA PANORAMA AZJI CENTRALNEJ PO ROKU
1990
1. Kształtowanie państwowości republik poradzieckich
1.1. Kazachstan
Rozkład władzy KPZR w krajach ZSRR postępujący od drugiej połowy lat 80.
skutkował rozbudzeniem świadomości narodowej na terytorium radzieckich republik,
zarówno w europejskiej części imperium, jak i w Azji Centralnej. Spośród pięciu
republik azjatyckich Kazachstan był najmocniej powiązany z Rosja w ramach ZSRR,
a tamtejsze ruchy nacjonalistyczne i separatystyczne powstające spontanicznie na
przełomie lat 80. i 90. nie były tak silne, jak np. w Uzbekistanie. Niemniej również w
Kazachstanie ruch społeczny spowodował ukształtowanie pierwszych niezależnych
organizacji politycznych m.in. Newada-Semipałatyńsk, Azat, Kazak Til, Żełtoksan i
innych. Coraz częściej też w przestrzeni publicznej pojawiał się postulat
niepodległości.1
Stopniowy zanik władzy radzieckiej w Kazachstanie spowodował
przejmowanie funkcji regulacyjnych przez lokalne elity polityczne, związane do tej
pory z komunistycznym reżimem. Głównym rozgrywającym stał się Nursułtan
Abiszewicz Nazarbajew, piastujący stanowisko I sekretarza Komunistycznej Partii
KSRR. W niedługim czasie po wyborach, prezydent Nazarbajew skupił w swoim
ręku praktycznie całą władzę w republice, obejmując w lutym 1990 r. stanowisko
przewodniczącego Rady Najwyższej KSRR, a w kwietniu 1990 r. funkcję
prezydenta.2
Początkowym założeniem nowego systemu władzy w Kazachstanie było
przestrzeganie zasad federacyjnych, według wymogów stawianych przez Kreml.
Potwierdzenie tego podporządkowania znalazło swoje odzwierciedlenie w dniu 25
października 1990 r. proklamowania niepodległości przez Radę Najwyższą
Kazachstanu. Zastrzeżono równocześnie, że nowy byt państwowy pozostanie w
granicach wciąż istniejącego Związku Radzieckiego.3 Należy jednak zaznaczyć, że w
1

2

3

K. Nurpeis, Kazakhstan w: History of Civilization of Central Asia, Vol. VI, UNESCO Publishing,
Paris 2005, s. 255-257.
K. Brzechczyn, Upadek imperium socjalistycznego. Próba modelu, „Poznańskie Studia z Filozofii
Humanistyki” Tom 6(19)/2003, s. 163.
W. Jagielski, Rosja – Azja Środkowa – trzecie pożegnanie w: Rosja i jej sąsiedzi, Instytut Studiów
Strategicznych Międzynarodowego centrum Rozwoju Demokracji, Zeszyt Nr 40/2000, s. 172.
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istocie, wobec chaosu panującego w sferach władzy centralnej na Kremlu, prezydent
urzędujący w Ałmaty stał się w istocie niezależnym ośrodkiem decyzyjnym. Jednym
ze skutków przemian w systemie władzy było też przeniesienie centrum zarządzania
republiką do Ałmaty, choć w grudniu 1997 r. stolica Kazachstanu została
przeniesiona do Astany (do 1998 r. występująca pod nazwą Akmoła).4
Kolejnym ważnym wydarzeniem z punktu widzenia przemian politycznych
w Kazachstanie był pucz moskiewski, do którego doszło w sierpniu 1991 roku.
Wydarzenie to ostatecznie potwierdziło słabość polityczną Związku Radzieckiego i
praktycznie ostateczny rozkład imperium, z czego skorzystały inne republiki Azji
Centralnej, ogłaszając niepodległość. Wyjątkowy był jedynie casus Kazachstanu,
którego silne powiązania polityczno-narodowościowe z radzieckim państwem, a
także relatywnie słabe ruchy niepodległościowe nie sprzyjały tworzeniu odrębnej
państwowości. W grudniu 1991 r. odbyły się tam pierwsze wybory prezydenckie, w
których jedynym kandydatem był urzędujący prezydent N. Nazarbajew. Oficjalna
frekwencja wyniosła 90%, a urzędujący prezydent otrzymał 99.8%. 5 Tak silne
poparcie społeczne, które nałożyło się na ostateczny rozkład Związku Radzieckiego,
sprzyjało umocnieniu władzy prezydenta i podjęciu decyzji o ostatecznym
uwolnieniu republiki spod kurateli Moskwy, choć wyniki przeprowadzonego w
marcu 1991 r. referendum wskazywały na społeczną akceptację ówczesnego statusu
Kazachstanu. 16 grudnia 1991 r. prezydent Nazarbajew podpisał Prawo
Konstytucyjne o Niepodległej Państwowości Republiki Kazachstanu, które określało
prawne ramy kazachskiej państwowości. Od uzyskania niepodległości dzień ten jest
corocznie obchodzony jako Dzień Niepodległości.6
W początkowym okresie po ustanowieniu niepodległej państwowości,
Kazachstan był postrzegany przez demokracje zachodnie jako centralnoazjatycki
wzorzec demokratyzacji życia politycznego i społecznego, w którym przestrzegane
były normy prawne. Partie polityczne i rozmaite organizacje cieszyły się swobodą
działania, media były wolne od rządowej cenzury i nie poddawane ideologicznej
indoktrynacji.

4

5

6

E. Schatz, When Capital City Move: The Political Geography of Nation and State Building,
„Kellog Institute Working Paper” No. 303, February 2003 r.
W. Jakubowski, P. Załęski, Organizacja systemu władzy publicznej w: Kazachstan. Historiaspołeczeństwo-polityka, red. T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk, Elipsa, Warszawa 2000, s. 172.
K. Nurpeis, Kazakhstan...op.cit., s. 257.
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Pozornie więc republika wkroczyła na drogę faktycznych demokratycznych
przemian, ale w istocie system władzy centralnej pozostał bliski systemowi
autorytarnemu. Prezydent N. Nazarbajew nie dążył do pogłębiania procesu
demokratyzacji całego systemu politycznego, ale skupił się na reformach
gospodarczych. Koncepcja sprawowania władzy przez prezydenta opierała się na
dążeniu do poprawy życia Kazachów, co w konsekwencji miało przełożyć się na
poparcie dla niego i na społeczną akceptację istniejącego systemu. Ponadto
utrzymanie silnej władzy prezydenckiej, praktycznie nie podlegającej kontroli i
wyłączonej

spod

odpowiedzialności

społecznej,

ułatwiało

przeprowadzenie

niezbędnych reform, a w razie potrzeby szybkie tłumienie w zarodku niepokojów i
przejawów niezadowolenia społecznego. Należy jednak podkreślić, że pomimo
braku spełniania standardów demokratycznych przyjętych w państwach zachodnich,
sposób sprawowania władzy w Kazachstanie jest daleki choćby od modelu władzy
totalnej, wprowadzonego przez prezydenta Karimowa w Uzbekistanie, nie
wspominając już o klasycznym reżimie totalitarnym Korei Północnej. Wykreowany
przez Nazarbajewa system władzy jest więc często określany jako „aksamitny
autorytaryzm”.7
W początkowym okresie transformacji politycznej głównym celem polityki
wewnętrznej N. Nazarbajewa było utrzymanie jedności państwowej Kazachstanu, co
miało kluczowe znaczenie z uwagi na specyfikę społeczną, narodowościową i
geopolityczną republiki – silne związki plemienne, nieuregulowane kwestie granic,
tarcia między różnymi nacjami i agresywne ruchy religijne. 8 Warto też podkreślić, że
ewolucja systemu politycznego Kazachstanu z postępującego w kierunku
implementacji demokratycznych zasad do autokratycznego jest uznawana przez
samego Nazarbajewa za konieczność usankcjonowaną interesami państwa.9
Potwierdzeniem dążenia N. Nazarbajewa do wzmocnienia władzy
prezydenckiej było zastąpienie w styczniu 1992 r. konstytucji przez ustawę o
organach władzy państwowej, a następnie rozwiązanie pod koniec 1993 r. organów
samorządowych na wszystkich szczeblach.

10

Także faktyczne kompetencje

dwuizbowego parlamentu w sprawowaniu władzy ustawodawczej były i są w
7
8

9
10

A. Wołowska, Kazachstan: regionalny przykład sukcesu, „Prace OSW” Nr 15/2004, s. 5.
R. Gortat, Kazachstan: prezydencka interpretacja transformacji i jej uwarunkowania, „Polityka
Wschodnia” Nr 1/1999.
N. Nazarbajew, U progu XXI wieku, Elipsa, Warszawa 1997, s. 125-127.
A. Chebotarev, Opozycja polityczna w: Kazachstan. Historia-społeczeństwo-polityka, red. T.
Bodio, K.A. Wojtaszczyk, Elipsa, Warszawa 2000, s. 219.
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praktyce znikome. Inicjatorem zdecydowanej większości ustaw jest prezydent, choć
nie dysponuje prawem inicjatywy ustawodawczej. Jednak zgodnie z zapisem art. 44
ust. 3 zleca rządowi przygotowanie projektów ustaw, a parlament jedynie akceptuje
ich treść. Prezydent zabezpieczył też swoją pozycję poprzez zapewnienie sobie
ostatecznego głosu w sprawie wprowadzania ustaw w życie poprzez zastosowanie
mechanizmu weta (art. 44 ust. 2). Pozwala to Nazarbajewowi na zablokowanie ustaw
nie tyle wadliwych z punktu widzenia prawnego czy uderzającego w społeczeństwo,
ile niebezpiecznych dla sprawowanej przez siebie władzy. Prezydent może też
odrzucać ustawy przygotowane przez siebie w przypadku, gdy budzą one zbyt silne
negatywne emocje w społeczeństwie. Teoretycznie parlament ma możliwość
odrzucenia prezydenckiego weta większością kwalifikowaną uzyskaną w obu izbach
parlamentu, przy czym procedura odrzucania weta musi się zakończyć w ciągu
miesiąca.11
Kolejny etap kształtowania autokratycznej władzy prezydenckiej N.
Nazarbajewa nastąpił w 1995 roku. W marcu prezydent przyznał sobie kompetencje
decyzyjne z mocą ustawy, co w oczywisty sposób dodatkowo ograniczało
ustawodawczą role parlamentu, a w miesiąc później rozpisał referendum w sprawie
przedłużenia swojej kadencji o kolejne 5 lat. Korzystny wynik referendum skłonił
prezydenta w sierpniu 1995 r. do kolejnej reformy, tym razem zmiany ustawy
zasadniczej.

12

Kazachowie zdecydowaną większością (88.9% „za” przy 90%

frekwencji) zaakceptowali nową konstytucję, która z punktu widzenia interesów
Nazarbajewa wprowadzała istotne zmiany – dopuszczała wielokrotne piastowanie
urzędu prezydenckiego oraz wydłużała jego kadencję do 7 lat (art. 41).13 Pomimo tak
skutecznego wzmocnienia swojej władzy Nazarbajew wciąż obawiał się wzrostu siły
opozycji i związanych z tym potencjalnych perturbacji przy wyborze na kolejną
kadencję. Dla uniknięcia osłabienia swojej pozycji politycznej dokonał dwóch
posunięć wymierzonych w najsilniejszych konkurentów do władzy. W październiku
1998 r. ogłosił przyspieszenie na styczeń 1999 r. wyborów prezydenckich
zaplanowanych na 2000 r., co w założeniu miało zaskoczyć kontrkandydatów i nie
dać im czasu na rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej.
11
12

13

W. Jakubowski, P. Załęski, Organizacja...op.cit., s. 177-179.
A. Heinrich, The Formal Political System in Azerbaijan and Kazakhstan. A Background Study,
„Forschungstelle Osteuropa Bremen Arbeitspapiere und Materialien” No. 107, March 2010, s. 27.
K.A. Wojtaszczyk, Konstytucyjno-prawne podstawy systemu politycznego w: Kazachstan.
Historia-społeczeństwo-polityka, red. T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk, Elipsa, Warszawa 2000, s. 165
oraz W. Jakubowski, P. Załęski, Organizacja...op.cit., s. 171.
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Drugim krokiem prezydenta była eliminacja dwóch najsilniejszych konkurentów do
fotela prezydenckiego – Akeżana Każegeldina, byłego premiera i Murata Auzewa,
lidera opozycyjnego ugrupowania Azamat. W zaistniałej sytuacji wynik wyborów
był łatwy do przewidzenia – Nursułtan Nazarbajew otrzymał prawie 82% głosów
przy frekwencji prawie 87%. Na drugim miejscu uplasował się Serikbolsyn Abdildin,
przewodniczący Komunistycznej Partii Kazachstanu.

14

Po wyborach Abdildin

zarzucił Nazarbajewowi zmanipulowanie wyników wyborów, co wydaje się wielce
prawdopodobne, zważywszy na fakt, że w 1994 r. eksperci Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) uznali wybory do Rady
Najwyższej za nie spełniające standardów demokratycznych.15
Okazją do tego był podział Ak Żoł, czyli głównego ruchu demokratycznego
i zarazem opozycyjnego wobec prezydenckiego ugrupowania. Jeszcze w styczniu
2005 r. nowoutworzony Demokratyczny Wybór Kazachstanu (DWK) nie dostał
zgody na rejestrację, a jako oficjalny powód podano wzniecanie publicznych
protestów, włączając w to kampanie prowadzące do społecznego nieposłuszeństwa
oraz publiczne nazywanie kazachskich władz „antyspołecznymi”. Wobec braku
zgody na działalność DWK, demokraci utworzyli nową partię Alga (Naprzód).16
W wyniku personalnych tarć wewnątrz partii, z Ak Żoł wyłoniło się nowe
ugrupowanie – Nagiz Ak Żoł, którego przywódcą został Ałtynbek Sarsenbajew.
Aktywizacja ruchów opozycyjnych – Ak Żoł, Partii Komunistycznej, DWK (Alga)
oraz Republikańskiej Partii Ludowej Kazachstanu, skutkowała zawiązaniem w
marcu 2005 r. sojuszu pod nazwą Koalicji dla Kazachstanu. Jej celem było
wysunięcie wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich w 2005 r. oraz
wyprowadzenie kraju z kryzysu.17
Kolejne wybory prezydenckie, które odbyły się w 2005 r. potwierdziły
dominację polityczną i społeczną urzędującego prezydenta. Nursułtan Nazarbajew
uzyskał poparcie 91% wyborców, nie dając żadnych szans na drugą rundę pięciu
pozostałym kandydatom.18

14
15

16

17
18

A. Chebotarev, Opozycja...op.cit., s. 228.
T. Sikorski, Early Presidential Elections in Kazakhstan, „Bulletin PISM” No. 34(251)/2011 oraz
D. Łaga, Kalendarz najważniejszych wydarzeń w historii Kazachstanu w: Kazachstan. Historiaspołeczeństwo-polityka, red. T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk, Elipsa, Warszawa 2000, s. 464.
A. Cohen, Kazakhstan: The Road to Independence. Energy Policy and the Birth of a Nation,
Central Asia – Caucasus Institute & Silk Road Studies Program Joint Center, 2008, s. 42.
Ibidem, s. 43.
A. Hug, Kazakhstan at a Crossroads, The Foreign Policy Paper, London 2011, s. 6.

38

Mając tak silne poparcie społeczne, sprawując kontrolę nad kluczowym dla
gospodarki

holdingiem

państwowym

Samruk-Kazyna,

skupiającym

400

największych kazachskich firm, Nazarbajew przystąpił do dalszego umacniania
swojej władzy i zabezpieczania pozycji rodziny. Pozycję prezydenta Nazarbajewa
jako lidera na scenie politycznej potwierdziły też wybory parlamentarne i lokalne,
które odbyły się 18 sierpnia 2007 r. oraz bezwzględne zwycięstwo prezydenckiej
partii Nur Otan. Uzyskując 88% głosów Nur Otan dodatkowo wzmocnił pozycję
prezydenta i dowodził marginalizacji opozycji w społeczeństwie – opozycyjne partie
Ak Żoł i Ogólnonarodowa Partia Socjaldemokratyczna nie przekroczyły progu
wyborczego.19
Do najbardziej aktywnych przeciwników urzędującego prezydenta, jak
również kontestujących publicznie poprawę relacji między prezydentem a zawiązaną
w 2005 r. opozycją byli Zamanbek Nurkadiłow i Ałtynbek Sarsenbajew. W
listopadzie 2005 r. Nurkadiłow został znaleziony martwy w swoim rodzinnym domu
w Ałma-Acie. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano samobójstwo, ale rodzina
opozycjonisty nie dała wiary wersji samobójstwa, która wskazywała, że były
burmistrz Ałma-Aty postrzelił się dwukrotnie w pierś z rewolweru, a następnie oddał
śmiertelny strzał w głowę. Zdarzenie to zostało uznane za element prezydenckiej
walki z opozycją, co nie zostało udowodnione. Jednak trzeba nadmienić, że
Nurkadiłow został przez Nazarbajewa usunięty ze stanowiska ministra ds. sytuacji
nadzwyczajnych po oskarżeniu rodziny prezydenckiej o udział w aferze korupcyjnej
w przemyśle naftowym (tzw. kazakhgate).20
W lutym 2006 r. w pobliżu Ałama-Aty został znaleziony zastrzelony
Sarsenbajew, a wraz z nim jego kierowca i ochroniarz. Również w przypadku tej
śmierci pojawiły się niejasności, co do rzeczywistego przebiegu wypadków i ich
zgodnością z wersją oficjalną. Sarsenbajew piastował urząd Sekretarza Urzędu
Ochrony Państwa, ministra informacji i ambasadora w Rosji, zanim przyłączył się do
opozycji w 2003 roku. Podobnie jak Nurkadiłow domagał się ujawnienia wszystkich
osób zamieszanych w afery korupcyjne, w tym głównie w „kazakhgate”. Po
przeprowadzonym śledztwie odpowiedzialnym za zlecenie morderstwa został uznany
Jerżan Utembajew, szef senackiej administracji i doświadczony członek parlamentu.

19

20

Jednopartyjny parlament w Kazachstanie, „Tydzień na Wschodzie” Nr 19 z dnia 22.08.2007 r., s.
17-18.
M. Haslett, Suspicious Raised Over Kazakh Death, „BBC News", February 14, 2006.
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Powodem miała być zemsta za artykuł, w którym Sarsenbajew atakował
wspomnianego J. Utembajewa.21
Kolejny etap wzmacniania pozycji prezydenta nastąpił w grudniu 2010 roku.
Podczas pobytu w Oskemenie prezydent Nazarbajew został zainspirowany przez
grupę swoich zwolenników do rozpisania referendum w sprawie przedłużenia
kadencji do 2020 roku. 22 W ciągu kolejnych miesięcy zwolennikom prezydenta
udało się zebrać 5 mln podpisów wymaganych do przeprowadzenia referendum,
choć sama idea referendum spotkała się z krytyką ze strony UE i OBWE, a także
negatywną opinią Rady Konstytucyjnej Kazachstanu, która inicjatywę uznała za
sprzeczną z konstytucją. 23 W zaistniałej sytuacji, pomimo uzyskania społecznego
poparcia, w styczniu 2011 roku. Prezydent Nazarbajew sam skrytykował pomysł
referendum, ogłaszając jednocześnie skrócenie kadencji, która miała trwać do
grudnia 2012 roku.24 Parlament w trybie pilnym już 2 lutego zatwierdził zmiany w
konstytucji konieczne do rozpisania przedterminowych wyborów.

25

Ich datę

wyznaczono na 3 kwietnia.26 Dla obserwatorów kazachskiej sceny politycznej było
oczywiste, że prezydent Nazarbajew może być pewny swojego zwycięstwa ze
względu na rzeczywiste wysokie poparcie społeczne i systematyczne osłabianie
opozycji.
Decyzja Nazarbajewa o odrzuceniu pomysłu referendum przedłużającego
kadencję, jak również o skróceniu obecnej kadencji i rozpisaniu przedterminowych
wyborów

wynikała

przede

wszystkim

z

negatywnej

opinii

organizacji

demokratycznych. Pomimo relatywnie bliskich relacji z Rosją, Nazarbajew nie
zaniedbuje rozwijania kontaktów z państwami zachodnimi, a do tego potrzebny jest
pozytywny wizerunek prezydenta. Przyspieszony termin wyborów miał również
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służyć uwiarygodnieniu pozycji prezydenta na forum międzynarodowym oraz
dowodzić jego rzeczywistego poparcia społecznego i siły politycznej. Pomimo, że do
wyborów zgłosiło się początkowo aż 22 kandydatów, nikt nie miał wątpliwości, że
zwycięzcą zostanie Nazarbajew z poparciem na poziomie ponad 50% i to bez
konieczności uciekania się do pozaprawnych metod w stosunku do konkurentów, jak
też podczas wyborów. Ostatecznie w kwietniowych wyborach wzięło udział czterech
kandydatów z urzędującym prezydentem włącznie. O dopuszczeniu kandydatów
decydowała Centralna Komisja Wyborcza, która pozostaje narzędziem prezydenta
wymierzonym w osoby będące zagrożeniem dla ponownej elekcji N. Nazarbajewa.27
Wynik wyborów prezydenckich z 3 kwietnia 2011 r. był łatwy do
przewidzenia – przytłaczająca większością głosów zwyciężył Nursułtan Nazarbajew,
uzyskując 95.5% poparcie.28 Choć obserwatorzy OBWE zakwestionowali spełnienie
standardów demokratycznych w procesie wyborczym, to jednak część obserwatorów
zachodnich wskazywała na ich prawidłowy przebieg. Niezależnie od rzeczywistego
przebiegu wyborów nie ulega kwestii, że popularność N. Nazarbajewa w
społeczeństwie zagwarantowała mu bezdyskusyjne zwycięstwo w wyborach.
Niektóre partie opozycyjne, jak Azat, demokratyczny Ak Żoł czy Ruhanijat
zrezygnowały z wystawiania swoich kandydatów, zdając sobie sprawę ze znikomego
poparcia. Z kolei Komunistyczna Partia Kazachstanu i koalicji Narodowłastje
zbojkotowały wybory.29 W rezultacie przeciwko urzędującemu prezydentowi stanęło
trzech kandydatów, wszyscy z ugrupowań przychylnych prezydentowi, uzyskując w
sumie 4.45% głosów.30
Silna pozycja prezydenta wydawała się podważać nagłaśniany od 2010 r.
problem sukcesji. Przygotowania N. Nazarbajewa do przekazania władzy trwały co
najmniej od maja 2010 r., gdy podpisał dwie ustawy konstytucyjne przyznające mu
dożywotni status lidera narodu. W założeniu pozycja ta została przygotowana
właśnie na potrzeby dożywotniego zabezpieczenia władzy Nazarbajewa i prymatu
politycznego jego rodziny po przejęciu władzy przez jego następcę. W związku z
pogarszającym się stanem zdrowia kazachskiego prezydenta konieczne stało się
zabezpieczenie sukcesji w taki sposób, aby przejście było płynne i nie zakłóciło
27
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ciągłości władzy obecnie panującej rodziny. Status lidera narodu w praktyce pozwala
ustępującemu prezydentowi na zachowanie rzeczywistej władzy w państwie poprzez
nałożenie na rząd obowiązku konsultacji z liderem narodu i uzyskania jego zgody na
decyzje w kluczowych aspektach funkcjonowania państwa. Dodatkowo ustawa
wyłącza lidera narodu spod odpowiedzialności karnej i administracyjnej w ramach
pełnionych przez siebie obowiązków oraz gwarantuje nienaruszalność jego majątku,
jak również majątków osób z nim zamieszkujących (w istocie przez niego
wskazanych członków swojej rodziny).31
Zwycięstwo N. Nazarbajewa oraz wynikająca z zapisów prawa dymisja
rządu w dniu 8 kwietnia pozwoliły prezydentowi na dokonanie zmian w rządzie
ukierunkowanych na wzmocnienie pozycji swojego zięcia Timura Kulibajewa. Siła
pozycji politycznej Kulibajewa wynikała z dwóch faktów – objęcia funkcji szefa
holdingu Samruk-Kazyna, który odgrywa kluczową rolę w sektorze naftowym
(podlega mu KazMunaiGaz, państwowy monopolista na tym rynku) oraz poszerzenia
kompetencji prezesa Narodowego Banku Kazachstanu, którym kieruje Grigorij
Marczenko, silnie związany z rodziną Kulibajewa. Stworzenie tak silnego
powiązania – zarządu nad holdingiem generującym 70% kazachskiego PKB oraz
zarządu banku decydującego o przepływach finansowych państwa wykreowało de
facto mechanizm kontroli nad gospodarką. Dodatkowo należy wspomnieć, że
Nazarbajew od pewnego czasu przygotowywał bazę polityczną dla Kulibajewa
gwarantując mu przewodnictwo tworzonej partii politycznej w oparciu o związek
przemysłowców Atameken. Pomimo tych posunięć Nazarbajew nie określił
jednoznacznie ani procedury sukcesji ani nie namaścił Kulibajewa oficjalnie na
przyszłego przywódcę państwa, zwlekając z decyzją do wyborów w 2012 roku.32
Temat sukcesji powrócił w lipcu 2011 r., gdy polityczny doradca prezydenta
Nazarbajewa, Jermuhamet Jertysbajew ujawnił prezydenckie plany ostatecznego
wycofania się z polityki i rezygnacji ze startu w kolejnych wyborach. Nazarbajew
wskazał przy tym jako potencjalnego następcę wspomnianego już Timura
Kulibajewa. 33 Decyzja wynikała niewątpliwie z pogarszającego się stanu zdrowia
71-letniego prezydenta, u którego podobno wykryto chorobę nowotworową. Z kolei
31
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podczas pobytu Nazarbajewa w klinice w Hamburgu zarówno kazachski MSZ, jak i
ambasada zdecydowanie zaprzeczyły, że przyczyną hospitalizacji prezydenta jest
choroba nowotworowa. Niezależnie od prawdziwości informacji o chorobie, w
Kazachstanie zaczęto zastanawiać się nad przyszłością istniejącego politycznego
układu, pod kątem faktycznej zdolności do sprawowania władzy przez prezydenta,
jak też potencjalnego następcy. Największy przeciwnik urzędującego prezydenta,
Muchtar Ablizow uznał kandydaturę prezydenckiego zięcia za mało prawdopodobną,
ze względu na brak politycznego zaplecza i wskazywał jako potencjalnego następcę
premiera Karima Masimowa. Jednak ta kandydatura miała jedną poważną wadę –
Masimow jest z pochodzenia Uzbekiem, co w silnie zantagonizowanym
narodowościowo społeczeństwie było nie do przyjęcia.34
W listopadzie 2011 r. prezydent niespodziewanie rozwiązał niższą izbę
parlamentu i ogłosił nowe wybory w styczniu 2012 roku. Celem przyspieszenia
wyborów o zaledwie 6 miesięcy było zastąpienie praktycznie monopartyjnej izby
niższej systemem wielopartyjnym, który miał tworzyć pozory dążenia Nazarbajewa
do stopniowej demokratyzacji życia politycznego, co z kolei miało przełożyć się na
poprawę wizerunku prezydenta w relacjach z państwami zachodnimi.35 W kolejnych
przedterminowych wyborach do niższej izby parlamentu zwycięzcą została rządząca
partia Nur Otan z poparciem na poziomie ponad 80%. Do parlamentu weszły też
umiarkowana opozycja Ak Żoł i komuniści, osiągając ponad 7% głosów. Frekwencja
wyniosła 75%. Podobnie jak w przypadku wyborów z lat poprzednich organizacje
międzynarodowe zakwestionowały spełnienie standardów demokratycznych. 36 Z
punktu widzenia urzędującego prezydenta wynik wyborów wzmacniał jego pozycję
w odniesieniu do spodziewanych w najbliższym czasie zmian u steru władzy.
Pozycja Kulibajewa typowanego od 2010 r. na sukcesora Nazarbajewa nie wydawała
się być jednak tak silna jak jeszcze w 2011 r., a to głównie na skutek pozbawienia go
funkcji prezesa holdingu Samruk-Kazybna w związku z silnymi protestami
społecznymi i strajkami w sektorze naftowym w Żana-Uzen w grudniu 2011 r.,
zakończonymi interwencją policji i śmiercią 17 protestujących.37
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Jako efekt trwającego 7 miesięcy strajku we wrześniu 2012 r. N.
Nazarbajew dokonał rekonstrukcji rządu, powołując na stanowisko premiera
dotychczasowego wicepremiera Serika Achmetowa oraz wymieniając czterech
ministrów. Dodatkowo prezydent usunął ze stanowiska Asłana Musina, piastującego
stanowisko szef prezydenckiej administracji i uważanego za drugiego najbardziej
wpływowego polityka w państwie. Ruchy polityczne prezydenta wskazują wyraźnie
na umacnianie swojej władzy poprzez pozbywanie się ze swojego otoczenia
polityków jawiących się jako zbyt silni lub wykazujących polityczne ambicje
mogące w przyszłości godzić w interesy Nazarbajewa i jego rodziny.38
Na początku kwietnia 2014 r. Nazarbajew dokonał kolejnej kluczowej
zmiany w rządzie – nowym premierem został ponownie Karim Masimow. Ponownie
też doszło do wymiany szefa prezydenckiej administracji, którym został Nurlan
Nigmatulin, pełniący funkcję przewodniczącego izby niższej parlamentu. Z kolei
kierownictwo parlamentarnej frakcji proprezydenckiej partii Nur-Otan powierzył
prezydent swojej córce Daridzie Nazarbajewej, która została też wiceprzewodniczącą
Medżilisu. 39 Roszady personalne prezydenta zdają się potwierdzać wcześniejsze
pogłoski o silniejszej pozycji Masimowa jako sukcesora Nazarbajewa niż
Kulibajewa, którego polityczna i społeczna pozycja jest bardzo słaba. Trzeba też
zauważyć, że prezydent wzmacnia pozycję swojej córki, której również nie można
odrzucić jako potencjalnej następczyni ojca w fotelu prezydenckim.
Po czterech latach domysłów i spekulacji w oparciu o decyzje polityczne
Nazarbajewa problem sukcesji w Kazachstanie nadal pozostaje nierozwiązany.
Trudno nie odnieść wrażenia, że prezydent wciąż czuje się dość silny by sprawować
władzę i zarazem nie ma poczucia pełnego bezpieczeństwa, co do zachowania
kontroli nad przebiegiem procesów politycznych i gospodarczych po jego ustąpieniu.
Ponadto na kazachskiej scenie politycznej trudno wskazać choćby jednego kandydata,
który pod względem społecznego poparcia, siły powiązań gospodarczych i
stabilności politycznego zaplecza mógłby skutecznie sprawować funkcję prezydenta,
utrzymując zarazem stabilność polityczną i gospodarczą kraju.
Jak jednak dowodzą Jos Boonstra i Marlene Laurelle pozycja N.
Nazarbajewa na płaszczyźnie gospodarczej może ulec zachwianiu za sprawą
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opozycyjnych wobec prezydenta biznesmenów. Choć sam Nazarbajew niepodzielnie
rządzi holdingiem Samruk-Kazyna, a dodatkowo skupia wokół siebie głównych
udziałowców sektora wydobywczego, korzystających z jego protekcji, to jednak w
siłę rośnie opozycja złożona z innych oligarchów 40, którzy urośli w siłę poprzez
inwestycje w finansach i bankowości, produkcji rolnej czy telekomunikacji.
Opozycję stanowią głównie oligarchowie wrogo nastawieni do N. Nazarbajewa i
jego rodziny oraz mniejszości narodowych, które mają znaczne udziały w głównych
sektorach gospodarki.
Bardzo ważną rolę w kształtowaniu politycznej i gospodarczej sceny
odgrywają też członkowie administracji różnych szczebli, powiązani nieformalnie ze
sferą biznesową. Część z nich może obawiać się o utratę swoich wpływów wraz ze
wzrostem roli Nazarbajewa i jego rodziny, a część z kolei czuje się sfrustrowana
brakiem włączenia w czerpanie profitów z powiązań biznesowych. W konsekwencji
realnym zagrożeniem dla stabilności Kazachstanu w przypadku nagłej śmierci
prezydenta jest ryzyko zawirowań polityczno-gospodarczych, w których celem
różnych grup politycznych i biznesowych będzie przejęcie obszarów działalności
opanowanych przez Żydów, Rosjan czy Koreańczyków, korzystających z płatnej
protekcji prezydenta. Rozwiązaniem dla zapewnienia stabilności sceny politycznej w
post-nazarbajewowskim Kazachstanie wydaje się być ustanowienie „kolektywnego
następcy”. Idea „kolektywnego następcy” była już dyskutowana przez Erlana Karina,
sekretarza proprezydencki partii Nur Otan w maju 2012 roku Proponowanym
rozwiązaniem miało być wskazanie potencjalnego następcy na drodze konsensusu
panelu ekspertów. Trzeba tu zaznaczyć, że tak wybrany kandydat nie koniecznie
miałby społeczne poparcie, ale najważniejsze jest, aby miał poparcie elit
politycznych i biznesowych. Dodatkowo

wypracowanie procesu osiągania

konsensusu może prowadzić do stopniowego kreowania demokratycznych zasad
sprawowania władzy.41
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1.2. Uzbekistan
Uzbekistan jest najludniejszą republiką Azji Centralnej i jest zarazem największym
konkurentem Kazachstanu na płaszczyźnie regionalnych wpływów politycznych i
gospodarczych. To zasobne w surowce naturalne państwo cechuje też niezwykle
korzystne położenie geograficzne, bowiem jako jedyne graniczy ze wszystkimi
pozostałymi

republikami

tego

regionu

–

Kazachstanem,

Turkmenistanem,

Tadżykistanem i Kirgistanem, a także z Afganistanem.
Pierwszym zwrotnym wydarzeniem w historii kształtowania państwowości
niepodległego poradzieckiego Uzbekistanu było ustanowienie 24 marca 1990 r. na
sesji Rady Najwyższej Uzbeckiej SRR urzędu prezydenta republiki, którym został
wybrany Islam

Karimow, sprawujący od

1989 r. funkcję

I sekretarza

Komunistycznej Partii Uzbekistanu. Trzy miesiące później, 20 czerwca, z inicjatywy
nowego prezydenta, Rada przyjęła Deklarację Niezależności, która określiła
Uzbekistan jako suwerenną republikę. Wobec braku negatywnej reakcji Związku
Radzieckiego, ostatecznie 31 sierpnia 1989 r. na VI nadzwyczajnej sesji Rada
Najwyższa ogłosiła niepodległość państwa na mocy zatwierdzonej Ustawy o
państwowej niezawisłości Republiki Uzbekistanu. Od tego momentu 1 września jest
obchodzony jako dzień niepodległości. Końcowym akordem budowania niepodległej
państwowości było referendum narodowe w dniu 29 grudnia 1991 r., w którym 98.2%
Uzbeków zagłosowało za suwerennością. Wraz z referendum odbyły się pierwsze
ogólnonarodowe wybory prezydenckie, w których dotychczasowy prezydent uzyskał
86% głosów.42
8 grudnia 1992 r., a więc ponad rok po ogłoszeniu niepodległości i prawie
rok po pierwszych wyborach prezydenckich parlament uchwalił Konstytucję, która
określała ustrój Uzbekistanu jako republiki prezydenckiej, w której władzę
ustawodawczą stanowi liczące 250 deputowanych jednoizbowe Zgromadzenie
Najwyższe (Olij Madżlis). Należy wspomnieć, że w skład Republiki Uzbekistanu
wchodzi też Karkałpacka Republika Autonomiczna, zajmująca 37% terytorium
republiki i posiadająca własną konstytucję.43
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Praktycznie od początku funkcjonowania niepodległego Uzbekistanu,
pomimo konstytucyjnego zapisu o demokratycznym charakterze republiki, specyfika
władzy bliższa była modelowi autokratycznemu. Po części wynikało to z faktu, że
monopartyjny system komunistyczny został poniekąd zaimplementowany w
tworzącej się uzbeckiej państwowości, a po części z tradycyjnego modelu
sprawowania władzy w tej części świata. Nie oznacza to jednak, że w niepodległym
Uzbekistanie nie funkcjonują opozycyjne partie polityczne, choć ich znaczenie dla
procesu zarządzania państwem jest na tyle marginalne, że trudno mówić o istnieniu
systemu wielopartyjnego. W początkowym okresie państwowości system partyjny
był regulowany zapisami konstytucji, a od stycznia 1997 r. weszła w życie Ustawa o
partiach politycznych.44
Do chwili odzyskania niepodległości kluczową rolę w systemie władzy
republiki odgrywała Komunistyczna Partia Uzbekistanu, której jedynowładztwo
zakończyło się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego. Od 1 listopada 1991 r. jej
rolę

przejęła

Ludowo-Demokratyczna

Partia

Uzbekistanu

(LDPU),

której

przewodniczącym został Islam Karimow, który po prezydenckiej reelekcji przekazał
władzę w ręce Abdulhafiza Dżalalowa. Faktycznie jednak władzę w partii nadal
sprawował prezydent, kreując ją na klasyczną partię władzy. Siła LDPU ujawniła się
już podczas pierwszych wyborów parlamentarnych, których pierwsza tura odbyła się
25 grudnia 1994 r., natomiast druga 8 i 22 stycznia 1995 roku. Spośród 250
mandatów partia prezydencka zdobyła aż 238. Pozostałych 12 mandatów zdobyli
członkowie Partii Postępowo-Ojczyźnianej, której twórcą był Islam Karimow, a
która w 1992 r. przekształciła się w Narodowo-Demokratyczną Partię Uzbekistanu
Patrioci (Fidokorlar). 45 W zaistniałej sytuacji politycznej trudno więc mówić o
istnieniu systemu wielopartyjnego w Uzbekistanie, skoro jakakolwiek partia
opozycyjna nie ma realnego wpływu na władzę, jak również trudno mówić o
demokratycznym charakterze republiki, w której władza ustawodawcza i
wykonawcza została skupiona w ręku jednego człowieka – prezydenta I. Karimowa.
Scenę polityczną w latach 90. i na początku tego wieku uzupełniały:
Socjaldemokratyczna

Partia

Uzbekistanu

(Adolat),

Partia

Demokratyczna

Odrodzenie Narodowe Uzbekistanu (Millij Tiklanisz), Jedność Narodowa i
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Zgromadzenie Kultur Narodów Azji Centralnej. Oficjalnie Islam Karimow jest
gorącym zwolennikiem systemu wielopartyjnego: „(...) partie, różne organizacje
pozarządowe są głosem społeczeństwa... Realna wielopartyjność to konkurencja
poglądów, idei, to polityczna płaszczyzna rywalizacji partii i w tym także partii
opozycyjnych”.46 Jednak rzeczywistość polityczna odbiega od modelu kreowanego
w mediach przez prezydenta. Działalność partii opozycyjnych w stosunku do
prezydenta podlega rozlicznym ograniczeniom i utrudnieniom w dostępie do
społeczeństwa. Przykładem jest choćby dostęp do mediów, które nadzoruje
Państwowy Komitet ds. Prasy. Komitet posiada uprawnienia do rejestracji mediów –
prasowych, telewizyjnych i radiowych, udziela akredytacji dziennikarzom, a także
kontroluje ich działalność. Przewodniczącym Komitetu jest urzędnik w randze
ministra, a więc podlega władzy prezydenckiej, podobnie jak sam Komitet, który jest
nadzorowany przez prezydencką administrację. Jednym z organów podległych
Komitetowi jest Inspekcja Kontroli Państwowej, której celem działalności jest w
praktyce selekcja informacji publikowanych w mediach, czyli posiada uprawnienia
cenzorskie. Trzeba podkreślić, że wszelkie informacje publikowane w mediach mogą
pochodzić tylko ze źródeł oficjalnych, czyli rządowych. Dodatkowo w celu
ograniczenia partiom opozycyjnym działalności medialnej podległy prezydentowi
parlament uchwalił dekret, którego art. 3 zakazuje prowadzenia partiom politycznym
i ugrupowaniom społecznym realizującym cele polityczne prowadzenia działalności
wydawniczej. Skutkiem tego było przeniesienie druku opozycyjnych tytułów takich,
jak np. Erk (Wolność), poza granice Uzbekistanu. Problemem jednak jest i nadal
pozostaje ich legalna dystrybucja na terenie republiki.47
Konsekwencją systematycznego krępowania swobody działalności partiom
opozycyjnym było wykreowanie praktycznie systemu monopartyjnego, w którym
uzbecka wielopartyjność objawia się aktywnym uczestnictwem w życiu politycznym
5 partii proprezydenckich. Natomiast partie opozycyjne, jak Ruch Birlik (Jedność),
Demokratyczna Partia Erk (Wolność) czy Islamska Partia Odrodzenia zostały z
różnych przyczyn zdelegalizowane. Praktycznie jedyną rzeczywistą i bardzo dla
Karimowa niebezpieczną siłą opozycyjną są ruchy islamskich fundamentalistów
(przede wszystkim Islamska Partia Wyzwolenia), działające oczywiście nielegalnie i

46
47
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na ograniczonym obszarze (głównie Dolina Fergańska), ale mające wysokie lokalne
poparcie społeczne.48
W ciągu pierwszych lat po uzyskaniu niepodległości, I. Karimowowi udało
się stworzyć względnie stabilną scenę polityczną, głównie za sprawą marginalizacji
opozycji. Należy tu zwrócić uwagę, że istniejący układ polityczny opiera się nie na
stabilności sceny politycznej wypełnionej partiami o zróżnicowanym zabarwieniu,
ale na specyficznym porozumieniu między klanami:49


samarkandzkim (prezydenckim), na czele którego stoi Ismail Dżurabekow;



taszkenckim, na czele którego stoi szef prezydenckiej administracji Timur
Alimow;



fergańskim, który ma marginalne udziały we władzy centralnej;



karakałpakstańskim, chorezmańskim i surkaszańskim, mającymi znaczenie
lokalne.
Dopóki system ten funkcjonuje, dopóty utrzymana jest stabilność polityczna

Uzbekistanu. Jednak podobnie jak ma to miejsce w Kazachstanie, polityczna
niepewność pojawia się również i w tym przypadku – jest nim problem sukcesji.50
Chociaż kadencja I. Karimowa upływała w 1997 r. już w marcu 1995 r.
prezydent podjął próbę przedłużenia swojej kadencji o kolejne 5 lat, ale nie poprzez
przyspieszone wybory, tylko na drodze referendum. Według oficjalnych danych za
przedłużeniem kadencji zagłosowało 99.4% uczestników, przy frekwencji na
poziomie 99.6%.

51

Tak wysokie wyniki, bliskie 100%, budzą uzasadnione

podejrzenie o ich rzeczywisty przebieg i zgodność z demokratycznymi zasadami.
Kolejne referendum prezydenckie zostało ogłoszone przez prezydenta
Karimowa w styczniu 2002 roku. Oficjalnie Uzbecy zdecydowanie wypowiedzieli
się za przedłużeniem prezydentury Karimowa do grudnia 2007 roku.52 Dodatkowo I.
Karimow uzyskał nie tylko władzę na kolejną kadencję, ale wydłużył okres
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prezydentury z 5 do 7 lat. Dopiero w 2011 r. parlament, za zgodą prezydenta
przywrócił kadencję 5-letnią. 53 Wprowadzenie systemu referendalnego pozwoliło
Karimowi wyeliminować problem opozycji. W istocie rozbita opozycja nie miałaby
szans w wyborach, wobec braku dostępu do mediów i sprawowania pełnej kontroli
nad procesem wyborczym przez administrację prezydenta. Autokratyczna metoda
sprawowania władzy w republice ma jednak bardzo poważną wadę jaką jest z
pewnością problem płynnego przekazania władzy z zachowaniem istniejącego
międzyklanowego status quo, z jednoczesnym uniknięciem destabilizacji sceny
politycznej

na

skutek

potencjalnych

ambicji

politycznych

przywódców

proprezydenckich partii. Dodatkowym problemem jest poważne zagrożenie
związane z nasileniem radykalizmu islamskiego i próbami przejęcia władzy w
republice lub stworzenia autonomicznego państwa islamskiego. Prezydent Karimow
zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony islamskich ekstremistów, bowiem był
celem zamachów bombowych, których dokonali 16 lutego 1999 r. w Taszkencie, jak
również są odpowiedzialni za walki z siłami rządowymi w 1999 i 2000 r. w okręgu
batkeńskim.54
Celem zapobieżenia chaosowi w państwie po jego ustąpieniu, I. Karimow
podjął szereg kroków mających na celu ułatwienie przekazania W odpowiedzi
władzy z jednoczesnym zabezpieczeniem jej w rękach rodziny. W kwietniu 2003 r.
na mocy parlamentarnego dekretu prezydentowi został przyznany immunitet po
utworzeniu rządu, a dodatkowo przyjęto zmiany w konstytucji, które delegowały
część prezydenckich uprawnień władzy wykonawczej na premiera. Ponieważ w
praktyce oznaczało to zwiększenie niezależności rządu, Karimow uznał, że
potrzebuje bardziej powolnego mu premiera. W grudniu tegoż roku zdymisjonował
piastującego to stanowisko Utkira Sultanowa, a na jego miejsce mianował Szaukata
Mirzijojewa, wywodzącego się z klanu samarkandzkiego.55
U progu nowego tysiąclecia, wzmocniony zmianami w konstytucji i
ustawami prezydenckimi, które weszły w życie w latach 90. Islam Karimow
pogłębiał realizację swojej doktryny w polityce wewnętrznej: najpierw budowa
53
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stabilności wewnętrznej, później demokratyczne przemiany. W celu dalszej realizacji
pierwszego etapu tej polityki, a w istocie umacniania swojego jedynowładztwa, 9
stycznia 2000 r. I. Karimow wygrał kolejne wybory prezydenckie przytłaczającą
większością głosów, uzyskując 91.9% poparcie. Jego główny rywal do fotela
prezydenckiego, lider Fidokorlaru, A. Jalolow uzyskał zaledwie 4.2% głosów.56 Tak
znaczące poparcie społeczne, choć kontestowane przez obserwatorów z państw
demokratycznych, pozwoliło prezydentowi na podjęcie próby przedłużenia kadencji
prezydenckiej z konstytucyjnych pięciu do 7 lat, począwszy od kolejnej kadencji
prezydenckiej w 2005 r., w której zwycięstwo dotychczasowego prezydenta było
wręcz gwarantowane. Referendum odbyło się 27 stycznia 2002 r. i zgodnie z
przewidywaniami projekt prezydencki uzyskał większościowe, 92% poparcie
społeczne.57
Teoretycznie w 2002 r. prezydent Karimow zapewnił sobie spokojny okres
panowania, aż do 2012 r. i mógł rozpocząć drugi etap procesu transformacji –
reformy zmierzające do stopniowej demokratyzacji życia politycznego i społecznego
oraz przeprowadzenie koniecznych reform prorynkowych. Jednak w ciągu kolejnych
lat nie nastąpiły w Uzbekistanie zmiany oczekiwane przez zachodnie demokracje, co
przyczyniało się do coraz większej izolacji politycznej Uzbekistanu, ale też
ograniczeniu zainteresowania ze strony zachodnich inwestorów.
Dodatkowo

na

negatywne

postrzeganie

warunków

inwestycyjnych

wpłynęły wydarzenia z maja 2005 r., gdy w Adiżanie doszło do antyprezydenckiej
demonstracji mieszkańców krwawo stłumionej przez wojsko. Rozruchy zostały
zapoczątkowane, gdy grupa uzbrojonych ludzi wtargnęła do więzienia i uwolniła 23
lokalnych

biznesmenów

oskarżonych

o

przynależność

do

islamskich

fundamentalistów, a następnie zajęła budynek lokalnej administracji. W tym czasie
tysiące mieszkańców zebrało się w centrum miasta, wznosząc antyrządowe okrzyki.
W odpowiedzi siły bezpieczeństwa otworzyły ogień, zabijając oficjalnie 187 osób.58
Według nieoficjalnych źródeł liczba zabitych mogła sięgnąć nawet 800.
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– Unia Europejska nałożyła sankcje na republikę, obejmujące m.in. embargo na
handel bronią i zakaz wjazdu do UE dla 14 dygnitarzy uzbeckich.
Dopiero w 2007 r. prezydent Karimow wyraził zgodę na wpuszczenie
unijnej delegacji mającej zbadać rzeczywisty przebieg wydarzeń w Adiżanie oraz
jako gest dobrej woli złagodził wyroki dla kilku uzbeckich obrońców praw
człowieka.60 Warto zwrócić uwagę, że decyzja prezydenta jest zabiegiem mającym
na celu nie tylko poprawę stosunków z demokracji zachodnimi, ale również jest
sygnałem dla Uzbeków, zarówno zwolenników Karimowa, jak i jego oponentów, że
nie obawia się słabej i rozproszonej opozycji. Warto wspomnieć, że prezydent stara
się podtrzymywać możliwie pozytywne relacje z państwami zachodnimi, głównie
poprzez „gesty dobrej woli”, jak również ogłaszając co pewien czas kontynuację
procesu demokratyzacji państwa, m.in wzrost znaczenia roli partii politycznych,
liberalizację zasad gospodarczych czy liberalizację prawa prasowego, co miałoby
ułatwić funkcjonowanie mediom, również opozycyjnym.61
Małym krokiem na drodze do zmiany systemu władzy w republice było
przyjęcie przez parlament w marcu 2011 r. szeregu poprawek do konstytucji, wśród
których najważniejszą jest zwiększenie roli parlamentu, który zyskał prawo do
formowania rządu na podstawie większości parlamentarnej oraz ustanawiania
premiera, którego do tej pory wskazywał prezydent. Oczywiście z punktu widzenia
systemu władzy i struktury partyjnego podziału kluczowych ról politycznych,
wprowadzone zmiany miały znaczenie marginalne, przede wszystkim z uwagi na
fakt,

że

przytłaczająca

większość

parlamentarzystów

należała

do

obozu

proprezydenckiego. Bardzo ważna dla przyszłego problemu sukcesji może okazać
się poprawka dotycząca procedury przejmowania uprawnień głowy państwa, w
przypadku, gdy prezydent nie będzie w stanie sprawować swojej funkcji. Treść tej
poprawki zaproponował I. Karimow w listopadzie 2010 r., wskazując konieczność
uniknięcia potencjalnych niejasności w zapewnieniu ciągłości sprawowania
najwyższej władzy w państwie. Pełniący obowiązki prezydenta funkcję tę miałby
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sprawować przez okres 3 miesięcy, czyli do czasu rozpisania nowych wyborów
przewodniczący senatu.62
Konieczność przeprowadzenia reform prorynkowych i eliminacja etatyzmu
osłabiającego uzbecką gospodarkę mają znaczenie priorytetowe dla zapewnienia
dalszego rozwoju gospodarczego. W grudniu 2009 r. prezydent Karimow
zapowiedział walkę z oligarchami: „W naszym kraju nie będzie oligarchów. Jeśli
ktoś jeszcze tego nie pojął, niech weźmie to pod uwagę”.63 Efektem tego wystąpienia
była fala aresztowań dyrektorów fabryk, prezesów klubów piłkarskich, kierownictwa
największego bazaru hurtowego i szefostwa jednej z największych spółek jointventure. Niektórzy członkowie elity finansowej Uzbekistanu w obawie przed
aresztowaniem uciekli za granicę, a kierowane przez nich firmy zostały przejęte
przez nowych właścicieli. Trudno jednoznacznie ocenić przyczyny i cel tych działań
prezydenckich. Raczej mało prawdopodobną przyczyną czystek w sferze
gospodarczej jest dążenie I. Karimowa do stworzenia przejrzystego systemu
gospodarczego, a bardziej realna wydaje się walka ze rosnącymi w siłę elitami
biznesowymi, które w przyszłości mogłyby aktywnie włączyć się w walkę o władzę.
Można również przypuszczać, że celem prezydenta było wzmocnienie pozycji swojej
rodziny, zwłaszcza dwóch córek – Gulnary i Loli, które dzięki osłabieniu
konkurencji wzmocniły swoją pozycję w przyszłej walce o utrzymanie władzy w
rodzinie.64
Bezsprzecznie, w rzeczywistości politycznej Uzbekistanu, urzędujący
prezydent miał i wciąż ma wystarczająco silne poparcie, by wygrać z opozycją w
wyborach parlamentarnych i prezydenckich, a stosowane przez Karimowa metody
zmierzające do eliminacji opozycji miały na celu jedynie zapobieganie
potencjalnemu osłabianiu jego autokratycznej władzy. Utrzymanie silnej pozycji
politycznej pozostaje nadal dla Karimowa priorytetem w polityce wewnętrznej w
związku z nierozwiązanym problemem sukcesji. Brak jednoznacznego stanowiska
głowy państwa w tej sprawie w powiązaniu z pogarszającym się stanem zdrowia
skutkował zachwianiem wizerunku sceny politycznej Uzbekistanu jako monolitu,
którego fundamentem jest prezydent.
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Potwierdzeniem iluzorycznej stabilności podziału władzy w najwyższych
kręgach i zarazem potencjalnych konsekwencji nieuregulowanej sprawy sukcesji
były wydarzenie zapoczątkowane w marcu 2013 roku. Według informacji
niepotwierdzonych przez kancelarię prezydencką 19 marca prezydent Karimow miał
doznać poważnego w skutkach zawału. Choć oficjalnie informacja nie została
potwierdzona, nie została też zdementowana.
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Przez ponad tydzień od

domniemanego zdarzenia nie pojawiał się w życiu politycznym, a pierwszym
znaczącym przejawem prezydenckiej aktywności była wizyta w Moskwie w dniach
15-16 kwietnia. Zniknięcie prezydenta ze sceny politycznej i towarzyszące temu
pogłoski od braku zdolności do pełnienia obowiązków po śmierć przyczyniły się do
aktywizacji potencjalnych spadkobierców prezydenckiej schedy.66
Zaistniała sytuacja, w której rolę głównego rozgrywającego przejęła starsza
córka prezydenta Gulnar Karimowa, wyraźnie ukazała kruchość bloku władzy,
którego spoiwem jest autokratyczny system władzy Karimowa. Powrót prezydenta
do pełnienia roli wyłącznego przywódcy Uzbekistanu nie wygasił wewnętrznych tarć
w systemie okołoprezydenckich instytucji i urzędów. Głównym obszarem walk o
wpływy pozostaje resort bezpieczeństwa, którego znaczenie jest kluczowe dla
zapewnienia prezydentowi stabilności władzy i zarazem kontroli nad opozycją i
nastrojami społecznymi. Kluczowym obiektem nasilających się od marca ataków jest
wspomniana córka prezydenta Gulnar, która wydaje się być naturalnym
spadkobiercą ojcowskiej władzy, zważywszy na obecnie zajmowaną kluczową
pozycję w polityce i gospodarce Uzbekistanu. 67 Najbardziej zainteresowanym w
osłabieniu jej pozycji i zarazem najtrudniejszym człowiekiem do usunięciem przez
prezydenta jest szef Służby Bezpieczeństwa Narodowego (SNB) Rustam Inojatow.
To właśnie jemu przypisuje się autorstwo eskalacji działań wymierzonych w
osłabienie G. Karimowej, m.in. zamknięcie kontrolowanych przez nią kanałów
telewizyjnych i rozgłośni radiowych, aresztowanie jej kuzyna Akbarali Abdułłajewa
kontrolującego sektor gospodarczy w Dolinie Fergańskiej, a także kontrolę i
zamrożenie kont Forum Kultury i Sztuki Uzbekistanu, która była w istocie
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przykrywką dla działalności biznesowej Karimowej. 68 Działania Inojatowa jako
najbardziej zainteresowanego w osłabieniu pozycji córki prezydenta nie byłby jednak
dostatecznie skuteczne bez faktycznego poparcia prezydenta. Można wnioskować, że
postawa I. Karimowa wynikała przede wszystkim z wcześniejszych incydentów
związanych z Gulnar, która dopuszczała się publicznego ujawniania konfliktów
rodzinnych i podważania pozytywnego wizerunku prezydenta, a także przejawiała
zbyt silne ambicje polityczne zmierzające do jak najszybszego przejęcia fotela
prezydenckiego, czego potwierdzeniem była jej aktywna działalność przy okazji
wydarzenia z 19 marca 2013 roku. Należy zwrócić uwagę, że wraz z pogarszającym
się stanem zdrowia 76-letniego prezydenta, daje się coraz wyraźniej dostrzec
nasilenie walki o władzę, co jest zwiastunem nadciągającego kryzysu politycznego w
Uzbekistanie. Stabilność sceny politycznej oraz siła polityczna samego Karimowa69
będzie wystawiona na poważną próbę, jaką są zaplanowane w krótkich odstępach
wybory do izby niższej parlamentu w grudniu 2014 r., do senatu w styczniu 2015 r.
oraz prezydenckie w kwietniu 2015 roku. Początkowo wybory te miały się odbyć w
jednym terminie (w grudniu 2014 r. wraz z wyborami do władz lokalnych).70
21 grudnia 2014 r. odbyły się wybory do parlamentu. Zwyciężyła w nich
prezydencka Liberalno-Demokratyczna Partia Uzbekistanu, która zdobyła 52 ze 150
miejsc. Do parlamentu weszły też Demokratyczna Partia Uzbekistanu (36 miejsc),
Ludowo-Demokratyczna Partia Uzbekistanu Milly Tiklanisz (27 miejsc) i Partia
Społeczno-Demokratyczna Adolat (20 miejsc). Warto dodać, że pozostałych 15
miejsc zostało zarezerwowanych dla członków ruchów ekologicznych, co świadczy
o pozytywnym wzroście świadomości ekologicznej w republice. 71 Z kolei w
wyborach prezydenckich, które odbyły się 29 marca 2015 r. ponownie zwyciężył
urzędujący prezydent, uzyskując ponad 90% głosów.72
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Wyniki wyborów zdają się potwierdzać, że sytuacja polityczna w
Uzbekistanie, jakkolwiek daleka od standardów demokratycznych, zachowuje status
quo. Niemniej można spodziewać się wzrostu natężenia zakulisowych walk o
potencjalną schedę po prezydencie, co z kolei może skutkować chaosem
wewnętrznym w republice. Rozpad frakcji prezydenckiej na walczące ze sobą
ugrupowania przyniósłby dalsze osłabienie politycznej pozycji Uzbekistanu w
regionie. Bez wątpienia taka sytuacja zaktywizowałaby Kreml, któremu polityka I.
Karimowa sprawiała sporo problemów. Wprowadzenie przez Moskwę na najwyższe
stanowisko pożądanego kandydata ustabilizowałoby i wzmocniło wpływy rosyjskie,
przyczyniając się jednocześnie do utrwalenia autorytarnej władzy i dalszej eliminacji
wpływów amerykańskich i europejskich.

1.3. Kirgistan
Kirgistan jest najmniejszą i relatywnie słabo rozwiniętą gospodarczo republiką Azji
Centralnej, zwłaszcza w porównaniu do bogatych w surowce naturalne Kazachstanu
czy Uzbekistanu. Republika należy do najmniej stabilnych politycznie państw Azji
Centralnej, choć początkowo wydawało się, że to właśnie ona będzie modelowym
przykładem pozytywnych przemian politycznych i zacznie odgrywać wiodącą rolę w
implementacji norm demokratycznych w procedurach sprawowania władzy.
Na scenie politycznej Azji Centralnej, Biszkek jest jednoznacznie kojarzony
z prorosyjskimi sympatiami. Pomimo, że zarówno władze Kirgistanu, jak i
opozycyjni politycy pozostają pod silnym wpływem rosyjskiej polityki, brak jest
przejawów antyrosyjskich inklinacji. Wręcz przeciwnie, trudno byłoby znaleźć w
Kirgistanie ugrupowanie polityczne o antyrosyjskim a prozachodnim charakterze.
Silne wpływy rosyjskie nie oznaczają jednakże jednoznacznie rosyjskiego kierunku
w polityce zagranicznej i akceptacji dla wpływu Kremla na kształt polityki
wewnętrznej. Przejawem utrzymywania się rosyjskich wpływów w republice było
pozostawienie języka rosyjskiego jako oficjalnego języka urzędowego po uzyskaniu
niepodległości. Na żywotność języka rosyjskiego ma zapewne wpływ fakt, że Kirgizi
stanowią bardzo liczną nację migrującą czasowo za pracą na terytorium Rosji.73
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Pomimo silnych powiązań z Rosją, Kirgistan dość szybko przystąpił do
kształtowania zrębów niepodległej państwowości. Już w 1988 r. wśród
deputowanych Rady Najwyższej ZSRR pojawiły się głosy o zwiększeniu
niezależności Kirgiskiej SRR, której efektem była walka Kirgizów o przywórcenie
językowi ojczystemu statusu języka urzędowego. W sierpniu 1989 r. deputowani
Rady Najwyższej przyjęli ustawę, która nadawała językowi kirgiskiemu status
języka państwowego.74
Stopniowe budowanie niezależnej kirgiskiej tożsamości, przejawiało się w
przywracaniu tradycyjnych nazw kirgiskich miast, a także ustanowieniou kirgiskiej
flagi narodowej. 15 grudnia 1990 r. Rada Najwyższa Kirgiskiej SRR ogłosiła
deklarację suwerenności, a wobec braku negatywnych reakcji ze strony Kremla, 31
sierpnia 1991 r. uchwaliła deklarację niepodległości. Pierwszym prezydentem
niepodległej republiki, wybranym 27 października 1990 r. przez Radę Najwyższą,
został Askar Akajew, profesor Kirgiskiej Akademii Nauk. Od początku
kształtowania

niepodległej

państwowości

Kirgistan

miał

być

państwem

demokratycznym o ustroju republikańskim, co zostało zapisane w kontytucji
uchwalonej 5 maja 1993 roku.75 Początkowo więc wydawało się, że to najmniejsza z
republik Azji Centralnej i zarazem najbardziej uzależniona od Rosji będzie wzorcem
politycznych przemian demokratycznych i stabilności politycznej w tym regionie.
W 2005 r., po 14 latach od uzyskania niepodległości, iluzorycznej
demokracji i rządów prezydenta Akajewa, naznaczonych korupcją, pozaprawnymi
metodami działań, nepotyzmem i spadkiem jakości życia, doszło do pierwszego
przewrotu politycznego. Wybuch społecznego niezadowolenia w marcu 2005 r. był
następstwem pogłębiającego się kryzysu społeczno-ekonomicznego na trzech
płaszczyznach:76


kryzys gospodarczy, rosnąca pauperyzacja społeczna, wzrost przestępczość i
korupcji w sferach władzy;



niekorzystna umowa graniczna z Chinami z 2001 r., na mocy której 87 tys. ha
przygranicznych górzystych terenów przekazano stronie chińskiej;
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rosnący autorytaryzm władzy prezydenta Akajewa przy jednoczesnym braku
nacisków ze strony państw demokratycznych na zmianę modelu sprawowania
władzy.
W wyniku rewolucji tulipanów władzę w republice przejął Kurmanbek

Bakijew. K. Bakijew zyskał popularność poprzez społeczną kampanię, w której
obiecywał walkę z korupcją i podniesienie stopy życiowej społeczeństwa, co
przełożyło się na 89% poparcie w prezydenckich wyborach, które odbyły się 10
lipca. 77 Należy tu podkreślić, że choć obserwatorzy OBWE uznali je za legalne
(podobnie jak obserwatorzy WNP), to jednak mieli liczne zastrzeżenia, zwłaszcza do
systemu zliczania głosów.78
Początkowo prezydent Bakijew kreował się na bliskiego sojusznika Kremla,
uznając Rosję za najważniejszego partnera gospodarczego i politycznego dla
Kirgistanu, poddając nawet w wątpliwość celowość dalszego wydzierżawiania
Amerykanom bazy w Manas 79 . Wraz z upływem czasu Bakijew zaczął nabierać
dystansu wobec Rosji, a perspektywa utraty 16 mln dolarów rocznie z tytułu
dzierżawy Manas ostudziła chęć pozbycia się Amerykanów.80 Ostatecznie dopiero w
lutym 2009 r. prezydent Bakijew ogłosił decyzję o zamknięciu bazy, na co zapewne
miała wpływ udzielona przez Moskwę pomoc na rozwój gospodarczy w wysokości
2.15 mld USD, z czego 150 mln USD stanowił bezzwrotny grant, 300 mln kredyt bez
określania jego przeznaczenia, a pozostałe 1.7 mld USD miało finansować budowę
hydroelektrowni Kambar-Ata 1.81
Konflikt między Kremlem a Bakijewem zapoczątkowała nieoczekiwana
decyzja kirgiskiego prezydenta o przedłużeniu Stanom Zjednoczonym dzierżawy
bazy Manas. Decyzja ta była niewątpliwie podyktowana szczodrością Białego Domu,
który zgodził się na podniesienie opłaty za dzierżawę do 60 mln USD. Jeśli do tej
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kwoty dodać korzyści, jakie klan Bakijewa czerpał z dostaw do bazy (żywność,
paliwo) to trudno dziwić się, że Bakijew ugiął się pod presją. Warto tu podkreślić, że
na początku 2009 r. kirgiski parlament przegłosował usunięcie Amerykanów z
Manas, więc działania Bakijewa prowadziły do wzrostu opozycji parlamentarnej
wobec urzędu prezydenta.82
Aby jednak nie zrażać sobie Rosji, która już wypłaciła transzę 450 mln USD
z obiecanych 2.15 mld USD pomocy, oficjalnie dzierżawa dotyczyła nie bazy
wojskowej, ale Centrum Przewozów Tranzytowych. Reakcja Kremla była jednak
zaskakująco stonowana, a działania ograniczyły się do nacisków na Bakijewa o
zgodę na utworzenie drugiej bazy wojskowej w Osz, drugim co do wielkości mieście
republiki. W sierpniu 2009 r. doszło do podpisania wstępnego porozumienia w tej
sprawie między K. Bakijewem a prezydentem Rosji D. Miedwiediewem, a
ostateczna umowa miała być parafowana w listopadzie 2009 roku. Na kilka dni przed
upływem terminu podpisania umowy strona kirgiska ogłosiła utworzenie
wojskowego ośrodka szkoleniowego we współpracy z USA, które zobowiązały się
przekazać na ten cel 5.5. mln USD. Już wcześniej prezydent Bakijew próbował
bezskutecznie nakłonić Rosjan do zmiany lokalizacji bazy z Osz na obwód
batkeński.
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Tym razem reakcja Rosji była zdecydowanie ostrzejsza. Przede

wszystkim zablokowano wypłatę kredytu na realizację budowy hydroelektrowni, a
dodatkowo Rosja wprowadziła 100% cło eksportowe na produkty naftowe.
Wobec działań K. Bakijewa nie pozostały też bierne rosyjskie media, które
zaczęły publikować materiały obciążające nie do końca legalne interesy gospodarcze
klanu Bakijewa oraz kompromitujące samego prezydenta. Konsekwencją działań
rosyjskich było szybkie osłabienie pozycji Bakijewa i jednocześnie aktywizacja
silnej opozycji, która od marca 2010 r. regularnie przebywała z wizytami w Moskwie.
Zaostrzająca się sytuacja, w której opozycja wysuwała wobec prezydenta oskarżenia
o korupcję i nepotyzm, zakończyła się na początku kwietnia dwudniowymi
protestami społecznymi, które zmusiły prezydenta Kurmanbeka Bakijewa do
ustąpienia z zajmowanego stanowiska. 84 Kreml był do tego stopnia zadowolony z
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zaistniałych wydarzeń, że pojawiły się spekulacje o zakulisowym udziale Moskwy w
ich zapoczątkowaniu i eskalowaniu. Faktem jest, że chwiejąca się pozycja
kirgiskiego prezydenta spotkała się z bardzo silną i agresywną postawą rosyjskich
mediów, ale na bezpośrednie zaangażowanie Rosji w dalszy rozwój wypadków brak
jest jakichkolwiek dowodów.85
Faktem jest też, że już 7 kwietnia 2010 r. Moskwa pospiesznie oficjalnie
uznała nowy rząd w Kirgistanie z Rozą Otunbajewą, jako osobę pełniącą obowiązki
prezydenta. 86 Rosyjska skłonność do poparcia rządu Otunbajewej nie była jednak
wynikiem sympatii do nowej premier, ale kalkulacją – w przeciwieństwie do starej
władzy prezydenta K. Bakijewa, nowa władza wydawał się bardziej skłonna do
uwzględniania rosyjskich interesów w regionie. Punktem zapalnym w stosunkach
rosyjsko-kirgiskich był kontrakt, jaki zawarł prezydent Bakijew na wydzierżawienie
Amerykanom bazy lotniczej w Manas. Powstanie nowego rządu tymczasowego
otwierało więc przed Rosjanami szansę na kolejny etap walki o wyeliminowanie
Amerykanów z republiki. Jednocześnie Kreml popierając Otunbajewą kierował się
zasadą ograniczonego zaufania, czego potwierdzeniem było utrzymywanie
kontaktów z politycznymi oponentami aktualnego rządu.87
Obaleniu prezydenta towarzyszyły rozruchy na południu kraju, gdzie
ubodzy Kirgizi, popierający K. Bakijewa, zaatakowali lepiej sytuowanych Uzbeków,
którzy postrzegali Bakijewa jako zagrożenie dla swoich interesów handlowych.
Rozruchy zaczęły się późną nocą 10 czerwca od kłótni i bójki kilku grup mężczyzn,
a następnie rozprzestrzeniły się na całe Osz. W ciągu kolejnych kilku dni zamieszki
objęły Dżalalabad i obszar Kotliny Fergańskiej, która zawsze była silnym punktem
zapalnym w Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. W starciach w pierwszym
tygodniu zginęło według różnych źródeł od 393 do nawet 900 osób.88
Wobec braku możliwości zahamowania konfliktu przez lokalne siły
bezpieczeństwa, R. Otunbajewa zdecydowała się na wystosowanie prośby o pomoc
do Rosji, jednak prezydent D. Miedwiediew odmówił zaangażowania sił rosyjskich
w lokalnym konflikcie. Na decyzji Kremla zaważyła zapewne niechęć do włączania
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się w kolejny konflikt lokalny, który nie przyniósłby Rosji praktycznie żadnych
korzyści politycznych, a mógłby skutkować pogorszeniem wizerunku Kremla w Azji
Centralnej i przyczynić się do wzrostu nieufności do rosyjskiej polityki w
pozostałych republikach tego regionu. Trzeba jednak podkreślić, że decyzja
rosyjskich władz rzutowała też negatywnie na wizerunek Rosji jako państwa
kluczowego dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa regionalnego, zwłaszcza
że Kirgistan jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
(OUBZ).

89

Prezydent Medwiediew interwencję wojskową uzależnił od zgody

wszystkich członków OUBZ na jej podjęcie. W ciągu kolejnego tygodnia doszło do
dalszej eskalacji rozruchów90, w których zginęło ponad 1000 osób91, a pomimo tego
OUBZ nie była w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji, by zahamować rozruchy. 92
W tle tragicznych wydarzeń na południu kraju, Kirgistan borykał się też z
problemami w sferze politycznej. W październiku 2010 r. odbyły się wybory
parlamentarne, które miały być pierwszym testem dla nowego parlamentarnogabinetowego systemu sprawowania władzy. 93 Obalenie prezydenta Bakijewa 6
kwietnia 2010 r. 94 i krwawe rozruchy na południu kraju spowodowały, że żadna
opcja polityczna nie uzyskała decydującej przewagi w parlamencie. 95 Zwycięska
partia nacjonalistyczna Ata Żurt zdobyła 28 miejsc w parlamencie, a najsłabsza
Republika 19 mandatów.96
W zaistniałej sytuacji, pomimo przejęcia przewodniej roli w państwie przez
akceptowaną na Kremlu i popularną w społeczeństwie R. Otunbajewą i pomimo
upływu półtora miesiąca od wyborów parlamentarnych republika nadal pozbawiona
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była rządu. Do parlamentu weszło pięć ugrupowań, z których trzem udało się
stworzyć koalicję (Socjaldemokratycznej Partii Kirgistanu (SDPK), Ata Meken i
Republika). Należy podkreślić, że wyniki wyborów parlamentarnych oraz przejście
do opozycji partii Ata Żurt, która uzyskała najwięcej głosów oraz trzeciej pod
względem liczby głosów partii Ar Namys nie było dobrą prognozą dla
długookresowej stabilności politycznej w Kirgistanie. Szczególnie pozostawanie
poza koalicją Ata Żurt, mającej tradycyjnie silne poparcie na południu kraju, rodziło
zagrożenie pogłębiającym się separowaniem południowego regionu państwa od
rządu centralnego i wzrostem niepokojów społecznych.97
Prezydent powierzył misję tworzenia rządu najsilniejszej partii koalicyjnej –
SDPK, jednak ta próba zakończyła się fiaskiem, a z trudem zawiązana koalicja
rozpadła się. 98 Jej miejsce zajęła nowa koalicja, w której Ata Meken została
zastąpiona przez Ata Żurt, a misję tworzenia rządu otrzymała Republika, na czele
której stał Omurbek Babanow. 20 grudnia 2010 r. parlament poparł nową koalicję i
skład rządu, na czele którego stanął lider SDPK Ałmazbek Atambajew. Konglomerat
partyjny nowego rządu nie wróżył jego stabilności, bowiem tworzyły go siły
reformatorskie, dążące do rozliczenia władzy Bakijewa (Republika) z siłami
nacjonalistycznymi, będącymi u władzy za rządów Bakijewa i oczywiście nie
zainteresowanymi w dogłębnym badaniu politycznej przeszłości poprzedniej
władzy.99
30 października 2011 r. odbyły się wybory prezydenckie, ktore wygrał
dotychczasowy premier Ałmazbek Atambajew, uzykując w I turze ponad 62%
głosów.100 Atambajew pokonał zdecydowanie 15 pozostałych kandydatów, z których
najlepszy, ponad 14% wynik uzyskali były przewodniczący parlamentu Adachan
Madumarow i wystawiony przez Ata Żurt Kamczibek Taszijew.101 Obaj przegrani
kandydaci nie uznali wyniku wyborów, twierdząc że zostały sfałszowane.
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Oskarżenia te nie zostały jednak poparte żadnymi dowodami, ani też żaden z
obserwatorów OBWE nie wysunął wątpliwości co do rzetelności wyborów.102
W sierpniu 2012 r. nastąpił kolejny zwrot polityczny – upadł rząd premiera
Omurbeka Babanowa. Przyczyną upadku był rozpad kruchej koalicji czterech partii,
z której dwie przeszły do opozycji: Ata Meken i Ar Namys. Lider pierwszej z nich
wystąpił z wnioskiem o wotum nieufności wobec premiera oskarżając go o przyjęcie
łapówki od tureckiego biznesmena realizującego kontrakt na budowę wieży kontroli
lotów w Manas. Wniosek poparła Ar Namys, której lider, Feliks Kułow,
argumentował niską skutecznością rządu w realizacji polityki gospodarczej i
odwołanie członka Ar Namys ze stanowiska dyrektora

jednej z agencji

państwowych, co zostało potraktowane jako złamanie umowy koalicyjnej. Jedną z
przyczyn upadku rządu upatrywano również w utracie poparcia prezydenckiego.
Prezydent Atambajew obawiał się rosnącej popularności Republiki, partii premiera
Babanowa, co w obliczu zbliżających się wyborów na mera Biszkeku mogło
zagrozić dominacji prezydenckiej SDPK. Potwierdzeniem przypuszczeń, że upadek
rządu był początkiem zakulisowych rozgrywek przedwyborczych w Biszkeku było
aresztowanie pod zarzutem korupcji członka opozycyjnego Ata Żurt, Narimana
Tiulejewa, który sprawował funkcję mera stolicy za prezydentury Bakijewa i wciąż
cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców.103
Nie chcąc dopuścić do kolejnego kryzysu politycznego, 27 sierpnia
prezydent Atambajew powierzył zadanie sformowania nowego rządu Żantoro
Satybaldijewowi, dotychczasowemu szefowi Administracji Prezydenta. 104 3 września
zawiązała się nowa koalicja, której trzonem została SDPK, a większości
parlamentarnej dopełniły Ata Meken i Ar Namys. W dwa dni później nowy rząd
uzyskał prawie całkowite poparcie parlamentu (2 głosy przeciw, 111 za).105
Wprowadzony w 2010 r. w Kirgistanie parlamentarny system powoływania
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zapobiegającym ryzyku długotrwałego kryzysu politycznego. Sprawnie przebiegło
też osiągnięcie kompromisu przy podziale władzy – cztery ministerstwa obsadzono z
puli premiera, dwa z puli prezydenckiej, a pozostałych 12 rozdysponowały między
sobą frakcje parlamentarne (6 przypadło SDPK, a po 3 dwóm pozostałym
koalicjantom). W odróżnieniu od poprzednika, nowy premier posiadał bogate
doświadczenie w piastowaniu stanowisk państwowych, począwszy od mera Osz w
latach 2000-2001, po stanowisko ministra transportu i konkurencji w rządzie
Atambajewa. Ponadto pozostając poza strukturami partii koalicyjnych (choć
uważany za człowieka SDPK) był postrzegany jako premier kompromisowy i
akceptowalny przez wszystkie ugrupowania polityczne. Z kolei opozycja zarzuca
Satybaldijewowi korupcję, jak choćby zniknięcie 200 mln dolarów przy budowie
drogi Biszkek-Osz i nielegalne operacje z cementem, które ostatecznie doprowadziły
do usunięcia Satybaldijewa ze stanowiska gubernatora obwodu oszyńskiego.106
Opozycyjne

oskarżenia

pod

adresem

nowego

premiera

stanowiły

kontynuację problemu korupcji w najwyższych kręgach władzy podnoszonego już w
poprzednich latach.107 Definitywną walkę z korupcją zapowiadały władze w 2010 r.
po upadku prezydenta Bakijewa, ale efekty podjętych działań okazały się skromne.
Skalę problemu korupcji obrazuje pozycja republiki w rankingu Transparency
International z 2011 r., w którym Kirgistan został sklasyfikowany na 164 pozycji na
183 przeanalizowane państwa.108
Walka z korupcją stała się też wygodną przykrywką w celu eliminacji
niewygodnych dla władzy przeciwników politycznych. O takie działania oskarżano
prezydenta Atambajewa w związku z aresztowaniami Narimana Tjulejewa, byłego
mera Biszkeku i członka opozycyjnego Ata Żurt oraz Rawszana Sabirowa, ministra
ds. społecznego rozwoju. Pierwszy z wymienionych miał stanowić zagrożenie dla
prezydenckiego kandydata w wyborach na mera Biszkeku, natomiast aresztowanie
Sabirowa było postrzeganie jak próba odwrócenia uwagi od politycznego aspektu
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zatrzymania Tjulejewa.109 Sąd skazał Narimana Tjulejewa na 11 lat więzienia oraz
konfiskatę całego mienia.110 20 listopada na wniosek Biura Prokuratora Generalnego
wydano nakaz zatrzymania opozycjonisty Achmatbeka Keldibekowa, w związku ze
śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Państwowym Funduszu Socjalnym oraz
Służbie Podatkowej, którymi kierował kilka lat wcześniej. Keldibekow odrzucił
oskarżenia, stwierdzając że są one „politycznie umotywowane”. Zdaniem ekspertów
i analityków politycznych – Walentyna Bogatyriewa i Johana Engvalla,
aresztowaniami objęto wyłącznie polityków będących aktualnie w opozycji, a sam
proces walki z korupcją jest tak prowadzony, aby nie naruszył funkcjonujących
schematów korupcyjnych w kręgach obecnej władzy.111
Kolejny korupcyjny skandal miał miejsce w październiku 2013 r. w związku
z porozumieniem zawartym w 2003 r. pomiędzy rządem republiki a kanadyjską
spółką Canterra, eksploatującą kopalnię złota w Kumtor, będące głównym źródłem
dochodów budżetowych Kirgistanu. 25 października Biuro Prokuratora Generalnego
wysunęło oskarżenia korupcyjne przeciwko byłemu ministrowi ekologii i finansów
oraz byłemu wicepremierowi o przyjęcie korzyści majątkowych od Canterry w
zamian za zawarcie korzystnej dla koncernu umowy na eksploatację kopalni złota.
Ian Atkinson, prezes Canterry, określił oskarżenia jako spekulacje, podkreślając brak
jakichkolwiek dokumentów mogących stanowić przesłankę do podejrzeń o korupcję.
Pomimo tego, korupcyjne zarzuty postawiono wspomnianym dwóm byłym
ministrom, trzem rządowym ekspertom, parlamentarzyście, synowi byłego
prezydenta Akajewa, Aidarowi i byłemu premierowi Tanajewowi. Rzeczywista
szansa na skazanie któregokolwiek z oskarżonych była od początku niewielka,
zważywszy że prokuratura miała tylko 2 miesiące na zgromadzenie dowodów,
bowiem wraz z końcem roku upływał dziesięcioletni okres przedawniania w
sprawach o korupcję. Ponadto prokuratura przyznała, że straciła swoje wszystkie
archiwa w pożarze budynku podczas antyprezydenckich rozruchów w kwietniu 2010
roku.112
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Pomimo zapowiadanych po raz kolejnych reform gospodarczych, które
skutkowałyby ograniczeniem korupcji, nepotyzmu i wzrostem poziomu życia
Kirgizów, rząd Satybaldijewa nie spełnił pokładanych w nim społecznych nadziei.
Konsekwencją zaniedbań kolejnego rządu w sferze gospodarczej była pogarszająca
się sytuacja życiowa Kirgizów, która doprowadziła w czerwcu 2013 r. do wybuchu
protestów na północy i na południu kraju. Siła rozruchów oraz bierność władz
lokalnych wobec wydarzeń stanowiły wyraźny dowód na słabość rządu centralnego i
jego niezdolność do zapewnienia długookresowej stabilności politycznej i
gospodarczej w republice. Praktycznie jedyną przyczyną, dla której rząd utrzymywał
się przy władzy jest brak silnej, zintegrowanej opozycji, która byłaby w stanie
wykorzystać społeczne niezadowolenie do przejęcia władzy, a przynajmniej
doprowadzenia do dymisji rządu.113
W marcu 2014 r. wobec nasilających się ataków opozycji na rząd i wyjście
z koalicji partii Ata Meken, premier Satybaldjew podał się do dymisji. Źródłem
ataków na premiera była wspomniana sprawa podejrzenia o korupcję w 2010 r., a
także podkreślana przez lidera Ata Meken, Omurbeka Takajewa, nieudolność rządu
w kwestii zapewnienia państwu 67% udziałów w kopalni złota w Kumtor. 114
Prezydent Atambajew zasugerował objęcie urzędu premiera przez dotychczasowego
wice premiera Dżomarta Otorbajewa, będącego oficjalnie członkiem Ata Meken, a
faktycznie wydającego się być poza intrygami politycznymi i nieformalnymi
powiązaniami gospodarczymi. Decyzja prezydenta o poparciu kandydatury
Otorbajewa wynikała niewątpliwie z poparcia, jakiego wicepremier udzielał
prezydentowi w sprawie Kumtor (podział po 50% udziałów), włączenia republiki do
rosyjskiej Unii Celnej, a także sprzedaży KurgyzGaz rosyjskiemu Gazpromowi.115
Ostatecznie, 3 kwietnia parlament 103 głosami „za” na 120 deputowanych
zatwierdził Otorbajewa na stanowisku premiera.116
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Na permanentny brak stabilności politycznej Kirgistanu nakłada się też
słabość władzy centralnej w regionie południowym i północnym, których
posłuszeństwo jest uzależnione od pochodzenia prezydenta (Bakijew pochodził z
południa, a po jego obaleniu władzę przejęły elity z północy). Potwierdzeniem braku
faktycznej władzy Biszkeku na południu republiki jest fakt, że w Osz rządził
odwołany w 2010 r. mer Melis Myrzachmatow, współodpowiedzialny za eskalację
rozruchów etnicznych w czerwcu 2010 r. 117 Protesty społeczne, targające republiką z
różnym nasileniem od 2010 r., spowodowały m.in. zatrzymanie działalności kopalni
złota w Kumtor, co negatywnie odbiło się na i tak słabej sytuacji finansowej
państwa.118
Kolejny kryzys polityczny miał miejsce we wrześniu 2013 r., tuż przed
otwarciem jesiennej sesji kirgiskiego parlamentu. Media ujawniły istnienie planu
destabilizacji państwa przez opozycję, który publicznie ujawnił Erlanbek Omuralijew.
Według zeznań opozycjonisty między 8 a 10 września zaplanowane zostały masowe
wystąpienia z blokadą dróg włącznie, a także wrzucenie otrutych cyjankiem ryb do
rzeki Naryn, by wywołać panikę wśród miejscowej ludności. Zdaniem opozycji cała
historia była wykreowana przez służby specjalne na potrzeby koalicji rządzącej,
dzięki czemu uwaga opinii publicznej mogłaby zostać choć na pewien czas
odwrócona od istotnych problemów gospodarczych w Kirgistanie, a dodatkowo
obciążyć winą za problemy opozycję. Stanowisko opozycji wydaje się być bliższe
prawdy, zważywszy, że niecały rok wcześniej miało miejsce aresztowanie liderów
pozostającej w opozycji do prezydenta Atambajewa partii Ata Żurt. Kamczybek
Taszyjew, Sadyr Żaparow i Talant Mamytow zostali oskarżeni o próbę zamachu
stanu i skazani na kary od 1 do 1.5 roku więzienia. 119 W istocie zarzut ten dotyczył
sforsowania parkanu otaczającego siedzibę prezydenta i bójkę z ochroną. Po wyjściu
z więzienia wszyscy trzej liderzy zostali pozbawieni mandatów parlamentarnych, co
obok skazania Tulejewa za korupcję na 11 lat więzienia i zmuszeniu do opuszczenia

117

118
119

Myrzakmatow został po raz kolejny usunięty ze stanowiska mera Osz 5 grudnia 2013 r. przez
premier Satybaldijewa (w 2012 ponownie oficjalnie objął ten urząd po wygranych wyborach).
Myrzakmatow po raz kolejny nie poddał się decyzji premiera, a eskalujący konflikt między władzą
centralną w Biszkeku a lokalną w Osz może skutkować destabilizacją na południu kraju. Źródło: R.
Gortat, Jak pozbyć się mera Osz, „Nowa Europa Wschodnia”, www.new.org.pl/2013-1214,jak_pozbyc_sie_mera_osz.html [dostęp: 15.12.2013].
Ibidem.
R. Gortat, U progu gorącego sezonu politycznego, „Nowa Europa Wschodnia”,
www.new.org.pl/2013-09-09,u_progu_goracego_sezonu_politycznego.html [dostęp: 01.08.2014].

67

kraju dwóch innych parlamentarzystów – Kurmanbeka Osmonowa i Nurlana
Sulajmanowa, praktycznie zmarginalizowało aktywność Ata Żurt w parlamencie.120
W kwietniu 2014 r. pojawiła się nowa forma opozycyjnej aktywności –
Narodowy Ruch Opozycyjny, którego celem było zorganizowanie demonstrantów
przeciwko obecnej władzy. Na czele Ruchu stanął niezależny parlamentarzysta
Rawszan Dżejenbekow. W pierwszej kolejności utworzono centralę w Biszkeku, a
następnie terenowe oddziały w Osz, Dżalalabadzie i Karakoł. Demonstracja, która
odbyła się w Biszkeku miała charakter pokojowy, ale i tak doszło do zatrzymania
około 200 jej uczestników, którzy wyszli poza wyznaczony obszar demonstracji.
Demonstranci wysuwali m.in. hasła renegocjacji umowy w sprawie kopalni w
Kumtor,

zatrzymanie

wyprzedaży

żywotnych

dla

kirgiskiej

gospodarki

przedsiębiorstw rosyjskim inwestorom, ustąpienia prezydenta ze stanowiska,
rozwiązania parlamentu oraz zwolnienia Keldibekowa. Inicjatywa, jakkolwiek
potrzebna i wskazująca na istnienie demokratycznych elementów w systemie władzy
w Kirgistanie, nie dysponowała jednak siła zdolną do kształtowania rzeczywistości
politycznej. Przede wszystkim Ruchowi brak było poparcia w parlamencie, a
ponadto kontrolowane przez państwo media ukazały jego działalność w bardzo
negatywnym świetle.121
W

długiej

perspektywie,

konsekwencją

pogarszającej

się

sytuacji

gospodarczej państwa, degradacji finansów publicznych, a nade wszystko braku
zdolności władzy do kontroli nad całym terytorium republiki może przyczynić się do
zaostrzenia formy protestów społecznych i kolejnej rewolucji, a w skrajnym
przypadku nawet prób przejęcia władzy lokalnej przez polityków takich, jak
wspomniany mer Osz Melis Myrzachmatow. Kirgistan stoi więc przed realną, choć
być może odległą jeszcze perspektywą rozpadu na okręgi autonomiczne, co
dodatkowo skomplikuje i tak już złożony problem zapewnienia bezpieczeństwa i
stabilności w regionie Azji Centralnej.
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Żaparow po wyjściu z więzienia, został zmuszony do opuszczenia Kirgistanu i osiadł w Mińsku.
Źródłem nacisku była informacja jakoby samochód, w którym podczas rozruchów w Osz
przetrzymywano jako zakładnika gubernatora prowincji, Emila Kaptagajewa, należał do siostry
Żaparowa. Z kolei Taszyjew został zmuszony do milczenia i wycofania się z polityki po tym, jak
jego nastoletni syn został zatrzymany za drobne przestępstwo. Źródło: J. Payaz, Kyrgyzstan’s
President Announces 2014 as Year of Stenghtening Statehood, „Central Asia – Caucasus Analyst”
Vol. 16 No. 04, 16 February 2014, s. 19.
A. Sabyrbekov, National Opposition Rallies in Kyrgyzstan, „Central Asia – Caucasus Analyst”
Vol. 16 No. 08, 23 April 2014, s. 24-25.
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1.4 Tadżykistan
Tadżykistan jest obok Kirgistanu najsłabiej rozwiniętą i najuboższą republiką Azji
Centralnej – według danych Banku Światowego w 2012 r. 38% Tadżyków żyło
poniżej progu ubóstwa. 122 Zamieszkująca republikę ludność tadżycka jest blisko
spokrewniona z Irańczykami oraz Afgańczykami i do czasu utworzenia Tadżyckiej
Radzieckiej Republiki Ludowej posługiwała się perskimi pismem hieroglificznym,
zastąpionym cyrlicą na rozkaz Kremla.123
Proces rozkładu władzy radzieckiej skutkował, podobnie jak miało to
miejsce z różnym nasileniem w innych republikach Azji Centralnej, aktywizacją
partii komunistycznej w kierunku dokonania reform ustrojowych. W przypadku
Tadżykistanu rządząca partia nie uzyskała społecznego poparcia, pomimo
podejmowania działań zmierzających do zyskania społecznej sympatii (m.in. uznanie
języka tadżyckiego jako języka państwowego). Społeczne niezadowolenie i braku
poparcia dla Komunistycznej Partii Tadżykistanu (KPT) doprowadził do aktywizacji
opozycji, która zainicjowała w lutym 1990 r. demonstracje w stolicy republiki,
Duszanbe. Wobec relatywnej słabości sił opozycyjnych KPT zareagowała na
wystąpienia społeczne w typowy dla rządów komunistycznych sposób –
wprowadzeniem stanu wyjątkowego, który obowiązywała do stycznia 1991 r.
Ostateczny rozpad Związku Radzieckiego rad skłoniło KPT do podjęcia decyzji o
ogłoszeniu suwerenności. 9 września 1991 r. Tadżykistan ogłosił niepodległość,
zmieniając jednocześnie oficjalną nazwę na Republika Tadżykistanu.124
Charakter polityczny i system sprawowania władzy został określony w
przyjętych przez tadżycki parlament ustawach, wśród których do najważniejszych
należały O organizacjach społecznych, O religii i organizacjach religijnych, O
partiach politycznych oraz O samorządach w miastach i na wsi. Przyjęte uchwały
określały Tadżykistan jako państwo funkcjonujące zgodnie z zasadami prawa
międzynarodowego i pluralizmu politycznego i religijnego, z zapewnieniem
swobody funkcjonowania podmiotów politycznych i organizacji społecznych.125
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G. Voloshin, Dim Security Prospects Ahead?, „The Diplomat”, December 03, 2013.
E. Wysocka, Z kim będzie kolegować się Tadżykistan?, „Nowa Europa Wschodnia”,
www.new.org.pl/2012-04-03,z_kim_beda_kolegowac_sie_tadzykowie.html [dostęp: 08.05.2012].
Z. Cierpiński, Ustrój polityczny Tadżykistanu, „Portal Spraw Zagranicznych”, www.psz.pl/tekst38441/Ustroj-polityczny-Tadzykistanu [dostęp: 18.10.2014].
Sh. Ismailov, System polityczny i uwarunkowania jego rozwoju, w: Tadżykistan. Historiaspołeczeństwo-polityka, pod red. T. Bodio, Elipsa, Warszawa 2002, s. 232-233.
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Zbiór uchwał parlamentarnych określał ogólne zasady funkcjonowania
państwa i zarazem stanowił bazę do prac nad konstytucją. 6 września parlament
uchwalił pierwszą Konstytucję niepodległej republiki, którą naród przyjął w drodze
referendum 6 listopada 1994 r. Konstytucja Tadżykistanu stanowiła konglomerat
ładu polityczno-ustrojowego wypracowanych przez państwa demokratyczne z
elementami pozostałości struktur postradzieckich i widocznymi wpływami tradycji
państwowych Azji Centralnej.126
System władzy ustawodawczej został ostatecznie ukształtowany w
znowelizowanej Konstytucji z 1999 r., która ustanawiała izbę wyższą parlamentu
Madżlisi Milli (Zgromadzenie Narodowe) składające się z 33 deputowanych.
Spośród nich 23 jest wybieranych w tajnym głosowaniu na okres 5 lat przez
reprezentantów organów administracji z 5 okręgów, a pozostałych 8 powołuje
prezydent. Niższa izba parlamentu – Madżlisi Namodżandagan (Zgromadzenie
Reprezentantów) liczy 63 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, w
głosowaniu bezpośrednim i anonimowym, przy czym 41 posłów wybieranych jest w
okręgach jednomandatowych, a 22 z list partyjnych.127
Faktyczny system sprawowania władzy przez prezydenta Rahmonowa
pozostaje daleki od założeń demokratycznych. Podobnie, jak w przypadku
pozostałych republik poradzieckich w Azji Centralnej prezydent sprawuje władzę
autokratyczną, podejmując działania zmierzające do eliminacji opozycji lub co
najwyżej wykreowania opozycji fasadowej. Wszelkie przejawy aktywności
naruszającej

stabilność

władzy

prezydenta

spotyka

się

z

bezwzględnym

traktowaniem ze strony służb mundurowych państwa. Forma rządów stała się zresztą
przyczyną konfliktu wewnętrznego w latach 1992 – 1997, którego zakończenie miało
przynieść korektę kursu politycznego prezydenta Rahmonowa, uwzględniającą
podział władzy i dopuszczenie opozycji do urzędów. W praktyce w ciągu kolejnych
lat E. Rahmonow systematycznie dławił opozycję, doprowadzając tym m.in. do
cyklicznych starć w Dolinie Raszt i Kotlinie Fergańskiej.128
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Sh. Ismailov, P. Załęski, System organów władzy państwowej w: Tadżykistan. Historiaspołeczeństwo-polityka, pod red. T. Bodio, Elipsa, Warszawa 2002, s. 243-244.
T. Bodio, T. Mołdawa, Constitutional Reforms in Central Asia States, Elipsa, Warszawa 2009, s.
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Szerzej o stopniowym ograniczaniu opozycji przez Rahmonowa w: K. Kanunov, Tajikistan After
Reconciliation: 17 Years Without War or Peace, „Central Asia – Caucasus Analyst” Vol. 16 No.
14, 05 August 2014, s. 22-24.
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Przykłady działań prezydenckich wymierzonych przeciwko opozycji i
wszelkim przejawom dążeń do demokratyzacji kraju można mnożyć. Liczne są
również przypadki ograniczania dostępu do opozycyjnych stron internetowych lub
zawierających krytykę polityki rządu. Wobec silnej cenzury radia i telewizji to
właśnie internet pozostaje głównym źródłem informacji nie modyfikowanych przez
administrację rządową.129 Niestety, popularność tego medium wśród ludności nadal
jest znikoma według danych Internet World Stat dostęp do internetu miało zaledwie
około miliona Tadżyków na 7.9 mln zamieszkujących republikę. 130 Często też
dochodzi do blokowania portali i stron internetowych, zwłaszcza przed ważnymi
świętami i wydarzeniami państwowymi. Warto podkreślić, że Państwowa Służba
Komunikacji, będąca odpowiednikiem polskiej KRRiT, nie konsultuje swoich
decyzji z dostawcami internetu, blokując i odblokowując strony internetowe czy
nawet sieci komórkowe bez żadnego uzasadnienia.131
Silna

władza

prezydencka,

choć

krytykowana

za

brak

reform

demokratycznych i autorytarny system sprawowania władzy jest koniecznością dla
utrzymania jedności państwa. Wynika to ze specyfiki Tadżykistanu, który w istocie
jest konglomeratem regionów, w których władzę sprawują „klany”, przychylne, bądź
pozostające w opozycji wobec prezydenta. Począwszy od 1992 r. cztery największe
„klany” – chodżencki, pamirski, kulabski i garmski, pomimo oficjalnie zawartego
pokoju w 1997 r. nadal walczą o przejęcie władzy w republice.132
Struktura regionalna do pewnego stopnia odzwierciedla podziały etniczne
(Uzbekowie w Sogdzie, narody pamirskie w GBOA), religijne (szyici i sunnici), a
także historyczne i ekonomiczne (zróżnicowanie w rozwoju gospodarczym). Walka
„klanów” o supremację i podział wpływów stała się bezpośrednią przyczyną
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W marcu 2014 r. Tadżycki Państwowa Służba Komunikacji na mocy decyzji administracyjnej
zakazał działalności Radia Ozodi (Wolność), które podawało niejednokrotnie informacje
sprzeczne z prezentowanymi w oficjalnych mediach rządowych. Źródło: O. Salimov, Tajikistan
Blocks radio Ozodi Wensite, „Central Asia – Caucasus Analyst” Vol. 17 No. 04, 04 March 2014, s.
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medium Asia-Plus. Źródło: O. Salimov, Free Media Struggles in Tajikistan, „Central Asia –
Caucasus Analyst” Vol. 17 No. 12, 02 July 2014, s. 26-27.
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wybuchu wojny domowej w 1992 r., na co z kolei nałożyło się spolaryzowanie
społeczeństwa pod względem narodowościowym i religijnym.133
Starcia zbrojne, które zapoczątkowały okres pięcioletniej wojny domowej
były poprzedzone konfrontacją polityczną pomiędzy Islamską Partią Odrodzenia
Tadżykistanu (IPOT) i Demokratyczną Partią Tadżykistanu (DPT) a pozostającymi u
władzy komunistami. Żądanie delegalizacji KPT oraz ustąpienia pełniącego funkcję I
Sekretarza i zarazem prezydenta Kahara Machkamowa przez IPOT i DPT rozbiło
jedność partii komunistycznej, której część członków poparła żądania opozycji. W
rezultacie na 24 listopada 1991 r. wyznaczono wybory prezydenckie, w których
główną

rolę

Rahmonow

134

odgrywali:

przedstawiciel

komunistycznej

opozycji

Emomali

, Rahmon Nabijew i kandydat zjednoczonej opozycji pod nazwą

Związek Sił Demokratycznych Dawlat Chudonazarow. Zwycięzcą wyborów został R.
Nabijew, uzyskując 58% głosów.135
Objęcie urzędu przez R. Nabijewa okazało się równoznaczne z dążeniem do
eliminacji opozycji z życia politycznego. Jednak pomimo przegranej w wyborach,
opozycja okazała się na tyle silna, że skutecznie wystąpiła przeciwko nowej władzy,
aktywizując zarówno swoich członków i sympatyków, jak i tę część społeczeństwa,
która z niechęcią odnosiła się do przedłużenia władzy komunistów (m.in.
przedstawiciele biznesu czy nawet starej nomenklatury partyjnej). Zaostrzające się
demonstracje przeciwników i zwolenników nowej władzy skłoniły R. Nabijewa do
sięgnięcia po rozwiązania siłowe i ogłoszenie 5 maja 1992 r. stanu wyjątkowego.136
Wbrew oczekiwaniom nie doprowadziło to do wygaszenia konfliktu, ale do jego
zaostrzenia i to pomimo początkowego przyjęcia przez prezydenta żądania opozycji
zdymisjonowania przewodniczącego Rady Najwyższej Kendżajewa. Walki zostały
zapoczątkowane w czerwcu 1992 r. na prowincji, jako efekt waśni „klanowych” i do
października 1992 r. objęły praktycznie cały obszar republiki.137
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Po ustąpieniu ze stanowiska prezydenta Nabijewa we wrześniu 1992 r.
najwyższą władzę w państwie aż do listopada 1994 r. sprawował przewodniczący
Rady Najwyższej. 6 listopada odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał E.
Rahmonow uzyskując 58% głosów przy 95% frekwencji i pokonując jedynego
rywala – Abdulmalika Abdułładżanowa, wywodzącego się z klanu chodżenckiego i
powiązanego z R. Nabijewem.138 W 1995 r. odbyły się wybory parlamentarne, które
umocniły frakcję prezydencką – 31.25% mandatów uzyskali szefowie administracji
państwowej różnych szczebli, 27.98% dyrektorzy zakładów pracy i przewodniczący
sowchozów i kołchozów, 23.89% byli komendanci polowi i bojownicy Frontu
Narodowego, a 5.86% przedstawiciele biznesu.139
Klęska wyborcza opozycji i praktycznie rozbicie jej struktur zahamowały na
pewien czas proces pokojowych negocjacji, które toczyły się równolegle z
działaniami zbrojnymi. 27 czerwca 1997 r. E. Rahmonow jako szef rządu republiki i
Said Abdullo Nuri jako przedstawiciel Opozycja Zjednoczonych Tadżyków
podpisali w Moskwie wspólny protokół, który określał zasady ustanowienia pokoju.
Porozumienie pokojowe było efektem starań nie tylko rządu i opozycji, ale również
aktywnego pośrednictwa ONZ i OBWE, a także państw sąsiednich. Warto podkreślić,
że wypracowany proces pokojowy został rekomendowany przez uczestniczące w
nim organizacje międzynarodowe jako model dla rozwiązywania konfliktów w
innych krajach. 140 Na mocy zawartych porozumień pokojowych między władzą a
opozycją, ugrupowania opozycyjne miały zagwarantowane 30% stanowisk w
administracji rządowej, przy czym do struktur opozycyjnych wliczono też
komendantów polowych. W ciągu kolejnych lat prezydent Rahmonow kontynuował
jednak politykę stopniowej eliminacji opozycji, co w końcu doprowadziło do
zwrócenia się Górnobadachszańskiego Obwodu Autonomicznego (GBOA) przeciw
władzy prezydenckiej. Na konflikt polityczny w tym najbardziej niezależnym od
Duszanbe okręgu nałożyły się też konflikty pomiędzy grupami przestępczymi, które

138

139

140
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sprawują w tym regionie faktyczną władzę, mając w dodatku silne poparcie lokalnej
społeczności.141
W 2007 r. E. Rahmonow rozpoczął walkę z działającą legalnie islamską
opozycją – głównie Islamską Partią Odrodzenia, polegającą na zamykaniu meczetów
(głównie w Duszanbe) na podstawie niespełniania nowo ustanowionych wymogów
rejestracyjnych. Ponadto imamowie zostali zobligowani do uzyskania licencji na
nauczanie religii, co wymaga zdania państwowego egzaminu z wiedzy religijnej.
Prezydent Rahmonow dążył też do ograniczenia liczby meczetów na drodze
administracyjnej, określając ustawowo proporcję między liczbą meczetów a liczbą
mieszkańców. Decyzje E. Rahmonowa spotkały się ze sprzeciwem środowisk
muzułmańskich, a działacze Islamskiej Partii Odrodzenia – Mohammad Szarif
Himmatzoda, Muhiddin Kabiri i Chodżiakbar Turadżonzoda, wystosowali nawet
oficjalny protest do prezydenta.142 Bez wątpienia prezydenckie działania wymierzone
w islamską opozycję miały na celu umocnienie autorytarnej władzy prezydenta i jest
kolejnym etapem eliminacji sił mogących w przyszłości zagrozić jedynowładztwu
prezydenta

Rahmonowa.

Należy

jednak

zauważyć,

że

eskalacja

działań

wymierzonych w islamską opozycję, a pośrednio uderzająca we wszystkich
tadżyckich muzułmanów prowadziła w krótkim czasie do wzrostu nastrojów
antyrządowych w społeczeństwie, jak również przyczynić się do większej
popularności skrajnych ruchów islamskich.
Po atakach na armię tadżycką islamskiej opozycji w 2010 r. w Dolinie Raszt
prezydent podjął działania zmierzające do ograniczenia aktywizacji ruchów
muzułmańskich, zwłaszcza wśród młodzieży. 6 sierpnia 2011 r. weszła w życie
ustawa o odpowiedzialności rodziców za wychowanie i edukację dzieci, która w
znaczący sposób

ograniczała angażowanie się Tadżyków do lat 18 w

zorganizowanym życiu religijnym, czyli np. członkostwo w organizacjach
religijnych.143 O skali restrykcyjności tej ustawy świadczy choćby zakaz wstępu do
meczetów osobom niepełnoletnim (poniżej 18 roku życia) w dni inne, niż uznane za
państwowe święto religijne. Ustawę skrytykowała oczywiście muzułmańska
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opozycja parlamentarna, która posiada jednak tylko 2 mandaty, co w praktyce
marginalizuje jej udział w życiu politycznym kraju.144
Wprowadzenie wspomnianej ustawy przy praktycznie braku społecznego
sprzeciwu jest zaskakujące w kraju, w którym 90% społeczeństwa stanowią
muzułmanie, a więc wyznawcy religii, która w sposób dość ortodoksyjny nakazuje
przestrzeganie zasad życia religijnego. Ustawa dotyczy oczywiście wszystkich
wyznań, ale w największym stopniu uderza właśnie w większość wyznania
muzułmańskiego. Wprowadzenie tak restrykcyjnej ustawy ingerującej w życie
religijne obywateli odzwierciedla z pewnością obawy prezydenta Rahmona o wzrost
znaczenia społecznego islamskiej opozycji, a także dążenie do eliminacji zagrożenia
ze strony islamskiego radykalizmu, który przenika z terytorium Afganistanu. Za
pośrednictwem ustawy prezydent ma nadzieję na zahamowanie werbunku młodych
Tadżyków

do

islamskich

organizacji,

które

mogą

stać

się

zalążkiem

zorganizowanego terroryzmu. Temu samemu celowi służy też wprowadzenie
utrudnień w wydawaniu zezwoleń na wyjazdy młodzieży tadżyckiej do
zagranicznych szkół koranicznych.145
Prezydent Rahmon stara się utrzymać jedność państwową i sprawować
kontrolę na całym terytorium republiki, co jednak jest sprawą bardzo trudną wobec
słabości militarnej i finansowej państwa. Podobne problemy mają również ościenne
państwa m.in. Uzbekistan (Kotlina Fergańska), Kirgistan (Osz, Kotlina Fergańska)
czy Afganistan. Przyczyną konfliktów lokalnych w republice są zarówno islamscy
ortodoksi, jak i dobrze zorganizowane grupy przestępcze, żyjące z przemytu
narkotyków z sąsiedniego Afganistanu.
Problem grup przestępczych jest pozostałością wojny domowej z lat 19921997, w której wielu z obecnych przywódców organizacji kryminalnych i lokalnych
kacyków pełniło rolę komendantów polowych sił pozostających w opozycji do
prezydenta Rahmonowa. Szczególne znaczenie na mapie niezależności okręgów od
Duszanbe ma Górski Badachszan, którego tadżycką część stanowi wspomniany
okręg GBOA. Należy podkreślić, że okręg ten jest zamieszkany w zdecydowanej
większość przez ludność należącą do grupy etnicznej Pamirów i będącej szyickimi
muzułmanami, podczas gdy praktycznie reszta obszaru republiki jest zamieszkała
144
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przez ludność wyznania sunnickiego. Te różnice etniczne i religijne dodatkowo
pogłębiają rozdźwięk między tadżycką władzą centralną w Duszanbe a
Badachszanem.146
Faktyczny brak kontroli władz centralnych nad częściami terytorium
republiki ujawnił się w sierpniu 2010 roku. Wydarzenia, które wykazały
niestabilność sytuacji wewnętrznej w republice zapoczątkowała ucieczka grupy 25
przeciwników prezydenta ze ściśle strzeżonego więzienia w Duszanbe. Wśród
uciekinierów byli znani opozycjoniści, jak również sympatycy ruchu islamskiego.147
Niedługo po tym wydarzeniu, 3 września doszło do samobójczego zamachu
bombowego na posterunek Komitetu do Walki z Przestępczością Zorganizowaną w
Chodżencie, w którym zginęły co najmniej 2 osoby, a kilkanaście zostało rannych.
Kolejnym etapem fali przemocy było zabicie 25 młodych żołnierzy tadżyckich w
zasadzce w Dolinie Raszt, a 6 października zginęło kolejnych co najmniej 27
żołnierzy elitarnej jednostki Alfa w katastrofie prawdopodobnie zestrzelonego
helikoptera. 148 Rząd przypisał ataki Islamskiemu Ruchowi Uzbekistanu (IRU),
którego działalność jest wymierzona przede wszystkim w rząd Uzbekistanu. W
istocie za ataki na wojsko tadżyckie przyznała się nieznana grupa Dżamaat
Ansarullah, która prawdopodobnie była powiązana z grupami islamskimi
Północnego Kaukazu. Na oficjalnej konferencji prezydent Rahmon nie wykluczył
jednak możliwych powiązań tego ugrupowania z IRU. Dowodem na zaangażowanie
IRU w zamachy miało być samobójstwo w Isfarze wdowy po byłym komendancie
IRU, zabitym w 2006 r. Ostatecznie IRU wzięło na siebie odpowiedzialność za atak
w Dolinie Raszt, choć wielu lokalnych analityków uważało, że za działania przeciw
armii są odpowiedzialni lokalni ekstremiści islamscy, luźno powiązani z IRU. 149
Wydaje się, że wskazywanie winnego krwawych wydarzeń w postaci IRU miało
przede wszystkim na celu ukazanie światu zagrożenia islamskim terroryzmem, co
usprawiedliwiałoby działania władz mające na celu eliminację zagrożenia, a co z
kolei mogłoby stanowić przykrywkę dla likwidacji opozycji. Można też
przypuszczać, że uczynienie
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międzynarodowej grupy terrorystycznej miało na celu pozyskanie przez rząd
republiki pomocy finansowej i militarnej w ramach walki z terroryzmem.
Nie ulega wątpliwości, że zbrojne wystąpienia w Dolinie Raszt były
inicjatywą byłych bojowników z okresu wojny cywilnej, rozczarowanych rządami
prezydenta Rahmona. Wśród oficjalnie oskarżonych znaleźli się Mirzohuj
Achmadow, Abdullo Rahimow, znany jako Mullo Abdullo i Alowadin Dawlatow,
znany jako Ali Bedak. W 1997 r. Abdullo odmówił zgody na ratyfikację
porozumienia pokojowego i zbiegł do Afganistanu, a jego udział w wydarzeniach w
Raszt są kontynuacją walki z rządem. Z kolei udział Ali Bedaka miał być zemstą za
aresztowanie jego brata, aktywnego działacza Islamskiej Partii Odrodzenia
Tadżykistanu. Należy podkreślić, że ataki islamskich radykałów na wojsko są
wynikiem prowadzonej od maja 2009 r. akcji pacyfikacyjnej w Dolinie Raszt, której
oficjalnym celem była walka z przemytem narkotyków, a nieoficjalnie mówiło się o
ostatecznej likwidacji opozycji.150
W lipcu 2012 r. armia tadżycka rozpoczęła operację wojskową w okręgu
GBOA, której celem była eliminacja grup przestępczych. 151 Akcja pacyfikacyjna
była bezpośrednim następstwem zamordowania gen. Abdullo Nazarowa, szefa
obwodowej służby bezpieczeństwa. 152 Efekty prowadzonych działań potwierdziły
niską jakość bojową tadżyckich sił zbrojnych i brak zdolności administracji
prezydenta do sprawowania kontroli nad całym obszarem kraju. Po trzech dniach
walk w rejonie stolicy obwodu Chorogu, wobec braku zdolności sił rządowych do
przełamania oporu zorganizowanych grup przestępczych doszło do zawieszenia
broni.153 Dążąc do stopniowego wygaszania konfliktu biuro prokuratora generalnego
ogłosiło amnestię dla wszystkich, którzy brali udział w walkach i dobrowolnie
oddadzą broń. Akcja przyniosła pewien skutek, bowiem w okresie od 25 lipca do 20
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grudnia mieszkańcy Chorogu i okolicznych wiosek oddali łącznie 325 sztuk broni, w
tym 105 sztuk AK-47 (Kałasznikow).154
Brak faktycznego przejęcia kontroli w GBOA przez siły rządowe i nieudana
pacyfikacja zbrojnych grup przestępczych nie wygasiły pełzającego konfliktu, ani
nie wyeliminowało przestępczych fundamentów lokalnej władzy. Po kolejnym
starciu lokalnych grup zbrojnych z siłami bezpieczeństwa w maju 2014 r. prezydent
Rahmon wysłał doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Szerali Hairulojewa do
Chorogu, by jak najszybciej wyjaśnić sytuację. Natomiast przewodniczący lokalnego
rządu w GBOA Szodikon Jamszedow otrzymał bezpośredni rozkaz od prezydenta
użycia wszelkich środków w celu ustabilizowania sytuacji.155
Oficjalnie o zabójstwo Nazarowa oskarżono Toliba Aiombekowa oraz trzy
inne osoby, wszystkie powiązane ze sobą działalnością opozycyjną w okresie wojny
domowej. Należy nadmienić, że zamordowany generał był również działaczem
opozycji, który otrzymał swoje stanowisko w ramach wspomnianych porozumień
pokojowych. Oczywiście działania prezydenckie są postrzegane w GBOA jako
kolejny przejaw porachunków z opozycją, ale prawdą jest, że wszystkie wspomniane
osoby były powiązane z działalnością przestępczą i na tym tle doszło między nimi do
konfliktu i w konsekwencji zastrzelenia Nazarowa.156
Na zaostrzenie sytuacji w GBOA wpływają też kontakty lokalnej
społeczności z zachodnimi wysłannikami. Prezydent Rahmon obawia się, że
przenikanie idei demokratycznych, jak również ideologiczne wsparcie państw
zachodnich może zapoczątkować wydarzenia, jakie miały miejsce w Kijowie na
początku 2014 r., a w konsekwencji nie tylko osłabieniem, ale wręcz obaleniem jego
władzy.
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niestabilnym GBOA przejawiają się w zatrzymywaniu i aresztowaniu osób, które
przybywają do tego regionu z państw demokratycznych, pomimo że w istocie nie
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angażują się we wspieranie jakichkolwiek ruchów politycznych.

158

Kontakty

zachodnich przedstawicieli z lokalną społecznością posłużyły prezydentowi
Rahmonowi do oskarżenie Zachodu o dążenie do destabilizacji w GBOA, co może
prowadzić do całkowitej destabilizacji państwa. Oficjalne stanowisko władz
tadżyckich poparły rosyjskie media prokremlowskie. Ponadto w mediach tadżyckich
pojawiły się ostrzeżenia, że kontakty delegatów UE z opozycyjnymi działaczami
tadżyckimi mogą doprowadzić do wydarzeń jakie rozegrały się na kijowski Majdanie.
Do bezpośredniego oskarżenia UE i NATO o dążenie do zaostrzania niepokojów w
Chorogu posunął się wpływowy parlamentarzysta i były doradca prezydenta Amirkul
Azimow. Co ciekawe, nie przeszkadza to zarazem w oficjalnym popieraniu polityki
UE i NATO dla zachowania stabilności w regionie, a zwłaszcza działań
antyterrorystycznych w Afganistanie.159
Choć prezydent Rahmon oficjalnie dąży do zapewnienia stabilności
wewnętrznej, co w praktyce jest równoznaczne ze wzmocnieniem swojej władzy, i
wydaje się zdawać sobie sprawę ze słabości militarnej swoich sił zbrojnych, to
jednak w 2005 r. zmusił rosyjskie wojska zabezpieczające granicę tadżycko-afgańską
do opuszczenia kraju. Wycofanie wojsk rosyjskich oznaczało w istocie przyzwolenie
na nieskrępowany rozwój nielegalnego handlu, głównie afgańskim opium, który
stanowi główne źródło dochodów lokalnych grup przestępczych, ale też i
społeczeństwa.
W październiku 2012 r., podczas wizyty prezydenta W. Putina w Duszanbe
podpisano dwie umowy, z których w jednej określono zasady stacjonowania wojsk
rosyjskich na terytorium Tadżykistanu, a w drugiej warunki pomocy Rosji dla
tadżyckiej agencji ds. walki z narkotykami. Pierwsza z umów zakończyła etap
niepewności, co do dalszych losów rosyjskiej obecności wojskowej w republice,
bowiem okres dzierżawy baz wojskowych upływał w 2014 roku. Na mocy nowej
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umowy obecność rosyjskiej 201 dywizji przedłużono do 2042 r. z możliwością
prolongaty tego terminu za porozumieniem stron. Na mocy drugiej umowy Rosja
przyznawała pomoc w wysokości 5 mln USD na działalność tadżyckiej agencji
antynarkotykowej, w tym profesjonalne szkolenie jej pracowników.160
Bardzo istotnym hamulcem rozwoju gospodarczego Tadżykistanu jest
problem korupcji i nepotyzmu. Klan prezydencki tradycyjnie znalazł silne
umocowanie w gospodarce. W sferze wpływów rodziny prezydenta Rahmona
znalazła się najcenniejsza dla tadżyckiej gospodarki huta aluminium TALCO, której
produkcja stanowi 75% całego eksportu republiki.
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Skrajnym przejawem

prezydenckiego nepotyzmu było zatrudnienie 16-letniej córki na stanowisku
prezenterki telewizyjnej i powierzenie 22-letniemu synowi członkostwa w radzie
miejskiej Duszanbe, funkcji szefa Związku Młodzieży Tadżykistanu i szefa agencji
promującej biznes, a w 2013 r. mianował szefem Państwowej Administracji
Celnej.162
Poziom korupcji w Tadżykistanie jest tak wysoki, że według Corruption
Perceptions Index z 2011 r. republika została sklasyfikowana na 152 miejscu spośród
182 uwzględnionych państw.163 Skutkiem wszechobecnej korupcji i nepotyzmu jest
postępująca zapaść gospodarcza i niski poziom zagranicznych inwestycji, co zmusza
miliony Tadżyków do emigracji za pracą do Rosji. Skalę migracji obrazuje struktura
PKB, w której 40% stanowią przekazy przesyłane swoim rodzinom przez Tadżyków
pracujących za granicą. Dogłębna korupcja obejmuje praktycznie każdą dziedzinę
życia w Tadżykistanie: lekarzy, policję, służby graniczne, administrację państwową,
szkolnictwo

wyższe,

bankowość.
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realizowanym programie walki z korupcją, skoro powołane do tego celu
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ministerstwo do walki z korupcja jest uważane za jeden z najbardziej
skorumpowanych wyższych urzędów administracji państwowej.164
Niestabilna sytuacja wewnętrzna Tadżykistanu, silna opozycja ze strony
grup przestępczych i niezdolność władzy do kontroli nad całym terytorium republiki
może skutkować poważnymi konsekwencjami dla całego regionu Azji Centralnej.
Bez zagranicznego wsparcia militarnego, czy to rosyjskiego czy ze strony NATO,
jak również finansowego celem przeprowadzenia niezbędnych reform w sferze
militarnej i gospodarczej (tu głównym partnerem pozostają Chiny), prezydent E.
Rahmon może utracić zdolność do utrzymania jedności terytorialnej republiki.
Szczególnie wyraźnym zagrożeniem wydaje się być stworzenie na obszarze Górnego
Badachszanu szyickiej republiki, co zapewne spotkałoby się z poparciem ze strony
Iranu, w którym szyicki islam jest religią panującą. Z drugiej strony szyicka
republika byłaby celem ataków afgańskich talibów, którzy są ortodoksyjnymi
sunnitami. W konsekwencji konflikt o charakterze religijnym mógłby ogarnąć cały
region Azji Centralnej, przyczynić do zaostrzenia konfliktu w Kotlinie Fergańskiej,
wzrostu napięć na tle religijnym w Kazachstanie i całkowitego zdestabilizowania
politycznego oraz gospodarczego Tadżykistanu i Kirgistanu.

1.5 Turkmenistan
Turkmenistan jako jedyna z pięciu poradzieckich republik pozostaje poza
strukturami Szanghajskiej Organizacji Współpracy, starając się zachować możliwie
dużą niezależność polityczną i kierunkując polityczne wysiłki na rozwój
gospodarczy.
Stopniowe osłabienie Związku Radzieckiego i niezdolność Kremla do
wywierania presji na republiki azjatyckie skutkowało rozluźnieniem więzów
spinających republiki rad z Moskwą. Destabilizacja politycznych układów stanowiła
pożywkę dla ruchów niepodległościowych we wszystkich republikach związkowych.
Jednak w przypadku Turkmenistanu ruchy niepodległościowe nie były ani silne ani
skonsolidowane, bowiem rządząca Komunistyczna Partia Turkmenistanu i stojący na
jej

czele

Sapamurat

Nijazow

byli

reprezentantami

niezwykle

silnie

konserwatywnego nurtu politycznego. W październiku 1990 r. Rada Najwyższa
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Turkmenistanu przyjęła ustawę o ustanowieniu urzędu prezydenta i rozpisała wybory,
które odbyły się w dniu 27 października. Jedynym kandydatem był w nich S.
Nijazow. Nadal jednak Turkmnistan pozostawał republiką związkową, pomimo
przyjętej w styczniu 1990 r. Deklaracji o państwowej suwerenności Turkmeńskiej
SRR, która kreowała podwaliny dla ogłoszenia niepodległości.165 Władze republiki
zachowały się wstrzemięźliwie, nie przeszkadzając puczystom propagowania
niepodległości, a pomimo tego pucz nie obudził w społeczeństwie nastrojów
niepodległościowych. Dopiero 27 października 1991 r. parlament proklamował
niepodległość Turkmenistanu, poprzedzoną ogólnokrajowym referendum w dniu 26
października,
niepodległością.

w

którym

166

ponad

94%

obywateli

opowiedziało

się

za

18 maja 1992 r. parlament uchwalił pierwszą konstytucję

niepodległej republiki, nad którą prace trwały od końca 1991 r.167 Nowa konstytucja
zastępowała Konstytucję Turkmeńskiej SRR z 1978 r.168
Konstytucja określiła ustrój republiki jako przystający do standardów
demokratycznych, ale zarazem delegowała znaczną część władzy na rzecz
prezydenta, przy jednoczesnej marginalizacji roli parlamentu. Najwyższym organem
władzy została Rada Ludowa Turkmenistanu (Chałk Masłachaty), którą tworzą
prezydent, parlamentarzyści, ministrowie, Przewodniczący Sądu Najwyższego,
Przewodniczący

Najwyższego

Sądu

Gospodarczego,

gubernatorzy prowincji, merowie miast

i

Prokurator

Generalny,

osad pełniących role

centrów

administracyjnych. Na czele Rady stoi prezydent, wybierany na 5 lat w wyborach
powszechnych. Władzą ustawodawczą pozostawał parlament (Medżilis), który
tworzy 50 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na trwającą 5 lat
kadencję.169
Od chwili odzyskania niepodległości Turkmenistan był postrzegany jako
republika o najbardziej autorytarnym systemie rządów w Azji Centralnej. Prezydent
Nijazow wprowadził nie tylko brutalne zasady w funkcjonowaniu życia politycznego,
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ale również kult jednostki (Turkmenbasza – Ojciec Wszystkich Turkmenów)
czerpiąc wzorce z systemu stalinowskiego. Istnienie politycznej opozycji było już od
końca lat 80. co najmniej trudne wobec opresyjnego systemu politycznego, co w
konsekwencji

doprowadziło

do

silnego

rozdrobnienia

i

izolacji

ruchów

opozycyjnych. Demonstracje, jakie miały miejsce w 1988 i 1989 r. w Aszchabadzie
nie miały stricte politycznego charakteru, bowiem były wywołane rosnącym
bezrobociem i podwyżkami cen. Antyrządowa demonstracja o politycznym
wydźwięku miała miejsce w stolicy 12 maja 1995 r. i zgromadziła tysiące ludzi
domagających się rozpisania wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Relatywnie
rzadkie wystąpienia społeczne i polityczne wynikają z faktu, że w 1992 r. rząd
wprowadził bezwzględny zakaz rejestracji ruchów opozycyjnych przez okres
kolejnych 6 lat, który jednak obowiązywał aż do śmierci S. Nijazowa w 2006 r.170
W konsekwencji w niepodległym Turkmenistanie funkcjonowała w istocie
tylko jedna partia – Komunistyczna Partia Turkmenistanu, którą przemianowano na
Demokratyczna Partię Turkmenistanu. Nie zmienił się również lider partii, którym
od 1985 r. nieprzerwanie pozostawał S. Nijazow. W tak nieskomplikowanej
rzeczywistości politycznej Turkmenistanu zwycięzcą pierwszych powszechnych
wyborów prezydenckich, które odbyły się 22 czerwca 1992 r. został I Sekretarz
Nijazow, uzyskując 95.5% głosów przy 99.8% frekwencji.171 Praktycznie od chwili
objęcia funkcji prezydenta Nijazow realizował swoją wizję polityki „sułtanatu”.
Eliminacja

opozycji,

otaczanie

poplecznikami

i

bezwzględnie

oddanymi

aparatczykami przyczyniło się do wykreowania władzy autorytarnej na niespotykaną
nawet jak na standardy Azji Centralnej skalę. Potwierdzeniem tego zjawiska jest
choćby zwołanie w 1994 r. ogólnonarodowego referendum, które legitymowało
przedłużenie kadencji prezydenckiej Nijazowa do 2002 r., a w 1999 r. Chałk
Masłachaty zniósł konstytucyjne ograniczenie liczby sprawowanych kadencji i
zarazem mianował S. Nijazowa prezydentem dożywotnio.172
S. Nijazow zadbał też o uzyskanie społecznego mandatu dla sprawowanej
przez siebie dożywotnio funkcji na drodze referendum, w którym uzyskał poparcie
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99.9% przy frekwencji 99.9%.173 Również wybory parlamentarne na kolejne 5-letnie
kadencje (1994, 1999 i 2004) wygrywała wobec braku opozycji Demokratyczna
Partia Turkmenistanu i proprezydenccy zwolennicy skupieni w Ruchu Odrodzenia
Narodowego (Galkynysz).174
Rządy prezydenta Nijazowa cechowały się bezwzględną eliminacją
wszelkich form potencjalnego zagrożenia dla sprawowanej władzy oraz izolowaniem
kraju od wpływów zewnętrznych, co upodabniało modelu władzy do stalinowskiego.
Przeciwnicy polityczni S. Nijazowa mogli się spodziewać, że w przypadku
przegranej stracą nie tylko pozycję i zostaną zmarginalizowani, ale z dużym
prawdopodobieństwem stracą też życie. W istocie autorytarny system rządów
prezydenta Nijazowa ograniczał się do stolicy i okolicznych obszarów, natomiast
znaczne obszary republiki znajdowały się pod kontrolą klanów, częściowo
powiązanych

więzami

plemiennymi,

a

częściowo

nieformalnymi

więzami

ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi. Podobnie jak w przypadku innych
republik Azji Centralnej, klany determinowały układ sił, a więc i podział władzy, i
decydowały o stabilności polityczno-ekonomicznej państwa. Nijazow dążył więc do
takiego wzmocnienia swojej władzy, aby objąć nią również prowincje i regiony, w
których klany odgrywały pierwszoplanową rolę. W tym celu rozwinął silny system
delegowania władzy do ośrodków regionalnych, przy jednoczesnej reorganizacji
patronatu i łańcucha powiązań lokalnych, tworząc zależność: więcej prezydenckiej
przychylności i przekazywanej władzy w zamian za większe korzyści dla swojej
władzy (lojalność).175
21 grudnia 2006 r. prezydent S. Nijazow nagle zmarł i w kręgach
najwyższej władzy pojawiła się pustka, która mogła zwiastować destabilizację
polityczną i eskalację walki o sukcesję między różnymi koteriami. Jednak
sprawująca bezwzględną władzę za kulisami oficjalnej polityki tajna policja
namaściła na nowego prezydenta Gurbunguły Berdymuchamedowa. Wybór
Berdymuchamedowa, sprawującego urząd wicepremiera, był zapewne częściowym
zaskoczeniem, bowiem od kilku lat na sukcesora urzędującego prezydenta
namaszczano jego 39-letniego (w chwili śmierci ojca) syna Murata, który mieszkał
173
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za granicą. Zgodnie z turkmenistańskim prawem schedę po prezydencie aż do
wyborów przejmuje przewodniczący parlamentu, czyli w okresie przejściowym
obowiązki prezydenckie powinien pełnić Owezgeldi Atajew. Atajew został jednak
usunięty ze stanowiska i aresztowany, a parlament dodatkowo stwierdził, że funkcję
prezydenta (nawet tymczasową) może pełnić tylko osoba zamieszkująca w kraju, co
pozwoliło wykluczyć z wyścigu o władzę syna Nijazowa.176
Termin wyborów prezydenckich został wyznaczony na 11 lutego 2007 r.,
choć dla wszystkich zaangażowanych w politykę w Turkmenistanie i obserwatorów
z zewnątrz było oczywiste, że będą one jedynie formą legitymizacji władzy G.
Berdymuchamedowa. W walce o fotel prezydencki stanęło, oprócz pełniącego
obowiązki prezydenta, pięciu kandydatów nominowanych przez większość
parlamentarną.

W

wykreowanej

sytuacji

politycznej

zwycięstwo

G.

Berdymuchamedowa było gwarantowane i potwierdzało jego absolutną dominację
na scenie politycznej.177
Śmierć przywódcy autokratycznie rządzonego kraju, w dodatku zasobnego
w surowce naturalne i mającego ważne geopolitycznie położenie geograficzne
zaktywizowała strony zainteresowane – Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, a także
Iranu – w pozyskaniu przychylności nowego przywódcy Turkmenistanu. Rola
Turkmenistanu w regionie zaczęła dynamicznie wzrastać wraz z odkryciami złóż
gazu i rozpoczęciem ich eksploatacji. Pozostająca na uboczu regionalnej polityki i
gospodarczo

zmarginalizowana

republika

nagle

znalazła

się

w

sferze

zainteresowania i strategicznego planowania politycznego Rosji, Chin i państw
zachodnich. Jednak Turkmenbasza, choć zdawał sobie sprawę z konieczności
zacieśniania gospodarczych powiązań, nie był skłonny do nawiązywania
politycznych relacji, które mogłyby przyczynić się do uznania republiki za sferę
wpływów którejkolwiek ze stron zaangażowanych w polityczny podział Azji
Centralnej.
Pomimo dynamicznego rozwoju gospodarczego, który daje republice
prymat w regionie, sytuacja społeczna nie kształtuje się równie optymistycznie.
Warto jednak zwrócić uwagę, że klimat na styku władzy i społeczeństwa ulega
poprawie, i to pomimo symptomów zmian w kierunku demokratyzacji życia
politycznego w kraju. Potwierdzeniem tych pozytywnych zmian jest bez wątpienia
176
177
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kształtowanie nowej formy dialogu władzy ze społeczeństwem, która zwyczajowo w
państwach autokratycznych ma charakter siłowy. W przypadku Turkmenistanu,
wiosną i latem 2012 r. oraz w lutym 2013 r. doszło do szeregu protestów, w których
pracownicy domagali się wypłaty zaległych wynagrodzeń. 178 Ku zaskoczeniu
opozycji wynagrodzenia zostały dość szybko wypłacone i obyło się bez interwencji
policji, pacyfikacji protestujących i aresztowań. Co ciekawe, problem rozwiązano na
drodze pokojowej, niezależnie od tego czy protestowali robotnicy zatrudnieni przy
realizacji inwestycji prywatnych (hotel w kurorcie Azawa) czy publicznych (most na
Amu-Darii). Bez wątpienia zmiana zasad postępowania władzy w obliczu
społecznego niezadowolenia jest związana z założeniami polityki gospodarczej G.
Berdymuchamedowa, ukierunkowanej na industrializację i wzrost poziomu
zamożności społeczeństwa. 179 Realizacja tego postulatu wiąże się ze stworzeniem
korzystnego klimatu dla potencjalnych inwestorów, a to z kolei jest powiązane z
pozytywnym postrzeganiem republiki (a przynajmniej kierunków zmian) przez
organizacje propagujące humanitaryzm i demokrację.
Starający się o członkostwo w Światowej Organizacji Handlu Turkmenistan
pomimo delikatnej korekty kursu w polityce wewnętrznej nadal jest postrzegany jako
państwo, w którym demokracja ma charakter fasadowy. Nikt nie ma wątpliwości, że
republika jest rządzona przez prezydenta w sposób autokratyczny, jak również, że
wolne wybory prezydenckie w 2012 r., do których dopuszczono aż 8 kandydatów
były jedynie iluzją. Już sam wynik wyborów, w których urzędujący prezydent
otrzymał poparcie na poziomie ponad 97% może budzić uzasadnione wątpliwości.180
Dodatkowym

argumentem

przemawiającym

za

niedemokratycznym

charakterem wyborów jest fakt, że wśród konkurencyjnych kandydatów większość
stanowili ludzie z otoczenia prezydenta, w tym dwóch urzędujących ministrów.181
Pozytywnym

akcentem,

mającym

na

celu

poprawę

wizerunku

Turkmenistanu w państwach demokratycznych było też zniesienie jednopartyjnego
systemu politycznego. Już w 2010 r. prezydent Berdymuchamedow złożył deklarację,
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że będzie wspierał tworzenie systemu wielopartyjnego. 182 System monopartyjny
został ukształtowany i usankcjonowany praktycznie od początku tworzenia zrębów
niepodległej republiki (o czym wspomniano wcześniej). Jeszcze w 1990 r., a więc
przed odzyskaniem niepodległości, komunistyczne władze zdelegalizowały ruch
społeczny Przyjaźń (Agzybirlik), skupiający inteligencję i stawiający sobie za cel
propagowanie wartości narodowych i ekologię.183 Na gruzach Agzybirlik powstała
Partia Rozwoju Demokratycznego, która jednak na skutek krytyki systemu władzy
została w 1991 r. zdelegalizowana. W konsekwencji oprócz nielegalnych, drobnych
ruchów społecznych, w Turkemnistanie swobodą działania może się cieszyć tylko
Demokratyczna

Partia

Turkmenistanu

oraz

wspomnianego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

jej

przybudówki

w

rodzaju

184

Dopuszczenie systemu wielopartyjnego przyczyniło się do zmian na scenie
politycznej parlamentu już w 2013 r., przed oficjalnymi wyborami zapowiedzianym
na grudzień. W wyborach uzupełniających zwyciężył przedstawiciel Partii
Przedsiębiorców i Przemysłowców, która już w wyborach prezydenckich w 2012 r.
wystawiła swojego kandydata.185 Oczywiście ta kosmetyczna w istocie zmiana nie
ma żadnego wpływu na układ sił w parlamencie, ale ma charakter przełomowy,
bowiem w ławach parlamentarnych zasiadł po raz pierwszy w historii republiki
przedstawiciel innej partii niż rządząca. 15 grudnia 2013 r. Turkmeni po raz
pierwszy w historii wyborów parlamentarnych mogli wybierać kandydatów z
różnych partii – o 125 miejsc w Medżalisie ubiegało się 283 kandydatów, w tym 99 z
Partii Demokratycznej, 21 z Partii Przemysłowców i Przedsiębiorców, 89 z
Organizacji Związków Zawodowych, 37 ze Związku Kobiet, 22 ze Związku
Młodzieży i 15 z Ugrupowań Obywatelskich. Po raz pierwszy dostęp do list
wyborczych otrzymali też etniczni Rosjanie.

186

Według oficjalnych danych

Centralnej Komisji Wyborczej w głosowaniu wzięło udział 91.3% uprawnionych
wyborców.187
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Stopniowe łagodzenie kursu w polityce wewnętrznej przez prezydenta
objęło również wolność mediów. Przyzwyczajeni do stykania się z przefiltrowanymi
i ocenzurowanymi informacjami Turkmeni otrzymali możliwość zakładania mediów
niezależnych od władzy centralnej. 188 Oficjalnie, rząd zobowiązywał się nawet do
wsparcia podmiotów i obywateli przy uruchamianiu nowych mediów. W praktyce
jednak sam proces rejestracji pozostawał na tyle restrykcyjny, że pozwalał władzy na
eliminację podmiotów, które mogłyby przekazywać zbyt radykalne, w jej ocenie,
treści.189
W 2011 r. został ogłoszony Narodowy Program na Rzecz Rozwoju
Społecznego i Ekonomicznego 2011-2013, w którym nakreślono główne kierunki
ekonomicznego rozwoju republiki oraz podniesienia standardu życia społeczeństwa.
Realizacja tych celów miała się odbywać na drodze wzmocnienia instytucji państwa,
reformy agrarnej 190, zapewnienia korzystnego obustronnie funkcjonowania sektora
prywatnego i państwowego oraz włączenie gospodarki krajowej w obieg globalnej
wymiany handlowej.191 Szczególnie trudny w realizacji wydaje się być ostatni cel,
zważywszy na fakt, że system rządów definiuje poziom korupcji, będący w
przypadku Turkmenistanu jednym z najwyższych na świecie. Czynnik ten rzutuje
bowiem w istotny sposób na ocenę gospodarki przez potencjalnych inwestorów pod
względem bezpieczeństwa inwestycji i przejrzystości zasad prowadzenia działalności
gospodarczej. Wg indeksu CPI z 2011 r. Turkmenistan znajdował się na 177 miejscu
i został uznany przez Transparency International za najbardziej skorumpowane
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Przykładem całkowitego podporządkowania mediów władzy było zablokowanie informacji
(również internetu i telefonów) o serii wybuchów składów amunicji w Abadanie 7 lipca 2011 r.
Liczbę ofiar szacowano na setki, ale oficjalnie, z 3-dniowym opóźnieniem podano informację o
wybuchu materiałów pirotechnicznych, co pociągnęło za sobą śmierć 15 osób. Potwierdzeniem
skali rzeczywistej tragedii były jednak dymisje – ministra obrony z degradacją do pułkownika oraz
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państwo (obok Uzbekistanu) w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. W
ciągu kolejnych dwóch lat Turkmenistan awansował co prawda na pozycję 168, ale
nadal przewodził w rankingu państw o najwyższym poziomie korupcji we
wspomnianym regionie.192
2. Dążenia Rosji do utrzymania pozycji politycznej w Azji Centralnej
Załamanie politycznego i ekonomicznego systemu radzieckiego oraz ostateczny
rozpad Związku Radzieckiego przyczynił się do ukształtowania nowego, choć
krótkotrwałego porządku na świecie. Istniejący od zakończenia II wojny światowej
system dwubiegunowy, w którym dwa mocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek
Radziecki rywalizowały o polityczny prymat na świecie, zakończył się na początku
lat 90. W wyniku bankructwa systemu komunistycznego jedynym rzeczywistym
supermocarstwem ekonomicznym i politycznym pozostały Stany Zjednoczone, a
względna równowaga światowa oparta na systemie bipolarnym została zastąpiona
systemem unipolarnym. Światowa hegemonia Waszyngtonu nie była jednak stanem
względnie trwałym, ale raczej chwilowym efektem wytrącenia z równowagi
światowego

układu

politycznych

zależności.

193

Zdecydowana

przewaga

ekonomiczna, technologiczna i militarna Stanów Zjednoczonych nad resztą państwa
świata z jednej strony legitymizowała amerykańską hegemonię, ale z drugiej
skutkowała nadmierną próbą monopolizacji funkcjonowania systemu światowego w
ramach Pax Americana.194
Pomimo

poważnych

problemów

wewnętrznych

–

ekonomicznych,

politycznych i społecznych Rosja, która powstała na gruzach ZSRR, nie rezygnowała
z odgrywania pierwszoplanowej roli w światowej polityce, dążąc do utrzymania
statusu supermocarstwa oraz partnera i konkurenta USA w kształtowaniu światowej
polityki. O ile sytuacja ekonomiczna Rosji w latach 90. nie korespondowała z
mocarstwowymi aspiracjami, o tyle politycznie Kreml starał się zachować swoje
wpływy w Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej.
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Corruption Perception Index 2011, Transparency International 2011, s. 4-5 oraz Corruption
Perception Index 2013, Transparency International 2013, s. 3-4.
Ch. Krauthammer, The Unipolar Moment Revisited, „National Interest” Winter 2002/03, s. 5.
Pax Americana jest określeniem kształtu ładu światowego opartego na pokoju, stabilności i
trwałości, prowadzących do ekonomicznego wzrostu i dobrobytu oraz propagowania
amerykańskich zasad wolności i demokracji. Źródło: T. Donelly, Rebuilding America's Defenses:
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Najtrudniejszym politycznie okresem dla ZSRR były lata 1991-1992, gdy
kolejne republiki radzieckie ogłaszały niepodległość, co groziło utratą wpływów w
Europie Wschodniej i w Azji Centralnej. O ile Kreml był w stanie pogodzić się z
ograniczeniem swojej strefy wpływów o obszary zajmowane przez „państwa
satelickie”, zwłaszcza Węgry, Polskę, Czechosłowację i Rumunię, o tyle
niepodległość byłych republik radzieckich była dla zachowania rosyjskich wpływów
poważniejszym wyzwaniem. Okres rządów najpierw sekretarza generalnego KC
KPZR, a potem krótkotrwale (marzec 1990 - grudzień 1991) prezydenta Michaiła
Gorbaczowa skutkował nie tylko rozpadem ZSRR, ale również próbą scalenia byłych
republik w ramach federacji. Po ogłoszeniu niepodległości przez republiki
nadbałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię, M. Gorbaczow wystąpił z apelem o
utrzymanie jedności byłych republik w ramach federacji niepodległych państw,
gwarantując poszanowanie ich suwerenności. Wspólna dla wszystkich państw miała
być jedynie polityka zagraniczna oraz obronna. Była to w zasadzie jedyna próba
przeciwdziałania ostatecznemu rozpadowi Związku Radzieckiego, co dodatkowo
potwierdzało niezdolność Moskwy do pełnienia roli lidera na późniejszym
poradzieckim obszarze.195
Po zwycięstwie Borysa Jelcyna w wyborach prezydenckich w czerwcu 1991
r. rozpoczął się dla Rosji nowy etap w kształtowaniu tożsamości politycznej poprzez
szereg reform, które miały uzdrowić sytuacje wewnętrzną w kraju i zrekonstruować
kluczową pozycję w polityce światowej.196 W sierpniu 1991 r. doszło do nieudanej
próby siłowego odsunięcia M. Gorbaczowa od władzy i zahamowanie procesu
reform przez elity postkomunistyczne, obawiające się marginalizacji swoich
wpływów. W istocie pucz S. Janajewa, który miał położyć kres prezydenckiej
władzy przyczynił się do jej wzmocnienia, bowiem na ulice Moskwy wyszło prawie
200 tys. demonstrantów w akcie poparcia dla B. Jelcyna i jego polityki
wewnętrznej.197
W rzeczywistości próby reorganizacji państwa m.in. poprzez decentralizację
władzy, okazały się mało skuteczne i doprowadziły do chaosu i utraty kontroli
Moskwy nad rozległymi obszarami Federacji Rosyjskiej. Nie uległa też poprawie
skuteczność polityki zagranicznej Kremla, który nie był w stanie przeciwdziałać
195
196

197

D.R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Ossolineum, Wrocław 2006, s. 319.
Szerzej o reformach Jelcyna: D. Remnick, Grobowiec Lenina. Ostatnie dni radzieckiego imperium,
Magnum, Warszawa 1997, s. 224-226.
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regresowi w stosunkach z byłymi republikami radzieckimi (zwłaszcza nadbałtyckimi)
i państwami Europy Wschodniej. Potwierdzeniem ostatecznego upadku radzieckiego
imperium było proklamowanie rozwiązania Związku Radzieckiego i zdjęcie flagi
radzieckiej z Kremla w dniu 25 grudnia 1991 roku. 198 Proklamacja miała miejsce
podczas spotkania prezydenta Jelcyna z przewodniczącym białoruskiego parlamentu
Stanisławem Szuszkiewiczem i prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem w
Puszczy Białowieskiej. Z prawnego punktu widzenia wydarzenia te nie miały mocy
wiążącej, bowiem żaden z ich uczestników nie miał wystarczających uprawnień do
podejmowanie decyzji o takiej randze.199
Pomimo prób przeciwdziałania politycznej zapaści Rosji na arenie
międzynarodowej w okresie rządów B. Jelcyna w latach 1991-1999 i pierwszej
kadencji (2000-2004) jego następcy Władimira Putina, Kreml musiał pogodzić się
nie tylko z utratą wpływów na części poradzieckiego obszaru, ale również
członkostwem państw Europy Wschodniej i republik nadbałtyckich w NATO.200
Osłabiona gospodarczo i politycznie Rosja wciąż jednak dążyła do
odtworzenia politycznego status quo sprzed upadku ZSRR. Wobec ekspansji NATO
Kreml

zaproponował

utworzenia

wspólnego

rosyjsko-natowskiego

systemu

bezpieczeństwa, ale propozycja ta nie została zaakceptowana ani przez Stany
Zjednoczone, ani państwa kandydujące do członkostwa. Sprzeciw Moskwy wobec
rozszerzania NATO na wschód Europy był wyrażany za pośrednictwem szerokiego
wachlarza środków nacisku – od propozycji rozbrojeniowych, poprzez ostrzeżenie o
rozmieszczeniu rakiet z głowicami nuklearnymi aż po groźby dokonania inwazji na
republiki nadbałtyckie.201
Kluczowe znaczenie dla osłabienia międzynarodowej pozycji Rosji miała
pogarszająca się sytuacja wewnętrzna, przejawiająca się w degeneracji władzy
prezydenckiej,

wszechobecnej

korupcji

i

wzroście

znaczenia

oligarchów

niezależnych od władzy centralnej. Porażka dotychczasowej polityki wewnętrznej i
zagranicznej nie zablokowała jednak B. Jelcynowi drogi do ponownego objęcia
fotela prezydenckiego w 1996 roku. W istocie prezydent pełnił swój urząd, ale nie
198
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sprawował faktycznej władzy, którą przejęli jego doradcy. Głównym architektem
polityki zagranicznej Rosji był minister spraw zagranicznych Jewgienij Primakow,
który na drodze długotrwałych negocjacji doprowadził do poprawy relacji z
Białorusią i Ukrainą oraz określił zasady współpracy z NATO w zakresie
koegzystencji i polityki bezpieczeństwa.

202

Skuteczność polityki Primakowa

przełożyła się na wzrost znaczenia Rosji w kształtowaniu nowego ładu politycznego
w Europie i na świecie, jednak w 1998 r. na skutek konfliktu prezydenta Jelcyna z
Dumą proces wychodzenia Moskwy z politycznego niebytu został ponownie
zahamowany.203
Pogłębiający się kryzys gospodarczy (głównie na skutek załamania
finansów państwa), chaos w strukturach władzy i niezdolność do opanowania
sytuacji wewnętrznej zmusiły B. Jelcyna pod koniec 1999 r. do przekazania
najwyższej władzy w państwie na zasadzie pełnomocnictw Władimirowi Putinowi,
byłemu pułkownikowi KGB i szefowi Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W marcu
2000 r. W. Putin, namaszczony przez B. Jelcyna na swojego następcę, wygrał
wybory prezydenckie uzyskując 52.9% głosów.204
Początek

prezydentury

przyniósł

W.

Putinowi

międzynarodowe

zainteresowanie, które szybko przerodziło się w negatywne postrzeganie nowego
rezydenta na Kremlu. Przyczyniła się do tego katastrofa atomowego okrętu
podwodnego „Kursk” w sierpniu 2000 roku.205 W zaistniałej sytuacji prezydent Putin
wykazał się mentalnością ukształtowaną w minionym systemie i typową dla oficera
KGB – starał się wyciszyć katastrofę, a gdy stała się zbyt medialna uznał ją za
wewnętrzną sprawę Rosji i odmówił skorzystania z międzynarodowej pomocy,
czego konsekwencją była śmierć całej załogi „Kurska”.206
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Wzmocnienie politycznej pozycji Rosji na świecie było możliwe dzięki otwartej polityce USA. W
relacjach Białego Domu z Kremlem jednym z krótkookresowych celów było jak najszybsze
ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej w Rosji, co miało z kolei zapobiec ryzyku przejęcia władzy
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Zdecydowanie skuteczniejszy okazał się Władimir Putin w polityce
wewnętrznej. Polityczny i administracyjny chaos i anarchia jakie odziedziczył w
spadku po prezydenturze Jelcyna skłoniły Putina do natychmiastowej i bezwzględnej
reakcji. Uznając, że głównym źródłem problemów wewnętrznych Rosji jest
bezkarność oligarchów, dokonał pokazowych aresztowań i konfiskat majątków
niektórych z nich. Dzięki podjętym krokom osiągnął równolegle dwa cele: zyskał
sympatię szerokich i ubogich mas społeczeństwa oraz usunął tych oligarchów,
których uznał za politycznie niebezpiecznych (m.in. B. Bieriezowski, W. Gusiński,
M. Chodorkowski).

207

Oficjalną podstawą działania organów skarbowych i

prokuratury na polecenie Putina były przestępstwa skarbowe i nieprawidłowości w
przejmowaniu majątku byłych firm państwowych. Społeczna popularność i lojalność
pozostałych oligarchów przełożyła się na zwycięstwo W. Putina w kolejnych
wyborach prezydenckich w 2004 r. w których uzyskał wynik o 20 punktów
procentowych lepszy (71.2%) niż w poprzednim głosowaniu.208
W przeciwieństwie do polityki wewnętrznej B. Jelcyna opartej na głębokiej
decentralizacji władzy, prezydent Putin uznał za konieczne ograniczenie zmian, ale
zarazem pozostawienie częściowej autonomii w stosunku do Kremla nowym
jednostkom administracyjnym. Dekret prezydencki tworzył nowy podział państwa w
oparciu o 7 okręgów federalnych, zarządzanych przez namiestników osobiście
wskazywanych przez prezydenta. Wprowadzona reforma skutkowała przywróceniem
kontroli nad rozległym obszarem Rosji, zwłaszcza na dalekowschodnich rubieżach
państwa. Dodatkowo, dokonując reorganizacji terenowych służb bezpieczeństwa i
służb śledczych W. Putin stworzył narzędzie skutecznej kontroli nad oligarchami, co
bez wątpienia zapobiegło dalszemu rozkładowi państwa i wzmocniło władzę
centralną.209
Równolegle z wdrażaniem nowej wizji organizacji państwa, prezydent W.
Putin dokonał uporządkowania dotychczas niespójnej i realizowanej ad hoc polityki
zagranicznej. Od początku swojej prezydentury dążył do przywrócenia roli Rosji,
jako jednego z głównych rozgrywających w światowej polityce. Okazją do powrotu
Moskwy do panteonu kreatorów światowej polityki była amerykańska wojna
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przeciwko terroryzmowi, ogłoszona przez prezydenta Busha w następstwie
zamachów terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton w 2001 roku. Rosja
przystąpiła do koalicji antyterrorystycznej, ale zarazem stanęła w opozycji w
stosunku do amerykańskiej interwencji w Iraku, zainicjowanej wiosna 2003 roku.210
Z punktu widzenia interesów Kremla dualizm w postępowaniu Putina był
znakomitym posunięciem strategicznym, włączającym Rosję w obieg aktualnych
wydarzeń na świecie. Ponadto podkreślała niezależność polityczną i zapewniała
równoprawną pozycję Rosji wobec Stanów Zjednoczonych. Należy też zwrócić
uwagę na fakt, że dążenia Rosji do wspierania reżimów w państwach w bliskim
sąsiedztwie rosyjskich granic (np. Azja Centralna) jest elementem strategii
zapewniania bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wynikało to z prostej kalkulacji –
państwa demokratyczne nie będą wspierały niedemokratycznych systemów władzy,
więc rządy tych państw będą niejako zobligowane do bliskiej współpracy z Rosją,
jeśli chcą ją zachować. W konsekwencji próby ingerencji państw zachodnich w
systemy rządów w obszarze swojej strefy wpływów Rosja traktuje jako pośredni atak
na swoją suwerenność.211
Cele, założenia i metody realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej zostały
zebrane w formie zestawu dokumentów, które W. Putin zatwierdził natychmiast po
objęciu fotela prezydenta. Pierwszymi z szeregu dokumentów kształtujących
doktrynę i strategię rosyjskiej polityki zagranicznej były Koncepcja polityki
zagranicznej Federacji Rosyjskiej212 oraz Doktryna wojskowa Federacji Rosyjskiej213
z 2000 roku. 214 Następnym ważnym dokumentem była Doktryna bezpieczeństwa
informacyjnego Federacji Rosyjskiej215, a kolejnym Strategia energetyczna Rosji do
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Miedwiediewa. Główne kierunki polityki zagranicznej i strategia działania pozostały niezmienione.
Por.: A. Głąb, Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Portal Spraw
Zagranicznych”, www.psz.pl/index.php?option= com_content& task=view&id=12423 [dostęp: 25
października 2014 r.].
Doktrina informacyonnoj biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi ot 9 sientiabria 2000 g. N PR-1895,
„Femida”, www.femida.info/14/19002.htm [dostęp: 23.01.2015].
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2020 roku 216 . Kluczowym elementem Koncepcji polityki zagranicznej Federacji
Rosyjskiej

było

jednoznacznie

odrzucenie

koncepcji

światowego

systemu

unipolarnego na rzecz kreowania świata wielobiegunowego 217 , a więc odrzucenia
amerykańskiej hegemonii na rzecz budowania stabilność w oparciu o równowagę
między Stanami Zjednoczonymi, Unia Europejską, Rosją, Japonię, Chinami i
Indiami. Wymienione państwa i UE miały być więc równoprawnymi partnerami w
dialogu, którego celem było zapewnienie długookresowej stabilności i wykreowanie
światowego ładu polityczno-gospodarczego.

218

Należy zwrócić uwagę, że

postawienie w jednym rzędzie ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i UE dwóch
wzrastających potęg azjatyckich – Chin i Indii, jednoznacznie wskazywało na
kluczowy kierunek kształtowania przez Rosję relacji na obszarze azjatyckim.219
Ograniczona zdolność Kremla do oddziaływania na kształtowanie relacji
międzynarodowych oraz budowania własnej strefy wpływów w Europie, skłoniło
prezydenta Putina do skierowania uwagi na odzyskanie i wzmocnienie pozycji
Kremla w Azji Centralnej. Warunkiem koniecznym skuteczności rosyjskiej polityki
było ukształtowanie dobrosąsiedzkich relacji z Chinami, z którymi w drugiej połowie
XX w. dochodziło do spięć i balansowania na granicy wojny.220 Pomimo rozpadu
ZSRR i uzyskania niepodległości przez pięć republik radzieckich, Rosja nie przestała
traktować tego obszaru jako swojej wyłącznej strefy wpływów, niechętnie odnosząc
się do chińskiej penetracji gospodarczej tego regionu i wrogo wobec amerykańskich i
europejskich prób zaszczepienia demokratycznych zmian.
W początkowych latach po upadku ZSRR Stany Zjednoczone dążyły do
zapewnienia

Rosji

przynajmniej

pozornego

poczucia

mocarstwowości

i

równopartnerstwa, czego potwierdzeniem miała być Karta amerykańsko-rosyjskiej
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Eniergieticzeskaja stratiegija Rossii do 2020 g., jeje riealizacyja i pierspiektiwy razwitija TEK,
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R. Alf, A. Curanović, Sz. Kardaś, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie
prezydentury Władimira Putina. Próba bilansu, „Żurawia Papers” Zeszyt 12/2008, s. 12.
Amerykański politolog Joseph Nye nie uwzględnia Rosji wśród głównych rozgrywających w Azji,
zarazem jednak wskazuje na zdolność Moskwy do współpracy z triadą Stany Zjednoczone-Unia
Europejska-Chiny i Japonia, a dzięki temu wzmacnianie własnej mocarstwowości i w
konsekwencji wzrost zagrożenia dla triady. Źródło: J. Nye, The Paradox of American Power. Why
the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press 2002, s. 28-29.
T. Dmochowski, Rosja w regionie Azji i Pacyfiku w: Rejon Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015.
Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, red. A. Jarczewska, J.
Zajączkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 230-232.
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przyjaźni i partnerstwa podpisana przez prezydentów Busha i Jelcyna w Camp David
w 1992 roku. 221 Stany Zjednoczone oficjalnie zapewniały świat o „globalnym
sojuszu”, którego głównym udziałowcem jest Rosja, ale po dojściu prezydenta
Putina do władzy na Kremlu zaczęto mówić o „nierównorzędnym partnerstwie” w
stosunkach z USA.222 Prezydent Putin obawiał się, że w interesie państw zachodnich,
a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, jest podtrzymywanie Rosji jako państwa
słabego gospodarczo, a przez to i militarnie, a więc mającego ograniczoną zdolność
do wpływania na procesy polityczne i gospodarcze w Europie i w Azji.
Konsekwencją tego założenia była ofensywa dyplomatyczna szefa rosyjskiego MSZ
Jewgienija Primakowa w Azji, co z kolei zaowocowało zacieśnieniem współpracy z
Chinami i republikami Azji Centralnej w ramach utworzonej w 2001 r. Szanghajskiej
Organizacji Współpracy (SOW), a także ożywieniem stosunków z Indiami,
Pakistanem czy Iranem.223
Dążenie Rosji do zachowania mocarstwowego i imperialnego statusu
pomimo gospodarczej zapaści, znalazło swoje odzwierciedlenie w próbie utrzymania
eurazjatyckiej strefy wpływów na obszarze byłych republik radzieckich. Przejawem
tych dążeń była wspomniana propozycja ówczesnego prezydenta ZSRR Michaiła
Gorbaczowa wobec ogłaszających niepodległość republik, zrzeszenia w ramach
Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Dzięki tej inicjatywie Kreml mógł
zachować pozycję centralnego ośrodka władzy na obszarze postradzieckim i co
równie ważne dla rosyjskiego interesu narodowego – stworzył barierę dla
ograniczenia wpływów zachodnich.224
Utrzymanie powiązań między Moskwą a republikami Azji Centralnej było
względnie łatwe dzięki dwóm zjawiskom: dążenia niepodległościowe nie były w
nich tak silne, jak w republikach europejskich oraz utrzymania się przy władzy
lokalnych partii komunistycznych w chwili rozpadu Związku Radzieckiego.
Konsekwencją było niemal jednogłośne społeczne poparcie dla pozostania w ramach
ZSRR we wszystkich republikach – wyniki referendów wskazywały na ponad 90procentowe poparcie. Gdy więc rozpad państwa radzieckiego stał się faktem w
221
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„Rustrana”, рустрана.рф/article.php?nid=6421 [dostęp: 11.10.2014].
M. Raś, Ewolucja ...op.cit., s. 59-69.
A. Włodkowska, Paradygmat realistyczny a polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w: Polityka
bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP, pod red. W. Baluka, Wydawnictwo A.
Marszałek, Toruń 2009, s. 90-91.
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grudniu 1991 r., a w jego miejsce powołano Wspólnotę Niepodległych Państw
(WNP), wszystkie pięć republik azjatyckich weszło w skład nowej struktury
politycznej.225
Pierwszy etap tworzenia nowego ładu na ruinach ZSRR, uwzględniającego
kluczowe interesy Kremla, został zakończony sukcesem, okupionym utratą tylko
trzech republik nadbałtyckich, których ciążenie ku Europie Zachodniej było w
ówczesnym momencie zbyt silne wobec zdolności Kremla do wywierania presji. W
ramach utworzonego WNP wszystkie państwa członkowskie zachowywały
niepodległość, a jedynie dla realizacji wspólnych celów polityki zagranicznej WNP
ma zdolność do reprezentacji jako organ kolegialny. Oprócz selektywnej wspólnoty
politycznej, WNP miała być w założeniu organizacją ułatwiającą integrację
ekonomiczną, a także zacieśnianie współpracy wojskowej i w zwalczaniu
przestępczości. 226 W istocie słabość gospodarcza i polityczna Federacji Rosyjskiej
oraz obawy przywódców azjatyckich republik o ryzyko utraty suwerenności
skutecznie ograniczyły rozwój WNP, a w końcu uczyniły tę organizacje tworem
amorficznym, praktycznie nie funkcjonującym rzeczywistej przestrzeni gospodarczej
i politycznej.227
Słabość gospodarcza i militarna poradzieckich republik w Azji Centralnej
oraz ich głębokie uzależnienie od potencjału rosyjskiego było bez wątpienia
czynnikiem wzmacniającym pozycję Kremla w regionie. Pojawienie się nowego,
silniejszego i bardziej zasobnego finansowo gracza, jakim okazały się Chiny,
oznaczało dla Rosji stopniową marginalizację w sferze gospodarczej, a to z kolei w
niezbyt odległej perspektywie przełożyłoby się na utratę politycznych wpływów w
regionie. Praktycznie jedynym obszarem, w którym Rosja mogła skutecznie
wzmacniać swoją pozycję było regionalne bezpieczeństwo. Po upadku ZSRR Azja
Centralna stała się tyglem narodowych i religijnych waśni, wynikających z
odmienności kulturowej, historycznych uwarunkowań, nieuregulowanej sprawy
granic i głębokiego ubóstwa. W tej sytuacji, oprócz rozwijania powiązań
gospodarczych z republikami w oparciu o surowce naturalne, Rosja dostrzegła
szansę
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Fundamentem w procesie kreowania rosyjskiej dominacji militarnej w regionie stał
się Traktat o Bezpieczeństwie Zbiorowym (tzw. traktat taszkencki), zawarty w 1992 r.
między członkami WNP (z wyłączeniem Turkmenistanu i Mołdawii). 228 Traktat
został zawarty na 7 lata z możliwością przedłużenia jego obowiązywania. Również
w tym przypadku sukces Rosji był połowiczny, bowiem prolongaty postanowień
traktatowych w 1999 r. nie podpisały Azerbejdżan, Gruzja i Uzbekistan.

229

Wzmocnieniem pozycji WNP na forum militarnym było utworzenie w 2000 r.
Centrum Antyterrorystycznego z siedzibą w Biszkeku, co jednoznacznie określiło
obszar geograficzny, na który ukierunkowane mają być działania nowej
organizacji.230
Przejęcie

prezydentury

przez

Władimira

Putina

i

jednoczesne

przewodnictwo Projektu Bezpieczeństwa Narodowego zaowocowało nowym etapem
w dążeniach Rosji do wzmocnienia pozycji lidera w zakresie bezpieczeństwa
regionalnego w Azji Centralnej.

231

Traktat taszkencki stał się podstawą do

zaproponowania w 2002 r. nowej formy współpracy – Organizacji Układu o
Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) (ros. Organizacija Dogovora o Kollektivnoj
Biezopasnosti - ODKB).232 OUBZ została powołana do życia w maju 2003 r., a jej
członkami w Azji Centralnej zostały Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. W 2006 r.
do organizacji przystąpił też Uzbekistan, pozostając członkiem do 2012 r.233
Należy podkreślić, że utworzenie SOW jako sojuszu wojskowego Chin,
Rosji i czterech republik Azji Centralnej (bez Turkmenistanu), nie przeszkadzało
Rosji w realizacji własnej wizji stabilizacji i bezpieczeństwa. Ukierunkowanie Chin
na rozwijanie gospodarczej współpracy w regionie i scedowanie na Rosję spraw z
zakresu bezpieczeństwa umożliwiło Kremlowi nakłonienie członków SOW do
przyznania OUBZ statusu obserwatora w SOW. 234 W 2009 r. Kreml przeforsował
utworzenie wspólnych sił reagowania operacyjnego (ros. Kollektivnye Sil
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Operativnogo Reagirovaniya – KSOR). Nowe porozumienia zostało podpisane 14
czerwca 2009 r. przez pięciu członków OUBZ, w tym czterech członków SOW –
Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.235 Liczebność sił określono na 20 tys.
żołnierzy, a działalność obejmuje utrzymanie pokoju, przeciwdziałanie terroryzmowi,
zwalczanie zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka, walka z
narkobiznesem i przestępczością zorganizowaną.

236

Działania Rosji w sferze

kształtowania powiązań militarnych w Azji Centralnej wskazują na dążenie do
ograniczenia roli SOW, która na Kremlu jest coraz silniej postrzegana jako narzędzie
realizacji chińskiej ekspansji na obszarze poradzieckim.237 Istotną rolę odgrywają też
siły rosyjskie stacjonujące w utworzonej dla celów OUBZ bazie w Kirgistanie.238
Choć, jak już wcześniej wspomniano podczas omawiania destabilizacji politycznej w
tej republice, Kreml dba o nieangażowanie tych sił w sprawy wewnętrzne republik,
to jednak pozostają one potencjalnym narzędziem realizacji „interesów narodowych”
Rosji.239
Działania Rosji zmierzające do wzmocnienia pozycji w obszarze
poradzieckim, a szczególnie w regionie Azji Centralnej nie ograniczają się jedynie
do sfery militarnej. Dostrzegalnym i stale rosnącym zagrożeniem dla pozycji Kremla
jest chińska ekspansja gospodarcza, której Rosja jest w stanie przeciwstawić jedynie
sieć powiązań gospodarczych w oparciu o surowce energetyczne. Dążąc do
wzmacniania ekonomicznej współpracy jeszcze w 1993 r. Rosja przedłożyła na
spotkaniu WNP w Taszkencie protokół o utworzeniu wspólnego rynku, który
podpisało 9 państw (nie podpisały Gruzja, Turkmenistan i Ukraina). Kolejnym
etapem integracji gospodarczej było podpisanie w kwietniu 1994 r. porozumienia o
utworzeniu strefy wolnego handlu, a w styczniu 1995 r. o utworzeniu unii celnej.240
Pomimo rosyjskiej aktywności w ramach WNP projekt wspólnego rynku nie został
zrealizowany, głównie na skutek słabości gospodarczej Rosji, konfliktów w Azji
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Centralnej, jak również braku politycznej, gospodarczej i społecznej gotowości do
uruchomienia tak zaawansowanego mechanizmu gospodarczego.
Przełomowym wydarzeniem miało być powołanie do życia 10 października
2000 r. Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG), która w założeniu miała
być rosyjską wersją Unii Europejskiej. 241 Pierwszymi państwami członkowskimi
zostały, oprócz Rosji, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. 242 Powstanie
EaWG miało dla Kremla przede wszystkim znaczenie prestiżowe, bowiem o
potencjalnych korzyściach trudno w ogóle mówić, zważywszy na dysproporcje w
rozwoju gospodarczym i potencjale ekonomicznym między Rosją a pozostałymi
państwami członkowskimi. W 2005 r. na spotkaniu w St. Petersburgu do
członkostwa w organizacji został zaproszony Uzbekistan, który podpisał umowę
akcesyjną w styczniu 2006 roku.243
Wzrost gospodarczego zaangażowania Pekinu w Azji Centralnej i dążenie
Chin do jak najszybszej realizacji gospodarczych założeń w ramach SOW,
zaktywizowały rosyjskie działania w ramach EaWG. Głównym celem Moskwy stało
się stworzenie rzeczywistej Unii Eurazjatyckiej (UEA) 244 obejmującej swoich
zasięgiem cały obszar Azji Centralnej, co pozwoliłoby skutecznie ograniczyć dostęp
Chin do rynków lokalnych i, co ważniejsze, do bogatych zasobów naturalnych
Turkmenistanu, Kazachstanu czy Uzbekistanu. Trudno jednak spodziewać się, by
potężna gospodarka chińska w ogóle zwróciła uwagę na pojawienie się takiego tworu,
jak UEA, nie mówiąc już postrzeganiu go jako zagrożenia dla swojej ekspansji.245
Rozszerzenie Unii na wschód ma jeszcze jeden aspekt korzystny w punktu widzenia
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Kremla: stwarza dodatkową możliwość eliminacji wpływów amerykańskich i
unijnych w regionie.246
Integracja w ramach UEA została poprzedzona stopniowym zacieśnianiem
powiązań między gospodarkami Rosji, Kazachstanu i Białorusi. Pierwszym krokiem
było utworzenie 1 lipca 2010 r. unii celnej 247 , a kolejnym Wspólnej Przestrzeni
Gospodarczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.248 i w założeniu miała być
fundamentem do przyszłego wdrożenia czterech swobód: przepływu towarów, usług,
kapitału i pracowników.249 Powstanie UEA, co miało nastąpić 1 stycznia 2015 r. w
drodze porozumienia wspomnianych państw, ciągle pozostaje jednak zagrożone,
głównie za sprawą kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Pomimo zgody przywódców
Białorusi i Kazachstanu na realizację planów integracyjnych, prezydent Nazarbajew
ostrożnie i z dystansem odnosi się do fazy realizacji. Kazachska propozycja
utworzenia organizacji, ale bez określania zasad jej funkcjonowania była niczym
innym, jak dążeniem do odroczenie całego procesu integracyjnego w czasie. Z kolei
pierwszoplanowym celem prezydenta A. Łakaszenki okazało się doprowadzenie do
zniesienia ceł od reeksportowanych produktów w oparciu o importowaną z Rosji
ropę, co oczywiście skutkowałoby znaczną poprawą kondycji białoruskiej
gospodarki.250
Zaangażowanie Kremla w podsycanie konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie
tylko wyłączyło to państwo z procesu integracyjnego w ramach UEZ, ale również
zbliżyło Kijów do UE. Ponadto działania Rosji wzbudziły zrozumiałe zaniepokojenie
we wszystkich republikach poradzieckich w Azji Centralnej. 251 Już w 2008 r.
zaangażowanie Kremla w konflikt z Gruzją pogorszył relacje z państwami Azji
Centralnej, wśród których odżyły obawy o zastosowanie podobnego scenariusza
wobec nich, o ile ich polityka nie będzie podporządkowana rosyjskim interesom.252
246
247

248
249

250

251

252
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Jewrazijskij ekonomiczeskij sojuz, Ałmaty 2014, s. 3.
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Nr 41 z dnia 15.12.2010 r.
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Szczególnie silne obawy rosyjskie działania na Ukrainie wzbudziły w Kazachstanie, którego
północne rubieże są zamieszkane głównie przez ludność pochodzenia rosyjskiego. Szerzej: R.
Satke, Kazakhstan Opposition Fears Ukraine’s ‘Russian Spring’, „The Diplomat”, April 12, 2014.
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Rosyjskie dążenia do dominacji w obszarze Azji Centralnej są często
postrzegane jako neoimperialna „Wielka Gra” (the Great Game), realizowana na
płaszczyźnie militarnej (Rosja jako gwarant bezpieczeństwa regionalnego), a obecnie
w coraz większym zakresie również gospodarczej. Punktem wyjścia dla rosyjskich
ambicji jest dominacja surowcowa – Kreml chce pozostać największym graczem na
polu surowców naturalnych, poprzez eksploatację swoich złóż oraz monopolizację
dystrybucji surowców wydobywanych w regionie. Dla realizacji swojej polityki
Kreml nie waha się sięgać po wszelkie dostępne środki „twarde” i „miękkie”, od
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych po kontrolowaną destabilizację polityczną i
zbrojną interwencję.253 W latach 90. ubiegłego wieku i na początku obecnego Rosja
miała relatywnie duże możliwości wzmacniania swojej pozycji w Azji Centralnej,
głównie w wyniku destabilizacji politycznej w regionie. Sytuacja zaczęła się jednak
zmieniać diametralnie wraz ze wzrostem zainteresowania tym regionem ze strony
Chin, a następnie Indii czy ostatnio Turcji. Rosnąca liczba powiązań gospodarczych
regionu z Azją i Europą nie tylko nie uwzględnia rosyjskich „interesów narodowych”,
a wręcz w nie uderza. Rosyjskie „miękkie podbrzusze”, pomimo usilnych starań
Moskwy, staje się więc coraz bardziej wrażliwym miejscem, którego kondycja
determinuje zdrowie całej rosyjskiej gospodarki.

3. Ekspansja gospodarcza Chin w Azji Centralnej
Dynamika rozwoju gospodarczego Chin w ciągu ostatnich ponad 35 lat jest
wydarzeniem bezprecedensowym w historii gospodarczej świata. Począwszy od
okresu rządów „ojca reform” Deng Xiaopinga, Chiny przeszły głęboką transformację
gospodarczą, stopniowo budując swoją mocarstwowość i porzucając politykę
międzynarodowego izolacjonizmu. Począwszy od 1978 r., a więc od momentu
wdrożenia dwóch kluczowych elementów dla dynamiki rozwoju chińskiej
gospodarki – otwarcia na świat (kaifang) i reform gospodarczych (gaige), 254
średnioroczny wzrost PKB do 2009 r. utrzymywał się na poziomie 9.9%, a wolumen
handlu zagranicznego wzrastał o 16.3%. Dochód per capita w 1979 r. wynosił
253
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Przykładami metod realizacji rosyjskiej polityki wobec republik Azji Centralnej są Kazachstan i
Turkmenistan, które zdecydowały o dywersyfikacji powiązań na rynku surowców energetycznych,
ograniczając w ten sposób rosyjskie wpływy. Szerzej: A. Jarosiewicz, K. Strachota, Nowa Wielka
Gra – przesilenie?, „Komentarze OSW” Nr 26 z dnia 12.05.2009.
B. Góralczyk, Chiny piątej generacji, „Obserwator Finansowy”, www.obserwatorfinansowy.pl/
2011/11/16/chiny-piatej-generacji/ [dostęp: 10.12.2013].
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zaledwie 182 USD, co plasowało Chiny w grupie najuboższych państw świata, by po
30 latach wzrosnąć do poziomu 5400 USD.255 Wielkość ta w tak długim okresie jest
wydarzeniem bezprecedensowym w historii gospodarczej świata. Należy tu dodać,
że w 1820 r. PKB Państwa środka stanowiło ponad 32% światowego PKB, by w
połowie XX w. obniżyć się do poziomu zaledwie 5%.256
Potwierdzeniem bezprecedensowej dynamiki wzrostu udziału Chin w
wymianie handlowej jest wyprzedzenie w 2007 r. Niemiec, a w 2010 r. Japonii.
Szacunki określają PKB Chin na poziomie 9.5% PKB światowego, a prognozy
rozwojowe plasują na drugim po Stanach Zjednoczonych miejscu wśród potęg
gospodarczych świata, 257 ze wskazaniem na zajęcie pozycji lidera ok. 2027 r. 258
Trudno jednoznacznie określić czas niezbędny Chinom na prześcignięcie Stanów
Zjednoczonych w rozwoju gospodarczym. Szacuje się, że obecna pozycja Państw
Środka do USA jest podobna do tej, którą zajmowała Japonia w 1951 r., Singapur w
1967 r., Taiwan w 1975 r., a Korea Południowa w 1977 r.259
Polityka gospodarcza Pekinu była długo ukierunkowana na podtrzymanie
wzrostu gospodarczego.260 W polityce gospodarczej chińskich władz można dostrzec
otwartość na inwestycje zagraniczne przy jednoczesnym wprowadzaniu ochrony
własnego rynku. Chiny oparły swój rozwój gospodarczy na taniej sile roboczej, ale
do jej wykorzystania niezbędne były inwestycje zagraniczne, zarówno w postaci
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nieporównywalnie większa niż wymienionych krajów, zważywszy że liczba ludności Chin
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Justin Yifu Lin, China’s...op.cit., s. 47.
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78-80.
Justin Yifu Lin, China’s...op.cit., s. 52.
Pojawiają się opinie ekonomistów, że Chinom coraz trudniej będzie utrzymać wzrost gospodarczy
na poziomie choćby 8% bez silnej stymulacji. Przykładem jest zapaść przemysłu stalowego,
którego dochodowość zmniejszyła się o 50%, co ma dowodzić, że główną przyczyną spowolnienia
dalszego rozwoju jest ograniczona dostępność surowców naturalnych. Spowolnienie wzrostu
gospodarczego nawet do 7% rocznie w latach 2010-2015 znalazło się też w założeniach 12. Planu
Pięcioletniego. Źródło: Yu Yongding, Restructuring Over Growth w: China 3.0, edited by M.
Leonard, European Council on Foreign Relations, London 2012, s. 40-41.
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kapitału, jak i nowoczesnych technologii. Zarazem Chiny skutecznie ograniczają
dostęp do własnego rynku w pewnych sektorach np. zamówień publicznych.261
Dynamikę wzrostu chińskiej gospodarki potwierdzają wyniki eksportu,
który w latach 2008 – 2011 wzrósł o prawie 1.1 bln USD, z 2.56 bln USD do 3.64
bln USD. Zjawiskiem bardzo korzystnym z punktu widzenia Pekinu jest też
utrzymujący się dodatni bilans handlowy, który w 2011 r. wyniósł ponad 155 mld
USD. pomimo wzrostu eksportu, Chińczycy są zmuszeni do zwiększania eksportu,
zwłaszcza surowców naturalnych, co powoduje systematyczne obniżanie dodatniego
bilansu obrotów bieżących (w 2008 r. wyniósł prawie 300 mld USD).262
Potęga chińskiej gospodarki stymulowana sztucznie utrzymywanym,
pełzającym kursem yuana (renminbi) pozwoliła zgromadzić Chinom ogromne
rezerwy finansowe. Zgromadzone środki są wykorzystywane na inwestycje krajowe i
zagraniczne, nie tylko w formie BIZ, ale również pożyczek i kredytów. Z finansowej
pomocy chińskiej chętnie korzystają państwa m.in. Stany Zjednoczone, dla których
Pekin jest największym wierzycielem, posiadającym aktywa na poziomie 1.1 bln
USD. 263 Łączna wartość chińskich rezerw w walutach obcych szacowana była na 4
bln USD na koniec 2014 roku.264
Chińskie przedsiębiorstwa państwowe (State Owned Enterprises SOE), a za
nimi stopniowo również rosnące w siłę firmy prywatne, systematycznie inwestują
środki na wszystkich kontynentach, zarówno w państwach wysoko rozwiniętych, jak
i rozwijających się. 265 Strategie chińskich firm przyjmują wszystkie możliwe
kierunki – od przejmowania i utrzymywania znanych marek światowych (np. Volvo,
Alcatel, Motorola), poprzez budowanie na ich bazie marek własnych (np. przejęcie
IBM i zastąpienie jej przez markę Lenovo), po inwestycje typu green-field. Chińskie
firmy, zazwyczaj kojarzące się z produktami relatywnie tanimi, niskiej jakości i o
niskim poziomie zaawansowania technologicznego, bez kompleksów rzuciły
wyzwanie światowym graczom w sektorach przemysłu wymagających wysokiego
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2011, edit by Mandip Singh, Institute for Defence Studies & Analyses, New Delhi 2012, s. 112.
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zaawansowania

technologicznego

i

zaplecza

kapitałowego.

Potwierdzeniem

rosnącego zaawansowania technologicznego Chin i szybką niwelacją przewagi
państw zachodnich w tej dziedzinie są m.in. inwestycje w badania kosmiczne i
zdolności produkcyjne przemysłu zbrojeniowego.266
Choć region Azji Centralnej nie jest obszarem ani gospodarczo rozwiniętym,
ani mającym istotną dla chińskiej gospodarki siłę nabywczą – wartość chińskiego
eksportu do republik wyniosła 12.7 mld euro w 2010 r., a import 9.5 mld euro, z
czego prawie 7.6 mld euro stanowił import surowców energetycznych z
Kazachstanu 267 , to jednak w ostatnich latach stał się jednym z kluczowych
kierunków ekspansji gospodarczej Pekinu. Przyczyn tego ukierunkowania jest kilka.
Najważniejszą z nich są złoża bogactw naturalnych (gaz, ropa, złoto, uran, żelazo,
metale ziem rzadkich), które przy rosnącym zapotrzebowaniu chińskiej gospodarki
stają się pierwszoplanowymi dobrami strategicznym. Republiki Azji Centralnej,
uzależnione kapitałowo i technologicznie od carskiej Rosji, a później od ZSRR nie są
zdolne

do

samodzielnej

realizacji

kosztownych

inwestycji

poszukiwania,

eksploatacji i dystrybucji złóż. Tradycyjnie głównym i w zasadzie jedynym
rozgrywającym inwestorem w tym regionie przez długie lata pozostawały firmy
rosyjskie, praktycznie monopolizujące zarządzanie surowcami naturalnymi w
regionie.268
Relacje handlowe Pekinu z republikami Azji Centralnej miały swój
początek dopiero od momentu upadku ZSRR, osiągając w 1992 r. poziom 350 mln
USD, który w okresie kolejnych 6 lat uległ podwojeniu. Znaczący wzrost wymiany
handlowej Chin z Azją Centralną rozpoczął się od 2000 r., ponad trzykrotnie
wzrastając do 2003 r. (z 1 mld USD do 3.3 mld USD). W kolejnych latach wolumen
obrotów

handlowych

systematycznie

zwiększał

się

i

pomimo

mniejszej

średniorocznej dynamiki w 2006 r. przekroczył 10 mld USD, co stanowiło jednak
zaledwie 0.6% całkowitych obrotów zagranicznych Chin. Kluczową grupą
produktów, determinujących rosnący poziom obrotów handlowych Chin z Azją
266
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Ponieważ zagadnienia rynku energetycznego i surowców naturalnych zostały omówione w
rozdziale trzecim, w tym miejscu zostaną przedstawione chińskie inwestycje w pozostałych
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Centralną stanowiły surowce naturalne, w tym ropa i gaz, których udział w okresie
największej dynamiki wzrostu importu do Chin zwiększył się z 84.4% do 90.2%. Z
kolei Chiny znacząco wzrósł eksport wyrobów gotowych, których udział wynosił w
2003 r. 77.5%, a w 2006 r. już 92%.269
W odróżnieniu od rosyjskiej strategii budowania politycznych powiązań
między Kremlem a republikami, Pekin zdecydowanie dystansuje się od kreowania
politycznych wpływów. Osią chińskiej strategii budowania relacji z republikami
azjatyckimi jest współpraca gospodarcza, której beneficjentami mają być obie strony.
Choć więc Pekin koncentruje swoje wysiłki na stabilizacji dostaw surowców
naturalnych, i w tych działaniach Azja Centralna odgrywa jedną z kluczowych ról, to
zarazem silnie angażuje się w rozwój republik. W ocenie Pekinu strategia ta ma
przełożyć się w długim okresie na stabilność polityczną, jak również szeroką
rozumianą poprawę bezpieczeństwa regionalnego.270
Oprócz wspomnianego sektora energetycznego, chińskie inwestycje
zaczynają dominować w dwóch innych sektorach strategicznych: transporcie i
telekomunikacji. Inwestorzy z Państwa Środka doskonale zdają sobie sprawę z
konieczności podniesienia poziomu zaawansowania infrastrukturalnego republik
azjatyckich, które mają być włączone w realizację ambitnego planu stworzenia
nowego Jedwabnego Szlaku (Silk Road).271 W celu aktywizacji lokalnych inwestycji
chiński rząd chętnie udziela pożyczek rządom republik, realizując w ten sposób
własne interesy gospodarcze, bowiem większość realizacji otrzymują chińskie
przedsiębiorstwa.
Głównym partnerem gospodarczym Chin w Azji Centralnej jest Kazachstan,
który wiąże z Pekinem umowa o strategicznym partnerstwie. Już w październiku
2007 r. podczas wizyty premiera Chin w Astanie, podpisano porozumienie m.in. w
sprawie wspólnej realizacji inwestycji w dziedzinie energetyki jądrowej, a więc w
sektorze,

który

praktycznie

podlegał

monopolowi

firm

rosyjskich.
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Pierwszoplanowa pozycja Kazachstanu w chińskiej strategii gospodarczej wobec
regionu nie jest przypadkowa – państwo to posiada bowiem bogate złoża surowców
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naturalnych,

w

tym

energetycznych,

korzystne

położenie

geograficzne,

ukształtowanie terenu pozwalające na mniej kapitałochłonne inwestycje w
rozbudowę infrastruktury transportowej niż w Kirgistanie, Tadżykistanie czy
Uzbekistanie, a także cechuje się stabilnością polityczną. 273 Oprócz przemysłu
naftowo-gazowego, chińskie inwestycje w Kazachstanie koncentrują się na
przemyśle wydobywczym, zwłaszcza rud uranu. Kazachstan jest największym
producentem tego surowca na świecie z udziałem na poziomie 37% w 2012 r., a jego
złoża są szacowane na 15% światowych. Głównym partnerem chińskich firm jest
Kazatomprom, z którym pierwsze porozumienie o współpracy strategicznej podpisał
państwowy China National Nuclear Corporation (CNNC) i Guangdong Nuclear
Power Group Holdings (GNGPH) w 2006 r., a w rok później przejęły 49% udziałów
w zależnej firmie JV Zhalpak i zakontraktowały sprzedaż 2 tysięcy ton uranu rocznie.
W 2008 r. GNGPH przejęła 49% udziałów w spółce Semizbai-U, eksploatującej
złoża uranu Irkol i Semizbai i produkującej 750 ton tego surowca rocznie. Z kolei w
2009 r. Kazatomprom wraz z GNPGH zawarły porozumienie o utworzeniu spółki do
budowy elektrowni atomowych w Chinach. Łącznie w 2011 r. Kazachstan
wyeksportował do Chin 10 492 tony uranu, czyli 54% całej produkcji, uzyskując 77%
udziału w chińskim imporcie tego surowca.274
Nieco mniejsze znaczenie ma dla chińskiej gospodarki Uzbekistan, głównie
ze względu na stosunkowo świeże relacje gospodarcze. Dopiero w 2009 r. podczas
szczytu SOW w Pekinie prezydent Uzbekistanu Islam Karimow podpisał
strategiczne porozumienie gospodarcze z Pekinem, a strona chińska zobowiązała się
do zrealizowania inwestycji i udzielenia pożyczek na kwotę 5 mld USD na rozwój
uzbeckiej energetyki, sieci transportowej i telekomunikacji. Podobne porozumienie
podpisał w 2011 r. prezydent Kazachstanu, z tym że głównym przedmiotem umowy
była inwestycja w sektor wydobywczy. 275 W 2012 r. Pekin i Taszkent podpisały
umowę o strategicznym partnerstwie 276 , która w dalszej perspektywie powinna
przyczynić się do zacieśnienia relacji gospodarczych między obu krajami, zwłaszcza
że Uzbekistan jest istotnym partnerem dla Chin ze względu na położenie – jak kraj
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tranzytowy dla surowców energetycznych z Turkmenistanu, a także jako eksporter
gazu i uranu. W 2009 r. China Guangdong Nuclear Uranium Corp. (CGNUC) i
uzbecki Gozcomgeo powołały spółkę Uz-China JV (po 50% udziałów dla każdej ze
stron) mającej realizować prace eksploracyjne i wydobywcze w bogatym w uran
regionie Baztou, przy czym Chiny zapewniły sobie prawo pierwokupu produkcji. W
2011 r. CGNUC podpisał z uzbeckim Komitetem ds. Zasobów Geologicznych i
Mineralnych porozumienie w sprawie poszerzenia zakresu eksploracji i eksploatacji
o kolejne złoża. Udział uzbeckiego uranu w imporcie tego surowca przez Chiny
wyniósł w 2011 r. 21%, co stanowiło zarazem całą produkcję.277 Ponadto w długim
okresie i przy wsparciu rozwoju gospodarczego ze strony Chin państwo to mające
największą liczbę ludności ma szansę stać dla gospodarki chińskiej największym
rynkiem zbytu.
Inwestycje chińskie odgrywają też kluczową rolę w rozwoju Kirgistanu,
zwłaszcza w budowie sieci transportowej. Z punktu widzenia interesów Pekinu
republika jest postrzegana przede wszystkim jako obszar tranzytowy dla importu
surowców energetycznych i eksportu chińskich produktów na cały region. Duże
znaczenie ma też członkostwo Kirgistanu w WTO. Ponadto republika, granicząca z
wstrząsaną wewnętrznymi niepokojami prowincją Xinjiang, w ocenie Pekinu
odgrywa istotną rolę dla rozwoju tej prowincji, a z kolei rozwój ekonomiczny ma
skutkować stopniową eliminacją zarzewia konfliktu, jakim jest separatyzm
ujgurski.278 Chińskie inwestycje w republice koncentrują się głównie w przemyśle
wydobywczym: w 2011 r. Zijin Mining zakupił za 66 mln USD 60% udziałów w
spółce Altynken, mającej prawa do eksploatacji złota, a w 2012 r. Asia Gold
Enterprises nabył 100% udziałów w firmie Chon-Alay, mającej prawa do
eksploatacji złota, srebra i miedzi.279
Równie skutecznie o chińskie inwestycje skutecznie zabiega ubogi i
zacofany Tadżykistan, którego rola w chińskiej strategii gospodarczej jest podobna
do sąsiedniego Kirgistanu. Podczas wizyty rządowej delegacji chińskiej w Duszanbe
w czerwcu 2009 r. przedstawiciel Pekinu zaoferował gotowość do inwestycji w
rozwój sektora energetycznego na poziomie 1 mld USD w ciągu trzech lat. Chińska
propozycja jest dla Tadżykistanu szansą na podtrzymanie swojego uniezależnienia
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od Kremla, które przyczyniło się do zawieszenia rosyjskiej pomocy i w efekcie
pogrążenia republiki w kryzysie gospodarczym. Oprócz inwestycji w budowę
systemu hydroelektrowni, 280 Pekin przyznał też 9 mln USD tytułem bezzwrotnej
pomocy doraźnej rządowi w Duszanbe, celem walki ze skutkami postępującego
kryzysu.
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Inwestycje chińskie w republice koncentrują się w przemyśle

wydobywczym – w 2007 r. Zijin Mining nabył za 250 mln USD 75% udziałów w
spółce Zarawszan eksploatującej złoża złota w republice, a China Global New
technology Import & Export zakupił za 150 mln USD 100% udziałów w spółce
Zarniszor JV, zobowiązując się jednocześnie do zainwestowania 500 mln w rozwój
przemysłu metalurgicznego. W 2006 r. chiński koncern telekomunikacyjny ZTE stał
się właścicielem 100% TK Mobile, operatora sieci telekomunikacyjnej w
Tadżykistanie. 282 We wrześniu 2014 r., tuż po szczycie SOW w Duszanbe,
przywódca Chin Xi Jinping udał się z pierwszą oficjalna wizytą do Tajikistanu.
Owocem spotkania z prezydentem Emomali Rahmonem było podpisanie 16
kontraktów i umów o współpracy w ekonomii, rolnictwie i bankowości. Xi Jinping
przyznał też zagwarantował też bezzwrotne finansowe wsparcie w wysokości 49 mln
USD

na

realizację

rozwoju

technologicznego

oraz

przyznanie

kredytów

eksportowych na rozwój handlu. Łączna wartość chińskich kredytów na rozwój
gospodarczy Tadżykistanu przekracza 800 mln USD (w tym również kredytów
konsumpcyjnych). Strona chińska realizuje też inwestycje transportowe na
terytorium republiki, których celem jest poprawa jakości infrastruktury transportowej
łączącej Tadżykistan z Xinjangiem. Dzięki dokonanym już inwestycjom, chiński
eksport gotowych produktów do republiki osiągnął w 2013 r. poziom prawie 600 mln
USD (import zaledwie nieco ponad 86 mln USD).283
W przyszłości największe znaczenie dla gospodarczych powiązań Chin
może mieć Turkmenistan, który jest postrzegany przez Pekin jako zaplecze
surowcowe (gaz) oraz punkt ekspansji w obszarze surowców strategicznych na
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Europę.284 Warto dodać, że 5 czerwca 2013 r. rozpoczęła się realizacja inwestycji,
będącej częścią przyszłej sieci transportowej Jedwabnego Szlaku. Projekt,
szacowany na 400 mln USD, jest finansowany przez Azjatycki Bank Rozwoju w
ramach Programu Współpracy Regionalnej Azji Centralnej i zakłada budowę co
najmniej 500-kilometrowego odcinka sieci kolejowej, która ma połączyć
Turkmenistan z Afganistanem i Tadżykistanem (w Turkmenistanie ma powstać 90
km szlaku).285
Strategia Pekinu wobec republik Azji Centralnej oparta na gospodarczej
ekspansji i wsparciu szeroko rozumianego rozwoju tego regionu nie pozostaje bez
echa w Moskwie. Kreml z wyraźną rezerwą odnosi się do rosnących chińskich
wpływów, które są wykorzystywane przez przywódców poszczególnych państw
regionu do równoważenia, a nawet stopniowej eliminacji politycznych wpływów
rosyjskich.
Jednak chińska ekspansja wywołuje niepokój, a nawet niechęć nie tylko w
Moskwie, ale również w Kazachstanie. W ogólnym zarysie Chiny są postrzegane
jako pożądany partner gospodarczy, ale już wśród społeczeństwa inwestycje z
Państwa Środka budzą rosnący niepokój. Jako przykład długookresowych skutków
wpływów chińskich w sferze społecznej jest często przywoływany zamieszkany
przez Ujgurów Xinjiang. Podobne obawy pomieszane z nadziejami na poprawę
sytuacji życiowej cechują też (w różnym stopniu) społeczeństwa w Kirgistanie286 i
Tadżykistanie. 287 Bez wątpienia jedną z przyczyn zawirowań społecznych w
przypadku Kazachstanu, w których przewija się problem chińskich inwestycji są
wciąż bardzo silne powiązania z Rosją i znaczący udział ludności pochodzenia
rosyjskiego, zwłaszcza na północy kraju. Ponadto postrzeganie inwestycji
realizowanych i finansowanych przez chińskie firmy jest kształtowane w
społeczeństwie kazachskim przez obserwowalny napływ chińskich pracowników, a
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w konsekwencji obawa przed wzrostem bezrobocia i pauperyzacją społeczeństwa.288
Władze w Pekinie zdają sobie sprawę z ryzyka wzrostu antychińskich nastrojów i
skutków, jakie niosą społeczne niepokoje. Stąd też w wydanej 6 września 2011 r.
Białej Księdze289 Pekin po raz kolejny ogłosił dążenie do pokojowej koegzystencji z
sąsiadami, współpracy i wsparciu dla dwustronnego rozwoju. W dokumencie,
będącym nową wersją opublikowanego w 2005 r. dokonano zmian, mających na celu
eliminację sformułowań, mogących być rozumiane niejednoznacznie i budzić
niepokój. Przykładowo pokojowy wzrost zastąpiono terminem pokojowy rozwój, aby
wyeliminować ryzyko potencjalnego skojarzenia z nadmiernym, przytłaczającym
rozmiarem chińskiej gospodarki. Dodatkowo położono też nacisk na „naukowy
rozwój”, co miało w sposób jednoznaczny wskazać dystansowanie się Pekinu od
jakichkolwiek ideologii i politycznych ambicji wobec krajów trzecich, a jako
kryterium wyboru podejmowanych działań wskazano pragmatykę, opartą na
ekonomicznych przesłankach.290
Rosyjskie działania w Azji Centralnej w sferze politycznej wydają się być
odbierane w Pekinie w sposób neutralny, bez emocji czy niepokojów. Jednak Kreml
wobec rosnącej potęgi chińskiej gospodarki wyraźnie obawia się o marginalizację
swojej roli, co w istotny sposób wpłynęło na kształt relacji między obu mocarstwami.
Powołanie do życia SOW wydawało się impulsem, który zaowocuje zacieśnieniem
współpracy politycznej, wojskowej, społecznej i gospodarczej Moskwy i Pekinu
spinając w ten sposób cały obszar Azji Centralnej w strefę wpływów obu mocarstw.
W istocie poczucie zagrożenia na Kremlu chińskim gospodarczym „długim marszem”
z jednej strony i brak wsparcia Pekinu dla politycznej wolty Rosji wobec Gruzji
praktycznie zahamowały rozwój współpracy.
Obawy Kremla w kwestii kształtowania relacji dwustronnych wzrosły
znacząco w 2007 r. w związku z pojawieniem się ujemnego bilansu handlowego z
Chinami,

dla

których

Rosja

wciąż

była

głównym

dostawcą

surowców

energetycznych. Bilans ten ulegał jeszcze dalszemu pogorszeniu w kolejnych latach
w związku z kryzysem, który dotknął Rosję w 2009 r. (spadek PKB o 7.5%, tj. do
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1.25 bln USD), a który tylko nieznacznie spowolnił dynamikę rozwoju gospodarki
Chin291 (wzrost PKB o 8.5% tj. do 4.7 bln USD ).292
Rosnące znaczenie Chin w gospodarce światowej, zwłaszcza po kryzysie z
2007 r. oraz coraz większe zaangażowanie chińskiego kapitału w regionach
tradycyjnych wpływów rosyjskich, przy jednoczesnym braku wsparcia Pekinu dla
politycznych ambicji Kremla musiało przełożyć się na zrozumiałe obawy Rosji o
stopniowe przekształcenie w surowcowe zaplecze Państwa Środka. Zarazem sytuacja
polityczna Rosji, zwłaszcza w świetle wydarzeń w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie
zaczęła skłaniać Kreml nie tylko do utrzymywania poprawnych relacji z Chinami,
ale wręcz wymusza konieczność zacieśnianie współpracy ekonomicznej.
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Współpraca ta staje się koniecznością z uwagi na fakt, że Rosja jest obciążona
sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez Zachód i stoi w obliczu katastrofy
budżetowej, mającej swoje źródło w długookresowym niskim poziomie cen
surowców energetycznych.
4. Rola Afganistanu w budowaniu stabilności Azji Centralnej
Długookresowa stabilność Azji Centralnej jest limitowana sytuacją w Afganistanie.
Państwo to leży poza obszarem Azji Centralnej, ale graniczy z trzema republikami
tego regionu: Tadżykistanem, Kirgistanem i Uzbekistanem, a także Chinami, Iranem
i Pakistanem. Jako takie staje się więc istotnym czynnikiem systemu bezpieczeństwa
i stabilności regionalnej. Afganistan jest państwem niestabilnym politycznie, głównie
ze względu na silnie spolaryzowane społeczeństwo pod względem przynależności
religijnej i etnicznej. Szczególnie silnym zagrożeniem nie tylko dla samego
Afganistanu, ale i państw ościennych są skrajne ruchy islamskie, które przenikają do
republik

Azji

Centralnej,

przyczyniając

się

do

radykalizacji

nastrojów

społecznych. 294 W świetle zaplanowanego na grudzień 2014 r. wycofania wojsk
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Kształtowanie politycznych i ekonomicznych relacji Rosji i Chin zostało szerzej omówione w
rozdziale drugim.
Prezydent Uzbekistanu, Islam Karimow stwierdził, że „wycofanie sił amerykańskich i ISAF z
Afganistanu do końca 2014 r. może spowodować wzrost zagrożenia rozprzestrzenianiem się
aktywności terrorystycznej i ekstremistycznej, napięciami i konfrontacjami w całym regionie i
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amerykańskich i z innych krajów, 295 najbardziej palącym problemem stało się
ustanowienie stabilnych struktur politycznych i administracyjnych, które byłyby
zdolne do samodzielnego prowadzenia skutecznej polityki wewnętrznej i zwalczania
zagrożeń ze strony ugrupowań terrorystycznych.296
Wycofanie sił zewnętrznych z Afganistanu wiąże się ze wzrostem znaczenia
regionalnej strategii bezpieczeństwa i stabilizacji, która w zasadzie sprowadza się do
większego zaangażowania w ten proces Chin i Rosji – jedynych państw zdolnych do
podjęcia skutecznych działań militarnych.297 Pekinowi przypisywana jest szczególna
rola państwa, które jest zdolne do włączenia Afganistanu w regionalne i
ponadregionalne struktury gospodarcze. Bez wątpienia ten kierunek działań, w
przeciwieństwie do militarnych akcji, przyczyni się w długim okresie do poprawy
sytuacji wewnętrznej w Afganistanie, co z kolei przełoży się na stopniowe
wygaszenie źródeł zagrożeń ekstremizmem, terroryzmem i przestępczością
zorganizowaną.
Zaangażowanie Chin w proces budowania stabilnego Afganistanu nie jest
kwestią wyboru, ale koniecznością o ile Państwo Środka chce zrealizować swoje
plany stworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku. Pekin doskonale zdaje sobie sprawę z
faktu, że będzie musiał odgrywać kluczową rolę w tym procesie i stopniowo
zwiększa swoje zaangażowanie w rozwój Afganistanu. W 2006 r. miało miejsce
podpisanie chińsko-afgańskiego Traktatu o Przyjaźni, Współpracy i Stosunkach
Dobrosąsiedzkich, w następstwie wielokrotnego podkreślania przez Pekin poparcia
dla procesu politycznych reform w Afganistanie.298
Po podpisaniu Traktatu, obie strony powołały Komitet ds. handlu, którego
zadaniem jest praca nad pogłębianiem kooperacji ekonomicznej między obu
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państwami. Jednym z efektów działań Komitetu było zniesienie ceł na 278 dóbr oraz
nawiązanie bliskiej współpracy w tak kluczowych i kapitałochłonnych sektorach
gospodarki, jak zasoby naturalne, energia elektryczna, budowa infrastruktury
drogowej czy rolnictwo. Wsparcie Chin dla rozwoju Afganistanu przejawia się nie
tylko w inwestycjach bezpośrednich, kredytach i pożyczkach, ale również
bezzwrotnych dotacjach, których wartość w latach 2001 – 2009 wyniosła ponad 180
mln USD. Również wartość wzajemnej wymiany handlowej między obu krajami
potroiła się w latach 2005 – 2008, ale zarazem nasilił się problem pogłębiających się
dysproporcji między afgańskim eksportem a importem. W 2008 r. wartość
afgańskiego importu z Chin wyniosła 152 mln USD, a eksportu zaledwie 3 mln
USDS. 299 Należy też zwrócić uwagę, że pomimo rosnącego poziomu obrotów
handlowych, udział Chin w handlu zagranicznym Afganistanu wynosił w 2011 r.
zaledwie 2.4%, podczas gdy w przypadku Stanów Zjednoczonych było to 29.7%,
Pakistanu 21%, a Unii Europejskiej 11.2%.300
Poziom zaangażowania Chin w rozwój Afganistanu znajduje swoje odbicie
w inwestycjach. W 2007 r. chińskie firmy zainwestowały zaledwie 0.1 mln USD, ale
już w rok później było to prawie 114 mln USD. 301 W sferze zainteresowania
chińskich inwestorów tradycyjnie znajdują się kapitałochłonne, ale i opłacalne
inwestycje w wydobycie surowców naturalnych (Afganistan posiada złoża rud
miedzi, żelaza, kobaltu, ołowiu, złota i litu), których wartość jest szacowana na 1
trylion USD. Można więc przyjąć, że przy zagwarantowaniu odpowiednich
inwestycji, państwo to może stać się jednym z kluczowych centrów surowców
naturalnych na świecie.
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Kolejnym etapem zacieśniania współpracy było

podpisanie przez prezydentów Chin Hu Jintao i Afganistanu Hamida Karzaja
podczas spotkania w Pekinie w czerwcu 2012 r. porozumienia o przyszłym
partnerstwie strategicznym, na poczet którego Chiny zadeklarowały wsparcie dla
rządu w Kabulu w wysokości 23.8 mln USD.303 Należy jednak stwierdzić, że poziom
finansowego wsparcia Pekinu dla Afganistanu jest bardzo skromny, zważywszy na
rzeczywiste możliwości inwestycyjne Państwa Środka: w latach 2002 – 2012
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wyniósł zaledwie ok. 230 mln USD.304 Podczas pobytu w Pekinie w ramach swojej
pierwszej wizyty zagranicznej prezydent A. Ghani otrzymał od prezydenta Chin Xi
Jinpinga zapewnienie, że Afganistan jest dla Chin „strategicznym partnerem, w
krótkim okresie, średnim okresie i długim okresie”. Jednocześnie prezydent Xi
zaoferował wsparcie dla rządu afgańskiego w wysokości 245 mln USD do 2017 r.
oraz pogłębienie współpracy w zakresie rozwijania stosunków handlowych i
technologii.305
W odróżnieniu od Kremla, postawa Pekinu wobec wycofania wojsk
międzynarodowych

z

Afganistanu

daleka

jest

od

optymizmu.

Rosnące

zaangażowanie ekonomiczne Chin w Afganistanie przy jednoczesnym ryzyku
aktywizacji ekstremizmu i separatyzmu w Xinjiangu budzi niepokój Pekinu. Pomimo
to Chiny konsekwentnie odmawiają zaangażowania w Afganistanie pod inną
postacią niż inwestycji gospodarczych i wsparcia finansowego. Wobec chińskich
planów eksploracji złóż bogactw naturalnych Afganistanu i włączenia tego kraju w
proces tworzenia nowego Jedwabnego Szlaku Pekin będzie musiał podjąć decyzję o
większym zaangażowaniu nie tylko w obszarze gospodarczym, ale również
wzmacniania struktur władzy.
Największym powodem niepokojów Pekinu pozostaje działalność talibów,
która może prowadzić do aktywizacji separatyzmu Ujgurów. Pekin pokładał dużą
nadzieję w minimalizacji wpływów talibów w amerykańskich działaniach zbrojnych
oraz wdrażanej pod ich kierunkiem restrukturyzacji politycznej i ekonomicznej. W
tym czasie Pekin nie zaniedbał rozwijania pozytywnych relacji z Pakistanem,
uznając że wobec nieskuteczności Amerykanów wykorzysta swoje wpływy w
Islamabadzie do zahamowania wpływów talibów.306
Polityka Afganistanu w okresie prezydentury Hamida Karzaja była
ukierunkowana na otwartość w kwestii kooperacji ekonomicznej, ale też z silnym
akcentowaniem spraw związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Kabul nie ukrywał
swoich aspiracji do członkostwa w SOW, licząc na chińskie wsparcie w uzyskaniu
zgody pozostałych państw członkowskich. Częste wizyty prezydenta Karzaja w
Pekinie, oprócz korzyści ekonomicznych, skutkowały też nadaniem Afganistanowi
304
305
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statusu obserwatora w SOW. Znaczenie SOW dla stabilizacji Afganistanu rośnie
wraz ze zmniejszaniem kontyngentu wojsk NATO, choć ani Rosja, ani Chiny nie
angażują się bezpośrednio w militarne działania na terenie tego państwa. Z punktu
widzenia interesów Chin, włączenie Afganistanu w struktury SOW jest korzystne i
pożądane, choćby z uwagi na wzmocnienie pozycji Pekinu w obszarze forsowanych
planów gospodarczych w organizacji, a które budzą zrozumiałą niechęć Kremla.307
Pozornie mogłoby się wydawać, że polityka prezydenta Karzaja będzie
ukierunkowana

na

podtrzymania

rzeczywistości

Karzaj

zdawał

ścisłych

sobie

relacji

sprawę

z

z

Białym

koniecznej

Domem.

W

obecności

sił

amerykańskich jako warunku dla zachowania swojej władzy, ale zarazem nie był
zwolennikiem kreowania zbyt silnych powiązań z Zachodem. Potwierdzeniem tego
była chociażby odmowa podpisania Dwustronnego Porozumienia o Bezpieczeństwie
(Bilateral Security Agreement BSA) i to pomimo silnych nacisków ze strony
Waszyngtonu i ISAF. 308 Dodatkowo w wywiadzie dla Radio Free Europe/Radio
Liberty Sunday były prezydent zarzucił Amerykanom hipokryzję w działaniach,
mówiąc że „zarówno zachęcają złodzieja do kradzieży, jak i właściciela domu by
zabezpieczał swój dom”.309
Sytuacja w Afganistanie, rozwój gospodarczy i polityczny tego państwa jest
również istotnym elementem polityki Moskwy. Rosyjskie zaangażowanie w
Afganistanie jest ograniczone głównie z przyczyn politycznych – nie jest w interesie
Kremla wspieranie działalności NATO w regionie, bowiem prowadziłoby to do
wzmocnienia pozycji Amerykanów.310 Polityka Rosji w regionie jest ukierunkowana
na eliminację prozachodnich wpływów, również w sferze militarnej, co z kolei
zwiększyłoby znaczenie zdominowanego przez Moskwę OUBZ.311
Ewentualna rosnąca rola stabilnego w przyszłości Afganistanu w Azji
Centralnej może też być zagrożeniem z punktu widzenia rosyjskich interesów.
Przede wszystkim bezpośredni dostęp Chin do Afganistanu oraz znacznie większe
zdolności inwestycyjne Państwa Środka marginalizują potencjalne zaangażowanie
307
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ekonomiczne Rosji. Z kolei zagrożeniem dla rosyjskich interesów jest włączenie
Afganistanu w obieg gospodarczy, zwłaszcza w obszarze surowców energetycznych,
w oparciu o chińskie inwestycje i turkmeńskie zasoby, a z pominięciem udziału
Rosji. 312 Patrząc przez pryzmat ekonomicznych interesów Kremla, niestabilny
politycznie Afganistan wydaje się być pozornie najkorzystniejszym rozwiązaniem.
Oczywiście Rosja nie może sobie pozwolić na rezygnację z kreowania powiązań
gospodarczych i politycznych z Afganistanem, choćby z uwagi na istniejące
zagrożenie rozprzestrzenianiem się terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. 313
Tworząc

bazę

dla

ukształtowania

nowych

relacji

politycznych

i

gospodarczych z Kabulem, Kreml zawarł w sierpniu 2007 r. porozumienie w sprawie
umorzenia afgańskiego długu wobec Rosji wynoszącego 11 mld euro. 314 Pomimo
tych zabiegów, Kreml pomny doświadczeń ZSRR, z dużą ostrożnością angażuje się
w sprawy wewnętrzne Afganistanu, skupiając się na uszczelnianiu granic
sąsiadujących republik oraz walce z narkobiznesem. Ten drugi obszar działań został
w maju 2012 r. ogłoszony przez prezydenta Putina jako priorytetowy w rosyjskiej
strategii wobec Afganistanu. 315 Z drugiej strony w interesie Rosji leży możliwie
szybkie ustabilizowanie Afganistanu, jeśli weźmie się pod uwagę zagrożenia, jakie
niesie ze sobą rozprzestrzenianie się skrajnych ideologii religijnych w połączeniu z
nielegalnym przepływem do Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, a nawet
Kazachstanu wyszkolonych na terytorium Afganistanu terrorystów islamskich.
Proces ten stanowi bowiem bardzo poważne zagrożenie dla rosyjskich planów
utworzenia stabilnej ekonomicznie i politycznie Unii Eurazjatyckiej, mającej
zabezpieczyć rosyjskie wpływy w regionie.316
Kreml nie ukrywał swojego dążenia do jak najszybszego pozbycia się sił
ISAF (NATO) z obszaru Azji Centralnej i Afganistanu, nie zwracając przy tym
należytej uwagi na problem „próżni” w systemie bezpieczeństwa Afganistanu.
Zarazem rosnące obawy o negatywne skutki wycofania sił międzynarodowych
skłaniają Kreml do wysuwania sugestii, by USA i ISAF kontynuowały walkę z
312
313

314
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talibami po 2014 r.317 Faktem jest, że Amerykanie, podobnie jak wcześniej Rosjanie,
a jeszcze wcześniej Brytyjczycy nie byli w stanie wyeliminować źródeł konfliktów
wewnętrznych.
W lipcu 2013 r. Amerykanie ostatecznie opuścili bazę Manas w Kirgistanie,
stanowiącą pierwszy etap systemu logistycznego ISAF. Odmowa przedłużenia
dzierżawy przez kirgiskie władze miała swoje źródło w naciskach ze strony Kremla.
Jednocześnie Rosjanie podwoili siły lotnicze stacjonujące w Kirgistanie, dając
wyraźnie do zrozumienia państwom Zachodnim, że są w stanie skutecznie wypełnić
lukę po ISAF.318
W listopadzie 2014 r. przedstawiciele afgańskiego rządu wzięli udział na
zaproszenie Kremla w spotkaniu członków OUBZ. Jednym z priorytetowych
tematów debaty było przeciwdziałanie zagrożeniu terroryzmem, ekstremizmem i
handlu narkotykami w Afganistanie oraz sąsiednich republikach Azji Centralnej.
Oczywiście skuteczność walki z zagrożeniami płynącymi z Afganistanu jest
uzależniona wyłącznie od zaangażowania sił rosyjskich. Na spotkaniu prezydenta E.
Rahmona z sekretarzem Urzędu Bezpieczeństwa Rosji Nikołajem Patruszewem w
Duszanbe w październiku 2014 r., obie strony ogłosiły zacieśnienie współpracy
wojskowej i informacyjnej (w 2005 r. Rosja wycofała swój kontyngent patrolowy z
afgańsko-tadżyckiej

granicy).

319

Działania Kremla wyraźnie wskazują na

przygotowania do większego zaangażowania w kształtowaniu pokoju w regionie po
wycofaniu wojsk amerykańskich i IFOR, ale te działania z kolei napotykają na
niechęć ze strony tradycyjnie prozachodniego Uzbekistanu. 320 Uzbekistan z racji
swojej pozycji geograficznej, jak i pozytywnych relacji datowanych od 1990 r. (rok
po opuszczeniu Afganistanu przez wojska radzieckie) stara się odgrywać rolę
kreatora kooperacji między Afganistanem a Azją Centralną. Ambicje Taszkentu
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spotkały się z poparciem Białego Domu i oczywiście zaniepokoiły Kreml, zwłaszcza
wobec niedawnego wypowiedzenia przez Uzbekistan członkostwa w OUBZ.321
W procesie budowania stabilności regionalnej nie bez znaczenia pozostaje
bezpośrednie zaangażowanie republik Azji Centralnej w kooperację gospodarczą z
Afganistanem. Oczywiście pod względem możliwości inwestycyjnych działania
podejmowane przez republiki są marginalne na tle Chin czy nawet Rosji, ale
wpływają

na

kreowanie

pozytywnego

wizerunku

Afganistanu

jako

odpowiedzialnego partnera gospodarczego. Szczególnie ważne jest budowanie więzi
społecznych między Afganami a pozostałymi nacjami Azji Centralnej. Pomimo
różnic kulturowych, etnicznych i niestabilności wewnętrznej Afganistan jest
postrzegany w Azji Centralnej jako ważne ogniwo Nowego Jedwabnego Szlaku.
Głównymi obszarami jednoczącymi republiki w podejściu do kwestii budowania
stabilności Afganistanu są:322


odrzucenie militarnych rozwiązań jako nieskutecznych w rozwiązywaniu
problemów wewnętrznych Afganistanu i wskazywanie braku oczekiwanych
sukcesów na tym polu w dotychczasowych działaniach koalicji;



położenie

większego

nacisku

na

kwestie

rozwoju

ekonomicznego

Afganistanu, walkę z bezrobociem i ubóstwem oraz rozwijanie kooperacji
lokalnej, jako czynników o pierwszoplanowym znaczeniu dla przywrócenia
pokoju w kraju – „bezpieczeństwo poprzez integrację”;


uznanie, że każde proponowane rozwiązanie problemów wewnętrznych
Afganistanu musi zawierać poszanowanie tradycji, zwyczajów i wartości
określonych w religii islamskiej;



przekonanie, że wszelkie rozmowy o Afganistanie powinny być prowadzone
przez Afgańczyków z uwzględnieniem wszystkich opcji politycznych, w tym
również Talibów i reprezentantów Sojuszu Północnego (Northern Alliance), a
przy podziale władzy powinny być uwzględnione wszystkie grupy etniczne;



podkreślanie bardziej aktywnego zaangażowania ONZ i jej agend w proces
pokojowy.
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Istotną rolę w rozwijaniu współpracy ekonomicznej odgrywa Azjatycki
Bank Rozwoju (Asian Development Bank - ADB), którego środki pozwoliły m.in. na
sfinansowanie dwóch nowych linii elektrycznych, którymi dostarczany jest prąd z
nowej elektrowni w Balkh w Turkmenistanie do Afganistanu. Z kolei graniczący
bezpośrednio z Afganistanem Tadżykistan ustanowił strefy wolnego handlu wzdłuż
granicy, które stały się istotnym źródłem utrzymania dla mieszkańców po obu
stronach granicy. Tadżykistan i Uzbekistan są też zaangażowane w dostawy energii
elektrycznej do Afganistanu, korzystają ze środków ADB na sfinansowanie budowy
nowych linii przesyłowych. W procesie rozwoju Afganistanu uczestniczy też
Kazachstan, który jako jedyne państwo w regionie opracował Program Wsparcia dla
Odbudowy Afganistanu (Assistance Programme for Reconstruction Afghanistan).
Program zawiera projekty służące rozwojowi infrastruktury, dostawom wody pitnej
oraz dóbr niezbędnych w budownictwie. Ponadto Kazachstan dąży do zajęcia
kluczowej pozycji na afgańskim rynku pszenicy – 15% importu tego zboża i
pochodzącej z niego mąki pochodziło w 2007 r. z Kazachstanu (wyższy wskaźnik
mają tylko Uzbekistan – 20% i Pakistan – 50%). 323 Należy też wspomnieć o
wspólnym projekcie budowy sieci kolejowej łączącej Turkmenistan, Afganistan i
Tadżykistan, której budowa rozpoczęła się w Turkmenistanie 5 czerwca 2013 r.324
Afganistan i jego znaczenie dla zapewnienia stabilności Azji Centralnej, ale
też pośrednio całej Azji stał się przedmiotem zainteresowania Indii. To drugie obok
Chin najludniejsze państwo świata i jeden z „tygrysów” gospodarczych, członek
BRICS, stara się angażować w różne procesy zachodzące na kontynencie i w strefie
Pacyfiku. Pomimo swojej wewnętrznej słabości Indie wyraźnie dążą do
wzmocnienia swojej międzynarodowej roli na polu tak gospodarczym, jak i
politycznym. Obecnie to właśnie New Delhi jest najważniejszym partnerem
gospodarczym, politycznym i strategicznym Afganistanu. Bez wątpienia wspieranie
rządu w Kabulu jest posunięciem strategicznym Indii wymierzonym przeciwko
Pakistanowi. Oczywiście o aktywności New Delhi w Afganistanie przesądza nie tyle
strategia polityczna, ile względy ekonomiczne, a więc przede wszystkim złoża
surowców naturalnych. Należy tu podkreślić, że po porażce indyjskiej polityki
„rozszerzonego strategicznego sąsiedztwa”, która była ukierunkowana m.in. na
wzmocnienie wpływów w Azji Centralnej, Afganistan pozostaje jedynym
323
324
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przyczułkiem do dalszej ekspansji. Zajęcie kluczowej pozycji strategicznego partnera
w Afganistanie 325 oznacza zarazem dla Indii łatwiejszy dostęp do pozostałych
republik Azji Centralnej, możliwość skuteczniejszego konkurowania z Chinami o
wpływy ekonomiczne i z Rosją o wpływy polityczne w regionie i w Azji. Indyjska
obecność w Afganistanie jest też podyktowana kwestiami bezpieczeństwa, głównie
dążeniem do zahamowania rozprzestrzeniania islamskiego radykalizmu, który
mógłby stać się też ruchem „antyhinduskim”. Zagrożenie to jest bardzo realne
zważywszy na konflikt z muzułmańskim Pakistanem w Kaszmirze.326
Pomimo
zaangażowania

obecności

sił

gospodarczego

amerykańskich
państw

i

międzynarodowych

azjatyckich

sytuacja

oraz

polityczna

i

ekonomiczna w Afganistanie pozostaje daleka od stabilności. Główną przeszkodą na
drodze do ustabilizowania sytuacji w kraju jest brak porozumienia między rządem w
Kabulu a talibami ze względu na rozbieżne dążenia w kwestiach ustrojowych i
politycznych. W państwach zachodnich dostrzegane są osiągnięcia Afganistanu we
wdrażaniu nowego systemu edukacji, równuprawnienia kobiet i mężczyzn, dostępu
do służby zdrowia czy działalności wolnych mediów.327 Wiele z przeprowadzonych
reform pozostaje jednak w sprzeczności z poglądami ortodoksyjnych talibów, którzy
widzieliby Afganistan jako państwo koraniczne.
Wyzwaniem dla Afganistanu jest konieczność dokonania głębokiej reformy
ekonomicznej,

ukierunkowanej

na

podtrzymanie

wzrostu

gospodarczego

i

zahamowanie odpływu kapitału (część terminowych kontraktów z zagranicznymi
firmami zbliża się do końca) po wycofaniu wojsk amerykańskich i ISAF. Mówiąc o
wyzwaniach stojących przed rządem w Kabulu ekspert ds. militarnych i politycznych
Azji Centralnej Richard Weitz stwierdził, że Afganistan zakończył „Dekadę
Przemian” (Decade of Transition) i stoi przed „Dekadą Transformacji” (Decade of
Transformation).328

325

Partnerstwo strategiczne między obu krajami zostało zapoczątkowane w październiku 2011 r.
podczas wizyty w Indiach prezydenta Karzaja. Źródło: D. Sethi, India, Russia and Afghan
Stability, „The Diplomat”, November 20, 2011.
326
R. Weitz, Afghanistan and India Deepen Strategic Cooperation, „Central Asia – Caucasus Analyst”
Vol. 16 No. 02, 22 January 2014, s. 10-12.
327
Obecnie w Afganistanie działa 35 stacji telewizyjnych, 100 rozgłośni radiowych i ukazuje się
ponad 150 gazet. Źródło: R. Ghiasy, Can Afghanistan’s Economy Stands on Its Own?, „The
Diplomat”, January 30, 2014.
328
R. Weitz, Afghanistan’s Challenges as National Elections Approach, „Central Asia – Caucasus
Analyst” Vol. 15 No. 15, 7 August 2013, s. 7-10.

121

Szansą na porozumienie miały być wybory prezydenckie, które odbyły się 5
kwietnia 2014 r. oraz ostateczne wycofanie sił amerykańskich do końca 2014 r. (w
kraju ma pozostać tylko kontyngent szkoleniowy, nie zaangażowany bezpośrednio w
działania

militarne).

Fiasko

amerykańskiej

interwencji,

która

kosztowała

Waszyngton prawie 450 mld USD i życie prawie 4500 żołnierzy i personelu 329 ,
wykazało nieskuteczność amerykańskich metod realizowania polityki wobec państw
Azji. Efektem najdłużej prowadzonych działań wojennych w historii Stanów
Zjednoczonych jest ewidentny wzrost nastrojów antyamerykańskich w Afganistanie i
Pakistanie, a także zwrócenie opinii publicznej w USA przeciwko polityce Białego
Domu. Głównym zarzutem wobec Amerykanów jest przede wszystkim brak
eliminacji źródeł konfliktów wewnętrznych, jak również brak zdolności afgańskich
sił policyjnych i wojskowych do skutecznego przeciwdziałania agresji ze strony
talibów. Konsekwencją może być obalenie przez talibów każdego legalnie
wybranego prezydenta, który nie będzie realizował w polityce przynajmniej
kluczowych

założeń

ustrojowych

wskazywanych

przez

fundamentalistów

muzułmańskich. Z drugiej strony, mentalność Afgańczyków jest ukształtowana
poprzez wieki walk plemiennych, a proces kształtowania nowej władzy opiera się na
zasadzie „zwycięzca bierze wszystko”, co stanowi dodatkową przeszkodę w dążeniu
do zawarcia potencjalnego porozumienia zwalczających się afgańskich frakcji.330
Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi największe obawy świata
zachodniego (zwłaszcza Amerykanów) budziło zwycięstwo kandydata talibów, które
praktycznie przekreślałoby możliwości angażowania Białego Domu w politykę
wewnętrzną państwa. Taki scenariusz oznaczałby też wzmocnienie roli Pakistanu w
relacjach zagranicznych, co z kolei nie byłoby korzystne z punktu widzenia
interesów Indii. Również dla muzułmańskich republik Azji Centralnej wygrana
talibów mogłaby oznaczać aktywizacje skrajnych ruchów islamskich i wzrost
zagrożenia dla rządzących dyktatorów.
Ku niewątpliwemu zaskoczeniu obserwatorów na świecie, same wybory
przebiegły spokojnie, bez brutalnych incydentów ze strony talibów. Uprawnionych
do głosowania było prawie 7 mln Afgańczyków, a frekwencja sięgnęła prawie 60%,
329
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przy czym 64% stanowili mężczyźni, a 36% kobiety, co bez wątpienia wskazuje na
utrzymujący się brak równouprawnienia płci, głównie w regionach z silnymi
wpływami ortodoksyjnej doktryny islamu. Głównymi kandydatami do fotel
prezydenckiego byli Abdullah Abdullah i Ashraf Ghani (wszystkich kandydatów
było 11 331 ). Kluczowe znaczenie dla decyzji wyborców miała bez wątpienia
przynależność etniczna kandydatów. Abdullah Abdullah będący pół Pasztunem,
którzy stanowią jedną z najliczniejszych nacji w Afganistanie, jest jednak
postrzegany jako Tadżyk, również bardzo liczną narodowość w społeczeństwie
afgańskim. W rezultacie Abdullah mógł liczyć na większościowe poparcie przede
wszystkim na północy kraju, podczas gdy głosy Pasztunów w pierwszej turze były
mocno rozproszone pomiędzy różnych kandydatów (łącznie stanowiły ok. 43%
głosów). Liderem po pierwszej turze był Ghani, zwolennik kontynuowania kursu
politycznego wytyczonego przez prezydenta Karzaja.
Największym zagrożeniem powyborczym wydawał się być brak wyraźnej
przewagi któregoś z kandydatów nad drugim, co mogło skutkować eskalacją
niezadowolenia zwolenników przegranego kandydata, a w konsekwencji dalszą
destabilizacją kraju. Ponadto nieznaczne zwycięstwo któregoś z kandydatów nie
dawałoby mu dość siły do skutecznego sprawowania rządów nad terytorium całego
państwa. Istotną kwestią po wyborach było więc dopuszczenie do najwyższych
urzędów osób z otoczenia przegranego kandydata, aby uniknąć poczucia izolacji
przez niektóre grupy etniczne, co prowadziłoby do wzrostu napięć społecznych. 332
Obu głównych kandydatów znacząco różniło podejście do władzy
prezydenckiej. Afgańska konstytucja oddaje w ręce prezydenta bardzo silną władzę,
m.in. może on obsadzać kluczowe stanowiska polityczne, policyjne i wojskowe. O
ile Ghani zamierzał kontynuować sposób sprawowania władzy przez Karzaja, o tyle
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Abdullah zapowiadał zwiększenie roli regionów sprawowaniu władzy i ograniczenie
władzy prezydenckiej.333
Ostatecznym zwycięzcą wyborów został dr Ashraf Ghani, a nowym
premierem (szefem wykonawczym) Abdullah Abdullah. Podział władzy ma w
założeniu zjednoczyć Afganistan, zmarginalizować wpływy skrajnych islamistów,
ale też umożliwić sprawowanie skutecznej kontroli na całym terytorium państwa.
Jednym z pierwszych działań nowego prezydenta było podpisanie BSA, 334 na co
nalegała nawet Rosja, przeciwna obecności USA i ISAF.335 Porozumienie pozwoli
nowym władzom na uzyskanie wsparcia ze strony państw zachodnich na wypadek
eskalacji działań talibów. Poważnym wyzwaniem jest też ograniczenie handlu
narkotykami. Zadanie to jest niezwykle trudne z uwagi na stagnację gospodarczą,
brak perspektyw i ubóstwo w kraju. Skuteczność tych działań zależeć będzie w
dużym stopniu od ożywienia gospodarczego i stopniowej poprawy sytuacji
ekonomicznej ludności. Reformy muszą być też przeprowadzone w zakresie systemu
prawnego, bankowości i usług publicznych, co z kolei pozwoli na ograniczenie
gigantycznych rozmiarów korupcji.336
Dążąc do zjednoczenia kraju i eliminacji źródeł konfliktów prezydent Ghani
wezwał talibów do rozmów pokojowych. W wygłoszonym podczas swojej pierwszej
wizyty zagranicznej w Pekinie przemówieniu stwierdził: „Pokój jest naszym
najwyższym priorytetem. Zapraszamy opozycję, zwłaszcza talibów, do przyłączenia
się do dialogu, i prosimy wszystkich naszych zagranicznych partnerów o wsparcie
dla prowadzonego przez Afgańczyków i dotyczącego Afgańczyków procesu
pokojowego”.337

333

R. Weitz, Afghanistan National Elections Exceed Expectations, „Central Asia – Caucasus Analyst”
Vol. 16 No. 09, 7 May 2014, s. 12-15.
334
Afghanistan's President Welcomes New Security Agreement With Washington, „Sputnik News”,
sputniknews.com/asia/20141123/1015056579.html [dostęp: 29.11.2014]. Szerzej o warunkach
porozumienia: R. Weitz, Washington and Kabul Renew Their Security Commitments, „Central
Asia – Caucasus Analyst” Vol. 16 No. 22, 26 November 2014, s. 7-10.
335
Rosja zarzuca NATO odmowę współpracy z OUBZ w sprawie osiągnięcia stabilizacji w
Afganistanie. Szef rosyjskiego MSZ Sergiej Ławrow powiedział, że „Nasi partnerzy z NATO
uporczywie przez ponad 10 lat odrzucali nasze sugestie o ustanowieniu współpracy z OUBZ,
pomimo tego, że byłby to oczywisty sojusz”. Źródło: Lavrov: NATO Refuses to Cooperate with
CSTO on Stabilizing Afghanistan, „RIA Novosti”, en.ria.ru/world/20141020/194322421/LavrovNATO-Refuses-to-Cooperate-with-CSTO-on-Stabilizing.html [dostęp: 24.10.2014]
336
T. Asey, 10 Priorities for Afghanistan’s New President, „The Diplomat”, September 24, 2014.
337
Afghan President Calls on Taliban to Join Peace Process, „RIA Novosti”,
en.ria.ru/politics/20141031/194895490/Afghan-President-Calls-on-Taliban-to-Join-PeaceProcess.html [dostęp: 01.11.2014]

124

5. Mongolia w obliczu przemian polityczno-gospodarczych
Mongolia nie jest zaliczana do państw położonych w Azji Centralnej, nie jest też
państwem członkowskim SOW i odgrywa jedynie marginalną rolę polityczną i
ekonomiczną w regionie. Niemniej ze względu na strategiczne położenie stanowi
ogniwo łączące Rosję i Chiny, mając z obu państwami długie granice – z Rosją
prawie 3500 km, a z Chinami ponad 4600 km. Mongolia może jednak w niedalekiej
przyszłości odgrywać coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu sceny politycznej Azji
Centralnej, jak również mocniej zaznaczyć swoja obecność jako strategicznego
partnera gospodarczego dla Chin. Pod względem politycznym republika dąży do
kontynuacji zbalansowanej polityki zagranicznej, której biegunami są wpływy
rosyjskie i chińskie.
Mongolia była tradycyjnie postrzegana jako rosyjska strefa wpływów. Jej
obszar stanowią stepy, a uboga ludność kontynuuje od pokoleń koczowniczy tryb
życia, nieznacznie tylko zmieniony od czasów Dżyngis Chana. 338 Obraz Mongolii
zaczął się jednak systematycznie zmieniać po upadku poprzedniego systemu wraz z
wprowadzeniem reform politycznych i gospodarczych, a także wraz z odkryciami
bogatych złóż surowców mineralnych – rud miedzi, srebra, złota oraz pokładów
węgla kamiennego. Mongolia dysponuje też złożami metali ziem rzadkich, których
wielkość jest szacowana na 31 mln ton, co stanowi 16.77% zasobów światowych.
Pierwiastki ziem rzadkich, jak molibden czy uran były wydobywane przez radzieckie
przedsiębiorstwa od końca lat 70. Kompleks wydobywczy miedzi i molibdenu
Erdent został uruchomiony w 1978 r. i był uznawany za największą kopalnię miedzi
w Azji. W 1981 r. rząd Mongolii przyznał Rosjanom prawo do wydobywania uranu
w Mardai, który był wykorzystywany w rosyjskich głowicach atomowych. Wraz z
końcem „zimnej wojny” i rozpadem ZSRR radzieckie wpływy w mongolskim
kopalnictwie zaczęły zanikać. Przykładowo strategiczna dla radzieckiego przemysłu
nuklearnego kopalnia w Mardai została opuszczona przez radziecki personel w
latach 1990-92 r.339
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Już po odzyskaniu politycznej suwerenności w 1990 r. władze Mongolii
zaczęły zabiegać o pozyskanie zagranicznych inwestorów dla sfinansowania badań
geologicznych i dokonania próbnych odwiertów. Pomimo długoletnich silnych
powiązań z ZSRR oraz pobudzenia zainteresowania wiecznie głodnych surowców i
bogatych Chin, Ułan Bator zwrócił się w stronę państw zachodnich. Głównym
obszarem zainteresowania zachodnich inwestorów były początkowo złoża węgla
Tavan Tolgoi, szacowane na 7.5 mln ton, ale w 2001 r. w Oyu Tolgoi zostały odkryte
bogate złoża miedzi, srebra i złota, szacowane na 79 mld funtów (ok. 3%
światowych zasobów) miedzi i 45 mln uncji złota, a roczne możliwości wydobywcze
oszacowano na 1.2 mln funtów miedzi, 3 mln uncji srebra i 650 tys. uncji złota.
Eksploatacją tych złóż zajmuje się spółka, w której 66% udziałów mają
Kanadyjczycy a tylko 34% rząd Mongolii. Dochody z eksploatacji stanowią prawie
30% wpływów budżetowych państwa.340
Ówczesne władze zdawały sobie sprawę, że eksploatacja surowców jest w
zasadzie jedynym potencjalnym źródłem wysokich dochodów budżetowych, które
mogłyby zapewnić stabilny rozwój kraju w innych sektorach oraz podnieść stopę
życiową ludności. W celu zachowania kontroli nad najcenniejszymi dobrami
gospodarczymi w 2006 r. rząd premiera Mijeegombyna Enchbolda przy poparciu
prezydenta Echbajara wprowadził istotną poprawkę do mongolskiego Prawa o
Surowcach Mineralnych, która zwiększała opłaty za licencje oraz opłaty z tytułu
eksploatacji bogactw, ograniczała ulgi podatkowe oraz zwiększała do 50% udział
państwa w strategicznie ważnych przedsięwzięciach z
zagranicznego.

udziałem

kapitału

341

Posunięcia rządu miały na celu przede wszystkim zapewnienie partycypacji
Mongolii w zyskach z tytułu wydobycia surowców mineralnych, a tym samym
zapewnienie długookresowej stabilności polityki finansowej państwa. Oczywiście
wprowadzona poprawka kolidowała z interesami inwestorów, zwiększając
początkowe koszty inwestycji i ograniczając potencjalne zyski, co obniżało
atrakcyjność inwestycyjną mongolskich złóż. W celu uniknięcia zmniejszenia
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strumienia inwestycji mongolski parlament (Ulsyn Ikh Khural) zniósł od 1 stycznia
2011 r. 68-procentowy podatek od nadzwyczajnych dochodów.342
W lutym 2014 r. do walki o mongolskie złoża miedzi włączyła się
australijska spółka Xandau Mines Ltd., która przełamała monopol kanadyjskiej
Turquoise Hill Resources Ltd., eksploatującej wspomniane złoża Oyu Tolgoi.
Australijczycy nabyli za pośrednictwem spółki Mongol Metale LCC, w której mają
100% udziałów, 90% udziałów w koncesji eksploatacji Oyut Ułan o powierzchni 66
km2. Według przeprowadzonych badań położone na obszarze objętym koncesją
złoże Kharmagutai zawiera ok. 0.8% miedzi i 1.25g złota na tonę urobku, a zasoby
oceniane są na ok. 1 mld ton. Dwa kolejne potencjalne złoża – Tsagaan Sudal i Zesen
Uul położone są w odległości ok. 700 m i mogą zawierać nawet 0.85% miedzi i 2 g
złota na tonę urobku. Należy wspomnieć, że surowce będą przetwarzane na miejscu i
w formie koncentratów eksportowane do chińskich hut, podobnie jak ma to miejsce
w Oyu Tolgoi.343
Zwrot Mongolii w kierunku państw zachodnich wynikał nie tylko z dążenia
do

zachowania

względnej

suwerenności

w

obliczu

trudnego

położenia

geograficznego oraz zneutralizowania politycznych wpływów Moskwy. Istotnym
elementem

mongolskich

dążeń

było

uzyskanie

wsparcia

dla

stworzenia

fundamentów do budowy funkcjonowania państwa w oparciu o zasady
demokratyczne.
Nawiązania relacji z Zachodem nie było jednak zwiastunem kształtowania
unipolarnej polityki zagranicznej Mongolii. Z punktu widzenia interesów państwa
taki ruch byłby niekorzystny z uwagi na pogorszenie stosunków z Moskwą, od której
Mongolia była i pozostaje zależna gospodarczo. Zasadniczym celem mongolskiej
polityki

wobec

potężnego

sąsiada

było

ułożenie

korzystnych

stosunków

gospodarczych, przy jednoczesnym zachowania dystansu wobec związków o
charakterze politycznym. Ten właśnie kierunek polityki wobec Rosji był
dostrzegalny podczas tygodniowej wizyty prezydenta Elbegdordża w Moskwie i St.
Petersburgu w maju 2011 roku. Choć na spotkaniu prezydenta Mongolii z
prezydentem Rosji, D. Miedwiediewem poruszono wiele obszarów potencjalnej
współpracy między obu krajami, to kluczowym obszarem rozmów było ustanowienie
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strefy wolnego handlu oraz dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności. Dla
mongolskiej gospodarki najistotniejszym zagadnieniem było zapewnienie dostaw
surowców energetycznych z Rosji, bez których funkcjonowanie mongolskiego
przemysłu, rolnictwa i transportu byłoby niemożliwe.344
Ze swojej strony Rosja również dostrzega potencjał surowcowy Mongolii,
starając się pozostać głównym rozgrywającym w tym sektorze i dążąc do
ograniczenia rosnących wpływów chińskich. Szczególnie ważne jest dla Rosji
wzmocnienie swojej pozycji w mongolskich planach budowy przemysłu nuklearnego.
Obawy Kremla o wzrost chińskich wpływów w Mongolii nie był
bezpodstawny. W 2011 r. oba państwa powiązało strategiczne partnerstwo, a w
styczniu 2013 r. miała miejsce ważna dla relacji chińsko-mongolskich wizyta
przewodniczącego

Stałego

Komitetu

Ogólnochińskiego

Zgromadzenia

Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo w Ułan Bator. Efektem spotkania
chińskiego polityka z przewodniczącym mongolskiego parlamentu Zandaaku
Enkboldem

było

określenie

czterech

kluczowych

obszarów

zacieśniania

współpracy:345
1. Politycznego, poprzez wzmacnianie obustronnego zaufania i wzajemnego
wspierania strategicznie ważnych interesów obu stron, a także poprzez
bliższą kooperację w zakresie przestrzegania prawa i na polu bezpieczeństwa.
2. Ekonomicznego, na drodze pogłębiania kooperacji przynoszącej obustronne
korzyści, głównie w sektorach wydobywczym, budowlanym i finansowym.
3. Kulturalnego,

poprzez

intensyfikację

wymiany kulturalnej,

a

także

podejmowania działań sprzyjających lepszemu wzajemnemu zrozumieniu
zagadnień kulturowych i konsolidacji tradycyjnej przyjaźni.
4. Współpracy wielostronnej, poprzez kooperację i wzajemne wspieranie w
regionalnych i globalnych działaniach na rzecz zabezpieczenia interesów
każdego z państw.
W 2013 r. kontakty polityczne Chin i Mongolii stawały się coraz bardziej
intensywne. W marcu 2013 r. członek Stałego Komitetu Biura Politycznego
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Liu Yunshan przyjął delegację
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mongolskiej rządzącej Partii Ludowej. Spotkanie miało na celu pogłębianie relacji
chińsko-mongolskich, przy czym Liu zaakcentował chińską gotowość do współpracy
z każdą opcją polityczną w Mongolii.346 Kolejne spotkanie polityczne miało miejsce
w maju 2013 r. Yang Jiechi, przedstawiciel chińskiej Rady Państwowej (rządu)
spotkał

się

w

Ułan

Bator

z

mongolskim

wicempremierem

Dendewem

Terbiszdagwem, a przedmiotem rozmów było dalsze wzmacnianie współpracy w
różnych dziedzinach gospodarki. Yang oświadczył, że chińsko-mongolskie relacje są
„wzajemnie wysoce komplementarne” i obie strony powinny nakreślić średnio- i
długookresowy program rozwoju relacji w ramach strategicznego partnerstwa oraz
działać na rzecz długookresowego stabilnego rozwoju kooperacji handlowej i
ekonomicznej

między

obu

krajami.

Strona

chińska

potwierdziła

swoje

zainteresowanie dalszymi inwestycjami w pozyskiwanie mongolskich zasobów
naturalnych, rozbudowę infrastruktury transportowej i rozwój usług finansowych, ale
również podkreśliła gotowość do inwestycji w rolnictwo i hodowlę zwierząt,
przetwarzanie produktów mineralnych i nowoczesną energetykę. 347 Z kolei na
spotkaniu z prezydentem Elbegdodżem, Yang podkreślił zaufanie władz chińskich
do mongolskiego partnera, jak również poszanowanie niezależności i terytorialnej
integralności Mongolii.348
Zgodnie z chińskimi zapowiedziami, zaangażowanie Pekinu w Mongolii nie
ograniczało się wyłącznie do budowania relacji politycznych i inwestycji w
strategicznym sektorze wydobywczym. Jednym z wielkich projektów realizowanych
przy współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i
Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of The United Nations - FAO) jest
projekt Współpraca Południe-Południe (South-South Cooperation) zainicjowany w
2010 r. i ukierunkowany na współpracę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa
żywnościowego w Mongolii oraz promowania ekologicznych metod w rolnictwie i
zarządzaniem w zakresie hodowli zwierząt. Realizacja projektu, którego pierwszy
etap zakończył się w 2013 r., polega na przeprowadzaniu szkoleń i wyjazdów
edukacyjnych dla mongolskich techników rolnych, dostarczaniu sprzętu rolniczego
oraz doradztwie prowadzonym gospodarstwach przez chińskich techników. W
346
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dalszej perspektywie realizacja projektu ma stanowić bazę dla stworzenia
współpracy między obu państwami w obszarze handlu płodami rolnymi.349
Chińskie firmy stały się też głównym udziałowcem w projekcie rozwoju
infrastruktury transportowej. W kwietniu 2013 r. rozpoczęła się budowa autostrady
prowadzącej od położonego na granicy z Chinami miasta Zamiin-Uud do Sainszandu,
stolicy prowincji Gobi Wschodniej. Budowa 124-kilometrowego odcinka autostrady
ma wzmocnić relacje handlowe między obu państwami i stanowić zarazem jeden z
etapów aktywizacji Mongolii w regionalnej wymianie handlowej. W dalszej
perspektywie planowane jest też wybudowanie kolejnej 660-kilometrowej autostrady,
która połączy Ułan Bator z Erenhot, kolejnym miastem na granicy chińskomongolskiej. Docelowo, mongolski system transportowy ma mieć charakter
tranzytowy na linii Chiny-Rosja, co znacznie wzmocniłoby rolę ekonomiczną, ale też
i polityczną Mongolii w Azji Centralnej.350
Zbliżenie Ułan Bator z Pekinem było postrzegane w Moskwie jako
potencjalne zagrożenie własnych interesów w obszarze tzw. bliskiej zagranicy. W
konsekwencji Kreml zaczął wywierać naciski na rząd mongolski tradycyjnymi
metodami – poprzez surowce energetyczne. W grudniu 2012 r. Rosnieft, główny
dostawca paliw na rynek mongolski, podniósł cenę oleju napędowego o 90 USD za
tonę, a pozostałych paliw o 30 USD za tonę. 351 Wobec całkowitego braku
dywersyfikacji dostaw Mongolia musiała przyjąć wskazaną cenę dostaw w
pierwszym kwartale 2013 r., nie mając przy tym gwarancji, że dostawy w kolejnych
okresach nie będą systematycznie drożały. Wyższe ceny produktów naftowych
oznaczały spadek tempa wzrostu gospodarczego, a także wzrost kosztów życia
ludności, której zdecydowana większość i tak już balansowała na granicy ubóstwa.
Konsekwencją polityki energetycznej Moskwy wobec Mongolii był wzrost
podatności Mongolii na kryzys społeczny i gospodarczy, i to pomimo jednego z
najwyższych na świecie wskaźników wzrostu gospodarczego. Mongolia zawdzięcza
rozwój gospodarczy głównie dynamicznej absorpcji zagranicznych inwestycji, co
przełożyło się na 17% wzrost gospodarczy w 2011 r., utrzymujący się na poziomie
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powyżej 10% w kolejnych latach. 352 Pomimo tego Mongolia stanęła w obliczu
kryzysu społecznego i gospodarczego. Jeszcze w 2013 r. szacowano wzrost
gospodarczy na 18-20%, głównie w oparciu o rosnące przychody z przemysłu
wydobywczego, ale rosnąca zamożności państwa nie znalazła odzwierciedlenia we
podniesieniu stopy życiowej ogółu społeczeństwa. W istocie pogłębiała się różnica
między bogacącą się kastą przedsiębiorców a przeciętnym obywatelem. Kontrast
społeczny był szczególnie silnie widoczny w stolicy, w której ponad połowa liczącej
1.2 mln populacji (2012 r.) żyła poniżej progu ubóstwa, bez dostępu do
podstawowych usług publicznych (wody, elektryczności, kanalizacji). Postępująca
pauperyzacji regionów rolniczych skutkowała niekontrolowanym

napływem

ludności wiejskiej do miast, głównie do Ułan Bator, tworząc wokół miasta enklawę
ubogich zabudowań i namiotów, zwanych ger (mong. dom). Podobne zjawisko
można zaobserwować również w innych państwach rozwijających się – Chinach,
Brazylii czy Singapurze. Skalę tej migrację oddają dane – w 1989 r. 26.8% populacji
Mongolii żyło w Ułan Bator, w 2006 r. było to już 38.1%, a w 2010 r. 45%.
Dodatkowo według szacunków Banku Światowego bezrobocie w ger oscyluje w
okolicy 62%.353
Część mężczyzn znajduje okresowe zatrudnienie w budownictwie przez
kilka miesięcy w roku, zarabiając ok. 500 tys. tugrików miesięcznie (ok. 300 USD).
Wciąż rosnąca populacja ger liczyła w 2014 r. prawie 750 tys. mieszkańców, co
stanowiło 57% populacji stolicy. Problem ger jest o tyle trudny do rozwiązania, że
obszar ten nie stanowi oficjalnie części Ułan Bator, a więc nie podlega władzom
lokalnym. Niemniej, ger staje się coraz bardziej palącym problemem społecznym,
zwłaszcza w świetle prognoz dalszego wzrostu populacji o kolejne 400 tys. osób w
ciągu 10 lat. W konsekwencji władze lokalne podjęły decyzję o konieczności
włączenia obszaru ger w granice stolicy. W lutym 2013 r. plan został zaaprobowany
przez parlament. Dopiero po włączeniu powstałych przedmieść do miasta możliwa
będzie ich reorganizacja do postaci sześciu subcentrów oraz stopniowe zaopatrzenie
w podstawowe usługi. W planach władz miejskich jest też budowa osiedli w oparciu
o tanie kredyty mieszkaniowe (dofinansowane przez Azjatycki Bank Rozwoju), ale z
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uwagi na brak stałych dochodów mieszkańców realizacja tego zamierzenia jest mało
prawdopodobna.354
Pomimo znaczącego wzrostu mongolskiego PKB per capita pogorszyła się
też sytuacja ludności na obszarach wiejskich. Postępująca pauperyzacja zmusiła
części z nich do emigracji do miast, część znalazła zatrudnienie w dynamicznie
rozwijającym się górnictwie – ok. 100 tys. Mongołów znalazło zatrudnienie w tym
sektorze w ciągu 5 lat. Coraz większym problemem stają się jednak nielegalne
„kopalnie” – doły i tunele kopane przez bezrobotnych mężczyzn, ale też i kobiety
(zwanych potocznie „ninja” od skojarzenia z mieszkającymi w kanałach filmowych
Żółwi Ninja) w poszukiwaniu kwarcu i złota. Oblicza się, że dzienny zarobek
„górników” waha się od 5 do 10 USD, co pozwala na zapewnienie utrzymania całej
rodzinie, ale wiąże się z ogromnym ryzykiem śmierci lub kalectwa.355
Słabnąca dynamika wzrostu gospodarczego i pogłębiające się problemy
społeczne zmusiły władze w Ułan Bator do szukania pomocy u obu najbliższych
sąsiadów – Rosji i Chin. Oba państwa są żywotnie zainteresowane w pozyskaniu
dostępu do mongolskich zasobów naturalnych, ale Mongolia nie chce stać się areną
walki o wpływy obu mocarstw. Niemniej, wobec prognozowanego spadku inwestycji
zagranicznych o 58% rok do roku, czyli o 1.32 mld USD, wzrostu inflacji do
poziomu 14.9% oraz spadku wartości tugrika o 16% w 2014 r., mongolski rząd
został postawiony wobec konieczności szybkiej reorientacji polityki ekonomicznej i
zagranicznej. Kreml dostrzegł szansę na odnowienie relacji z Ułan Bator i
wzmocnienie swojej pozycji wobec Chin, zgłaszając gotowość do natychmiastowego
wsparcia dla mongolskiej gospodarki.356 Równie szybko zareagowała strona chińska.
Podczas wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w sierpniu 2014 r. doszło
podpisania porozumienia w ramach strategicznego partnerstwa ze szczególnym
uwzględnieniem działań ukierunkowanych na podtrzymanie rozwoju gospodarczego
obu państw. 357 W miesiąc później w odpowiedzi na chińską aktywność prezydent
Putin podczas wizyty w Ułan Bator podpisał porozumienie o pogłębieniu
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dwustronnej współpracy w zakresie handlu oraz średniookresowego planu
współpracy w innych dziedzinach gospodarki. Warto też podkreślić, że Putin wezwał
Chiny do stworzenia „trilateralnej współpracy” Mongolii, Chin i Rosji, nawiązując
do

ustanowienia

dwustronnej

współpracy

chińsko-mongolskiej

podczas

wspomnianej wizyty Xi w sierpniu 2014 roku.358
Pogłębiająca się zapaść gospodarcza po okresie prosperity doprowadziła też
do zmian na scenie politycznej w Mongolii. 4 listopada 2014 r. parlament
przegłosował złożony przez opozycję wniosek o wotum nieufności dla rządu i
odwołał ze stanowiska premiera Norowyna Altanhujaga, który piastował swoją
funkcję od 2012 r. przez 817 dni. W chwili przejęcia władzy przez Nowy Rząd na
Rzecz Zmian, jak nazwał się nowy koalicyjny gabinet, wzrost gospodarczy
przekraczał 12% rocznie, natomiast na koniec 2014 r. prognozowany był na
poziomie zaledwie 6.3%. Okres rządów Altanhujagi zaznaczył się wspomnianym
wcześniej gwałtownym spadkiem inwestycji zagranicznych i wzrostem inflacji o co
najmniej 4 pp. w stosunku do zakładanych 8% oraz 46-procentowym osłabieniem
tugrika w stosunku do dolara. Ponadto, pomimo jednak dodatniego wzrostu
gospodarczego zanotowano też zwiększenie bezrobocia, co dodatkowo pogłębiło i
tak szybko rosnące społeczne rozwarstwienie.359
Jedną z przyczyn zachwiania wzrostu gospodarczego był bez wątpienia brak
działań rządu ukierunkowanych na zdywersyfikowanie gospodarki, a przez to
większego uniezależnienia od wahań cen surowców na rynkach światowych i
dyktatu zagranicznych koncernów wydobywczych. Nie bez znaczenia dla kondycji
mongolskiej gospodarki jest też gigantycznych rozmiarów korupcja, sięgająca
najwyższych kręgów politycznych. W kwietniu 2012 r. doszło do aresztowania
byłego premiera i prezydenta Nambaryna Enchbajara pod zarzutem łapownictwa i
malwersacji majątku państwowego.360 Faktem jest, że w sierpniu 2013 r. urzędujący
od 2009 r. prezydent Elbegdordż zwolnił Enchbajara z więzienia, oficjalnie
przepraszając i uznając całą sprawę za zamkniętą, ale społeczny wydźwięk całego
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zdarzenia był negatywny.361 Od początku afery łapówkarskiej, Enchbajar stanowczo
odrzucał wszelkie zarzuty o nieprawidłowościach i popełnionych domniemanych
przestępstwach podczas pełnienia przez niego urzędu prezydenckiego, uzasadniając
nagonkę za umotywowaną przyczynami politycznymi. 362 Z kolei w lipcu 2014 r.
aresztowana pod zarzutem defraudacji subsydiów przeznaczonych na zakup węgla
przez najuboższych byłego ministra środowiska naturalnego i turystyki Luumeda
Gansukha. Zarzuty korupcyjne pojawiły się też wobec premiera i jego doradcy,
szwagra i zarazem szefa państwowej firmy wydobywczej Erdenes Tavan Tolgoi. 363
W listopadzie 2014 r. nowym premierem został Chimediin Saikhanbileg,
który przyjął na siebie zadanie stworzenie nowej koalicji rządzącej z dwóch
głównych partii politycznych. Nowy premier otrzymał poparcie 42 spośród 44
obecnych na głosowaniu deputowanych. Proces tworzenia nowego rządu
zbojkotowała Mongolska Partia Pracy, choć weszła w koalicję z rządzącą Partią
Demokratyczną. Pomimo zmiany rządu i koalicji trudno oczekiwać znaczących
zmian w dotychczasowej polityce ekonomicznej. Również nie należy spodziewać się
nasilonej walki z patologiami drążącymi podstawy ekonomiczne państwa, zwłaszcza
że szefem gabinetu premiera został Sangajew Bajartsogt, były minister finansów i
wiceprzewodniczący parlamentu odwołany ze stanowiska po ujawnieniu posiadania
przez niego tajnego konta w jednym z rajów podatkowych z kwotą ponad miliona
dolarów.364
Trudno o jednoznaczną ocenę, czy faktycznie Enchbajar był zamieszany w
aferę korupcyjną, co wobec patologicznych rozmiarów tego zjawiska nie byłoby
niczym zaskakującym. Z drugiej strony, prezydent Elbegdordż nie czuł się na tyle
silny przed wyborami prezydenckimi, aby nie wykorzystać osłabienia potencjalnej
opozycji. Pomimo, że prezydencka Partia Demokratyczna stanowiła dominującą siłę
w rządzie, a gospodarka wciąż dynamicznie się rozwijała, prezydent nie mógł być
pewny reelekcji. Główną przeszkodą na

drodze do ponownego objęcia
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sprawę pogłębiającej się polaryzacji mongolskiego społeczeństwa. Bat-Erdene był
dla Elbegdordża o tyle groźnym przeciwnikiem, że nie tylko piętnował wady
rozwiązań systemowych obecnej władzy, ale również był bardzo popularny w
społeczeństwie dzięki udziałowi w demokratycznej rewolucji w 1990 r. oraz
dwukrotnemu piastowaniu urzędu premiera. Ponadto, stojąca za Bat-Erdene Partia
Ludowa była kojarzona przez ubogą większość społeczeństwa z programem
zasiłków dla najuboższych, stanowiących równowartość 15 USD miesięcznie. 365
Wybory, które odbyły się 26 czerwca 2014 r. pokazały, że urzędujący prezydent miał
powody obawiać się o reelekcję – wygrał co prawda w pierwszej turze wyborów, ale
uzyskał niecałe 51% głosów, natomiast jego największy konkurent Bat-Erdene
osiągnął bardzo dobry wynik na poziomie 42.5% głosów.366
Pomimo swojej gospodarczej słabości w stosunku do sąsiadów z północy i
południa oraz problemów wewnętrznych, Mongolia może odgrywać istotną rolę
polityczną w regionie, zwłaszcza jako rozjemca w sporach międzynarodowych
zagrażających stabilności regionalnej. Istotą mongolskiej roli międzynarodowej są
poprawne relacje ze wszystkimi stronami potencjalnych konfliktów – Rosją,
Chinami, Japonią, a nawet Koreą Północną. W 2011 r. w swoim wystąpieniu dla
Brookings Institution prezydent Elbegdordż zauważył, jak ważne są mongolskie
związki z Koreą Północną: „[Mongolia ma] unikatowe relacje z Koreą Północną.
Mamy tam ambasadę, połączenie bezpośrednią linią rządową, coroczne spotkania i
rozwijamy program wymiany. A jeśli oni przybędą do Mongolii, dowiedzą się, że
jest jeszcze inny sposób życia, inny sposób rządzenia.”.367
Dążeniem Mongolii jest też stworzenie wizerunku państwa, które jest
modelowym przykładem azjatyckiej demokracji, inspirującym do obrania podobnej
drogi przez inne państwa regionu. Potwierdzają to słowa prezydenta Elbegdordża:
„Dwadzieścia parę lat temu Mongolia była podobna do Korei Północnej... Dziś
jesteśmy częścią demokratycznej społeczności. Dziś Mongolia jest orędownikiem
globalnej walki o demokrację.”.368
Mongolia jest zaangażowana w procesy pokojowe i stabilizacyjne na całym
świecie, aktywnie uczestniczy w misjach pokojowych w Afganistanie, a wcześniej w
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Iraku. W ciągu ostatnich 10 lat mongolskie siły rozjemcze pojawiły się w Sierra
Leone, Czadzie, a nawet w Gruzji. W 2012 r. Mongolia wysłała też misje pokojowe
do Sudanu Południowego i Sudanu, a wcześniej w latach 2005-07 mongolscy
żołnierze wchodzili w skład sił NATO podczas interwencji w Kosowie. Działania
podejmowane w tym zakresie przez Ułan Bator zostały docenione w Waszyngtonie,
który pełni rolę „trzeciego sąsiada” (third neighbour) w mongolskiej polityce
zagranicznej. Pozytywne relacje ze Stanami Zjednoczonymi przekładają się z kolei
na zbliżenie z azjatyckimi sojusznikami USA – Japonia i Koreą Południową.369
Polityka bezpieczeństwa Mongolii ma charakter multilateralny. Już w
2004 r. Ułan Bator zapewnił sobie status obserwatora w Szanghajskiej Organizacji
Współpracy, a w 2012 r. podpisał Indywidualny Program Partnerstwa i Współpracy z
NATO. Mongolskie siły zbrojne uczestniczą też w manewrach i ćwiczeniach sił
Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, choć Mongolia nigdy nie dążyła
do członkostwa w tej podporządkowanej Rosji organizacji.
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ROZDZIAŁ II
SZANGHAJSKA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY
1. Geneza Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW)
Rozpad ZSRR skutkował destabilizacją polityczną i ekonomiczną oraz załamaniem
systemu bezpieczeństwa w Azji Centralnej. Powstała na gruzach ZSRR Federacja
Rosyjska w początkowych latach 90. nie była w stanie odbudować swojej pozycji
politycznej ani opanować chaosu politycznego, w jakim pogrążył się region.
Dodatkowo odżył nierozwiązany problem granicy z Chinami, który omal nie
doprowadził do wojny między obu państwami pod koniec lat 60. Pierwszym krokiem
na drodze do uregulowania przebiegu liczącej 7300 kilometrów granicy rosyjskochińskiej były negocjacje, które miały miejsce w listopadzie 1989 r.370
Zmiany zachodzące w Azji Centralnej zostały przychylnie odebrane w
Pekinie – w 1992 r. rząd chiński uznał państwowość nowych republik i zaczął
nawiązywać z nimi stosunki dyplomatyczne. Dążenia zarówno Rosji, jak i Chin w
stosunku do Azji Centralnej były w latach 90. zgodne, pierwszoplanowe znaczenie
miało przywrócenie stabilności i rozwiązanie lokalnych konfliktów. Pierwszą ważną
inicjatywą w tym kierunku było spotkanie przywódców Rosji, Chin, Tadżykistanu,
Kirgistanu i Kazachstanu w Szanghaju, na którym dyskutowano kwestie osiągnięcia
stabilności i zapewnienia długookresowego bezpieczeństwa w regionie. Efektem
tego spotkania było powołanie w dniu 26 kwietnia 1996 r. tzw. „szanghajskiej piątki”
(Shanghai wuguo). Akt założycielski podpisali prezydenci: Rosji – Borys Jelcyn,
ChRL – Jiang Zemin, Tadżykistanu – Emomali Rahmonow, Kazachstanu – Nursułan
Nazarbajew i Kirgistanu – Askar Askajew.371
Fundamentem funkcjonowania „szanghajskiej piątki” było dążenie do
porozumienia w spornych kwestiach przebiegu granic. Wszystkie biorące udział w
spotkaniu strony wykazały wolę jak najszybszego rozwiązania tego problemu. Choć
inicjatywa spotkania wyszła od strony chińskiej, co mogło zostać odebrane na
Kremlu jako aktywizację Państwa Środka w obszarze politycznych wpływów Rosji,
to postawa strony rosyjskiej była jednoznacznie przychylna. Bez wątpienia każdy z
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przywódców wspomnianych państw miał świadomość, że stanowisko Moskwy nie
oznacza rezygnacji ze wzmocnienia politycznej roli i odzyskania utraconej pozycji w
regionie.372
Już w pierwszych latach funkcjonowania „szanghajskiej piątki” państwa
członkowskie zdecydowały o poszerzeniu zakresu współpracy. Szczyty w Moskwie
w 1997 r., w Ałmaty w 1998 r. i w Biszkeku w 1999 r. włączyły w obszar
multilateralnej
przeciwdziałania

współpracy
nielegalnej

kooperację
imigracji

w
oraz

zakresie

zwalczania

przeciwdziałania

terroryzmu,

wzrastającemu

handlowi narkotykami. Pomimo prób pogłębienia współpracy o nowe obszary
powiązane z zagadnieniem bezpieczeństwa regionalnego, kluczowe znaczenie miało
rozwiązanie problemu delimitacji i demarkacji granic. W 1996 r. członkowie
„szanghajskiej piątki” podpisali Porozumienie o Budowie Zaufania w Zakresie
Militarnym w Obszarach Przygranicznych, a w 1997 r. Porozumienie o Wzajemnej
Redukcji Sił Zbrojnych w Regionach Przygranicznych

373

. W wymienionych

dokumentach sygnatariusze zobowiązywali się do nie używania sił zbrojnych w
regionach

przygranicznych

do

aktów

agresji

wobec

sąsiadów,

unikania

organizowania ćwiczeń wojskowych, ograniczenia ich zakresu i częstotliwości oraz
powiadamiania drugiej strony o planowanych ćwiczeniach wojskowych, jeśli mają
się odbyć w odległości nie większej niż 100 km od granicy. Ponadto dokumenty
zobowiązywały

sygnatariuszy

do

zapraszania

obserwatorów

ćwiczeń

przygranicznych z pozostałych państw „szanghajskiej piątki”.374
Problem nieuregulowanych granic był szczególnie ważki dla państw,
których granice zostały nakreślone jeszcze w ramach funkcjonowania republik
radzieckich, bez uwzględniania historycznych i narodowościowych uwarunkowań
lokalnych. Wszystkie strony zaangażowane w działania dyplomatyczne miały
świadomość, że problem ten może w krótkim czasie stać się zarzewiem
długookresowych i bardzo trudnych do ugaszenia konfliktów na tle etnicznym,
narodowościowym i religijnym.375
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Kolejny etap w rozwoju współpracy w ramach „szanghajskiej piątki”
rozpoczął się w raz z objęciem prezydentury przez Władimira Putina z początkiem
2000 roku. Nowy prezydent Federacji Rosyjskiej (FR) zmierzał do przywrócenia
państwu mocarstwowej pozycji, dążąc do odzyskania dotychczasowych stref
wpływów, a więc również wzmocnienia kluczowej roli w Azji Centralnej. Wobec
skupienia Chin na gospodarczej ekspansji, W. Putin zintensyfikował działania w
obszarze polityki, a jednym z narzędzi w realizacji tego celu miała być „szanghajska
piątka”. Rosyjska inicjatywa była ukierunkowana na wzmocnienie znaczenia
organizacji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa regionalnego, czego
przejawem były coroczne spotkania ministrów obrony państw członkowskich,
ustalone podczas szczytu w Biszkeku w 1999 roku. Pierwsze takie spotkanie miało
miejsce w Astanie w marcu 2000 roku. Z kolei w lipcu 2000 r. na szczycie w
Duszanbe przywódcy „szanghajskiej piątki” podpisali deklarację dotyczącą
zwalczania terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu (odtąd znanych w dokumentach
jako „trzy siłami zła”) oraz powołali do życia wspólne centrum antyterrorystyczne.376
Funkcjonowanie „szanghajskiej piątki” nie ograniczało się wyłącznie do
kwestii spornych granic i budowy podstaw bezpieczeństwa regionalnego. Zarówno
Rosja, jak i Chiny dążyły do przekształcenia organizacji w byt polityczny, którego
zakres działania byłby znacznie szerszy, włączając w to kreowanie relacji
gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Dynamicznie rozwijające się i
ukierunkowane na globalną ekspansję gospodarczą Państwo Środka była szczególnie
silnie zainteresowane w budowie stabilnych politycznie rynków. Również Rosja była
żywotnie zainteresowana w rozwoju gospodarczym, którego ważnym elementem
miał być chiński rynek zbytu dla surowców energetycznych. Pozytywny odzew ze
strony państw

członkowskich

w

odniesieniu

do

podjęcia

tematu

spraw

gospodarczych na forum organizacji sprawił, że Pekin wysunął propozycję
stworzenia wewnętrznych uregulowań w ramach „szanghajskiej piątki”, które
ułatwiłyby przepływ towarów. Chińskie dążenia do podniesienia roli stosunków
handlowych między państwami członkowskimi były przedmiotem intensywnej
dyplomacji w latach 1996 – 2001 ukierunkowanej na budowanie silnych
multilateralnych relacji (chiń. duobian hezuo). Te zabiegi dyplomatyczne
zaowocowały pogłębieniem współpracy ekonomicznej z republikami Azji Centralnej
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a zarazem przyczyniły się do osłabienia roli Rosji. Potwierdzeniem rosnącego
znaczenia regionu w polityce handlowej Chin był wzrost wartości obrotów
handlowych z 778 mln USD w 1996 r. do 1.81 mld USD w 2000 roku.377
Wzmocnienie znaczenia polityki bezpieczeństwa w regionie powróciło na
fali zamachów w USA we wrześniu 2001 roku. Rosja i Chiny zdecydowanie poparły
amerykańską decyzję o „wojnie przeciw terroryzmowi”, ale zarówno w Pekinie, jak i
w Moskwie zdawano sobie sprawę, że będzie się to wiązać ze zwiększeniem
amerykańskiej aktywności politycznej i wojskowej w całej Azji. Przejawem tego
było utworzenie amerykańskich baz wojskowych w Uzbekistanie i w Kirgistanie, co
z kolei skutkowało wzmożonym zaangażowaniem strony rosyjskiej w proces
zapewniania bezpieczeństwa regionalnego.378
„Szanghajska piątka” jako pionierski pozimnowojenny projekt zainicjowany
na gruzach Związku Radzieckiego jest uznawany za sukces organizacyjny, pomimo
relatywnie niewielkiego zakresu działania i wąskiego zdefiniowania podejmowanych
problemów. Zdaniem prof. Jia Qingguo z Uniwersytetu Pekińskiego sukces
organizacji wynikał z trzech głównych przyczyn:379
1. Skupienia uwagi na obszarach promujących obustronne interesy.
2. Zaangażowane

państwa

były

podobne

do

siebie

pod

względem

międzynarodowych norm i zachowań.
3. Podejmowane przez państwa członkowskie działania były wdrażane
stopniowo, umożliwiając im koordynację i budowanie wzajemnego zaufania.
Istniejąca formuła „szanghajskiej piątki” był zbyt słabo sformalizowana i
wymagała przekształcenia, jeśli miała pełnić kluczową rolę w budowie nowej
polityki bezpieczeństwa regionalnego, a ten właśnie kierunek działania został przez
W. Putina uznany za priorytetowy. Na 6. szczycie w Szanghaju w dniu 15 lipca
2001 r. przywódcy państw członkowskich podpisali Szanghajską Konwencję o Walce
z Terroryzmem, Separatyzmem i Ekstremizmem 380 oraz Deklarację o Utworzeniu
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Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW)381. Do udziału w szczycie zaproszono
też przywódcę Uzbekistanu, Islama Karimowa, który również podpisał Deklarację,
tym samym „szanghajska piątka” przekształciła się w organizację skupiającą sześć
państw. Akt założycielski SOW nakreślał jedynie ramy organizacji oraz definiował
w sposób ogólny jej cele i zakres funkcjonowania.382 Dopiero na szczycie szefów
państw w Sankt Petersburgu w dniu 7 czerwca 2002 r. miało miejsce podpisanie
Karty

Szanghajskiej

Organizacji

Współpracy,

konkretyzującej

płaszczyzny

kooperacji i okreslającej w sposób bardziej szczegółowy cele organizacji. Bazowe
cele i zadania SOW zawarto w Artykule 1 Karty:383


wzmacnianie wzajemnego zaufania, przyjaźni i stosunków dobrosąsiedzkich
między państwami członkowskimi;



podejmowanie współpracy na wielu płaszczyznach służących utrzymywaniu i
wzmacnianiu pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie, a także
promocji nowego ładu międzynarodowego z uwzględnieniem zasad
demokratycznych, racjonalnej polityki i ekonomii;



podejmowanie wspólnych działań antyterrorystycznych, wymierzonych w
separatyzm i ekstremizm oraz wszelkich ich przejawów, podejmowanie walki
z biznesem narkotykowym i handlem bronią oraz innymi rodzajami
przestępczej działalności, mającej charakter międzynarodowy, jak również
nielegalną imigracją;



wzmacnianie efektywnej współpracy regionalnej w sferach politycznej,
handlowej i gospodarczej, przestrzegania prawa, ochrony środowiska, kultury,
nauki i technologii, edukacji, energii, transportu, finansów i innych sferach
wspólnych interesów;



dążenie do zapewnienia kompleksowego i zbalansowanego rozwoju
ekonomicznego, społecznego i kulturalnego w regionie na drodze
podejmowania wspólnych działań na zasadach równoprawnego partnerstwa
w celu stabilnego podnoszenia standardu i warunków życia społeczeństw
państw członkowskich;
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promocja praw człowieka i podstawowych wolności w odniesieniu do
zobowiązań międzynarodowych państw członkowskich i ich narodowych
norm prawnych;



podtrzymywanie i rozwój relacji z innymi państwami i organizacjami;



współpraca w przeciwdziałaniu

konfliktom międzynarodowym

i

w

budowaniu pokojowego współistnienia;


wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów, które pojawią się w XXI
wieku.
Cele i zadania SOW wskazują na znacznie szerszy zakres działania, niż

miało to miejsce w przypadku „szanghajskiej piątki”. Priorytetem pozostawało
zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze SOW, ale nie zostało zarazem
określone jakimi środkami cel ten miałby zostać osiągnięty. Istnienie tej
niejednoznaczności pozostało źródłem pełzającego konfliktu między dwoma
mocarstwami – Rosją, optującą za rozwiązaniami militarnymi i Chinami, dla których
priorytetem był i pozostaje rozwój gospodarczy. Pełna zgodność między członkami
panuje natomiast w odniesieniu do bezwzględnego przeciwdziałania separatyzmowi,
terroryzmowi i ekstremizmowi (wspomniane „trzy siły zła”) wszelkimi dostępnymi
metodami.384
Uzupełnieniem Karty jest Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i
współpracy385, który został ratyfikowany dopiero w sierpniu 2007 r. podczas szczytu
w Biszkeku. W Traktacie podkreślono prawo państw członkowskich do swobody
kształtowania ustroju politycznego, nienaruszalność granic oraz po raz kolejny
potwierdzono zgodę na nieangażowanie się w sojuszach, których działalność byłaby
wymierzona w innych członków SOW.386
Od

początku

swojego

istnienia

SOW

z

założenia

była

filarem

bezpieczeństwa regionalnego, budowanego wokół sił zbrojnych Rosji i Chin. Oba te
państwa były tradycyjnie postrzegane jako niechętne rozbudowie amerykańskich
wpływów w regionie, co zresztą Biały Dom umiejętnie firmował etykietą NATO. Ta
384

385

386

N.W. Sieriebriakowa, Szanchajskaja organizacyja sotrudniczestwa: mnogostoronnij kompromiss
w Centralnoj Azii : diesiatiletiju poiska obszczego puti poswiaszczajetsia, InfoRos, Moskwa 2011,
s. 34.
Dogowor o dołgosrocznom dobrososiedstwie, drużbie i sotrudniczestwie gosudarstw-czlenow
SZOS (16.08.2007 g.), Szanchajskaja organizacyja sotrudniczestwa, infoshos.ru/ru/?id=22 [dostęp:
10.11.2014].
Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, „Tydzień na Wschodzie” nr 19 z dnia 22.08.2007 r.

142

wspólnota interesów dwóch głównych członków organizacji, jak również fakt, że
SOW stała się pierwszym wielonarodowym sojuszem wojskowym bez udziału
jakiegokolwiek państwa zachodniego, skutkowały jej postrzeganiem jako bytu
politycznego wymierzonego w NATO (tzw. anty-NATO).387
Choć powstanie SOW było utożsamiane z następstwem rosnących
wpływów Stanów Zjednoczonych w Azji Centralnej, to w istocie pierwszoplanowe
znaczenie dla utworzenia tej organizacji miało zapewnienie bezpieczeństwa
regionalnego i wykreowanie impulsu do rozwoju ekonomicznego państw
członkowskich, bez względu na formę sprawowanych rządów. Nie była natomiast
celem SOW bezpośrednia rywalizacja z NATO o wpływy w Azji. W istocie istnienie
SOW do 2005 r. nie zostało w zasadzie dostrzeżone i docenione w państwach
zachodnich. Sytuacja zmieniła się diametralnie podczas szczytu w Astanie w dniach
5-6 lipca 2005 r., na którym przywódcy państw członkowskich wystosowali wspólną
deklarację wzywającą Stany Zjednoczone i NATO do ustalenia planu wycofania z
baz w Azji Centralnej wojsk zaangażowanych w konflikt w Afganistanie. To właśnie
wydarzenie stało się przyczynkiem do uznania SOW przez zachodnich przywódców
za zagrożenie dla dominacji NATO i dążenie do stopniowej eliminacji wpływów
amerykańskich w regionie.388
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że u podstaw wzajemnej niechęci NATO
i SOW leży odmienność w postrzeganiu konfliktów lokalnych na terytoriach państw
członkowskich SOW. Zaangażowanie Kremla w walki w Czeczenii, postępowanie
Chin wobec Xinjangu i Tybetu czy działania przywódców republik Azji Centralnej
wobec opozycji pod hasłem walki z trzema siłami zła, spotkało się z potępieniem
państw zachodnich, które uznały te działania za antydemokratyczne, łamiące prawa
człowieka i wykraczające poza definicję walki z terroryzmem, separatyzmem i
ekstremizmem. Z kolei Chiny i Rosja z rosnącą niechęcią odnosiły się do
amerykańskiej polityki walki z terroryzmem (Irak, Afganistan, Pakistan) uznając ją
za przejaw eskalacji rzeczywistego zagrożenia i destabilizacji regionalnej, a także
przeciwdziałania w tworzeniu multipolarnego porządku na świecie, na rzecz
utrzymania porządku unipolarnego.389
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Dodatkowym elementem mającym wpływ na coraz większe zaniepokojenie
USA i NATO była rosnąca popularność SOW wśród państw azjatyckich, zwłaszcza
odgrywających kluczową rolę w kształtowaniu relacji na kontynencie. Podczas
wspomnianego przełomowego dla SOW szczytu w Astanie status obserwatora
uzyskały dwa mocarstwa nuklearne, Indie i Pakistan. Należy podkreślić, że relacje
obu tych państw są dalekie od przyjaznych w związku z nierozwiązanym i co pewien
czas nabrzmiewającym konfliktem wokół przynależności państwowej Kaszmiru.
Fakt ten bez wątpienia trudno uznać za mało znaczący w kontekście kształtowania
SOW jako gwaranta bezpieczeństwa i stabilności w regionie.390
W początkowych latach istnienia SOW kluczowe znaczenie miało
ustabilizowanie sytuacji w regionie, poprzez eliminację lub przynajmniej
ograniczenie źródeł potencjalnych konfliktów. W rzeczywistości politycznej i
ekonomicznej Azji Centralnej pierwszych lat XXI wieku jedyną metodą
przywrócenia względnej stabilności było wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie
militarnej, której oś stanowiły oczywiście siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Jedną z
form współpracy militarnej w ramach SOW stały się wspólne manewry wojskowe
zapoczątkowane w sierpniu 2003 roku. W manewrach Interaction 2003
przeprowadzonych w Chinach i w Kazachstanie wzięły udział siły zbrojne
wszystkich państw członkowskich, za wyjątkiem Uzbekistanu. Wydarzenie to miało
charakter bezprecedensowy bowiem po raz pierwszy wojska rosyjskie znalazły się na
terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.391
Warte odnotowania są też manewry, które odbyły się w 2007 r. w
Czelabińsku pod nazwą Misja Pokojowa 2 ze względu na swój rozmach – wzięło w
nich udział 6.5 tys. żołnierzy, w tym 2 tys. rosyjskich i 4 tys. chińskich. W tym
przypadku ważniejszym celem niż ćwiczenie koordynacji działań była demonstracja
siły SOW wobec amerykańskich planów wzmocnienia sił w regionie.392
Funkcjonowanie SOW jest oparte na trzech głównych filarach:393
1. Bezpieczeństwa regionalnego będącego źródłem utworzenia SOW, w drodze
ewolucji „szanghajskiej piątki”. Założeniem dla realizacji działań w tym
390
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obszarze są konsultacje przywódców państw członkowskich dotyczące
zagadnień związanych z identyfikacją zagrożeń (ekstremizm, separatyzm,
terroryzm,

przestępczość

zorganizowana),

wypracowaniu

metod

przeciwdziałania im oraz zapewnienia długookresowego bezpieczeństwa. W
istocie SOW stała się instrumentem ułatwiającym kooperacją w sferze
militarnej między Rosją i Chinami, przyczyniając się w ten sposób do
rozwoju rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego poprzez pozyskanie z Chin
środków

finansowych

na

opracowywanie

i

wdrażanie

rosyjskich

nowoczesnych technologii.
2. Współpracy gospodarczej, która miała nastąpić w drodze ewolucji relacji
multilateralnych

w

ramach

SOW

i

prowadzić

do

wypracowania

mechanizmów integracji gospodarczej. W celu realizacji tego zamierzenia w
ramach

konsultacji

na

kolejnych

szczytach

państw

członkowskich

dyskutowane są zarówno zagadnienia gospodarcze o charakterze lokalnym,
jak również powiązane z gospodarką światową. Ten obszar aktywności jest
domeną Chin, dysponujących największym potencjałem gospodarczym i z
reguły jest niechętnie podejmowany przez stronę rosyjską.
3. Realizacji działań politycznych, które w założeniu miały służyć realizacji
wspólnych celów politycznych wszystkich państw członkowskich. W
rzeczywistości z uwagi na dysproporcje w potencjale gospodarczym,
politycznym i militarnym Rosji i Chin nad pozostałymi państwami, SOW
stała się w znacznej mierze narzędziem realizacji celów politycznych
wspomnianych mocarstw.
W obszarze polityki bezpieczeństwa, której priorytetowy charakter w
działalności SOW mocno akcentowała Rosja, pierwszym krokiem było wzajemne
uznanie ligitymizacji przywódców i rządów państw członkowskich do sprawowania
władzy. Niezwykle istotnym elementem konsolidacji SOW było również wzajemne
uznanie nienaruszalności i integralności terytoriów państw członkowskich i
zobowiązanie do rozstrzygania wszelkich sporów terytorialnych na drodze
mediacji. 394 Punkt ten miał i nadal ma szczególne znaczenie dla republik Azji
Centralnej, których przebieg granic został nakreślony w sposób arbitralny przez
394
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komunistycznych przywódców na Kremlu. Z kolei Moskwa podkreślała, że rząd w
Pekinie jest przez Rosję uznawany za jedyny legalny rząd chiński, tym samym
odmawiając Tajwanowi państwowości i traktując wyspę jako chińską prowincję,
stanowiącą integralną część Chińskiej Republiki Ludowej. Ze swojej strony rząd
uznał integralność terytorialną Rosji w obecnych granicach, czyli z Czeczenią, jak
również udzielił prezydentowi Putinowi pełnego poparcia dla realizowanych
kierunków polityki wobec Stanów Zjednoczonych, NATO i UE.395
Rosnąca popularność SOW w Azji, jako pierwszego sojuszu wojskowego,
w którym nie uczestniczy żaden z członków NATO, skutkowała włączaniem
kolejnych państw Azji we współpracę i uczestnictwo w szczytach. W zależności od
stopnia zaangażowania państwo lub organizacja może uzyskać jeden z trzech
statusów, wymienionych w Art. 14 Karty – członka (Kazachstan, Uzbekistan,
Tadżykistan, Kirgistan, Rosja i Chiny), obserwatora (Indie, Iran, Pakistan, Mongolia
i Afganistan) lub partnera w dialogu (Białoruś, Sri Lanka, Turcja). Zasady
przyznawania statusów i określania zasad i zakresu współpracy są określane na
podstawie odrębnych porozumień między państwami członkowskimi.396
Włączanie kolejnych państw w orbitę działań SOW ma nie tylko na celu
wzmocnienie roli SOW w regionie i na kontynencie, ale również jest przejawem
realizacji partykularnych interesów dwóch mocarstw – Rosji i Chin. Przykładem
takich działań było przeforsowanie przez Rosję na szczycie w Astanie nadania
statusu obserwatorów Indiom i Iranowi. Z obu państwami Kreml pozostaje w bardzo
bliskich stosunkach politycznych i ekonomicznych, zapoczątkowanych jeszcze w
okresie istnienia ZSRR. Dodatkowo dla Rosji bardzo cenna jest obecność Indii,
których rosnący potencjał militarny i ekonomiczny pozwala w pewnym stopniu
zrównoważyć coraz wyraźniejszą dominację Chin w SOW.397
Ukształtowanie „strategicznego trójkąta” Moskwa – Pekin – New Delhi
stanowiło w istocie realizacją inicjatywy, jaką ówczesny premier Rosji Jewgienij
Primakow wysunął podczas wizyty w New Delhi w grudniu 1998 roku. Istotą tego
porozumienia miało być powiązanie trzech nuklearnych mocarstw azjatyckich,
których współdziałanie byłoby ukierunkowane na „wzmacnianie globalnego pokoju i
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bezpieczeństwa”.398 Premier Federacji Rosyjskiej ponownie wystąpił z tą inicjatywą
w lutym 1999 r. podczas wizyty premiera ChRL Zhu Rongji w Moskwie. Pomimo,
że rosyjska propozycja miała być założeniu krokiem do destrukcji porządku
unipolarnego, który funkcjonował od upadku ZSRR, zarówno Chiny, jak i Indie
podeszły do projektu chłodno i z dystansem. Niemniej sukcesem dyplomacji J.
Primakowa było podpisanie z Indiami porozumienia o strategicznym partnerstwie,
które dwukrotnie przesuwano w okresie prezydentury Borysa Jelcyna.399
Przyczyną, dla której ani Indie ani Chiny nie wykazały entuzjazmu dla
rosyjskiej propozycji utworzenia „strategicznego trójkąta” był brak porozumienia
między Rosją i Chinami oraz Chinami i Indiami w kwestiach przebiegu granic,
dopuszczalności prób z bronią nuklearną oraz kierunków realizowanej polityki
zagranicznej. Inicjatywa premiera Primakowa nie została jednak ostatecznie
odstawiona na półkę, bowiem na przełomie XX i XXI w. żadne z trzech
wymienionych państwa nie było w stanie samodzielnie zrównoważyć amerykańskiej
przewagi technologicznej, militarnej i gospodarczej, co prowadziło do utrwalania
hegemonicznej pozycji Waszyngtonu. Choć oficjalnie rząd Chin tłumaczył brak
poparcia dla rosyjskiej inicjatywy dążeniem do realizowania niezależnej pokojowej
polityki zagranicznej, to faktyczny potencjał takiego sojuszu skłaniał Pekin do
zaangażowania w prace nad porozumieniem. Wznowieniu rozmów sprzyjała też
współpraca Chin i Rosji w ramach SOW oraz wspólne stanowiska podczas sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ. „Strategiczny trójkąt” zaczął nabierać kształtu w
okresie pierwszej prezydentury W. Putina, który w 2002 r. odwiedził Chiny i Indie
oraz w 2003 r. podczas wizyty premiera Indii Atala Bihari Vajpayee w Chinach i
Rosji.400
Realizowana

przez

Rosję

polityka

wzmacniania

bezpieczeństwa

regionalnego w oparciu o siły zbrojne zapewniała Moskwie wpływy w SOW i
odgrywanie kluczowej roli w Azji Centralnej. Choć Chiny w istocie nie angażowały
się w działania militarne poza swoim terytorium, nie oznacza to, że pozostawiły
Federacji Rosyjskiej wyłączność w decydowaniu o kierunkach rozwoju SOW. Dla
Pekinu, który nie dążył do objęcia roli przywódcy w SOW czy w Azji i niechętnie
398

399

400

V. Nadkarni, Strategic Partnership in Asia. Balancing without Alliances, Routledge, New York
2010, s. 88-89.
M. Burdman, Eurasian nations strenghten bilateral cooperation, „Executive Intelligence Review”
Vol. 26 No. 12, March 19, 1999, s. 52-53.
A. Bryc, Rosja ...op.cit. s. 168.

147

angażował się w obszary inne niż służące gospodarczemu rozwojowi, priorytetem
stało się jak najszybsze aktywowanie drugiej płaszczyzny – ekonomicznej
współpracy w ramach SOW. Ten kierunek działań wiązał się jednak z
niebezpieczeństwem zbytniego wyeksponowania roli i znaczenia Państwa Środka i
marginalizacji pozycji Rosji. W konsekwencji chińska propozycja utworzenia strefy
wolnego handlu na obszarze państw członkowskich spotkała się z silna opozycją na
Kremlu. Dodatkowo utworzenie strefy stanowiłoby dla Rosji przeszkodę w
realizacji własnych interesów w ramach Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG).
Obejmowała ona terytoria Białorusi i Kazachstanu, a w przyszłości miała stać się
organizacją na wzór Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, pokrywającej swym
zasięgiem obszar od Europy Wschodniej po Azję Centralną.401
Obawy Rosji o marginalizację w regionie i jednoczesne dążenie do jej
wzmocnienia również w stosunku do Chin, znalazły swoje odzwierciedlenie w
kolejnej propozycji rosyjskiej – powołania klubu energetycznego w ramach SOW.
Propozycję tę wysunął W. Putin podczas szczytu SOW w Astanie w czerwcu 2006
roku. 402 Celem tej inicjatywy miała być koordynacja działań w zakresie obrotu
surowcami energetycznymi na obszarze państw członkowskich, od produkcji,
poprzez magazynowanie i przetwarzanie po finalną dystrybucję. Rosyjska inicjatywa
spotkała się z zaniepokojeniem państw zachodnich, które obawiały się powstania
odpowiednika Organizacji Producentów i Eksporterów Ropy Naftowej (Organization
of the Petroleum Exporting Countries – OPEC). Klub zaproponowany przez W.
Putina skupiałby, oprócz Rosji, państwa Azji Centralnej oraz Iran i Chiny, jak też
dysponował ponad połową światowych złóż gazu. 403 Powstanie takiego klubu
energetycznego dałoby Rosji długookresową dominację w regionie i realny wpływ
na kształtowanie światowej polityki energetycznej, z uwagi na wielkość zasobów
surowców i monopol w zakresie infrastruktury przesyłowej.404
We wrześniu 2006 r. w Duszanbe podczas spotkania szefów państw
członkowskich SOW, swoją propozycję klubu energetycznego przedstawiła
goszcząca na tym szczycie Japonia. Założeniem japońskiej wersji klubu było
401
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utworzenie „mechanizmu konsultacyjnego” dla całej Azji Wschodniej z udziałem
Rosji, Chin, Japonii, Korei Południowej i 10 państw członkowskich Stowarzyszenia
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Taka formuła klubu bez
wątpienia sprzyjałaby zapewnieniu stabilności energetycznej w Azji Centralnej i
Wschodniej, ale ograniczałaby rosyjską dominację. W konsekwencji Kreml dalej
forsował własny projekt klubu (zapoczątkowany jeszcze w 2002 r. i mający w
początkowej wersji skupiać państwa WNP) ograniczając jego zasięg do SOW, nie
wykluczając zarazem potencjalnego włączenia w sferę wpływów energetycznych
klubu innych państw Azji Wschodniej.405
Powstanie SOW i wynikające stąd zapewnienie równoprawnego partnerstwa
dla wszystkich członków nie przekreśliło rosyjskich ambicji politycznych, które
przejawiały się realizacją swoistej polityki „postimperialnej” w stosunku do republik
Azji Centralnej. Chiny od samego początku zadawały się popierać rosyjskie
działania, nie podejmując żadnych inicjatyw, które mogłyby być odczytane jako
próba podważenia pozycji Kremla. Bez wątpienia wpływ na stanowisko Pekinu
miała silna zależność stabilnego rozwoju gospodarki Państwa Środka od ciągłości
dostaw surowców energetycznych z Syberii.
Z kolei dla republik Azji Centralnej, pomimo dostrzegalnej hegemonii
rosyjskiej i obaw o ograniczenie własnej niezależności w kształtowaniu polityki
zagranicznej, SOW stała się narzędziem i gwarantem stabilności regionalnej, przy
zachowaniu niezależności w kształtowaniu polityki wewnętrznej. W największym
stopniu z SOW korzystają Kazachstan i Uzbekistan, którym członkostwo umożliwia
wykorzystanie powiązań gospodarczych z Chinami do zrównoważenia silnych
powiązań politycznych z Rosją. Dla Tadżykistanu SOW ma kluczowe znaczenie w
sferze bezpieczeństwa, bowiem to państwo jest najbardziej narażone na przenikające
z Afganistanu wpływy islamskich ekstremistów, a bez technicznej i finansowej
pomocy Rosji i Chin nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć swoich granic.
Natomiast dla ubogiego Kirgistanu, SOW jest szansą na wzmocnienie swojej pozycji
na regionalnej scenie politycznej, jak również na osiągnięcie względnego
bezpieczeństwa i stabilności politycznej, a w dłuższej perspektywie również
poprawy sytuacji gospodarczej.
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2. Proces kształtowania struktury wewnętrznej SOW
Szeroki zakres funkcjonalny oraz dążenie do zapewnienia skuteczności działań SOW
wymagały stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej, która gwarantowałaby
zdolność decyzyjną oraz nadawałaby ponadpaństwową moc prawną podejmowanym
aktom prawnym. Struktura organizacyjna SOW została ustanowiona w Karcie
Szanghajskiej Organizacji Współpracy i w odróżnieniu od „szanghajskiej piątki” jest
znacznie bardziej rozbudowana i sformalizowana. Ze względu na zaangażowanie
najwyższego szczebla władzy poszczególnych państw członkowskich, jak również
specyfikę władzy sprawowanej przez przywódców, często kolektywna władza SOW
jest określana mianem „szóstki dyktatorów” lub „dyktatorską szóstką”.406
Ostateczny, funkcjonujący praktycznie bez zmian do dnia dzisiejszego
kształt struktury organizacyjnej został nadany podczas szczytu w Moskwie w maju
2003 roku.407 Kluczowymi organami struktury organizacyjnej SOW są: Rada Głów
Państw, Rada Szefów Rządów, Rada Koordynatorów Narodowych, Regionalna
Struktura Antyterrorystyczna i Sekretariat. Ponadto SOW dysponuje mechanizmem
koordynacji i konsultacji działań na szczeblach ministerstw spraw zagranicznych i
ministerstw obrony państw członkowskich, a także na poziomie sprawozdawców
parlamentarnych,

sekretarzy

urzędów

bezpieczeństwa,

sektorów

ekonomii,

transportu, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, sądów najwyższych i arbitrażowych,
prokuratur generalnych i pomocy w nagłych wypadkach. 408 Dodatkowo zgodnie z
zapisem Art. 4 pkt. 1 Karty organami są Rada Ministrów Spraw Zagranicznych i
Spotkania Szefów Ministerstw i/lub Resortów.409
Zgodnie z zapisem Art. 5 Karty najwyższym organem SOW jest Rada Głów
Państw. Głównymi zadaniami tego organu jest ustalanie priorytetów i określanie
głównych obszarów działalności organizacji, a także podejmowanie decyzji w
kluczowych sprawach o charaktezrze wewnętrznym oraz współpracy z państwami
trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Szczyty Rady odbywają się raz w roku
pod przewodnictwem szefa państwa organizującego spotkanie. Warto zwrócić uwagę,
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że szczyty odbywają się corocznie w innym państwie członkowskim, przy czym
kolejność ich następowania po sobie jest wyznaczana porządkiem nazw państw
zgodnie z układem alfabetu rosyjskiego. Rada Głów Państw jest najwyższym
organem sprawującym funkcję nadrzędną w stosunku do pozostałych wymienionych
instytucji, ale z wyłączeniem Regionalnego Centrum Antyterrorystycznego.410
Rada Szefów Rządów decyduje o przyjęciu budżetu organizacji, rozpatruje i
decyduje o sprawach z różnych dziedzin, zwłaszcza gospodarczych i dotyczących
relacji wewnątrz organizacji. Spotkania Rady odbywają się raz w roku, przy czym
zasady organizowania spotkań są takie same, jak w przypadku szczytów Rady Głów
Państw, przy czym decyzja o zwołaniu posiedzenia jest wcześniej ustalana w drodze
porozumienia szefów rządów poszczególnych państw członkowskich.411
Posiedzenia Rady Szefów Rządów są przygotowywane podczas spotkań
Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, która ponadto jest organem uprawnionym do
rozpatrywania

spraw

doraźnych,

związanych

z

działalnością

SOW

oraz

przeprowadzania konsultacji w kwestiach zagadnień międzynarodowych. Rada może
też wydawać oświadczenia w imieniu SOW. Spotkania Rady są organizowane
zazwyczaj na miesiąc przed szczytem SOW, ale możliwe jest zwołanie
nadzwyczajnych posiedzeń na wniosek co najmniej dwóch ministrów spraw
zagranicznych i za zgodą pozostałych. Przewodniczącym zostaje minister spraw
zagranicznych państwa, w którym organizowany jest szczyt i piastuje swoje
stanowisko do kolejnego szczytu. Przewodniczący Rady Ministrów Spraw
Zagranicznych posiada dodatkowe uprawnienia, które pozwalają na reprezentowanie
organizacji w kontaktach zewnętrznych, zgodnie z Zasadami Procedur Rady. Rada
jest więc w praktyce najwyższą władzą wykonawczą SOW, odpowiedzialną za
realizację projektów zaakceptowanych przez Rady Głów Państw i Szefów
Rządów.412
Branżowe Narady Szefów Ministerstw i/lub Resortów są zwoływane w
zależności od potrzeb, głównie w celu uzgodnienia wdrażania rozwiązań i działań
ustalonych na spotkaniach Rady Głów Państw i Rady Szefów Rządów. W
spotkaniach biorą udział ministrowie resortów, których poruszane zagadnienie
dotyczy, a także eksperci z poszczególnych dziedzin w ramach powoływanych ad
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hoc grup roboczych lub działających w sposób ciągły. Powoływanie grup wymaga
oczywiście wcześniejszego uzgodnienia między ministrami. Naradom przewodniczy
minister resortu, który ją organizuje.413
Bieżąca działalność organizacji jest modelowana i koordynowana przez
Radę Koordynatorów Narodowych, która jest zobligowana do organizowania
spotkań nie rzadziej niż trzy razy w roku pod przewodnictwem Narodowego
Koordynatora z kraju, który będzie gospodarzem najbliższego szczytu SOW.
Ponadto do głównych obowiązków Rady należy organizowanie przygotowań w
ramach szczytów SOW, spotkań szefów rządów i Narad

Ministrów Spraw

Zagranicznych. Członkowie Rady są wybierani przez państwa członkowskie na
podstawie szczegółowych zasad i procedur wewnętrznych. Przewodniczący Rady
piastuje swoje stanowisko w okresie pomiędzy dwoma szczytami i może, na
podstawie zlecenia przewodniczącego Rady Ministrów Spraw Zagranicznych,
reprezentować organizację w relacjach zewnętrznych.414
Do struktury organizacyjnej SOW włączono też Regionalną Strukturę
Antyterrorystyczną (RSA), powołaną do życia 15 czerwca 2001 r. przez członków
Szanghajskiej

konwencji

o

walce

z

terroryzmem,

separatyzmem

i ekstremizmem. Głównymi zadaniami tego organu jest koordynacja działań państw
członkowskich

w

celu

przeciwdziałania

terroryzmowi,

separatyzmowi

i

ekstremizmowi. 415 Podczas szczytu SOW w St. Petersburgu w 2002 r. państwa
członkowskie podpisały Umowę o Regionalnej Strukturze Antyterrorystycznej
Państw-Członków SOW, regulującej zasady funkcjonowania, określajacej rodzaje i
zakres działań oraz kompetencje RSA. Początkowo siedzibą RSA ustanowiono
stolicę Kirgizji – Biszkek, ale w 2003 r. przeniesiono ją do Taszkentu (otwarcie
nowej siedziby nastąpiło dopiero w czerwcu 2004 r.).416
W grudniu 1999 r. podczas spotkania „szanghajskiej piątki” w Biszkeku
powołano do życia tzw. grupę biszkecką, instytucję działającą w sferze
bezpieczeństwa.417 W Biszkeckim Memorandum, w którym nakreślono mechanizmy
współpracy i współdziałania w kwestiach bezpieczeństwa i przestrzegania prawa, nie
413
414
415
416
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określono jednak zakresu i zasad funkcjonowania grupy biszkeckiej. Dopiero w
kwietniu 2000 r. na nadzwyczajnym spotkaniu w Moskwie, zwołanym przez Rosję,
określono regulacje prawne w zakresie współpracy w walce przeciwko
międzynarodowemu terroryzmowi, nielegalnemu handlowi bronią i narkotykami
oraz nielegalnej imigracji.418 W skład „grupy biszkeckiej” wchodzą szefowie agencji
ochrony porządku prawnego i służb specjalnych państwach członkowskich.
Głównymi zadaniami grupy jest koordynacja i planowanie działań w zakresie walki
ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Spotkania robocze grupy są
organizowane raz do roku, ale jako organ konsultacyjny funkcjonuje ona w sposób
ciągły. Po utworzeniu SOW grupa weszła w skład RSA, której zakres działania jest
podobny. Warto podkreślić, że ten ruch organizacyjny nie znalazł odzwierciedlenia
w żadnym oficjalnym dokumencie SOW i oficjalnie spotkania „grupy biszkeckiej”
nie podlegają zasadom obowiązującym w organizacji.419
Organem stricte administracyjnym jest Sekretariat, którego zadaniami jest
udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego działaniom podejmowanym w
ramach SOW, jak również przygotowywanie propozycji corocznego budżetu. Na
czele tego organu stoi Sekretarz Wykonawczy, wskazywany przez państwa
członkowskie zgodnie z porządkiem alfabetycznym ich nazw w alfabecie rosyjskim.
Sekretarz jest mianowany przez Radę Głów Państw, po uprzednim zatwierdzeniu
przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych. Kadencja trwa nie dłużej niż trzy lata,
bez prawa do ponownego objęcia tego stanowiska. W skład Sekretariatu wchodzą też
Zastępcy Sekretarza, których z kolei mianuje Rada Ministrów Spraw Zagranicznych
na wniosek Rady Koordynatorów Narodowych, przy czym nie mogą oni pochodzić z
tego samego państwa członkowskiego, z którego pochodzi Sekretarz. Struktura
narodowa pozostałych pracowników jest uzależniona od wysokości partycypacji
poszczególnych państw w budżecie organizacji. Siedzibą Sekretariatu jest Pekin.420
Rozwijanie i zacieśnianie współpracy na płaszczyźnie gospodarczej
skutkowało powołaniem do życia dwóch kolejnych instytucji o charakterze
konsultacyjnym – Rady Gospodarczej i Konsorcjum Międzybankowego.
Konsorcjum Międzybankowe zostało utworzone przez Radę Szefów
Rządów w październiku 2005 roku. W jego skład weszły: Kazachski Bank Rozwoju,
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Chiński Państwowy Bank Rozwoju, Rosyjski Bank Rozwoju oraz Banki Narodowe
Uzbekistanu i Tadżykistanu. W czerwcu 2006 r. do wymienionych instytucji
dołączyła kirgiska Kasa Rozrachunkowo-Oszczędnościowa. Podczas drugiego
spotkania w Sznghaju opracowany został Plan Działania, w którym nakreślono
kierunki i zakres działań w celu wzmacniania międzynarodowej współpracy
ekonomicznej. Dodatkowym dokumentem podpisanym przez wszystkich członków
było porozumienie o transferze 742 mln USD na realizację projektów gospodarczych
w ramach SOW. Kolejne porozumienie zostało podpisane w sierpniu 2007 r. podczas
szczytu w Biszkeku, już po utworzeniu Rady Gospodarczej, a mające na celu
zapewnienie koordynacji w działaniach między Konsorcjum a Radą w zakresie
procedury wyboru projektów i procesu ich wdrażania oraz przyznawania funduszy
na ich realizację.421
Rada Gospodarcza została utworzona na mocy decyzji Rady Głów Państw
w czerwcu 2006 roku. Głównym celem Rady jest pogłębianie współpracy państw
członkowskich na płaszczyźnie ekonomicznej oraz kształtowanie i rozwijanie relacji
biznesowych i finansowych. Powołanie Rady było warunkiem koniecznym dla
realizacji multilateralnych projektów w ramach Programu Współpracy Handlowej i
Ekonomicznej. Należy podkreślić, że Rada jest organem doradczym i eksperckim,
nie realizującym partykularnych interesów żadnego z państw członkowskich SOW.
Kluczowymi obszarami działania tego organu są strategicznie ważne dla gospodarek
sektory handlu, energetyki, bankowości, transportu, polityki finansowej i kredytowej
itp. Dodatkowo część działań Rady jest ukierunkowana na rozwijanie współpracy
międzynarodowej w obszarze edukacji, rolnictwa, ochrony zdrowia i nowych
technologii.422
Wszystkie państwa członkowskie są podmiotami równoprawnymi w ramach
SOW, a więc mają też równe wagi podczas głosowania – jedno państwo ma jeden
głos, niezależnie od wielkości reprezentowanej populacji. Większość decyzji na
szczytach SOW jest podejmowana na zasadach konsensusu, jedynie w przypadku
podejmowania decyzji o zawieszeniu lub pozbawieniu członkostwa, głos państwa,
którego dotyczy podniesiona sprawa nie jest liczony. 423 Decyzje są obligatoryjne dla
421
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wszystkich państw członkowskich i muszą być zaimplementowane w prawach
narodowych, a proces implementacji podlega kontroli przez uprawnione do tego
organa SOW.424
Generalnie system głosowania funkcjonuje dość sprawnie, ale jego
faktyczna przejrzystość i teoretyczna suwerenność decyzyjna poszczególnych państw
nie jest już tak oczywista. Kluczowe znaczenie ma tu oczywiście nierównowaga w
potencjale gospodarczym, militarnym i politycznym między ChRL i Federacją
Rosyjską a pozostałymi czterema republikami. Dodatkowo wciąż żywe są
powiązania i historyczne zaszłości między byłymi republikami związkowymi a
Moskwą z okresu Rosji Carskiej i ZSRR. W rezultacie suwerenność decyzyjna
poszczególnych republik jest determinowana nie tyle ponadnarodowym interesem
organizacji, ile dążeniem do zachowania względnej niezależności politycznej od
potężnych sąsiadów oraz wspieraniem dążeń tego z mocarstw, którego kierunek
działań jest korzystniejszy dla interesu danej republiki.425 Należy podkreślić, że ta
sytuacja nie jest czymś unikatowym wśród organizacji międzynarodowych i nie
osiągnęła patologicznego rozmiaru, jak miało to miejsce w przypadku Rady
Wzajemnej

Pomocy

Gospodarczej

(RWPG).

Kreowanie

wewnętrznych,

nieformalnych powiązań i frakcji wokół najsilniejszych państw członkowskich,
służących realizacji partykularnych interesów słabszych członków jest zjawiskiem
rozpowszechnionym

w

silnie

spolaryzowanych

politycznie

i

gospodarczo

organizacjach (m.in. Unii Europejskiej).
Funkcjonowanie organów SOW oraz całej struktury organizacyjnej, w tym
organizowanie szczytów i spotkań na różnych szczeblach wymaga ustanowienia
budżetu, którego wpływy pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich. 426 Plan
budżetu jest opracowywany corocznie przez Sekretariat, a ostateczna decyzja o jego
wielkości jest ustalana na posiedzeniu Rady Szefów Rządów i wymaga zgody
wszystkich państw członkowskich.

427

Wysokość budżetu, przeznaczanego na

działalność statutową wynosiła w 2004 r. zaledwie 5.7 mln USD, z czego 2.6 mln
USD zostało postawione do dyspozycji Sekretariatu na cele administracyjne, a
pozostała kwota przekazana na bieżącą działalność Regionalnej Struktury
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Antyterrorystycznej.

428

W kolejnych latach poziom finansowy budżetu nie

przekraczał 5 mln USD, z czego znaczną część pochłaniało utrzymanie 60osobowego Sekretariatu i RSA. W konsekwencji koszty przekraczające założenia
budżetowe (szczyty i operacje antyterrorystyczne) są pokrywane doraźnymi,
bezpośrednimi

wpłatami

przez

państwa

członkowskie.

429

Partycypacja

poszczególnych państw członkowskich została określana na zasadzie konsensusu i
wynosi: po 24% dla Rosji i Chin, 21% dla Kazachstanu, 15% dla Uzbekistanu, 10%
dla Tadżykistanu i 9% dla Kirgistanu.430
Członkostwo w SOW może teoretycznie uzyskać każe państwo zgłaszające
akces, które nie pozostaje w konflikcie z żadnym z państw członkowskich.
Dotychczasowa praktyka wskazywała na geograficzne ograniczenie do Azji
Środkowej, choć status obserwatora uzyskały Indie, Pakistan i Iran, a partnerami w
dialogu stały się tak odległe kraje jak Sri Lanka i Białoruś. W istocie Karta nie
definiuje geograficznego obszaru, który determinowałby uzyskanie członkostwa
(zapis w Karcie ustanawia, że członkostwo jest otwarte dla innych państw z regionu).
Dodatkowym

warunkiem

dla przyszłych członków jest

zobowiązanie do

implementacji porozumień międzynarodowych zawartych przez SOW oraz
przestrzegania celów i zasad określonych w Karcie. Decyzja o przyjęciu bądź
odrzuceniu wniosku o członkostwo jest podejmowana przez Radę Głów Państw na
wniosek Rady Ministrów Spraw Zagranicznych.431
Państwo, które w sposób rażący i systematyczny będzie naruszać
postanowienia Karty i inne obligatoryjne akty prawne SOW

może zostać

zawieszone w członkostwie, a w ostateczność pozbawione członkostwa na mocy
decyzji Szefów Głów Państw. 432 Każdemu z członków przysługuje też prawo do
wystąpienia z organizacji, po uprzednim złożeniu do Depozytorium oficjalnej noty o
rezygnacji z członkostwa nie później niż na 12 miesięcy przed wskazaną datą
wystąpienia. Ponadto wszelkie zobowiązania zawarte w ramach SOW przez państwo
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składające członkostwo będą je obowiązywać aż do momentu ich całkowitego
wypełnienia.433
3. Dominacja stosunków chińsko-rosyjskich w SOW
Załamanie bloku wschodniego i rozpad Związku Radzieckiego był wydarzeniem, na
które władze chińskie nie były przygotowane. Pojawienie się pięciu nowych republik
w Azji Centralnej, polityczny chaos i ekonomiczna słabość Rosji wymusiły na
Państwie Środka wykreowanie nowej strategii postępowania w regionie, jak również
konieczność rewizji polityki wobec Rosji.
Rosyjsko-chińskie relacje, po okresie otwartej wrogości zapoczątkowanej w
latach 60., w zasadzie sprowadzały się do braku jakiejkolwiek aktywności z obu
stron. Stan ten utrzymywał się do końca lat 80. – Związek Radziecki zajęty był
gaszeniem pożarów w państwach satelickich i ekspansją w Azji i w Afryce, a Chiny
prowadziły w tym czasie politykę izolacjonizmu od wpływów światowych.
Podczas gdy gospodarka ZSRR popadała w coraz większą ruinę na skutek
niewydolności systemowej i zaangażowania w kosztowny wyścig zbrojeń, ChRL
wykorzystała ten okres do stopniowego wzmacniania swojej gospodarki i
przygotowań do światowej ekspansji. Do 1991 r. oba kraje dokonały szeregu reform
gospodarczych, ale tylko w Związku Radzieckim zaczęto wdrażać również reformy
ustrojowe. Konsekwencje upadku radzieckiego systemu komunistycznego w sferze
polityki i ekonomii były dla Chin niepokojące, głównie z uwagi na wydarzenia na
placu Tiananmen na przełomie maja i czerwca 1989 roku. 434 Władze w Pekinie
obawiały się bowiem wzrostu nastrojów prodemokratycznych, co mogło
spowodować zachwianie istniejącego systemu władzy, ale też zahamować
bezprecedensowy wzrost gospodarczy, zapoczątkowany w latach 70. przez Denga
Xiaopinga.435
Nowymi sąsiadami Chin stały się niepodległe, ale też i niestabilne
ekonomicznie i politycznie republiki poradzieckie oraz pogrążona w chaosie i
433
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kryzysie Rosja, mocarstwo o odmiennym ustroju politycznym. Fakt ten stał się
jednym z kluczowych warunków dla nadania nowego kształtu relacjom chińskorosyjskim. Relacje te ulegały stopniowemu ocieplaniu w latach 80., ale dopiero
wizyta prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa w Pekinie 436 stanowiła kamień
węgielny dla przyszłego ich zacieśnienia.437
Drugim obszarem budowania nowych relacji było

pięć republik

poradzieckich, które stanowiły wielką niewiadomą na geopolitycznej mapie Azji
Centralnej.

Chiny

obawiały

się

przede

wszystkim

niebezpieczeństwa

rozprzestrzeniania idei niepodległościowych, separatystycznych i nacjonalistycznych
w Xinjiangu, który stał się prowincją graniczącą z nowymi republikami –
Kirgistanem, Kazachstanem i Tadżykistanem.438 Wzrost nastrojów demokratycznych
w Chinach zaktywizował konserwatystów. Yang Shangkun, Chen Yun i Wang Zhen
starali się przeforsować politykę kontynuacji walki przeciwko „burżuazyjnej
liberalizacji” i odstąpienia od prorynkowych reform na rzecz utrzymania gospodarki
centralnie planowanej. Temu zamierzeniu sprzyjała międzynarodowa izolacja
państwa na arenie międzynarodowej w następstwie krwawego stłumienia
studenckich protestów na placu Tiananmen. Jednak sprawujący władzę Deng
Xiaoping nie zamierzał odstępować od obranej drogi reform gospodarczych,
upatrując w niej jedyną szansę na odrodzenie potęgi Chin, zręcznie włączając swoją
„strategię 28 znaków”439 w ideę walki rewolucyjnej.440
Z punktu widzenia Pekinu Rosja mogła być użytecznym partnerem dla
podtrzymania i wzmocnienia rozwoju gospodarczego w kontekście olbrzymich
zasobów surowców naturalnych, jak również osiągnięć naukowych. Strumień
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przywództwo. Źródło: Quansheng Zhao, China and The Two Koreas w: The Two Koreas and the
United States: Issues of Peace, Security and Economic Cooperation, ed. Wonmo Dong, Routledge
2015, s. 132-133.
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zagranicznych inwestycji, napływający do Państwa Środka od 1978 r., początkowo z
chińskich diaspor, przyniósł ożywienie gospodarcze państwa i umożliwiał dostęp do
części opracowanych na Zachodzie nowych technologii, ale nie stanowił
wystarczająco silnego bodźca dla kreowania chińskich marek globalnych. Taką
szansę stwarzało zbliżenie do Rosji, która dysponowała dobrze rozwiniętym
zapleczem badawczym i licznymi technologiami, ale nie miała wystarczających
środków finansowych na kontynuowanie badań i wdrażanie ich wyników. Nowy
rozdział w relacjach dwustronnych został zapoczątkowany podczas spotkania
rosyjskiego prezydenta Borysa Jelcyna z chińskim premierem Li Pengiem w trakcie
sesji specjalnej Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w styczniu 1992 r. w
Nowym Jorku. Prezydent Jelcyn zapewnił stronę chińską o bezwarunkowym
respektowaniu podpisanych dotychczas porozumień bilateralnych i dążeniu do
wykreowania stosunków dobrosąsiedzkich. Deklaracja ta stała się bazą do dalszego
rozwijania relacji, bez obaw strony chińskiej o zmianę polityki Kremla wobec
Pekinu.441
Kolejnym etapem tworzenia nowych jakościowo relacji było podpisanie 28
grudnia 1992 r. Wspólnej deklaracji o stosunkach dwustronnych. 442 W Deklaracji
obie strony zobowiązywały się do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych na
drodze pokojowych negocjacji, jak również podkreślały, że nie stanowią dla siebie
zagrożenia. Istotnym elementem porozumienia było wzajemne zobowiązanie do nie
angażowania się w sojusze wojskowe czy polityczne, które mogłyby w jakikolwiek
sposób stanowić zagrożenie dla drugiej strony. 443 Zapis ten był bardzo istotny
zwłaszcza z punktu widzenia Pekinu, bowiem początkowe lata 90. były
nacechowane wyraźnym zbliżeniem Rosji do Zachodu, na fali reform gospodarczych
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poważnie obawiały się włączenia Rosji do grupy państw Zachodnich, z potencjalnym
członkostwem w strukturach NATO.445
Zwrot rosyjskiej polityki w kierunku Chin nie oznaczał odwrotu od tzw.
polityki atlantyckiej, ale wzmacniał chińskie nadzieje na pogłębienie współpracy i
podtrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków. Kluczowym elementem tych relacji było
ostateczne uregulowanie przebiegu granic miedzy obu krajami. Pierwszym krokiem
na drodze do ostatecznego rozwiązania tego problemu były ustalenia dokonane
podczas wizyty Jiang Zemina w Moskwie w maju 1991 r., które znalazły swoje
odzwierciedlenie w zapisach układu o przebiegu wschodniej granicy 446 w lutym
1992 roku.447
Innym bardzo wrażliwym obszarem w relacjach chińsko-rosyjskich była
kwestia Taiwanu. W początkowym okresie Rosja podtrzymywała przyjazne stosunki
z Republiką Chińską, co oczywiście skutkowało niezadowoleniem Pekinu. Rosnąca
rola Chin w Azji i na świecie i wyraźne sygnały płynące z Państwa Środka o
gotowości do stworzenia korzystnych dla Rosji relacji, skłoniły prezydenta Jelcyna
do wydania 15 września 1992 r. dekretu O relacjach pomiędzy Federacją Rosyjską a
Taiwanem 448 . W dekrecie podkreślono bezwzględne uznawanie jednych Chin i
określono stosunki tajwańsko-rosyjskie jako nieoficjalne i nie mające charakteru
politycznego. Dodatkowo dokument zakazywał używania symboli państwowych
Taiwanu i wizyt na szczeblu wyższym niż wiceministerialne.449
Rozczarowanie efektami „atlantyckiego” wektora rosyjskiej polityki
zagranicznej oraz coraz silniejsza wewnętrzna opozycja wobec tego kierunku
skłoniły B. Jelcyna do położenia większego nacisku na budowanie relacji z Chinami.
W grudniu 1992 r. podczas pierwszej w historii wizyty rosyjskiego prezydenta w
Chinach, na spotkaniu z przewodniczącym ChRL Jiang Zeminem i premierem Li
Pengiem Jelcyn docenił ogromny postęp gospodarczy Chin. Wizyta zakończyła się
podpisaniem dwustronnej deklaracji, w której strony zadeklarowały wzajemne
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poszanowanie odmienności dróg rozwoju, unikania użycia siły w rozwiązywaniu
konfliktów, zrzeczenie się użycia sił nuklearnych wobec innych krajów jako
pierwsze i nie wstępowania w sojusze zagrażające bezpieczeństwu drugiej strony.450
Istotną kwestią była zapowiedź koordynacji kierunków polityk zagranicznych i
współpraca w zakresie budowania „multipolarnego świata”, nie zdominowanego
przez żaden blok ani supermocarstwo. 451 Ta ostatnia deklaracja miała wydźwięk
wyraźnie antyamerykański i antynatowski, a była zarazem jednoznacznym wyrazem
woli obu stron ograniczenia amerykańskich wpływów i hegemonii na świecie.
W kolejnych latach relacje chińsko-rosyjskie ulegały stopniowemu
wzmocnieniu i poszerzeniu, zwłaszcza o dziedzinę współpracy wojskowej, głównie
w kontekście realizacji zapowiedzianej przez B. Jelcyna polityki przeciwstawienia
się ekspansji amerykańskich wpływów w Europie i w Azji. Chiny chętnie widziały
militarną współpracę z Rosją, która dawała im dostęp do nowoczesnej rosyjskiej
broni, ale też (choć w mniejszym stopniu) do rosyjskich technologii wojskowych. 452
Ponadto Pekin bardzo potrzebował silnego militarnie sojusznika w Azji, wobec
zacieśniającej się współpracy Stanów Zjednoczonych z Japonią w zakresie
bezpieczeństwa453 i w związku z dostawami broni dla Tajwanu oraz zwiększeniem
swojej obecności wojskowej na wyspie.454
Konsekwencją tych wydarzeń było ustanowienie strategicznego partnerstwa
między Rosją a Chinami. Oficjalnie określenie to znalazło się w deklaracji
podpisanej przez obie strony podczas wizyty prezydenta Jelcyna w Pekinie w
kwietniu 1996 roku.455 W istocie zawiązanie strategicznego partnerstwa między obu
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krajami nie wnosiło niczego istotnego w relacjach obu państw, a jedynie wzmacniało
ich znaczenie. Wynikało to z faktu, że po pierwsze: było inaczej rozumiane w
Moskwie

i

w

Pekinie,

a

po

drugie:

nie

było

podparte

konkretnymi

zobowiązaniami. 456 Dla Rosji to posunięcie miało dodatkowo na celu pokazanie
Zachodowi jak silne i ważne są relacje z Chinami, a pośrednio miało wzmocnić
rosyjską pozycję i „zmiękczyć” politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych i Unii
Europejskiej wobec Kremla.457
Nowy rozdział w stosunkach bilateralnych obu mocarstw został
zapoczątkowany wraz z przejęciem władzy w Rosji przez Władimira Putina. Od
momentu objęcia urzędu przez nowego prezydenta Federacji Rosyjskiej stosunki
między obu państwami uległy intensyfikacji, choć do pierwszego spotkania
przywódców doszło dopiero 5 czerwca w Duszanbe w ramach spotkania
„szanghajskiej piątki”. 458 Przejawem wyraźnego kursu W. Putina na zbliżenie z
Chinami było wydanie podczas wizyty w Pekinie w lipcu 2000 r. wspólnego
oświadczenia krytykującego plany Stanów Zjednoczonych dotyczące rozszerzenia
obrony przeciwrakietowej oraz podpisanie nowego, rozszerzonego porozumienia w
sprawie współpracy wojskowej obu państw.459
Dwa dni później obaj przywódcy podpisali Deklarację Pekińską 460 ,
stanowiącą formę rewizji dotychczasowych ustaleń w odniesieniu do wzajemnych
relacji po 1991 roku. Po raz kolejny obie strony zdecydowanie opowiedziały się
przeciwko światowej hegemonii jakiegokolwiek państwa lub bloku, a także wyraziły
swój sprzeciw wobec prób ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw i
opowiedziały się za wzmocnieniem roli Rady Bezpieczeństwa w ONZ i roli ONZ w
rozwiązywaniu światowych problemów.461
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dwustronnych było podpisanie 16 lipca 2001 r. Traktatu o dobrosąsiedztwie,
przyjaźni i współpracy462. Dokument ten, oprócz ponownego zapewnienia o dążeniu
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do pokojowego rozstrzygania konfliktów i zacieśnianiu współpracy w sferze
bezpieczeństwa, zobowiązywał też oba państwa do redukcji liczebności wojsk na
granicy oraz wprowadzał zapis o poszerzaniu współpracy gospodarczej, i co ważne
również w sferze badawczej i naukowej.463
Okres rządów W. Putina w pierwszej dekadzie XXI wieku cechowała
stopniowa stabilizacja sytuacji gospodarczej i wzmacnianie mocarstwowych
tendencji, co z kolei przełożyło się na specyfikę polityki zagranicznej Kremla. Nie
ulega kwestii, że w odróżnieniu od chaotycznej i konstruowanej ad hoc polityki
zagranicznej lat 80. i 90. nowe działania były skoordynowane i wyraźnie
ukierunkowane na eliminację pozornej mocarstwowości na rzecz odzyskania
rzeczywistej pozycji jednego z czołowych graczy świata multipolarnego.
Zdecydowany kurs prezydenta Putina na rozwijanie relacji z Chinami miał
realizować dwa cele: zapewnić większe uniezależnienie Rosji od państw Zachodnich
oraz stworzyć przeciwwagę dla wpływów Zachodnich, z Rosją jako jednym z
kluczowych graczy nowego antyzachodniego bloku państw. W. Putin nie wyobrażał
sobie innego sposobu realizacji polityki zagranicznej niż poprzez status
rzeczywistego mocarstwa, a to z kolei wiązało się z koniecznością uwiarygodnienia
określonymi wpływami gospodarczymi i politycznymi na świecie.464
W tym kontekście oczywista staje się polityczna wolta prezydenta Putina w
stronę Stanów Zjednoczonych na fali ataków terrorystycznych z września 2001 roku
Kreml wykorzystał okazję do zawiązania współpracy z Waszyngtonem, wspierając
inicjatywę prezydenta Busha walki z terroryzmem. Z jednej strony dawało to Rosji
okazję do nieskrępowanej realizacji planów wobec Kaukazu pod hasłem walki z
globalnym terroryzmem islamskim, a z drugiej pozwalało liczyć na wdzięczność
Amerykanów. 465 Chiny, choć poparły amerykański plan walki z terroryzmem,
pozostawały zdecydowanie bardziej zdystansowane wobec amerykańskiej projekcji
siły w Azji, cierpliwie czekając na dalszy rozwój sytuacji. Nagły zwrot w polityce
zagranicznej prezydenta Putina w stronę Waszyngtonu można tłumaczyć dążeniem
do znalezienia przeciwwagi dla coraz bardziej niepokojącego wzrostu chińskich
wpływów gospodarczych w Azji Centralnej i na Syberii, którym Rosja nie była w
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stanie skutecznie się przeciwstawić, nie komplikując zarazem swoich relacji z
Pekinem.466
Dzięki rosyjskiemu wsparciu i włączeniu się Rosji do realizacji wspólnej
polityki bezpieczeństwa armia amerykańska uzyskała dostęp do infrastruktury
militarnej w Azji Centralnej – do zbudowanych jeszcze przez Armię Czerwoną baz
w Kirgizji, Tadżykistanie i Uzbekistanie. Stopniowe zrażanie się W. Putina do
amerykańskiej „wdzięczności” i brak rozstrzygnięcia w wojnie w Afganistanie,
skłonił Kreml do ponownego zbliżenia do Chin. Pekin chętnie ponownie
aktywizował relacje z Moskwą, dostrzegając w polityce Białego Domu raczej
dążenie do umacniania wpływów, niż faktyczną realizację celu walki z globalnym
terroryzmem. Rezultatem wysiłków rosyjskich, oczywiście przy poparciu Chin, była
stopniowa eliminacja sił amerykańskich z kolejnych baz wojskowych na terytorium
republik poradzieckich.467
W zasadzie pierwszoplanowym obszarem realizacji relacji chińskorosyjskich była Azja Centralna. W stosunku do tego regionu rosyjska polityka nie
uległa ewolucji od chwili rozpadu Związku Radzieckiego – nadal obszar ten był
traktowany przez Kreml jako wyłączna strefa wpływów rosyjskich i tzw. bliska
zagranica. To z kolei oznaczało, że jakakolwiek próba ingerencji obcego państwa w
tym obszarze będzie traktowana jako zagrożenie interesów Moskwy (rosyjska wersja
amerykańskiej doktryny Monroe’a). W świetle rosyjskiego stanowiska chińskie
plany gospodarczej ekspansji stawały się więc potencjalnym punktem zapalnym w
relacjach obu stron. Drugim newralgicznym obszarem pozostawała Syberia, której
bogactwa naturalne stanowiły obiekt silnego zainteresowania ze strony Pekinu.468 Z
kolei utrzymanie przez Moskwę wpływów w republikach Azji Centralnej było
zadaniem wymagającym dyplomatycznej delikatności, zważywszy że stanowiły one
do niedawna tereny bezwzględnego radzieckiego jedynowładztwa. W realizacji tego
planu Rosji dopomogły pozytywne relacje z Chinami, zwłaszcza w kwestii
bezpieczeństwa.
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Tadżykistanie, utrzymanie baz w Kirgistanie czy dość kosztowne korzystanie z
poligonów i kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie.469
Drugim kluczowym dla Moskwy obszarem jest Daleki Wschód. Od
momentu

rozpadu

ZSRR

Moskwa

zaczęła

się

borykać

z

problemem

zagospodarowania tego regionu, bogatego co prawda w surowce naturalne, niemniej
słabo rozwiniętego gospodarczo i nie dysponującego nowoczesną infrastrukturą
transportową. Zdestabilizowana politycznie i gospodarczo Rosja nie była w stanie
zapewnić rozwoju ogromnym obszarom syberyjskim, słabo zaludnionym i
położonym z dala od Moskwy. Rosyjskie plany modernizacji i rozwoju Dalekiego
Wschodu powstały już w 1991 r., a ich motorem miały być „wolne strefy
ekonomiczne” (od 1996 r. zwane „specjalnymi strefami ekonomicznymi”). W
praktyce zasady funkcjonowania tych stref i przyznawania ulg podatkowych, jak
również mechanizmy kontroli były do 2005 r. niejednoznaczne i pozostawiały
ogromne pole do nadużyć ze strony lokalnych władz i oligarchów.470
Przełomowym momentem dla przyszłości rosyjskiego Dalekiego Wschodu
miała być ustawa o „strefach rozwoju terytorialnego” podpisana przez prezydenta
Miedwiediewa w grudniu 2011 r., gwarantująca pomoc państwa dla inwestorów,
m.in. poprzez ulgi podatkowe, dofinansowania celowe, preferencyjne kredyty,
inwestycje w rozwój infrastruktury.471 Łączna wartość inwestycji obiecanych przez
D. Miedwiediewa miała wynieść ponad 520 mld rubli do końca 2017 roku, ale w
praktyce inicjatywa ta nie doczekała się realizacji. 472 Najnowszym projektem jest
natomiast finansowanie rozwoju stref ze środków Funduszu Rozwoju Dalekiego
Wschodu, którego kapitał wynosi 15.5 mld rubli, która to kwota jest faktycznie
kroplą w morzu potrzeb, zważywszy że obszar potencjalnego wsparciu to 36%
terytorium Rosji.473
Kreml ma świadomość dwóch istotnych kwestii w odniesieniu do Dalekiego
Wschodu. Pierwszą jest istotność regionu dla zbalansowania budżetu Federacji
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post.html [dostęp: 09.05.2015].
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[dostęp:
11.05.2013]
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poprzez dochody generowane z wykorzystania bogatych złóż surowców o
strategicznym znaczeniu dla rozwoju każdej gospodarki na świecie m.in. ropy, gazu,
złota, diamentów, żelaza, uranu. Drugą ważką sprawą jest konieczność
dywersyfikacji gospodarczej regionu i zmniejszenia udziału surowców w
przychodzie na rzecz rozwoju innych dziedzin gospodarki.
Ogromne złoża surowców syberyjskich zaktywizowały Pekin, wciąż
poszukujący nowych źródeł surowców dla podtrzymaania dynamiki rozwoju
gospodarczego. Przekształcenie regionu Dalekiego Wschodu w zaplecze surowcowe
dla chińskiej gospodarki było silnie kuszącą wizją dla władz Państwa Środka, przy
czym stwarzało szansę dla rozwoju tego regionu w oparciu o chińskie inwestycje.474
Na przeszkodzie stanęła jednak rosyjska mentalność – lęk przed przejęciem kontroli
nad własnym terytorium przez obce mocarstwo. 475 Problem zaczął narastać już na
początku lat 90., gdy chińscy drobni przedsiębiorcy zaczęli coraz liczniej przybywać
na terytorium rosyjskie, co doprowadziło do zaostrzenia przez Moskwę przepisów
wizowych (w miejsce obowiązującego ruchu bezwizowego) w styczniu 1994 roku.476
Masowy napływ chińskich handlarzy na początku lat 90. spotkał się
początkowo z bardzo przychylnym nastawieniem Rosjan, którzy uznawali to za
przejaw nowego ładu gospodarczego. Przygraniczny, drobny handel sprzyjał też
zahamowaniu procesu pauperyzacji miejscowej ludności, pozostawionej przez Kreml
samej sobie (tzw. niepotrzebni ludzie). 477 Konsekwencją ruchu bezwizowego i
rozkładu radzieckiej gospodarki było coraz głębsze penetrowanie obszarów Syberii
przez Chińczyków. Zjawisko to budziło nie tyle niepokój na Kremlu, ile
aktywizowało populistyczne środowiska nacjonalistyczne, co z kolei znalazło
odzwierciedlenie w nagonce prasowej478 i wymusiło ostrą reakcję ze strony Kremla.
Oprócz

wspomnianego

wprowadzenia

obowiązku

wizowego,

w

skrajnych

przypadkach miały miejsca wysiedlenia osiadłych już Chińczyków, np. w Kraju
Nadmorskim. Polityka Moskwy doprowadziła do natychmiastowego załamania
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gospodarczego regionu i spadku życia ludności po stronie rosyjskiej, co z kolei
skutkowało poniewczasie uchyleniem restrykcyjnych przepisów.479
Rosja niechętnie, ale w końcu musiała uznać konieczność stopniowej
internacjonalizacji azjatyckiej części swojego terytorium. Konflikt z Unią Europejską
w sprawie monopolistycznej pozycji Gazpromu i w sprawie podejrzeń o aktywny
udział Kremla w destabilizacji i zaostrzenia konfliktu na Ukrainie, skłonił prezydenta
Putina do zwrócenia się ponownie w kierunku Chin. Podpisanie szacowanego na 400
mld USD kontraktu na dostawy ropy 480 w oparciu o projektowany rurociąg „Siła
Syberii” otworzyło nieco Daleki Wschód na potencjalne chińskie inwestycje. 481
Warto jednak zwrócić uwagę, że cały czas w działaniach Kremla widoczna jest
obawa o chińską dominację w tym regionie, co pośrednio przełożyłoby się na
ograniczenie rosyjskich wpływów w Azji Centralnej. Stąd wśród potencjalnych
inwestorów obserwowany jest wzmożony ruch firm amerykańskich, choć ich
rzeczywisty udział w całości inwestycji pozostaje wciąż na marginalnym
poziomie.482
Ramy przyszłych, nowych jakościowo relacji rosyjsko-chińskich zaczęły się
krystalizować od 2010 r., gdy oba państwa zawiązały partnerstwo w obszarze
gospodarczym i strategicznym. W okresie prezydentury D. Miedwiediewa w latach
2008-2012, doszło do sześciu spotkań na szczycie przywódców obu państw, w tym
warte odnotowania uczestnictwo chińskiego przywódcy podczas obchodów 65.
rocznicy zwycięstwa Armii Czerwonej w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w dniu 9
maja 2010 r.483
Rosyjsko-chińska współpraca była szczególnie widoczna na forum
organizacji BRICS, SOW oraz G-20, a końcowym jej efektem było ChińskoRosyjskie Wspólne Oświadczenie o kompleksowym pogłębianiu partnerstwa
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strategicznego484. Dokument ten wyznaczał nowe ramy stosunków dwustronnych na
osi

Pekin-Moskwa

zarówno

w

odniesieniu

do

zagadnień

o

zasięgu

międzynarodowym, jak i regionalnym.485
Pomimo pozornie harmonijnej współpracy z chińskim partnerem, na
Kremlu wciąż żywa była obawa o chińska ekspansję gospodarczą, której Rosja nie
była w stanie się przeciwstawić ekonomicznie, a działania administracyjne lub
polityczne wymierzone w Pekin mogłyby przynieść Rosji w długiej perspektywie
więcej strat niż korzyści. Świadomość własnej słabości stała się bodźcem do
aktywnego włączenia Moskwy w działania regionalnych struktur politycznogospodarczych, m.in. Forum Regionalnego

Stowarzyszenia Narodów Azji

Południowo-Wschodniej ds. Bezpieczeństwa (ASEAN-ARF), w którym Rosja ma
status „partnera w dialogu”. Ważnym wydarzeniem dla wzmocnienia pozycji Kremla
w Azji było też uzyskanie w listopadzie 1998 r. na szczycie w Malezji członkostwa
w Radzie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).486
Jednak z punktu widzenia długookresowych celów rosyjskiej, ale też i
chińskiej polityki zagranicznej kluczową organizacją stała się wspomniana
„szanghajska piątka”, przekształcona później w SOW. Znaczenie tej organizacji
zwłaszcza dla Rosji ma swoje źródło w dwustronnej współpracy z Chinami w
kluczowych kwestiach politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa w regionie,
przy jednoczesnym stopniowym włączeniu w orbitę wpływów SOW innych państw
azjatyckich a ograniczeniu wpływów innych „wielkich graczy”: Indii, Pakistanu,
Japonii i Stanów Zjednoczonych.487
Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile jeszcze w okresie funkcjonowania
„szanghajskiej piątki” głównym animatorem współpracy były Chiny, o tyle już pod
szyldem SOW rolę lidera zaczęła przypisywać sobie Rosja. Nie bez znaczenia jest tu
fakt, że to właśnie Kreml przyjął na siebie główny ciężar politycznych rozgrywek o
wpływy przeciwko Stanom Zjednoczonym, podczas gdy Pekin ukierunkował swoje
działania na planowaniu i stopniowej realizacji ekspansji gospodarczej w regionie.
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Faktycznie rosyjsko-chińsko-amerykańska Wielka Gra 488 sprowadza się, wraz z
wycofaniem wojsk amerykańskich z Afganistanu, do dążenia Rosji do utrzymania się
„na powierzchni” w rosnących chińskich wpływach w regionie. Ta nowa Wielka Gra,
określona przez R. Weitza Wielką Grą 2.0 (the Great Game 2.0), opiera się przede
wszystkim na próbie wykorzystania przez Rosję regionalnych organizacji, w których
odgrywa kluczową rolę, jak OUBZ czy WNP. 489 Jednocześnie Moskwa nie może
sobie pozwolić na pogorszenie relacji z Chinami, bowiem to prowadziłoby do
zahamowania strumienia chińskich inwestycji, bez których Rosja nie jest w stanie
wywiązać się z kontraktowych zobowiązań w zakresie dostarczenia surowców
energetycznych do Chin.490
Zbliżenie chińsko-rosyjskie, jak również wzrost zasięgu oddziaływania
SOW i poprawa relacji chińsko-tajwańskich

491

wskazywały jednoznacznie na

porażkę amerykańskiej dyplomacji, która próbowała zbudować system swoich
wpływów w oparciu o ideę walki z globalnym, islamskim terroryzmem. Warto tu
podkreślić, że to, co zgubiło Waszyngton – nadmierna ideologizacja własnej roli w
świecie i narzucanie tej perspektywy innym państwom, 492 udało się uniknąć
Kremlowi. Rosja bardzo starała się poprawić swój wizerunek w byłych republikach
poradzieckich, uważając by nie został on w żaden sposób skażony podejrzeniem o
dążenie do odbudowy imperialnych ambicji.493
Słabnące wpływy polityczne Rosji w regionie w zderzeniu z rosnącym
zainteresowaniem chińskimi planami gospodarczymi pod szyldem Nowego
Jedwabnego Szlaku, skutecznie skupiają republiki poradzieckie wokół Państwa
Środka. Rosji nie pozostaje zbyt duże pole manewru – może trzymać się na uboczu
ekonomicznych projektów realizowanych pod kierownictwem i za pieniądze Pekinu,
albo aktywnie włączyć się w ich realizację. Elementem spinającym wspólnotę
488
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interesów obu potęg i czterech z pięciu republik Azji Centralnej miała być w
założeniu SOW. Wobec równoprawności i partnerskich relacji w jej ramach,
republiki azjatyckie mogły czuć się bezpieczne od nadmiernych politycznych
nacisków Rosji, ale też od zagrożenia chińską dominacją gospodarczą. Dodatkowo
należy zwrócić uwagę, że funkcjonowanie w ramach jednej organizacji sprzyjało
ograniczaniu konfliktów między republikami.494
Chiny umiejętnie wykorzystują niechęć republik do Rosji, pogłębiającą się
wraz z eskalacją rosyjskich działań zbrojnych od Gruzji w 2008 r. po Ukrainę w
latach 2014/15. Niepokój przywódców Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu o
rosyjskie tendencje do wdrożenia podobnego scenariusza na ich terytoriach skutkuje
zbliżeniem do Chin. Pekin co prawda dystansuje się od zaangażowania w polityczne
sprawy poza swoimi granicami, ale też jest jedynym państwem zdolnym
powściągnąć rosyjskie ambicje imperialne. 495 Powiązana z Chinami Rosja nie
odważy się storpedować chińskiej polityki w regionie, bowiem oznaczałoby to
rozłam w SOW oraz ewentualne zwrócenie Chin w stronę Stanów Zjednoczonych i
Europy z pominięciem rosyjskich interesów. Jedyną szansą Kremla jest dążenie do
zniwelowania chińskiej przewagi poprzez wprowadzenie do gry nowego gracza –
Indii. 496 Stworzenie swoistej „azjatyckiej triady” nie jest pomysłem nowym ani
pojawiającym się ad hoc z potrzeby chwili, bowiem w 1998 r. Kreml zaproponował
tzw. doktrynę Primakowa. Doktryna ta zakładała utworzenie triumwiratu MoskwaPekin-New Delhi, skierowanego na wywołanie schyłkowej tendencji amerykańskich
wpływów w Azji. Wówczas jednak ani Chiny, ani Indie nie dostrzegały potrzeby
zawiązania takiego strategicznego partnerstwa.497
U podstaw dotychczasowej regionalnej współpracy politycznej Chin i Rosji
leży dążenie do podtrzymania i rozwijania zbieżności interesów, bowiem żadnej ze
stron nie zależy na wejściu w konflikt. Jakiekolwiek zarzewie konfliktu bez
wątpienia odbiłoby się na destabilizacji Azji Centralnej, czyli obszaru będącego
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spoiwem ich wzajemnych relacji gospodarczych. Dodatkowo należy wziąć pod
uwagę, że wspólnota interesów chińsko-rosyjskich znajduje swoje odzwierciedlenie
w relacjach obu mocarstw wobec pozostałych głównych graczy na kontynencie –
Indii, Pakistanu, Korei Południowej i Japonii.498
Warto przypomnieć, że kooperacyjny charakter relacji Pekinu i Moskwy
został ukształtowany na trzech wciąż aktualnych fundamentach:499
1. Końca bipolarnego porządku światowego, wraz z rozpadem ZSRR i
zakończeniem „zimnej wojny”.
2. Zanegowaniem unipolarnej koncepcji porządku światowego, jako następstwa
zwycięstwa Stanów Zjednoczonych, z rolą tego mocarstwa jako światowego
hegemona i ograniczeniem roli Rosji i Chin do statusu mocarstw
regionalnych.
3. Dążeniem do urzeczywistnienia idei multipolarnego porządku światowego, z
równorzędną pozycją obecnych mocarstw – Stanów Zjednoczonych, Chin i
Rosji, bez zamykania się na wzrost nowych mocarstw globalnych (np. Indii).
Powyższe determinanty dążeń Rosji i Chin w kształtowaniu nowego
porządku światowego nie uwzględniały gwałtownego załamania gospodarek państw
Zachodnich w 2008/2010 roku. Choć Stany Zjednoczone bezdyskusyjnie pozostały
globalnym mocarstwem politycznym, militarnym i ekonomicznym, to jednak
załamanie Washington Consensus

500

przyczyniło się do osłabienia pozycji

ekonomicznej i finansowej USA na świecie. Jednocześnie wspomniany kryzys w
zasadzie nie zostawił jak się wydawało trwałych śladów na gospodarce chińskiej, co
dodatkowo utwierdziło wiele państw rozwijających się o skuteczności chińskiego
(czy ogólniej azjatyckiego) modelu rozwoju. Warto też zwrócić uwagę, że ani Chiny,
ani Rosja otwarcie nie ukierunkowywały swoich działań na globalne osłabienie
Stanów Zjednoczonych, traktując to państwo jako immanentny element globalnego
porządku.
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Bilateralne relacje chińsko-rosyjskie wyznaczają kierunek zmian w Azji
Centralnej i są zarazem głównym instrumentem kształtującym wektor działania
SOW. Bez wątpienia wpływ na taki stan rzeczy ma ogromna dysproporcja w
potencjale politycznym, demograficznym, militarnym i ekonomicznym między
Chinami i Rosją, a pozostałymi państwami członkowskimi. Pomimo zapisu o
równoprawności wszystkich członków oczywiste jest, że pozostałe cztery republiki
nie są w stanie realizować samodzielnej polityki, bowiem zawsze zdryfują w stronę
któregoś z mocarstw. Nie oznacza to, że taka sytuacja stanowi wyłącznie zagrożenie
dla tych państw członkowskich. Wręcz przeciwnie, dzięki rywalizacji dwóch
głównych aktorów i obszarów rozbieżności ich interesów w regionie, państwa te
mogą umiejętnie wygrywać jedno mocarstwo przeciwko drugiemu, realizując w ten
sposób swoje interesy i utrzymując względną niezależność.

4. Od Szanghaju do Biszkeku. Proces ewolucji SOW
Powołanie do życia SOW zmieniło układ sił politycznych w Azji i odbiło się
szerokim echem w świecie. Wspomniane wcześniej fundamenty i ramy działania
SOW pozostają niezmienione od 2001 r. i stanowią jednocześnie podstawę do
dalszego rozwijania obszarów aktywności organizacji, zwłaszcza o zagadnienia
gospodarczej współpracy. Obserwując kolejne lata funkcjonowania SOW trudno nie
dostrzec ewolucji, jaka dokonała się w obszarze postrzegania działań organizacji
przez poszczególne państwa członkowskie, jak również roli jaką odgrywa SOW już
nie tylko w regionie, ale i na kontynencie.
Ramy działania SOW zostały przyjęte na szczycie w St. Petersburgu w
dniach 4 – 8 czerwca 2002 r.501, na którym przyjęto Kartę SOW, nadającą kształt
organizacji,

wyznaczająca

priorytety,

określającą

strukturę

organizacyjną,

kompetencje poszczególnych organów, zasady podejmowania decyzji itp. Jako
języki urzędowe ustalono chiński i rosyjski. 502 Istotnym wydarzeniem z punktu
widzenia priorytetów SOW, czyli walki z terroryzmem, separatyzmem i
ekstremizmem, było powołanie do życia regionalnego centrum do walki z
terroryzmem, którego siedzibą stał się Biszkek (a potem Taszkent). Warto podkreślić,
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że powołanie centrum i określenie jego celów stanowiło formę sankcjonowania
działań antyterrorystycznych podejmowanych niezależnie przez poszczególne
państwa członkowskie. Oczywiście taka interpretacja pozostawiała przysłowiową
„furtkę”

do

obejmowania

pojęciem

terroryzmu

rozmaitych

działań

grup

antyrządowych, które niekoniecznie miały z terroryzmem cokolwiek wspólnego. O
nadużyciach w tym kontekście można mówić w przypadku działań Rosji w
Czeczenii – gdzie chodzi o zagrożenie terroryzmem muzułmańskim503 czy Chin w
Xinjiangu – zagrożenie separatyzmem ujgurskim.504
Szczególnie w przypadku Xinjiangu problematyczna okazała się akceptacja
działań władz chińskich wobec muzułmańskich Ujgurów, którzy stanowią
mniejszość etniczną również Tadżykistanie, Kazachstanie i Kirgistanie. Pozyskanie
przychylności władz tych republik dla działaniach wymierzonych w Ujgurów było
efektem silnego chińskiego lobbingu, popartego znacznymi kwotami pożyczek na
zakupy chińskich produktów.505 W przypadku Kazachstanu poparcie dla chińskich
działań w Xinjiangu wiązało się prawdopodobnie dodatkowo z wykupieniem przez
Sinopec Corp. za 615 mln USD praw do eksploatacji złóż gazu i ropy w Kashagan
od British Gas. Taki związek, między politycznym a gospodarczym obszarem, jest
wysoce prawdopodobny z uwagi na znaczące ryzyko nieopłacalności eksploatacji
tych złóż z uwagi na wysokie koszty wydobycia (szelf Morza Kaspijskiego),
dystrybucji, jak również niekorzystny dla inwestorów system podatkowy
republiki.506
Kolejny szczyt SOW, który odbył się w dniach 28 – 29 maja 2003 r. w
Moskwie, miał na celu wzmocnienie międzynarodowej roli organizacji poprzez
nadanie

jej

pełnoprawnego

charakteru

międzynarodowego.

Podczas

obrad

przywódcy państw członkowskich zdecydowali o konieczności instytucjonalizacji
SOW, jako bytu politycznego z własnym statutem i organami (Sekretariat), co było
warunkiem koniecznym do zarejestrowania w Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ) jako organizacji międzynarodowej o charakterze regionalnym. Podczas
szczytu wybrano też pierwszego sekretarza, którym został były wiceminister spraw
503

504
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Foreign Relations, www.cfr.org/china/chinas-war-terror-september-11-uighur-separatism/p4765
[dostęp: 11.03.2013].
A. Bryc, Rosja w...op.cit., s. 179.
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zagranicznych ChRL Zhang Deguang, a uroczyste otwarcie Sekretariatu nastąpiło 15
stycznia 2004 roku w Pekinie.507
Równolegle do kształtowania struktury SOW i jej plasowania na mapie
politycznej Azji, prowadzone były rozmowy na płaszczyźnie ekonomicznej.
Podstawowym wyzwaniem w tym obszarze było wypracowanie harmonijnych
mechanizmów współpracy, które pozwoliłyby na ograniczenie poczucia zagrożenia
dominacją ze strony państw silniejszych ekonomicznie nad słabiej rozwiniętymi.
Zręby mechanizmów współpracy ekonomicznej były dyskutowane podczas spotkań
Rady Szefów Rządów w Ałma-Acie w 2001 r. i na dwóch kolejnych spotkaniach w
2002 r. i 2003 roku. 508 Głównymi obszarami rozmów było określenie wspólnych
celów kooperacji gospodarczej w regionie, rozwoju handlu i zasad wspólnej polityki
energetycznej oraz wypracowanie i wdrożenie do 2020 r. swobody przepływu
towarów, technologii, usług i kapitału na obszarze państw członkowskich.509
Podczas czwartego szczytu SOW, który odbył się w Taszkencie, stolicy
Uzbekistanu, w dniach 8 – 18 czerwca 2004 r. przywódcy państw członkowskich
formalnie uruchomili Regionalną Strukturę Antyterrorystyczną 510 oraz ponownie
zadeklarowali współpracę w zakresie walki z terroryzmem, przedyskutowali nowe
zagrożenia dla stabilności w regionie oraz opowiedzieli się za wzmocnieniem
współpracy ekonomicznej i handlowej. 511 Szczyt ten nie przyniósł w zasadzie
żadnych

istotnych,

ani

tym

bardziej

przełomowych

zmian

w

obszarze

funkcjonowania SOW, poza nadaniem pierwszemu państwu – Mongolii – statusu
obserwatora. Zgodnie z postanowieniem Regulacji Statusu Obserwatora przy
Shanghajskiej Organizacji Współpracy państwo-obserwator jest uprawnione do
uczestnictwa w działaniach SOW, w tym w otwartych spotkaniach i szczytach z
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aktywnym uczestnictwem w dyskusji, ale bez prawa głosu oraz w ćwiczeniach
wojskowych, bez prawa czynnego w nich udziału.512
W kolejnych latach lista państw-obserwatorów przy SOW uległa
zwiększeniu, choć nie obyło się to bez wewnętrznych przepychanek i rozgrywek
między Rosją a Chinami. Podczas piątego szczytu SOW w Astanie 5 lipca 2005 r.
grupa obserwatorów została powiększona o Indie i Pakistan – dwa państwa, które
pozostawały ze sobą w permanentnym konflikcie o Kaszmir. Bez wątpienia przyjęcie
jednego z tych państw bez nadania podobnego statusu drugiemu nie byłoby możliwe,
gdyż taka sytuacja wzmacniałaby pozycję tylko jednego z mocarstw – Chin, gdyby
przyjęto popierany przez nie Pakistan lub Rosji, gdyby obserwatorem zostały jedynie
Indie.513
Ponadto

status

obserwatora

otrzymał

Iran,

izolowany

na

arenie

międzynarodowej za podejrzenie prowadzenia prac nad bronią nuklearną pod
przykrywką programu energetycznego. Faktem jest, że zarówno Chiny, jak i Rosja
chętnie angażują się w program wykorzystania przez Iran energii nuklearnej dla
celów pokojowych. Zarazem jednak istnieje ryzyko, że efekty prowadzonych prac
mogą zostać wykorzystane do stworzenia przez Iran broni nuklearnej.

514

W

przypadku tego państwa, zarówno Rosja, jak i Chiny wystąpiły solidarnie z uwagi na
jego strategiczne znaczenie – położenie, zasoby surowców naturalnych, duży rynek
zbytu dla chińskich produktów i wysokie nakłady na pozyskiwanie rosyjskich
technologii. Dodatkowo włączenie Iranu w orbitę wpływów SOW ograniczało
znacząco pole manewru Amerykanom, dla których Iran stał się kolejnym po Iraku
celem na drodze rozciągnięcia wpływów w regionie.515
Jednym z wartych odnotowania efektów szczytu była wspólna deklaracja, w
której państwa członkowskie wezwały Stany Zjednoczone i ich sojuszników
zgrupowanych

w

ramach

ISAF

do

antyterrorystycznej” w Afganistanie.
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daty
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jednoznacznie antyamerykański i stanowił preludium rosyjsko-chińskiej polityki
eliminacji wpływów mocarstwa w regionie, wykorzystując w tym celu SOW.
Dodatkowo, na zakończenie szczytu Islam Karimow odniósł się do amerykańskich
baz w republice, stwierdzając że obecność US Army jest czynnikiem powodującym
polityczny chaos w republice i posądził Amerykanów o „zarządzanie destabilizacją”.
Amerykanie odebrali komunikat jako stawianie ultimatum i potwierdzenie, że profil
SOW jest wyraźnie antynatowski, 517 co z kolei skłoniło Kreml do wydania
oświadczenia, w którym podkreślono, że nikt nikomu nie stawia ultimatum, jak
również kategorycznie zaprzeczono, jakoby Rosja brała udział w przygotowaniu
propozycji przedstawionej przez Islama Karimowa na szczycie.518
Podczas szczytu, który podobnie jak poprzedni nie wniósł niczego nowego
do organizacji, przywódcy państw członkowskich podpisali kolejne porozumienie w
sprawie walki z „siłami zła” – separatyzmem, terroryzmem i ekstremizmem oraz
wzajemnej pomocy na wypadek katastrof.519
Dodatkowym dokumentem przyjętym przez przywódców był Protokół o
ustanowieniu

grupy

kontaktowej

SOW-Afganistan

pomiędzy

Szanghajską

Organizacją Współpracy a Islamską Republiką Afganistanu. W Protokole określono,
że celem grupy jest wypracowanie propozycji rekomendacji dla realizacji
współpracy między obu stronami. Strukturę grupy kontaktowej tworzą stali
przedstawiciele państw członkowskich przy Sekretariacie, urzędnicy Sekretariatu
oraz wyżsi rangą dyplomaci Ambasady Afganistanu w ChRL.520
Krok SOW w kierunku Afganistanu był bez wątpienia podyktowany dwoma
celami strategicznymi – ograniczeniem amerykańskich wpływów w Azji Centralnej
oraz zagrożenia przenikaniem ekstremizmu islamskiego na terytorium Azji
Centralnej. Włączenie Afganistanu w prace na rzecz podnoszenia stabilności i
bezpieczeństwa w regionie miało w założeniu sprzyjać integracji z pozostałymi
państwami, jak również zapewnić stabilność tego państwa poprzez utrzymanie go w
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orbicie polityczno-gospodarczych wpływów SOW już po wycofaniu wojsk ISAF z
Afganistanu.521
Szósty szczyt SOW odbył się w czerwcu 2006 r. w Szanghaju, po raz
kolejny nie przynosząc żądnych istotnych posunięć, które wskazywałyby na
ewolucję organizacji. 522 Podobnie bez echa i ważnych wydarzeń przeszedł szczyt
siódmy, który odbył się w sierpniu 2007 r. w Biszkeku. Zebrani przywódcy dokonali
co prawda przeglądu osiągnięć SOW od 2006 r. oraz wytyczyli w ogólnym zarysie
przyszłe kierunki współpracy w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i polityki
zagranicznej, ale nie przełożyło się to na rzeczywistą aktywizację państw w tych
obszarach.523
Wartym odnotowania dokumentem podpisanym na siódmym szczycie był
Traktat o długookresowych relacjach dobrosąsiedzkich, przyjaźni i współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W
dokumencie podkreślono, że relacje między państwami członkowskimi będą opierały
się na celach i zasadach zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, jak również
zasadach mających charakter uniwersalny oraz normach prawa międzynarodowego.
W Traktacie znalazło się też odwołanie do globalizacji, jako procesu zwiększającego
współzależność państw, a przez to mającego wpływ na ich bezpieczeństwo i
pomyślność. Państwa członkowskie wyraziły też swoją gotowość do zacieśnienia
współpracy w zakresie globalnych zagrożeń bezpieczeństwa, jak również otwartość
na współpracę z innymi państwami i organizacjami dla zapewnienia obopólnych
korzyści.524
Jednym z istotnych powodów, dla których rozwój SOW został w zasadzie
zahamowany był impas w relacjach chińsko-rosyjskich. Siódmy szczyt ujawnił
rosnący rozdźwięk między wizjami rosyjską i chińską co do dalszego kierunku
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rozwoju organizacji. 525 Dla Rosji organizacja stanowiła przede wszystkim źródło
wsparcia w walce o wpływy w Azji Centralnej i w Europie Wschodniej ze Stanami
Zjednoczonymi. Dodatkowo coraz silniej ujawniał się rosyjski lęk przed ekspansją
potężnej chińskiej gospodarki, któremu Moskwa starała się przeciwdziałać dążąc do
podtrzymania znaczenia problemu „trzech sił zła” jako priorytetu w działaniach
SOW. Co prawda prezydent Putin podczas szczytu zaznaczył, że „zagadnienia
gospodarcze są dominujące”526, ale w praktyce jedynym obszarem gospodarczym, w
którym

Rosja

wykazywała dużą otwartość

była współpraca

w

zakresie

wykorzystania surowców energetycznych, będących motorem napędzającym
rosyjską gospodarkę. Z kolei Chiny coraz mocniej eksponowały konieczność
równoległego

rozbudowywania

relacji

ekonomicznych,

przy

jednoczesnym

zabezpieczeniu dostaw surowców niezbędnych dla podtrzymania swojego rozwoju
gospodarczego.527
Żadne z mocarstw nie dążyło też do poszerzenia organizacji o nowe
państwa członkowskie, ani nawet obserwatorów w obawie o zachwianie
dotychczasowej równowagi. Dodatkowo, nadanie członkostwa niektórym z państw
kandydujących wiązało się z potencjalnymi negatywnymi implikacjami na arenie
międzynarodowej. Indie, podobnie jak Mongolia, nie były jeszcze zainteresowane
uzyskaniem pełnego członkostwa, natomiast Iran i Pakistan wzbudzały zbyt wiele
kontrowersji. Pierwsze z nich poprzez swój program nuklearny i negatywny stosunek
do Izraela, drugie poprzez podejrzenie o ciche wspieranie ekstremistów islamskich.
Ponadto SOW nie było jeszcze w pełni ukształtowaną dojrzałą organizacją, która
byłaby w stanie sprostać nowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa jakie
niosłoby ze sobą rozszerzenie i jakich oczekiwałyby inne państwa Azji. Dotyczy to
choćby uregulowania sprawy Kaszmiru czy zapewnienia stabilności i pokoju w
Afganistanie.528
Podczas ósmego szczytu, który miał miejsce w stolicy Tadżykistanu,
Duszanbe, głównym obszarem rozmów była tradycyjnie kwestia bezpieczeństwa
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regionalnego, ale nie tylko w kontekście zagrożeń „trzema siłami zła”, ale również w
odniesieniu do problemów energetycznych.529 Jednym z kluczowych efektów obrad
było wydanie 28 sierpnia 2008 r. wspólnej deklaracji, w której przywódcy państw
członkowskich oświadczyli, że użycie siły w celu eliminacji lokalnych i globalnych
problemów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Konieczne jest bowiem
zastosowanie efektywnych rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich stron
konfliktów na drodze negocjacji, a nie izolacji.530
Zapisy

deklaracji

potwierdzili

przywódcy

państw

w

oficjalnym

komunikacie z posiedzenia, w którym zaznaczyli, że próby wzmacniania własnego
bezpieczeństwa przez którąkolwiek ze stron jako wyraz uprzedzenia wobec budowy
systemu bezpieczeństwa innych stron nie sprzyjają podtrzymywaniu globalnego
bezpieczeństwa i stabilizacji. 531 Powyższe stwierdzenie jest

potwierdzeniem, że

SOW nie stanowi i nie dąży do stworzenia zagrożenia dla innych państw w regionie i
na kontynencie, a zarazem jest to wyraźny sprzeciw wobec prób realizacji własnych
interesów głównie przez Stany Zjednoczone poprzez realizację celów o charakterze
militarnym, nawet jeśli mają one służyć wzmacnianiu bezpieczeństwa ich
sojuszników. W tym kontekście należy też rozpatrywać zapis zawarty w punkcie 2
deklaracji, w którym przywódcy wyrazili swój sprzeciw wobec budowy globalnego
systemu antyrakietowego, który ich zdaniem naruszałby globalną równowagę
strategiczną, a także przeciwstawiał się wysiłkom na rzecz kontroli zbrojeń i
zapobiegania rozprzestrzeniania broni jądrowej. 532 Bez wątpienia taki zapis w
Deklaracji został zainicjowany przez Rosję, zaniepokojoną planami budowy tarczy
antyrakietowej w Polsce533 oraz w Korei Południowej.534
Przywódcy podkreślili w Deklaracji potrzebę poszanowania historycznych i
kulturowych tradycji każdego państwa oraz wysiłków mających na celu zapewnienie
529

530

531

532
533

534

SCO leaders issue declaration on security, energy, „Xinhua”, news.xinhuanet.com/english/200808/28/content_9731360.htm [dostęp: 11.05.2015]
Dushanbe Declaration of the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation
Organisation, The Shanghai Cooperation Organization, www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=90
[dostęp: 11.05.2015].
Sowmiestnoje kommiunikie po itogam zasiedanija Sowieta gław gosudarstw – czlenow
Szanchajskoj organizacyi sotrudicziestwa, Priezidient Rossii, kremlin.ru/supplement/288 [dostęp:
21.11.2015].
Ibidem.
Plany budowy tarczy antyrakietowej maja swój początek w 2001 r. w okresie rządów prezydenta
Busha, głównie w następstwie dynamicznego rozwoju technologicznego rosyjskich rakiet typu SS.
Źródło: S. Ritter, Rude awakening to missile-defense dream, „The Christian Science Monitor”,
www.csmonitor.com/2005/0104/p09s02-coop.html [dostęp: 20.02.2013].
US ‘anti-Russian’ missile shield may threaten nuke reduction, officials warn, „Russia Today”,
rt.com/news/157096-us-ballistic-missile-europe/ [dostęp: 03.07.2014]
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jedności i terytorialnej integralności państw. 535 Zapis ten można odczytać jako
gotowość do zdecydowanego przeciwdziałania wszelkim ruchom separatystycznym,
a więc obszarowi, w którym szczególną wrażliwość wykazywały władze chińskie w
odniesieniu do Xinjiangu i Tybetu, ale też Tajwanu. W tym miejscu warto podkreślić
neutralną postawę
Południowej.

536

Chin

wobec

konfliktu

rosyjsko-gruzińskiego

w Osetii

Opowiedzenie po którejkolwiek ze stron oznaczałoby dla Chin

skomplikowanie relacji ze stroną przeciwną (Moskwą wspierającą osetyjski
separatyzm lub Waszyngtonem popierającym rację gruzińską), a tego właśnie Pekin
starał się za wszelką cenę uniknąć, tradycyjnie dystansują się od zaangażowania w
kwestie polityczne.

537

Rosyjskie dążenia do uznania niepodległości Osetii

Południowej i Abchazji przez pozostałych członków SOW skończyły się
kompletnym fiaskiem. Republiki wstrzymywały się z decyzją do momentu
ujawnienia stanowiska przez władze chińskie, które co prawda wspomogły
finansowo Osetię kwotą 1 mln USD na cele humanitarne, ale odmówiły uznania
niepodległości.538 W ślady Chin poszły więc pozostałe państwa członkowskie SOW,
dla których postawa Pekinu była bardzo korzystna z uwagi na pełzające w tle obawy
o wdrożenie podobnego scenariusza przez Rosję na ich własnych terytoriach.539
W punkcie 5 deklaracji poruszono również problem źródeł energii, jako
czynnika kluczowego dla zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego i
społecznego państw. Członkowie SOW wyrazili gotowość do podjęcia szerokiej
współpracy na rzecz rozwiązywania problemów energetycznych w skali globalnej,
przy jednoczesnej dbałości o zachowanie środowiska naturalnego i uwzględnieniu

535
536

537

538

539

Dushanbe Declaration...op.cit.
Na wieść o wybuchu walk w Osetii, przekazanej przez przebywającego w Pekinie prezydenta
Putina, premier Wen Jiabao stwierdził jedynie, że "nikt nie potrzebuje wojny". Oficjalnie strona
chińska nie zajęła stanowiska po żadnej ze stron, stwierdzając że ma dobre dyplomatyczne i
przyjacielskie relacje z obu stronami konfliktu (tj. Gruzją i Rosją), więc podejmowane przez Pekin
decyzje muszą uwzględniać dążenie do ich utrzymania. Yu Bin, Guns and Games of August: Tales
of Two Strategic Partners, East Asian Bilateral Relations, „Comparative Connections”, October
2008.
D. McElroy, South Ossetia conflict: Russia seeks Chinese support as West warns of new dangers,
„The Telegraph”, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2631083/South-Ossetiaconflict-Russia-seeks-Chinese-support-as-West-warns-of-new-dangers.html [dostęp: 20.02.2014].
Konflikt w Osetii Południowej i Abchazji został zainicjowany w wyjątkowo niekorzystnym dla
Chin okresie – otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie oraz wsparcia decyzji
Azjatyckiego Banku Rozwoju o przyznaniu Gruzji niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 40
mln USD. Podobno nieoficjalnie wszyscy członkowie SOW poparli działania Rosji. Źródło: R.
Weitz, Beijing-Moscow Rift Over Georgia War Deepens, „World Politics Review”,
www.worldpoliticsreview.com/articles/2687/beijing-moscow-rift-over-georgia-war-deepens
[dostęp: 30.02.2013].
Yu Bin, Guns and Games...op.cit.
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celów globalnego rozwoju. Nacisk położono na eliminację polaryzacji w rozwoju
technologicznym państw oraz ubóstwa, poprzez zapewnianie równego dostępu
państw do czerpania korzyści z globalizacji. 540 Przywódcy zwrócili szczególną
uwagę na konieczność zaimplementowania odpowiedzialnej polityki finansowej i
fiskalnej, monitorowania przepływów kapitałowych, zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego i żywnościowego wobec obserwowanego spowolnienia w rozwoju
gospodarki światowej. Poruszono też problem niedostatku zasobów wodnych, które
w coraz większym stopniu dotykają państwa Azji Centralnej i Chiny oraz
zapowiedziano kontynuowanie dialogu w tym obszarze w celu wypracowania metod
efektywnego wykorzystania tych zasobów. SOW potwierdziła też swoją otwartość i
gotowość do wielostronnej współpracy we wspomnianych obszarach z kluczowymi
organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi, w tym WNP, ASEAN,
Eurazjatycką Wspólnota Ekonomiczną, Organizacją Układu o Bezpieczeństwie
Zbiorowym, Organizacją Współpracy Ekonomicznej, Komisją Ekonomiczną i
Społeczną dla Azji i Pacyfiku przy ONZ.
Warto też zaznaczyć, że przywódcy państw członkowskich ponownie
zadeklarowali przyjęcie podstawowych dokumentów i standardów w zakresie
ochrony i promocji praw człowieka, zobowiązując się do gwarantowania
podstawowych praw ludności, zapewnienia wolności i praw mniejszościom
etnicznym.

541

Ten ostatni problem jest często podnoszony przez państwa

demokratyczne (szczególnie UE), które klasyfikują republiki Azji Centralnej jako
nieprzestrzegające międzynarodowych konwencji i dokumentów ONZ dotyczących
praw człowieka i wolności obywatelskich.542
Ósmy szczyt zaowocował również wprowadzeniem nowego statusu –
partnera w dialogu. Zgodnie z warunkami generalnymi partnerem w dialogu może
zostać każde państwo i organizacja, które podziela cele i zasady SOW i życzy sobie
ustanowienia relacji na zasadach obustronnej równości. Propozycja złożona przez
państwo lub organizację jest rozpatrywana przez Radę Ministrów Spraw
Zagranicznych, a ostateczną decyzję o przyznaniu bądź nie statusu podejmuje Rada
Głów Państw na podstawie rekomendacji Rady MSZ. Decyzja jest ogłaszana w
540
541
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Dushanbe Declaration...op.cit.
SCO countries urge extensive cooperation to meet demand for resources, „Xinhua”,
news.xinhuanet.com/english/2008-08/28/content_9730821.htm [dostęp: 11.05.2015]
Szerzej problem ten został omówiony w rozdziale pierwszym pracy w ramach omawiania
specyfiki geopolitycznej republik Azji Centralnej.

181

formie Memorandum. Partner w dialogu ma prawo do uczestnictwa w spotkaniach
szefów ministerstw obszarów, które zostały określone w Memorandum jako obszary
współpracy, jak również w spotkaniach grup roboczych, naukowców i ekspertów w
zakresie przedmiotowym partnerstwa. Państwo lub organizacja może zrzec się
statusu partnera w dialogu, jak również może go utracić w przypadku podjęcia
działań uderzających w członków organizacji, podjęcia decyzji pozostającej w
sprzeczności z decyzjami organów SOW lub zasadami określonymi w Karcie.543
Dziewiąty szczyt SOW, który odbył się w dniach 21-22 czerwca 2009 r. w
Jekaterynburgu został zdominowany problematyką bezpieczeństwa regionalnego.
Głównym omawianym zagadnieniem było wypracowanie relacji z Afganistanem w
zakresie przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem i ekstremizmem islamskim.
Gościem specjalnym na szczycie był prezydent Islamskiej Republiki Afganistanu
Hamid Karzaj. Efektem obrad było przyjęcie konwencji przeciwko terroryzmowi,
która jednak nie została podana do publicznej wiadomości, w związku z czym trudno
jest określić jakie działania i w jakim zakresie zamierzała podjąć SOW, jaki miał być
model współpracy z Afganistanem ani jaką rolę przypisano poszczególnym
państwom, zwłaszcza Rosji i Chinom.544 Kluczowym źródłem informacji o zakresie
współpracy między SOW a Afganistanem stał się Plan działania państw
członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Islamskiej Republiki
Afganistanu w walce z terroryzmem, przemytem narkotyków i przestępczością
zorganizowaną, opracowany w marcu 2009 roku. W Planie wskazano, że kooperacja
odbywa się na szczeblu szefów narodowych agencji antynarkotykowch (które są w
procesie ustanawiania) i obejmuje następujące działania:545


analizy porównawcze ram legislacyjnych państw członkowskich oraz ich
ulepszanie, w celu poprawy skuteczności w walce z przemytem narkotyków,
substancji psychotropowych i ich pochodnych;

543

544
545



wymianę informacji między agencjami;



przeprowadzanie wspólnych operacji;



kontrolę szlaków przerzutowych;

Regulations on the Status of Dialogue Partner of the Shanghai Cooperation Organisation, The
Shanghai Cooperation Organization, www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=64 [dostęp:
18.06.2013]
Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, „Tydzień na Wschodzie” nr 22 z dnia 17.06.2009 r.
Plan of Action of the Shanghai Cooperation Organization Member States and the Islamic Republic
of Afghanistan on combating terrorism, illicit drug trafficking and organized crime, The Shanghai
Cooperation Organization, www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=99 [dostęp: 15.05.2015].
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trening personelu agencji antynarkotykowych;



przeciwdziałanie legalizacji dochodów pochodzących z handlu narkotykami,
substancjami psychotropowymi i ich pochodnymi;



działania prewencyjne w zakresie problemów narkotykowych, w tym
rozwijanie i wprowadzanie nowych sposobów leczenia i rehabilitacji w
odniesieniu do uzależnienia od narkotyków;



ustanowienie regularnych kontaktów i rozwijanie skutecznych relacji
pomiędzy spotkaniami szefów agencji narkotykowych i ich odpowiednika w
afgańskim rządzie.
Ponadto Plan zobowiązywał państwa członkowskie do powołania

regionalnego centrum antynarkotykowego oraz centrum szkoleniowego dla
urzędników delegowanych do agencji przez państwa członkowskie, państwaobserwatorów

i

Afganistan.

Szczególną

rolę

położono

na

stworzenie

antynarkotykowego i finansowego pasa bezpieczeństwa (anti-drug and financial
security belts), w którym pierwszoplanową rolę odgrywała granica turkmeńskoafgańskia. Ponadto Plan zakładał zacieśnienie współpracy SOW z OUBZ oraz ISAF.
Podobny zakres działań, tyle że realizowany przez istniejącą już Regionalną
Strukturę Antyterrorystyczną, uzgodniono dla przeciwdziałania terroryzmowi oraz
przestępczości zorganizowanej.546
Zagrożenie ze strony islamskich terrorystów było już omawiane przed
dziewiątym szczytem, na spotkaniu przedstawicieli resortów obrony w Moskwie w
kwietniu 2009 roku. Kluczowym zagadnieniem było opracowanie metod i zakresu
współdziałania resortów państw członkowskich w celu poprawy skuteczności walki z
terroryzmem, ekstremizmem i separatyzmem, jak również handlem narkotykami,
będącym głównym źródłem dochodów ugrupowań terrorystycznych. Podczas obrad
ustalono

m.in.

konieczność

zintensyfikowania

współpracy

z

państwami

obserwatorami SOW, czyli Indiami, Iranem, Mongolią i Pakistanem.547
Niejako „przy okazji” ministrowie obrony Rosji i Chin podpisali kolejne
porozumienie o zacieśnianiu współpracy wojskowej, tradycyjnie silnie akcentując, że

546
547

Ibidem.
Bezpieczeństwo międzynarodowe...op.cit., s. 105-106.
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nie stanowi to zagrożenia dla żadnego państwa trzeciego.548 Pomimo zaakcentowania,
że zbliżenie rosyjsko-chińskie w obszarze militarnym nie jest wymierzone w żadne
państwo, można przyjąć, że ten wzrost aktywności miał na celu zbalansowanie
wpływów amerykańskich. Porozumienie między obu mocarstwami stanowiło
kontynuację działań podjętych w grudniu 2005 r., które przewodniczący Hu Jintao
określił jako „nowy historyczny punkt początkowy dla lepszego i szybszego rozwoju
ukierunkowanego na przyszłość”.549
Ważnym wydarzeniem dziewiątego szczytu było nadanie statusu partnera w
dialogu Sri Lance i Białorusi.

550

W oficjalnym komunikacie ogłoszono, że

przyznanie tego statusu Sri Lance jest odzwierciedleniem troski SOW o zapewnienie
międzynarodowego bezpieczeństwa, w odniesieniu do „zwycięstwa rządu Sri Lanki
w 30-letniej walce z terrorem Tamilskich Tygrysów”. 551 Zgodnie z procedurami
SOW, Memorandum potwierdzające nadanie status zostało podpisane przez
prezydenta republiki H.E.M. Rajapaksa na spotkaniu z Sekretarzem Generalnym
SOW M. Imanaliewem w Kolombo 6 maja 2010 roku.552
Drugim państwem, które uzyskało status partnera w dialogu była Białoruś,
pierwsze państwo spoza kontynentu azjatyckiego, które włączyło się oficjalnie w
działalność SOW. Memorandum w sprawie nadania i przyjęcia statusu zostało
podpisane 29 kwietnia 2010 r., podczas dwudniowej wizyty M. Imanaliewa w
Mińsku.553
Dziesiąty szczyt w Taszkencie w dniach 10-11 czerwca 2010 r. odbywał się
w napiętej atmosferze, wywołanej politycznymi wydarzeniami w Kirgistanie. 554
Sytuacja w Kirgistanie pokazała, jak różne są racje polityczne państw członkowskich,
a zwłaszcza Rosji i Chin wobec wydarzeń politycznych w regionie. Rosja
548
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Yu Bin, China-Russia Relations: Embracing a Storm and Each Other, East Asian Bilateral
Relations, „Comparative Connections” January 2009, s. 6.
J. Chan, China and Russia Forge Closer Military Cooperation, „World Socialist Web Site”,
www.wsws.org/en/articles/2009/05/chin-m26.html [dostęp: 20.05.2015]
Yekaterinburg Declaration of the Heads of the Member States of the Shanghai Cooperation
Organisation, The Shanghai Cooperation Organization, www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=87
[dostęp: 29.04.2013]
SCO dialogue partner status for Sri Lanka, „The Hindu”, www.thehindu.com/todays-paper/tpinternational/sco-dialogue-partner-status-for-sri-lanka/article263436.ece [dostęp: 11.04.2012]
Memorandum on granting Sri Lanka SCO dialogue partner status signed in Colombo, „The China
and Eurasia Forum Quarterly”, www.chinaeurasia.org/news-digest/510-memorandum-ongranting-sco-dialogue-partner-status-to-belarus-signed-in-minsk.html [dostęp: 12.05.2015]
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and Eurasia Forum Quarterly”, www.chinaeurasia.org/news-digest/510-memorandum-ongranting-sco-dialogue-partner-status-to-belarus-signed-in-minsk.html [dostęp: 12.05.2015]
Przyczyny rozruchów i obalenie prezydenta Bakijewa w kwietniu 2010 r. zostały omówione w
rozdziale I.
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natychmiast poparła nowy, opozycyjny rząd Rozy Otunbajewej, mając dość
proamerykańskich sympatii K. Bakijewa. Z kolei Chiny pozostały tradycyjnie
zdystansowane, cierpliwie czekając na rozwój politycznych wydarzeń, co niestety
przełożyło się na czasowe osłabienie chińskiej pozycji w regionie. Oczywiście Pekin
musiał czuć się zaniepokojony wydarzeniami w pobliżu swojej granicy i zapewne
obawiał się, że mogą one przyczynić się do rozruchów w zawsze podatnym na
niepokoje Xinjangu. Jedną z kluczowych przyczyn chińskiej wstrzemięźliwości w
sprawie Kirgistanu była wiara, że „prawie każdy z głównych liderów opozycji,
włączając tymczasową premier Otunbajewą, jest przyjacielem Chin”.555
Wydarzenia w Kirgistanie ujawniły głęboką erozję zdolności SOW do
szeroko reklamowanego zapewniania stabilności i bezpieczeństwa w regionie. W
zasadzie rola organizacji sprowadziła się do deklaracji udzielenia pomocy, ale już po
referendum wyborczym, które zaplanowano na 27 czerwca. 556 W Deklaracji z 10.
Spotkania Rady Głów Państw Członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy
wskazano, że wszyscy członkowie SOW są zobligowani do udzielenia wsparcia w
zachowaniu suwerenności, niepodległości, terytorialnej integralności innych
członków, ale bez naruszania suwerenności w sprawach wewnętrznych, czy też
podejmowania działań, które mogłyby przyczynić się do napięć w regionie. 557
Zarazem brak natychmiastowej reakcji Rady Głów Państw i czekanie z zajęciem
stanowiska aż do szczytu, który odbył się dwa miesiące po przewrocie jest bez
wątpienia kuriozalne. Zdarzenie to ujawniło dwie istotne rzeczy. Po pierwsze
wykazało jak bardzo niespójną i podporządkowaną partykularnym interesom
poszczególnych członków organizacją jest SOW. Po drugie potwierdziło wiodącą
rolę Rosji, jako jedynej siły zdolnej do szybkiej reakcji w przypadku zachwiania
stabilności regionalnej i zagrożenia bezpieczeństwa.
Szczyt w Taszkencie, podobnie jak i poprzednie był nacechowany
niewypowiedzianą oficjalnie rosyjsko-chińską rywalizacją o wpływy w regionie.
Zwyczajowe skupienie na sprawach bezpieczeństwa czy walki z przemytem
narkotyków i broni stanowiły jedynie przykrywkę dla rzeczywistych intencji obu
głównych graczy. Generalnie aspekt bezpieczeństwa i politycznych wpływów powoli
555
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zdawał się ustępować pod względem ważności budowaniu wpływów gospodarczych,
w tym głównie kwestiom dysponowania dostępem do surowców energetycznych w
Azji Centralnej.558 W tym obszarze Rosja dostrzegła swoja szansę na zrównoważenie
wpływów chińskich, a nawet uzależnienie chińskiego partnera, a przez to możliwość
uzyskania wsparcia dla decyzji Kremla w światowej polityce.559
Jubileuszowe obchody 10. rocznicy SOW odbyły się podczas jedenastego
szczytu w dniach 14-15 czerwca 2011 r. w Astanie. Szczyt ten zapowiadał się jako
hymn pochwalny na temat SOW, czego zwiastunem były słowa ministra SZ ChRL
Yang Jiechi, że po 10 latach testów SOW „wyrosła na potężną siłę zapewniającą
bezpieczeństwo i stabilność, jak również promującą pokój i rozwój w regionie”.560
W istocie poza przeglądem osiągnięć minionej dekady, na szczycie nie
wydarzyło się nic godnego uwagi, nie licząc „pustych deklaracji”.561 Nie zabrakło
tradycyjnych odwołań do budowy i wzmacniania świata multipolarnego z wiodącą,
wzmocnioną rolą ONZ w kwestiach bezpieczeństwa.562 Po raz kolejny nie podjęto
decyzji o poszerzeniu liczby członków czy choćby obserwatorów, jak również
zabrakło istotnych decyzji, które miałyby wpływ na wzmocnienie potencjału
ekonomicznego organizacji. Ówczesne zaangażowanie członków w dziedzinie
gospodarczej

i

faktyczna

skuteczność

wprowadzonych

mechanizmów

ekonomicznych w istocie przyczyniały się do ograniczenia roli organizacji i jej
wpływów w regionie i na świecie. Oficjalnie rządy państw członkowskich
argumentowały, że dalszy rozwój wymaga czasu dla ustanowienia zasad i procedur
niezbędnych we włączaniu nowych członków w prace organizacji, jednakże podczas
szczytu kontynuowano rozmowy na temat przyznania pełnego członkostwa Iranowi,
Indiom i Pakistanowi.563
Zdaniem Richarda Weitza, eksperta z Instytutu Hudsona, bezwład SOW jest
spowodowany niezdolnością jej członków do przezwyciężenia różnic w ustalaniu,
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który kraj lub kraje powinny otrzymać członkostwo. Przykładem jest choćby sprawa
Indii, które formalnie zgłosiły gotowość do przyjęcia członkostwa, ale wniosek
został zawetowany przez Chiny. Automatycznie wykluczało to też uzyskanie
członkostwa przez Pakistan (weto Rosji).564
Szczyt w Kazachstanie potwierdził dominację Rosji i Chin w organizacji,
występującej w formule bloku przeciwstawiającego się wpływom Stanów
Zjednoczonych i ich aliantów. Można stwierdzić, że sam szczyt był formą wyzwania
rzuconego światowej dominacji Waszyngtonu, zwłaszcza w obliczu wciąż żywych
amerykańskich planów budowy tarczy antyrakietowej w Europie i w Azji. Choć
zadaniem tarczy miała być neutralizacja zagrożenia ze strony państw, których
działania uderzają w porządek światowy i globalne bezpieczeństwo, czyli np. Iran i
Korea Północna, to faktycznie jej powstanie przyczyniłoby się do istotnego
ograniczenia

skuteczności

rosyjskich

i

chińskich

rakiet

565

nuklearnych.

Jednoznacznie negatywna postawa SOW w tej sprawie była szczególnie korzystna
dla irańskiego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada, który potępił obecny porządek
globalny pod przywództwem Waszyngtonu, ponieważ jest on „zarządzany i
prowadzony przez ciemiężycieli, kolonizatorów i najeźdźców z przeszłości”. Zdając
sobie sprawę z wagi swojego kraju dla interesów Rosji i Chin, M. Ahmadineżad
wezwał do stworzenia sojuszu byłych republik radzieckich i Chin, który zapewniłby
bezpieczeństwo w regionie i zarazem, przeciwstawiłby się zachodniej dominacji.566
Podczas szczytu przywódcy państw członkowskich i państw-obserwatorów
wezwali do uczynienia Afganistanu krajem neutralnym, przeciwstawiając się tym
samym planowanej stałej obecności amerykańskich baz wojskowych w tym kraju.
Prezydent Karzaj, który był obecny w Astanie, wskazywał że przy istniejących
nieporozumieniach z Waszyngtonem, obecność Amerykanów poza uzgodnionymi
terminami jest równoznaczna z okupacją jego kraju. Postawę H. Karzaja wsparł
prezydent Kazachstanu, który zaproponował, by „SOW podjęła odpowiedzialność za
wiele spraw w Afganistanie po wycofaniu sił koalicyjnych w 2014”.
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Afganistanu byłoby korzystnym obrotem sprawy z punktu widzenia interesów
Kremla. Moskwa od lat dążyła do stopniowej eliminacji baz US Army w Azji
Centralnej, więc zażądała od Waszyngtonu wyjaśnień w sprawie utrzymywania
takich baz na terytorium Afganistanu po 2014 roku. Stwierdzenie Amerykanów, że
stała obecność sił USA jest sprawą między Stanami Zjednoczonymi a Afganistanem
nie zadowoliło Rosjan, którzy domagali się wyjaśnień w jakim celu i do jakich zadań
mają być użyte siły amerykańskie. 568 Minister SZ FR S. Ławrow potwierdził, że
Rosja jest w trakcie rozmów z Afganistanem i „amerykańskimi partnerami, ale nadal
nie rozumie jak ogłoszone wycofanie wojsk (zaplanowane na 2014) ma się do
tworzenia baz wojskowych”.569 W ciągu kolejnych lat Afganistan był przedmiotem
ożywionej batalii między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, której nie zakończyło
nawet planowe rozpoczęcie wycofywania wojsk ISAF w 2014 r.570
Kolejny rok miał upłynąć dla SOW pod przewodnictwem Chin, które jak się
wydawało przestały już drążyć sprawę „drugiej nogi SOW”, czyli budowy
fundamentu ekonomicznego. Jednocześnie Pekin wydawał się być pogodzony, a
nawet uznający za wygodne, scedowanie spraw związanych z bezpieczeństwem na
Rosję, której zdolność do militarnej interwencji w regionie była istotnie znacznie
przewyższające możliwości chińskie. Potwierdzeniem stanowiska Pekinu było
zasugerowanie zwrotu ku priorytetowi bezpieczeństwa i stabilizacji na zakończenie
szczytu podczas ogłaszania Roku Stosunków Dobrosąsiedzki i Przyjaźni.571 W swoim
przemówieniu Hu Jintao wezwał do wzmocnienia zdolności SOW do obrony przed
realnymi

zagrożeniami

oraz

zapewnienia

trwałości

pokoju

i

stabilności:

„Powinniśmy zebrać główne sprawy i kluczowe czynniki wpływające na
bezpieczeństwo regionu i powinniśmy zbudować doskonalszy system współpracy w
kwestiach bezpieczeństwa. Powinniśmy poprawić zdolność operacyjną organizacji i
jej zdolność do natychmiastowej odpowiedzi. Powinniśmy bezlitośnie zgnieść „trzy
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siły zła”. Powinniśmy podtrzymywać wspólne ćwiczenia antyterrorystyczne na
zwykłych zasadach”.572
Zwrot Chin w kierunku spraw związanych z obronnością wynikał przede
wszystkim z dostrzegania wzrostu zagrożenia destabilizacją w regionie po wycofaniu
sił ISAF z Afganistanu. Pekin rozpatrywał to zagadnienia w innych kategoriach niż
Moskwa – bardziej pragmatycznie, a nie poprzez pryzmat stereotypowej
antyamerykańskiej retoryki. Chińskie władze zdawały sobie sprawę z ryzyka
rozprzestrzenienia ideologii islamskiego ekstremizmu na cały region i postrzegały to
jako zagrożenie dla Xinjiangu. Choć Rosja deklarowała samodzielną zdolność do
zapewnienia bezpieczeństwa w regionie,573 Pekin pozostawał sceptyczny. Dla Chin
problem stabilności w Azji Centralnej oznaczał bowiem w coraz większym stopniu
gospodarcze „być albo nie być” na skutek rosnącego uzależnienia chińskiej ekonomii
od surowców energetycznych i innych pierwiastków pozyskiwanych z Rosji
tranzytem przez Azję Centralną oraz bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w
republikach.574
Pomimo akcentowania spraw związanych z bezpieczeństwem, Pekin nie
zaprzestał realizacji planów ekspansji gospodarczej w regionie, po części poprzez
rozbudowę relacji bilateralnych, po części na forum SOW. 575
Chiński zwrot w priorytetach i jednoczesne przewodnictwo na kolejnym,
dwunastym szczycie SOW, znalazło swoje odzwierciedlenie w dyskutowanych
tematach. Szczyt odbył się w dniach 6 – 7 czerwca 2012 r. w Pekinie, a jego
efektami były dwa dokumenty: Deklaracja o Budowie Trwałego Pokoju i Wspólnego
Dobrobytu w Regionie

576

oraz strategiczny plan średniookresowego rozwoju

Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ważne ustalenia zapadły w odniesieniu do
niezdolności organizacji do szybkiego reagowania na sytuacje konfliktowe, którą
ujawnił kryzys polityczny w Kirgistanie. Faktem jest, że aż dwa lata potrzebowali
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członkowie, by zainicjować poprawę zdolności do wczesnego ostrzegania i
szybkiego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.577
Po raz kolejny poruszono też sprawę Afganistanu, jako kluczowego państwa
dla bezpieczeństwa regionalnego. Ku zaskoczeniu obserwatorów z wypowiedzi
prezydenta Hu Jintao o dążeniu do samodzielnego rozwiązywania spraw
regionalnych i zabezpieczeniu regionu przed wpływami zewnętrznymi, które mogą
przyczynić się do niepokojów w regionie, można wnioskować, że postawa Chin
wobec obecności Amerykanów i ISAF uległa znacznemu usztywnieniu. 578 Nie
można odrzucić przypuszczenia, że słowa chińskiego przywódcy były tylko
wyrazem solidarności z rosyjskim partnerem, który usilnie zabiegał o odebranie
Amerykanom wszystkich baz w regionie. Niezależnie od rzeczywistych intencji
postawa Hu Jintao wskazywała na ewolucję chińskiego stanowiska w kwestii
bezpieczeństwa regionalnego. Faktem jest, że Chiny otwarcie nie były orędownikiem
przedłużania amerykańskiej obecności, ale zarazem wykazywały rosnącą troskę o
faktyczne zapewnienie stabilności Afganistanowi. W tym kontekście, słowa
chińskiego przywódcy można tłumaczyć jako wyraz dążenia do takiego
przeorganizowania i podniesienia zdolności operacyjnej SOW (m.in. poprzez
zacieśnienie współpracy z OUBZ) w ciągu kolejnych dwóch lat, by na koniec 2014 r.
lokalne organizacje były w stanie wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo w
regionie.579
Szczyt

był

dla

Rosji

po

raz

kolejny

okazją

do

podgrzania

antyamerykańskiego nastawienia członków SOW, co zaowocowało krytyką działań
Białego Domu na Bliskim Wschodzie, ale też podkreśleniem braku rzeczywistych
postępów w przywracaniu stabilizacji w Afganistanie. Należy zauważyć, że Rosja
stała się też głównym motorem podnoszenia prestiżu SOW i dążenia do
wprowadzenia organizacji na arenę międzynarodową.580 Jednak pomimo deklaracji o
kooperacji w kwestiach bezpieczeństwa czy podkreślania siły militarnej SOW,
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pokazywanej w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych,

581

nadal otwarty

pozostawał problem rzeczywistej zdolności SOW do rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w regionie, a także zapobiegania im, zwłaszcza z maskowanym
konfliktem interesów chińsko-rosyjskich w tle.582
Mówiąc o przyszłej roli SOW prezydent Chin stwierdził, że „powinniśmy
poszerzać konsultacje z międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami poprzez
platformę służącą zabezpieczeniu pokoju, promowaniu rozwoju i wzmacnianiu
świata multipolarnego oraz demokratyzacji relacji międzynarodowych”.583 Słowa te
jednoznacznie identyfikują postrzeganie światowego porządku przez Pekin jako
świata multipolarnego i podkreśleniu, że tylko z takim światem SOW jest gotowa
współpracować. Oznacza to zarazem, że SOW jest otwarta na współpracę również z
organizacjami podlegającymi wpływom Waszyngtonu, jak np. Azjatycki Bank
Rozwoju, ale warunkiem jest akceptacja przez Biały Dom modelu światowego
porządku, w którym Stany Zjednoczone nie mają pozycji dominującej.
Wydarzeniem o niezwykle silnej wymowie było nadanie statusu partnera w
dialogu Turcji,584 należącej do grupy najszybciej rozwijających się państw świata i
której położenie geograficzne oraz przynależność do NATO determinuje jej
znaczenie strategiczne. Turcja, będąca łącznikiem Azji z Europą, panując
niepodzielnie nad cieśninami Bosfor i Dardanele określa też faktyczna przydatność
Morza Czarnego dla ruchu handlowego. Rosnące w potęgę gospodarczą państwo
zaczęło coraz mocniej domagać się uwzględniania jego ambicji politycznych w
świecie. W konsekwencji Ankara, czując się sfrustrowana bezowocnymi staraniami o
członkostwo w UE, zwróciła się w kierunku Azji, a zwłaszcza Chin, Azji Centralnej
i regionu kaukaskiego.
Stanowisko Ankary wobec UE i NATO ewoluowało w stronę niechęci, choć
oczywiście w tym okresie więcej było w tym dramatycznych gestów, niż
rzeczywistej zmiany priorytetów. 585 Niemniej, jako ostrzeżenie pod adresem UE i
581
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NATO o nowym wektorze polityki tureckiej należało odebrać wybór dostawcy
systemu rakietowego obrony przeciwlotniczej. W październiku 2013 r. minister
obrony Turcji Ismet Yilmaz, ogłosił że szacowany na 4 mld USD kontrakt wygrała
chińska firma China Precision Machinery Import and Export Corporation, która
zaoferowała nowoczesny system FD-2000.586 Decyzja Turcji wywołała co najmniej
niezadowolenie

w

Waszyngtonie,

który

natychmiast

wyraził

„troskę”

o

kompatybilność systemu ze standardami NATO.587
Na 12. szczycie SOW zwiększyła też liczba państw-obserwatorów – do
Indii, Pakistanu, Iranu i Mongolii dołączył Afganistan.588 Nobilitacja Afganistanu w
organizacji jest bez wątpienia metodą na stopniowe włączanie tego państwa w
działalność SOW w obszarze bezpieczeństwa, a jednocześnie wyłączanie go spod
wpływów Waszyngtonu. Sprawą bezdyskusyjną jest konieczność przejęcia
przynajmniej części odpowiedzialności za utrzymanie stabilności Afganistanu, a
pośrednio Azji Centralnej, przez SOW i OUBZ, po wycofaniu misji ISAF. W istocie
dotychczasowa aktywność SOW w stosunku do Afganistanu sprowadzała się do
wspólnych deklaracji o współpracy i wymiany informacji o szlakach przerzutowych
narkotyków. Należy dodać, że pomimo istnienia rozbudowanych struktur RSA,
zdecydowanie większe zaangażowanie w kwestie walki z przestępczością
zorganizowaną i handlem narkotykami wykazywała OUBZ. Pomimo zapowiedzi i
planu z 2009 r. SOW nie podjęła się nawet szkolenia afgańskiego personelu w
działaniach antynarkotykowych.589
Spotkanie przywódców państw SOW w Pekinie choć zaowocowało
poszerzeniem wpływów SOW, w istocie nie przyniosło rozstrzygnięć w istotnych
sprawach, tj. kierunku rozwoju ekonomicznego organizacji ani wdrożenia metod
efektywnego przeciwdziałania zagrożeniom dla regionu. W trakcie szczytu
podpisano łącznie 10 dokumentów z zakresu promocji pokoju, wzmacniania rozwoju
SOW, kooperacji gospodarczej, walki z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem
na lata 2013-2015, ale w istocie żaden z nich nie prowadził do wyrwania SOW z
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marazmu. Gospodarczym akcentem była Deklaracja Pekińska590, w której wszyscy
członkowie zobowiązywali się do kontynuowania wzmacniania i usprawniania
współpracy w ramach SOW i działania na rzecz zapewnienia trwałego pokoju,
przyjaźni, rozwoju i harmonii w regionie. Chyba nieco na wyrost wydaje się opinia
Cheng Guopinga, zastępcy szefa chińskiej dyplomacji, który określił tę deklarację,
jako „pierwszy kompleksowy i strategiczny szkic dla przyszłej trajektorii SOW od
jej utworzenia 11 lat temu”.591
Po okresie kilkuletniej stagnacji i pomimo rozbieżności wizji przyszłości
Azji Centralnej przez Rosję i Chiny, regionalna rola i kształt polityczny SOW uległy
przyspieszonej ewolucji. Przede wszystkim ruszyła z miejsca sprawa umiejscowienia
Afganistanu w polityce organizacji – stanowiska obu mocarstw stały się zbieżne w
ogólnym kierunku i wizji, czemu towarzyszyło nadanie statusu państwa-obserwatora.
Drugą bardzo istotną sprawą dla podniesienia rangi SOW, już nie tylko w regionie,
ale na całym kontynencie i zwrócenia uwagi świata zachodniego, było przyłączenie
Turcji, członka NATO, kulturowo, religijnie i historycznie silnie powiązanego z Azją.
Należy podkreślić, że włączenie Turcji w pewnym stopniu wpłynęło na konwersję
dotychczasowych relacji bilateralnych na osi Moskwa-Pekin na trilateralne MoskwaPekin-Ankara. O ile bowiem Indie, jako potęga azjatycka mogłyby tworzyć trójkąt
strategiczny w Azji, o tyle w praktyce okazały się punktem zapalnym między Rosją a
Chinami, które dla równowagi mocno zaangażowały Pakistan w działalność SOW.
Kluczem do ugruntowania pozycji Turcji, jako łącznika rosyjsko-chińskiego
były kontrakty na chińskie uzbrojenie oraz oficjalna wizyta premiera Turcji Recepa
Tayyipa Erdogana w Moskwie w lipcu 2012 roku. Spotkanie premiera Erdogana z
prezydentem Putinem dotyczyło przede wszystkim kwestii ekonomicznych592, w tym
niezwykle ważnego z punktu widzenia rosyjskiej gospodarki współpracy w
dziedzinie energii nuklearnej. Wspólny projekt elektrowni atomowej Akkuyu został
oszacowany na 20 mld USD. Prezydent Putin potwierdził, że realizacja wspólnego
projektu będzie kontynuowana „pomimo negatywnego nastawienia, które istnieje w
świecie w tej sprawie”. W. Putin podziękował również premierowi Turcji za jego
wkład w budowanie bilateralnych relacji, które w ostatnich latach „wzrosły do
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bardzo wysokich standardów”. 593 Moskiewską wizytę premiera Erdogana można
uznać za krok na drodze ocieplania stosunków miedzy Moskwą a Ankarą, które
wyraźnie ochłodziły się na skutek nagłej niechęci rządu tureckiego do realizacji
południowego gazociągu rosyjsko-irańskiego, w którym Turcja miała być trzecim
inwestorem.594
Bardzo ważny z punktu widzenia azjatyckich interesów Rosji i Chin był
sprzeciw Ankary wobec nałożenia sankcji na Iran w związku z kontynuacją przez to
państwo niejasnego programu nuklearnego. Opozycyjna postawa Turcji wobec
amerykańsko-europejskiej inicjatywy miała szczególny wydźwięk z uwagi na
przynależność Turcji do NATO.

595

Nie po raz pierwszy zresztą Ankara

manifestowała swój proazjatycki zwrot w polityce i gospodarce. Już na szczycie
SOW w Biszkeku premier Erdogan na konferencji prasowej zażartował, że dla
uzyskania pełnego członkostwa w SOW byłby skłonny ostatecznie zamknąć starania
o członkostwo w UE.596
Z punktu widzenia interesów Chin Turcja jest bardzo pożądanym partnerem
w aspekcie budowy Jedwabnego Szlaku, jak również potencjalnego uczestnictwa w
projektach ekspansji gazowej z Azji do Europy.

597

Oczywiście inicjatywy

energetyczne z udziałem Chin jednoznacznie uderzają w projekty rosyjskie, bowiem
otwierają szansę dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych państwom
europejskim, w których praktycznie monopolistą jest Rosja.
Relacje chińsko-tureckie nie są jednak wolne od drażliwych kwestii. W tym
przypadku punktem zapalnym jest Xinjiang, zamieszkały przez muzułmańskich
Ujgurów, ludność pochodzenia tureckiego. Podczas wizyty premiera Erdogana w tej
prowincji w kwietniu 2012 r. doszło do incydentu w Urumqi, dawnej stolicy
Xinjiangu. Premier Turcji nieopatrznie lub z rozmysłem wspomniał przynależność
tego regionu do Turcji i jego rolę w antycznym Jedwabnym Szlaku. Słowa premiera
mogłyby pozostać bez echa, gdyby padły w innym miejscu niż targanym
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permanentnie separatystycznymi niepokojami Wschodnim Turkiestanie. Strona
chińska, niezwykle uczulona na kwestie etniczne nie przyjęła wystąpienia tureckiego
premiera przychylnie, pamiętając poprzednie wystąpienie R. Erdogana w 2009 r.,
który pacyfikację ruchu ujgurskiego przez chińską policję 598 określił mianem
ludobójstwa, żądając przy tym postawienia winnych w stan oskarżenia. Pekin
oczywiście odrzucił tureckie oskarżenia jako bezpodstawne, ostrzegając przy tym
Ankarę przed skutkami ingerowania w wewnętrzne sprawy Chin. 599 Ocieplenie
relacji turecko-chińskich zapoczątkowało dojście do władzy w 2013 r. Xi Jinpinga,
który był zwolennikiem otwarcia nowego rozdziału w relacjach między obu
państwami, a strona turecka liczyła z kolei na uzyskanie strategicznego
partnerstwa.600
Premier Erdogan liczył też na wsparcie chińskiego przywódcy w kwestii
uzyskania pełnego członkostwa w SOW i pozyskanie przychylności prezydenta
Putina. Niestety, spotkał go zawód, bowiem Turcja nie została zaproszona do
uczestnictwa w 13. szczycie SOW. Przyczyn można doszukiwać we wciąż żywym
konflikcie interesów Turcji i Chin w sprawie Xinjiangu oraz silnej polaryzacji
stanowisk Ankary i Moskwy wobec konfliktu w Syrii.601 Wstąpienie Turcji, będącej
filarem NATO na styku Europy i Azji, do SOW jest prawnie możliwe, bowiem
organizacje nie pozostają we wrogich relacjach względem siebie. Niemniej
politycznie, taki ruch jest praktycznie nierealny, choćby z uwagi na sprzeczność
interesów obu organizacji.
Tymczasem Xi Jinping skupił swoje działania na wzmacnianiu chińskiej
pozycji w Azji Centralnej, odbywając 10-dniowe tournée po republikach,
zakończone przyjazdem 13 września do Biszkeku na szczyt SOW. Celem pierwszej
po

objęciu

stanowiska

prezydenta

podróży

chińskiego

przywódcy

było

rozpropagowanie strategii gospodarczej Chin wobec Azji Centralnej, w której
uwzględniono interesy wszystkich republik. Decyzja o odwiedzeniu Turkmenistanu,
598
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Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu tuż przed szczytem była bez wątpienia
wyrazem uznania spraw gospodarczych jako głównego kierunku ewolucji relacji w
Azji Centralnej i zarazem pozyskania przychylności przywódców republik dla
gospodarczej inicjatywy chińskie, pozostającej w opozycji do forsowanego przez
Kreml wzmacniania filara polityczno-militarnego.602 Drugim bardzo ważnym celem
tej podróży było kontynuowanie realizacji pragmatycznej wizji dywersyfikacji
zależności chińskiej gospodarki od surowców energetycznych pozyskiwanych z
Bliskiego Wschodu. Xi Jinping oferował republikom mającym złoża gazu i ropy oraz
tranzytowym budowę nowych i rozwój istniejących rurociągów, którymi surowce te
byłyby dostarczane do Chin. Dzięki temu republiki uzyskałyby większą niezależność
od Rosji oraz dodatkowe źródło dochodów, a Pekin ograniczyłby import surowców
łatwą do zablokowania droga morską.603
Trzynasty szczyt SOW odbył się 13 września 2013 r. w stolicy Kirgistanu, a
przewodniczył mu prezydent republiki Ałmazbek Atambajew. Kluczowymi
kwestiami poruszanymi podczas obrad, które znalazły odzwierciedlenie w Deklaracji
Biszkeckiej 604 , były sprawy związane z bezpieczeństwem, którego główny punkt
tradycyjnie stanowił Afganistan.605
Sprawa Afganistanu stawała się coraz bardziej paląca w obliczu
zbliżającego się terminu wycofania wojsk ISAF, które zgodnie z założeniem miało
nastąpić do końca 2014 roku. SOW stanęła wobec coraz bardziej realnego
zagrożenia rozprzestrzenianiem islamskiego ekstremizmu, który zagrażał rządom
republik Azji Centralnej. Prezydent Atambajew wyraził zaniepokojenie wzrostem
aktywności ugrupowań terrorystycznych i ekstremistycznych, pośrednio wykazując
nieskuteczność działań sił koalicyjnych.606
Z kolei prezydent Karzaj potwierdził wciąż dużą aktywność Al-Kaidy,
Islamskiego Ruchu Uzbekistanu i Islamskiej Partii Turkiestanu na terytorium
swojego kraju oraz gotowość tych ugrupowań do przeniesienia działań na sąsiednie
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republiki. Jednocześnie H. Karzaj wyraził nadzieję na dalsze wspieranie przez Stany
Zjednoczone wysiłków Kabulu w walce z terroryzmem.607
Wyraźnie

zaniepokojony

rozwojem

sytuacji

w

Afganistanie

i

konsekwencjami zakończenia misji przez ISAF był prezydent Tadżykistanu, państwa
najbardziej narażonego na przenikanie terrorystów islamskich z Afganistanu. E.
Rahmon wezwał państwa zaangażowane w SOW do wsparcia Afganistanu i
„przyjęcia na siebie wielkiej odpowiedzialności za przyszły rozwój (Afganistanu),
jak również całej globalnej społeczności (...) i pokazanie światu determinacji w
ożywieniu Afganistanu, który jest znany w świecie jako kraj z bogatą historią i
unikatową kulturą.”. Prezydent Rahmon stwierdził, że SOW jest wręcz „zobligowana
do udzielenia wsparcia swojemu sąsiadowi zarówno moralnego, jak i materialnego w
tym kluczowym momencie jego historii”.608
W spotkaniu uczestniczył piastujący swoje stanowisko od 4 sierpnia
prezydent Iranu Hassan Rouhani, dla którego była to pierwsza zagraniczna podróż od
objęcia urzędu i który wykorzystał okazję do odbycia szeregu dwustronnych spotkań
z przywódcami uczestniczących państw, głównie Rosji, Chin, Pakistanu i Indii.
Irańskiemu przywódcy zależało głównie na podtrzymaniu pozytywnych relacji z
przywódcami wspomnianych państw, które wspierały wobec Iranu politykę
przeciwną do zachodniej – restrykcyjnej i opartej na eskalacji sankcji politycznogospodarczych.609
Istotnym elementem spotkania było uzgodnienie stanowiska w kwestii
wojny domowej w Syrii. Członkowie jednogłośnie uznali, że konieczne jest
przywrócenie pokoju, stabilności i rozwoju w państwie, ale na drodze negocjacji
między stronami na zasadach uzgodnionych w komunikacie genewskim z 30
czerwca 2012 roku. Za niedopuszczalne uznali jakiekolwiek próby interwencji ze
strony sił zewnętrznych, a już zwłaszcza bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ.
SOW w pełni poparła też wprowadzenie nadzoru międzynarodowego nad składami
syryjskiej broni chemicznej i stopniowe jej niszczenie, jak również zasugerowała
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Syrii przyłączenie do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji,
składowania i użyciu broni chemicznej oraz o niszczeniu jej zapasów.610
Pomimo zwrotu Chin w kierunku spraw gospodarczych, Moskwa nadal
mogła liczyć na wsparcie Pekinu dla inicjatyw politycznych, w których strona
chińska uznawała prymat Kremla. Rosja uzyskała więc pełne chińskie wsparcie dla
opozycyjnego wobec Zachodu stanowiska w kwestii konfliktu syryjskiego, jak
również w zakresie założeń polityki odbudowy stabilności i zapewnienia
bezpieczeństwa w Afganistanie. Wartym odnotowania jest fakt, że Chiny nie
podniosły kwestii rozbudowy filara gospodarczego SOW, wyraźnie unikając
konfrontacji z Rosją. Z kolei Kreml nie poruszył sprawy tournée Xi Jinpinga
poprzedzającego szczyt, zapewne nie chcąc prowokować strony chińskiej i poprzez
swoje zaniepokojenie obnażać źródło własnych słabości. Konsekwencją tej gry
uników był praktycznie brak poruszenia problemów regionalnych, które w istocie
powinny stanowić główny punkt obrad Rady Głów Państw.611
Zbliżający się termin opuszczenia przez siły koalicyjne Afganistanu
nakładał

na

państwa

członkowskie

SOW

przejęcie

przynajmniej

części

odpowiedzialności za kontynuację procesu stabilizacyjnego i rozwój tego państwa.
W istocie, jak już wcześniej wykazano, ani SOW ani OUBZ nie były w stanie
wyeliminować zagrożeń dla stabilności regionalnej. Problem stawał się tym
poważniejszy, gdy weźmie się pod uwagę, że misja amerykańska w ciągu 14 lat nie
osiągnęła zakładanych celów. Utworzono co prawda demokratyczne zręby
państwowości i rząd w Kabulu, ale władza H. Karzaja i jego następcy A. Ghaniego
była ograniczona do terytoriów wokół stolicy i obszarów kontrolowanych przez siły
ISAF. Nie udało się ani wyeliminować ekstremistów islamskich ani ograniczyć
handlu narkotykami.612
Obaj prezydenci Afganistanu zdawali sobie sprawę z konieczności
przedłużenia pomocy ze strony Amerykanów, jako warunku koniecznego dla
kontynuowania procesu pokojowego. Propozycja Białego Domu o utworzeniu
międzynarodowych regionalnych sił bezpieczeństwa (MRSB), tworzonych przez
kontyngenty z różnych państw regionu wydawała się sensowną opcją. Problem
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jednak polegał na tym, że Chiny, Rosja i republiki Azji Centralnej dostrzegały
potrzebę wsparcia Afganistanu, ale nie paliły się do bezpośredniego angażowania w
tym kraju, ograniczając swoje działania do wzmacniania granic, przeprowadzania
wspólnych ćwiczeń wojskowych i wiary w zdolności operacyjne ROAT (RSA).613
Problem niestabilności Afganistanu pozostał jednym z priorytetów na 14.
szczycie SOW, który miał miejsce 11–12 września 2014 r. w Duszanbe, pod
przewodnictwem prezydenta Rahmona. Podczas szczytu głównym obszarem
rozmów wcale nie okazały się ani Afganistan ani Syria, ale kwestia rozszerzenia
organizacji i poprawy infrastruktury transportowej w Azji Centralnej. 614 Nie oznacza
to, że kwestia działań stabilizacyjnych dla Afganistanu po 2014 r. nie była w ogóle
podniesiona. Na szczycie pojawił się H. Karzaj wraz z Ministrem SZ Ahmadem
Osmanym, Doradcą ds. Bezpieczeństwa Narodowego dr Spantą i Doradcą ds.
Stosunków Międzynarodowych Jahją Marufim.

615

Skład afgańskiej delegacji

pozwala się domyślać przedmiotu rozmów z poszczególnymi przywódcami państw,
które zapewne oscylowały wokół określenia zakresu zaangażowania SOW w proces
stabilizacyjny Afganistanu.
Kluczowym przedmiotem obrad było nakreślenia kierunków rozwoju SOW
na następne 10 lat, a zwłaszcza rozpoczęcia długo wyczekiwanego procesu
ustanawiania nowych członków, który stałby się impulsem wzmacniającym wpływy
regionalne i kontynentalne organizacji. Jednym z celów spotkania miało być też
dokonanie transformacji wizerunkowej SOW na Zachodzie z wymierzonego w
NATO sojuszu wojskowego na równoprawne partnerstwo ekonomiczne. Zwrócił na
to uwagę w swoim przemówieniu Xi Jinping mówiąc, że „członkowie SOW
stworzyli nowy model międzynarodowych relacji – partnerstwo zamiast sojuszu”.616
W podobnym tonie wypowiadał się obecny na szczycie S. Ławrow: „SOW nie
oznacza utworzenia militarno-politycznego sojuszu”, choć jak dodał „jego
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news.xinhuanet.com/english/china/2014-09/11/c_133636179.htm [dostęp: 21.09.2014]
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fundamentalną zasadą jest zapobieganie nielegalnym działaniom naruszającym
interesy państw członkowskich”.617
W ciągu trzynastu latach funkcjonowania SOW nie rozwijała się w sposób
systematyczny, ale skokowy, popadając w długie okresy marazmu, przerywane
ustanawianiem nowych partnerów w dialogu i obserwatorów. Jednak zdaniem
dyrektora Instytutu Rosyjskiego Dalekiego Wschodu prof. Sergieja Łusianina „jeśli
spojrzy się na SOW jako całość, jej rozwój jest oczywisty”. Organizacja osiągnęła
bowiem taki poziom rozwoju, na którym stała się dynamiczną platformą dla
regionalnych powiązań i wchodzi w fazę szerokiej kooperacji.

618

Zapowiedź

równoległego i zbalansowanego rozwijania obu filarów kooperacji – bezpieczeństwa
i ekonomicznego, oraz przyjęcie nowych pełnoprawnych członków będzie oznaczało
nadejście momentu przełomowego dla organizacji, regionu, a nawet relacji
międzynarodowych w skali globalnej.
Gotowość do rozszerzenia organizacji deklarowała Rosja już przed
szczytem, a ewentualnymi kandydatami do członkostwa miały być Pakistan, Indie
lub Iran. Wpisanie Iranu na listę potencjalnych członków organizacji było bez
wątpienia

inicjatywą

rosyjską.

Kreml,

skonfliktowany

z

UE

i

Stanami

Zjednoczonymi wokół Ukrainy, zaczął wykorzystywać każdą okazję, by wzniecić
niepokój na Zachodzie, a tak należy odczytywać to działanie. Rozbudzanie nadziei
Iranu nie ma jednak realnych podstaw, bowiem Chiny zapewne nie poprą tej
kandydatury. Poparcie członkostwa Teheranu skomplikowałoby relacje Państwa
Środka ze znajdującym się na liście potencjalnych członków Pakistanem. Również
Rosja nie może forsować kandydatury Iranu, bo wpłynęłoby to niekorzystnie na jej
relacje z Indiami. Z kolei mało prawdopodobne jest, by w poczet członków przyjęto
od razu więcej niż jedno państwo. Postawa Kremla ma więc jedynie znaczenie
symboliczne – z jednej strony wykorzystywanie programu nuklearnego Iranu w
rozgrywkach z Zachodem, a z drugiej podtrzymywanie dobrych relacji z
Teheranem.619

617

618
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SCO accords with realities of 21st century: Lavrov, „People Daily”, english.peopledaily.com.cn/n/
2014/0911/c90777-8781360.html [dostęp: 13.09.2014].
Liu Hongxia, I. Serebryany, News Analysis: Growing SCO embraces era of broader cooperation:
Russian experts, „Xinhua”, news.xinhuanet.com/english/indepth/2014-09/12/c_133638092.htm
[dostęp: 21.09.2014].
O. Salimov, Shanghai Cooperation Challenges the West, „Central Asia – Caucasus Analyst” Vol.
16 No. 17, 17 September 2014, s. 22-23.
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Według Ministra SZ FR Ławrowa podczas szczytu w Duszanbe miały
zapaść

decyzje

dotyczące

skompletowania

prawnych,

administracyjnych

i

finansowych warunków dla przyjęcia nowych członków. 620 Należy podkreślić, że
Moskwa była szczególnie zainteresowana realizacją tego procesu, bowiem
przejmowała przewodnictwo SOW na następna kadencję i zapewne dążyła do
zapisania się w annałach organizacji, jako państwo, które odegrało wiodącą rolę w
poszerzeniu i zdynamizowaniu rozwoju organizacji.
W toku rozmów nie zabrakło też poruszenia kwestii amerykańskiej tarczy
antyrakietowej, choć w dokumencie podsumowującym 14. szczyt nie znalazło się
bezpośrednie

odniesienie

do

Stanów

Zjednoczonych.

Przywódcy

państw

jednoznacznie uznali, że próby rozwijania tarczy rakietowej przez jakiekolwiek
państwo będzie stanowiło podważenie globalnego bezpieczeństwa i stabilności:
„Unilateralne i nieograniczone kroki w celu rozwijania rakietowego systemu obrony
przez państwo lub grupę państw będzie niszczeniem międzynarodowego
bezpieczeństwa i równowagi strategicznej. (...) Narodowe bezpieczeństwo jednego
państwa nie powinno być osiągane ze szkodą dla bezpieczeństwa innego
państwa”.621
Choć wydawało się, że 14. szczyt będzie miał charakter przełomowy dla
funkcjonowania organizacji, w istocie nie przyniósł żadnych rozstrzygnięć. Pomimo
uznania konieczności symultanicznej rozbudowy obu filarów SOW, bezpieczeństwa
i ekonomicznego, wciąż przeszkodą jest obecna w tle rywalizacja rosyjsko-chińska.
Za mało prawdopodobne należy uznać, że Rosja uzna prymat Chin w obszarze
rozwoju gospodarczego i zgodzi się na swobodną realizację postulatów
gospodarczych przez Państwo Środka na forum SOW. Wynika to oczywiście z
obawy Kremla przed zbyt dużą przewagą gospodarczą Pekinu. Zgoda na poszerzenie
organizacji o nowe państwa członkowskie wydaje się być potwierdzeniem
wypracowania przez oba mocarstwa consensusu w kwestii wpływów w organizacji.
Z punktu widzenia interesu SOW najkorzystniejsze byłoby przyjęcie co najmniej
Indii, jako drugiego obok Chin mocarstwa azjatyckiego, a co za tym idzie
podniosłoby to znaczenie i prestiż organizacji w świecie. Jednocześnie Indie, które są
620

621

Lavrov: Shanghai Cooperation Organization May Begin to Expand Later This Year, „RIA
Novosti”,
en.ria.ru/politics/20140910/192789112/Lavrov-Shanghai-Cooperation-OrganizationMay-Begin-to-Expand.html [dostęp: 13.09.2014].
SCO Members Oppose Unilateral Missile Defense Buildup, „RIA Novosti”,
en.ria.ru/world/20140912/192874722/SCO-Members-Oppose-Unilateral-Measures-to-EnhanceMissile-Shield.html [dostęp: 13.09.2014].
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blisko powiązane z Rosją stanowiłyby razem pewną przeciwwagę dla Chin w
obszarze gospodarczym, co zapewne wpłynęłoby też na uspokojenie emocji na
Kremlu.622
Bez wątpienia szczyt w Duszanbe pokazał, że SOW stanowi coraz
doskonalszy monolit, który wobec słabnącej roli Stanów Zjednoczonych w regionie
oraz wobec perspektywy niedalekiego poszerzenia zaczyna odgrywać coraz większą
rolę na kontynencie. Potwierdza to jednoznaczne potępienie działań Zachodu wobec
Iranu i Syrii, ale też – po raz pierwszy – ogólnikowe poparcie stanowiska Rosji w
kwestii konfliktu ukraińskiego.623
Pomiędzy 14. a 15. szczytem SOW kwestia rozszerzenia organizacji o
kolejne państwa była przesądzona – nowymi członkami miały stać się Indie i
Pakistan.

Wybór

tych

dwóch

mocarstw

kontynentalnych,

należących

do

ekskluzywnego grona dysponentów broni atomowej, nie był zaskoczeniem.
Członkostwo Indii i Pakistanu miało na celu zwiększenie wpływów SOW w Azji,
poszerzenie geograficznego zakresu oddziaływania i wzmocnienie wizerunku
organizacjia, jako liczącego się gracza w Azji, jak również zmniejszenie pola
manewru dla realizacji interesów przez Waszyngton.624 Należy jednak zauważyć, że
na drodze realizacji tych celów pojawiła się istotna przeszkoda: brak uregulowania
kwestii spornego terytorium, jakim jest Kaszmir. W efekcie pomimo oficjalnie
pozytywnych relacji między premierami Indii N. Modim i Pakistanu N. Sharifem,
oba kraje pozostają w stanie permanentnej podejrzliwości i nieufności wobec
siebie.625 Na takiej bazie trudno jest budować długookresową stabilność, zwłaszcza
że spory graniczne i narodowościowe kładą się cieniem na relacjach praktycznie
wszystkich członków SOW, za wyjątkiem Chin i Rosji.
Na 15. szczycie SOW, który odbył się w Ufie w dniach 10-11 lipca 2015 r.,
Pakistan i Indie formalnie zostały zaproszone do SOW i otworzyły procedury
akcesyjne. Podjęte działania wpisywały się w działania zawarte w przyjętej na
622

623
624

625

K. Strachota, Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy – o azjatycki „koncert mocarstw”,
„Ośrodek Studiów Wschodnich”, www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-17/szczytszanghajskiej-organizacji-wspolpracy-o-azjatycki-koncert [dostęp: 27.09.2014]
Ibidem.
Poszerzenie organizacji było w zasadzie oczywiste (nieoficjalnie) już po 12. szczycie, kwestią
sporną pozostawał jedynie termin oraz pewność Rosji zabezpieczenia własnej pozycji w SOW po
rozszerzeniu. Źródło: S.G. Łuzianin, Szanchajskaja organizatsija sotrudniczestwa 2013-2015:
prognozy, scenerii i wożmosnosti razwitia, Institut Dalniego Wostoka RAN, Moskwa 2013, s. 8687.
A. Panda, India and Pakistan Are Set to Join the Shanghai Cooperation Organization. So What?,
„The Diplomat” July 07, 2015.
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szczycie Strategii rozwoju SOW do 2025 r. 626 Ponadto państwa członkowskie
podjęły decyzję o podniesieniu statusu Białorusi z partnera w dialogu na obserwatora
oraz nadaniu statusu partnerów w dialogu Azerbejdżanowi, Armenii, Kambodży i
Nepalowi.627 Decyzje te wskazują wyraźnie o wychodzeniu organizacji z patowego
marazmu wywołanego coraz wyraźniejszą rozbieżnością interesów Chin i Rosji.
Warto też zwrócić uwagę na stopniowe rozszerzanie się zasięgu terytorialnego SOW,
która z organizacji o charakterze regionalnym zaczyna się przekształcać w strukturę
kontynentalną. Dodatkowo kreowanie nowych powiązań z Indiami, drugim pod
względem populacji pańśtwie świata, mającym ogromny potencjał rozwojowy, jest
wskazywane jako definitywne potwierdzenie końca unipolarnego porządku
światowego ze Stanami Zjednoczonymi jako jedynym liderem. Potwierdzają to
słowa zawarte we wspólnej deklaracji po szczycie: „ewoluująca SOW jest
uczestnikiem skomplikowanego etapu w rozwoju relacji międzynarodowych i w
procesie wyłaniania się

świata multipolarnego. [...] Procesom tym towarzyszą

rosnące wyzwania pod względem bezpieczeństwa i zagrożenia, wzrastająca
niepewność i niestabilność w różnych regionach świata”.628
Z jednej strony pojawienie się dwóch militarnych mocarstw w organizacji
będzie stanowić przeciwwagę dla wpływów Chin i zarazem rozproszy obiegową
opinię o kierowanym przez Państwo Środka bloku militarnym wymierzonym w
Zachód.629 Z drugiej strony przyjęcie Indii i Pakistanu w poczet członków SOW ma
istotne znaczenie z punktu widzenia urzeczywistnienia chińskiej wizji Jeden Pas
Jedna Droga. Ogrom projektu wymaga bowiem zapewnienia bezpieczeństwa,
którego gwarantem w Azji może stać się właśnie poszerzona SOW. Należy też
podkreślić, że tak zmodyfikowana organizacja ma szansę skutecznie włączyć się, a
być może nawet całkowicie przejąć realizację procesu stabilizacyjnego w
Afganistanie. Stworzenie wspólnego frontu w walce z „trzema siłami zła” wydaje się
być kwestia krótkiego czasu, zwłaszcza że pod względem konieczności jak

626

627

628

629

Stratiegija razwitija Szanchajskoj organizacyi sotrudniczestwa do 2025 goda, Szanchajska
organizacyia sotrudniczestwa, infoshos.ru/ru/?id=125 [dostęp: 18.01.2016].
SCO adopts 10-year plan, admits India, Pakistan, „Asia Times”, atimes.com/2015/07/sco-adopts10-year-plan-admits-india-pakistan/ [dostęp: 11.08.2015].
L. Kelly, D. Korsunskaya, D. Pinchuk, India, Pakistan to join China, Russia in security group,
„Reuters”, in.reuters.com/article/china-russia-india-pak-sco-idINKCN0PK20520150711 [dostęp:
23.07.2016].
A. Panda, India and Pakistan...op.cit.
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najszybszego przeciwdziałania zagrożeniu ze strony fundamentalistów islamskich
Chiny, Pakistan i Indie mówią jednym głosem.630
5. SOW jako gwarant stabilności regionalnej po 2014 roku
Pierwszoplanowym celem funkcjonowania SOW była i wciąż jest realizacja zadań
związanych z zabezpieczaniem stabilności w regionie poprzez przeciwdziałanie
różnym postaciom terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. Dodatkowo istotną sferą
działania organizacji jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej, nielegalnego
handlu bronią i biznesu narkotykowego. Wymieniony zakres działań ma żywotne
znaczenie dla rozwoju regionu targanego niepokojami na tle narodowościowym,
etnicznym i religijnym, a dodatkowo graniczącego z pogrążonym w religijnym
konflikcie wewnętrznym Afganistanie.
Podstawowym narzędziem zapewniania stabilności i bezpieczeństwa w
regionie są siły militarne państw członkowskich, z wyraźną dominacją ilościową i
jakościową armii Rosji i Chin. Militarny aspekt funkcjonowania SOW przyczynił się
do popularyzacji obiegowego określenia organizacji w kręgach państw Zachodnich
jako anty-NATO.631 W istocie działalność SOW nie jest wymierzona w NATO, ani
nawet nie aplikuje do bycia przeciwwagą dla Paktu. Priorytetem jest działalność
regionalna, z potencjalnym objęciem zasięgiem kontynentu azjatyckiego i z
wyłączeniem wpływów państw zachodnich. Bez wątpienia ten ostatni aspekt stał się
przyczyną postrzegania SOW jako organizacji przeciwstawnej NATO, bowiem
wykluczenie uczestnictwa państw zachodnich632 w tak istotnej strukturze regionalnej
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631
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In China, India and Pakistan differ on terror, „The Hindu”, www.thehindu.com/news/
international/sco-summit-in-china-india-and-pakistan-differ-on-terror/article7993355.ece [dostęp:
18.09.2015].
Określenie to, podobnie jak Pakt Warszawski 2, zostało użyte przez Roberta Kagana dla opisu roli
jaką Rosjanie przypisują SOW w stosunku do NATO i OECD. Źródło: R. Kagan, The End of the
End of History, „New Republic”, www.newrepublic.com/article/environment-energy/the-end-theend-history [dostęp: 11.06.2014].
W istocie w zapisie Karty wyraźnie zaznaczono, że członkostwo może uzyskać każde państwo i
organizacja, której cele nie są sprzeczne z celami SOW, a działania nie są szkodliwe dla
pozostałych państw członkowskich. W praktyce obecna struktura państwowa jednoznacznie
definiuje SOW jako organizację skupiającą państwa nie zaangażowane w inne bloki militarne, w
tym przede wszystkim NATO. Wyjątkiem jest Turcja, której włączenie do SOW zostało
omówione w punkcie 4 niniejszego rozdziału. Warto dodać, że kandydatura USA do statusu
państwa-obserwatora w 2006 r. nie została zaakceptowana.
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zostało odebrane jako działania wymierzone w azjatyckie wpływy Stanów
Zjednoczonych i ich aliantów.633
Od początku istnienia SOW była postrzegana przez Rosję jako narzędzie
realizacji polityki regionalnej w aspekcie stabilności i bezpieczeństwa, pomimo
istnienia i działania w Azji Centralnej podporządkowanej Kremlowi Organizacji
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W opinii Kremla OUBZ nie miała jednak
wystarczająco silnego wpływu w republikach azjatyckich, zwłaszcza tych
najważniejszych politycznie i ekonomicznie, czyli w Kazachstanie i w Uzbekistanie.
Wynikało to z faktu, że nie dało się ukryć podporządkowania organizacji Kremlowi,
jako

najsilniejszego

militarnie

i

jedynego

mającego

zdolność

organizmu

politycznego do realizacji postulatu regionalnego bezpieczeństwa. Scedowanie
realizacji działań w tej sferze na SOW, w którym istotną rolę odgrywają Chiny,
redukowało ciążące na Rosji odium byłego bezwzględnego władcy czasów carskich i
radzieckich i usuwało w cień obawy o dążenie do przywrócenia imperialnego status
quo.634 Również dla Chin SOW odgrywa w pierwszej kolejności rolę instrumentu do
przywracania i utrzymywania równowagi i stabilności regionalnej, jako czynnika
kluczowego do zainicjowania i zabezpieczenia rozwoju gospodarczego.635
Żadna z republik Azji Centralnej nie jest w stanie samodzielnie
zabezpieczyć swojego bytu politycznego w przypadku ingerencji sił zewnętrznych,
które skutkowałyby aktywizacją antyrządowych sił wewnętrznych. Dotyczy to
przede wszystkim problemu ekstremizmu i separatyzmu islamskiego. Z kolei
zorganizowanie współpracy skonfliktowanych ze sobą republik na tle etnicznym i
terytorialnym, jest mało prawdopodobne bez aktywnego udziału czynnika
spajającego region ponad podziałami pod hasłem wspólnoty interesów. Takim
czynnikiem stała się właśnie SOW, zapewniająca parasol ochronny w postaci dwóch
potęg na dwóch biegunach regionu – Rosji i Chin.
Po ataku terrorystycznym na Nowy Jork we wrześniu 2001 r., SOW zaczęła
odgrywać kluczową rolę w wojnie z globalnym terroryzmem, którą ogłosił prezydent
USA G. Bush. Faktem jest, że współpraca między Stanami Zjednoczonymi a
Chinami, Rosją i republikami azjatyckimi była realizowana w ramach szeregu relacji

633
634
635

A.J.K. Bailes, P. Dunay, Pan Guang, M. Troitskiy, The Shanghai...op.cit., s. 9.
Zhou Huasheng, Security Building...op.cit., s. 286-287.
Ibidem, s. 293-294.
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bilateralnych, a nie za pośrednictwem platformy bezpieczeństwa jaką w założeniu
jest SOW.636
Podstawą systemu bezpieczeństwa są siły zbrojne, które zabezpieczają
granice zewnętrzne państw członkowskich SOW, jak również określają zdolność do
utrzymania stabilności wewnętrznej i niezawisłości republik. Choć jednym z
podstawowych filarów działalności organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa w
regionie, to członkowie nie wypracowali wspólnego mechanizmu funkcjonowania w
tym obszarze, jak również nie powołali wewnętrznych, wspólnych sił zbrojnych na
wzór NATO, które przejęłyby rolę gwaranta bezpieczeństwa regionalnego. Nadal
więc kluczową rolę militarną odgrywają narodowe armie poszczególnych państw,
wśród których ciężar podjęcia potencjalnych działań spoczywa na armii Federacji
Rosyjskiej. Zarówno w interesie Rosji, jak i Chin leżało stopniowe usuwanie obcych
sił zbrojnych z terytoriów republik. Temu celowi służyło wezwanie państw, które
brały czynny udział w ramach koalicji antyterrorystycznej do określenia ram
czasowych wycofywania kontyngentu wojsk koalicyjnych i opuszczania baz na
terytorium SOW. Stąd, począwszy od wspólnego apelu państw członkowskich z
2005 r., SOW zaczęła być postrzegana jako koalicja antyzachodnia. U podstaw tego
wystąpienia leżała oczywiście obawa Rosji i Chin o wzrost wpływów amerykańskich
w regionie, które ograniczały regionalne znaczenie organizacji. Jednocześnie
Moskwa zdawała sobie sprawę, że wycofanie sił ISAF z Afganistanu wobec braku
ustabilizowania i wzmocnienia władzy centralnej oznacza przeniesienie ciężaru
zadań związanych z bezpieczeństwem regionalnym na Rosję.637
Moskwa nie zamierzała i nie mogła zastąpić sił koalicyjnych w
Afganistanie, jak również wzmocnić swojej obecności wojskowej w republikach z
racji

uwarunkowań

historycznych.

Dodatkowo

pod

względem

militarnego

zaangażowania w regionie SOW pozostawała w cieniu OUBZ. Wzmocnienie roli
SOW wymagało aktywizacji współpracy wszystkich państw członkowskich na
wspólnie wypracowanej płaszczyźnie, którą definiowały następujące kryteria:638

636

637

638

unikanie i powstrzymywanie konfliktów zbrojnych;

Iwashita Akihiro, The SCO and Its Implications for Eurasian Security, w: Slavic Eurasia's
Integration into the World Economy and Community, ed. Tabata Shinichiro, Iwashita Akihiro,
Slavic Research Center, Sapporo 2004, s. 267-269.
P. Dunay, Not Beyond Limits: The Prospect of the Shanghai Cooperation Organization (SCO),
„GCSP Policy Paper” No. 5, August 2010, s. 3-4.
A. Giustozzi, A. Matveeva, The SCO: A Regional Organisation in the Making, Crisis States
Research Center, „Working Paper” No. 39, Spetember 2008, s. 11-12.
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pozytywna współpraca wojskowa w ramach wspólnej obrony i misji
pokojowych;



promocja zmian w obszarze bezpieczeństwa, demokratyzacji i zasad dobrego
rządzenia;



walka z nietradycyjnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.
Bez wątpienia osiągnięciem SOW była redukcja wewnętrznych konfliktów

między państwami członkowskimi, choć trudno mówić o zakończeniu tego procesu,
jeśli pod uwagę weźmie się pojawiające się konflikty na tle etnicznym. 639 Z drugiej
strony trudno mówić o skutecznej realizacji pozostałych założeń doktryny
bezpieczeństwa wyraźnej niechęci Rosji i Chin do bezpośredniego zaangażowania
militarnego w Afganistanie. Warto też zwrócić uwagę na problem obrony granic, co
wymagałoby udziału sił zbrojnych państw członkowskich na terytorium innego
państwa, np. rosyjskich wojsk operujących w Chinach. Oczywiście problem ten
dotyczy w istocie tylko tych państw, których granice są zewnętrzne dla SOW i
zarazem nie są w stanie samodzielnie przeciwstawić się realnym zagrożeniom
(Uzbekistan, Tadżykistan).
Słabość militarną Tadżykistanu wykorzystała Rosja do wzmocnienia
swojego kontyngentu wojskowego. Celem Moskwy nie było jedynie ugruntowanie
swojej pozycji w tej graniczącej z Chinami republice, ale przede wszystkim
faktyczne wzmocnienie zabezpieczenia granicy z Afganistanem.

640

Oprócz

stacjonujących już wojsk lądowych (201 pułk i siły ochrony pogranicza), Rosja
zdecydowała się więc na wysłanie kontyngentu lotniczego, który miał współdziałać z
nielicznymi siłami powietrznymi Tadżykistanu. Do tego celu miała zostać
wykorzystana baza lotnicza w Ajni pod Duszanbe, której modernizacją zajęły się
Indie. W założeniu baza ta miała zostać przejęta przez stronę indyjską, więc
wycofanie władz tadżyckich z pierwotnych ustaleń groziło konfliktem na linii
Moskwa – New Delhi. 641 Dla Indii, które zamierzały umieścić w bazie eskadrę
Migów-29, jako przeciwwagę dla wpływów Pakistanu w Afganistanie, taka sytuacja
była nie do przyjęcia. Oficjalnie strona indyjska milczała w tej sprawie, ale bez
639

Problem konfliktów etnicznych został omówiony w ramach prezentacji poszczególnych republik
Azji Centralnej w punkcie 1 rozdziału I.
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wątpienia zakulisowe zabiegi New Delhi spowodowały wstrzymanie się władz
Tadżykistanu od potwierdzenia planów wspólnego z Rosjanami użycia bazy.
Konsekwencją politycznego pata jest faktyczny brak wykorzystania potencjału Ayni
przez którąkolwiek ze stron. Dodatkowo pojawiły się informacje, jakoby baza mogła
trafić w ręce Amerykanów za odpowiednio wysoką odpłatnością. Z drugiej strony
Tadżykistan jest zbyt silnie uzależniony militarnie i ekonomicznie od Rosji, by mógł
sobie pozwolić na działania, które Kreml może uznać za nieprzyjazne.642
Powyższy przykład obrazuje z jak poważnymi problemami boryka się
budowa systemu bezpieczeństwa Azji Centralnej w oparciu o relacje bilateralne.
Można przypuszczać, że tego typu problemy udałoby się wyeliminować, gdyby
działania były podejmowane pod egidą SOW, zwłaszcza po uzyskaniu przez Indie
pełnego członkostwa w organizacji.
Problem „ułomnego” bezpieczeństwa jest w znacznym stopniu generowany
również przez strategię samych republik Azji Centralnej. Obawy przed nadmiernym
wpływem Rosji skutkowały odmową Kazachstanu643 i Uzbekistanu ulokowania sił
FR nawet w ramach Sił Szybkiego Reagowania OUBZ. 644 Dodatkowo, wciąż
kluczowe znaczenie ma brak zdolności republik do podjęcia współpracy bilateralnej
czy wielostronnej w kwestiach bezpieczeństwa. Utrzymujący się stan permanentnej
wzajemnej niechęci, u podłoża której leżą konflikty etniczne i rywalizacja
ekonomiczna, jest czynnikiem zwiększającym podatność Azji Centralnej na wpływ
sił zewnętrznych i zagrożenie długotrwałą destabilizacją regionu. Przedkładanie
dążenia do uzyskania przewagi konkurencyjnej w rywalizacji regionalnej nad
dążeniem do wypracowania modelu kooperacji w sferze bezpieczeństwa widoczne w
działaniach republik, przekłada się na marginalizację SOW jako platformy
wielostronnej współpracy i zażegnywania konfliktów lokalnych.645
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Z punktu widzenia partykularnych interesów Kremla poważną przeszkodą
jest postawa republik poradzieckich zwłaszcza Turkmenistanu i Uzbekistanu, które
niechętnie odnoszą się do rosyjskich planów zabezpieczenia wpływów w regionie na
wypadek potencjalnego konfliktu z Chinami.646 Bez wątpienia na dystans w stosunku
do proponowanego przez Rosję „parasola ochronnego” dla Azji Centralnej miało
zaangażowanie w konflikt w Gruzji. Nieoczekiwany opór ze strony republik wobec
uznania Abchazji i Osetii Południowej wpłynął na obniżenie zdolności Kremla do
przeforsowania własnej wizji systemu bezpieczeństwa. Najbardziej dotkliwa dla
Rosji jest multiwektorowa strategia Uzbekistanu, który dąży do uzyskania
samodzielnej zdolności do zapewnienia stabilności, bez jednoczesnego zamykania
się na ewentualną pomoc ze strony wszystkich głównych graczy w regionie – Rosji,
Chin i Zachodu.647
Teoretycznie poszczególne republiki są w stanie samodzielnie zabezpieczyć
swoje granice, jak również zapewnić wewnętrzne bezpieczeństwo. Taki wniosek
można wysnuć na podstawie liczebności poszczególnych rodzajów sił zbrojnych tych
państw. W istocie siły te są słabo wyszkolone i uzbrojone, zdolne do pacyfikacji
rozruchów społecznych, ale wobec braku nowoczesnych systemów elektronicznych
(zwiad, komunikacja) ich zdolność do przeciwdziałania agresji zewnętrznej,
zwłaszcza w trudnym terenie jest znikoma. 648 Duży udział sił wewnętrznych w
wolumenie sił zbrojnych poszczególnych państw świadczy o ukierunkowaniu na
eliminację zagrożeń wewnętrznych. Nie jest to zaskoczeniem w przypadku państw
rządzonych autorytarnie. Pojawienie się nowego typu zagrożeń, jakim bez wątpienia
jest eskalacja coraz lepiej zorganizowanych działań islamskich ekstremistów,
wymusza konieczność modernizacji narodowych sił zbrojnych i przeniesienie środka
ciężkości z pierwszoplanowa traktowanego bezpieczeństwa wewnętrznego na
problem bezpieczeństwa zewnętrznego.
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Podejmowanie wspólnych działań militarnych wymaga zapewnienia
koordynacji na średnim i wysokim szczeblu dowodzenia, jak również wykreowania
zdolności do współdziałania między jednostkami narodowymi. Celowi temu mają
służyć ćwiczenia wojskowe, zainicjowane przez Chiny. Warto podkreślić, że choć
ćwiczenia odbywały się od 2002 r. to dopiero Misja Pokojowa 2005 była pierwszą, w
której wzięły udział wojska chińskie.649
Inicjatywa Pekinu wynikała z faktu, że chińska Armia LudowoWyzwoleńcza (ChAL-W) nie jest powiązana z OUBZ, a więc nie ma możliwości
zdobycia

doświadczenia

w

wojskowej

współpracy międzynarodowej

poza

strukturami SOW. Rosja, choć zgodziła się na przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń,
nie była zainteresowana wspieraniem chińskiej partycypacji w obszarze, w którym
tradycyjnie sprawowała niekwestionowane przywództwo.650 Zaangażowanie Chin w
rozszerzanie działań na płaszczyźnie militarnej nie oznacza w żadnym wypadku
zmiany wektora polityki Pekinu wobec SOW. Postawę władz ChRL należy raczej
rozpatrywać jako pragmatyczne podejście do zabezpieczenia długofalowych
interesów ekonomicznych Państwa Środka – nieprzerwanych dostaw surowców
energetycznych,

eliminacji

potencjalnych

przeszkód

na

drodze

kreowania

Jedwabnego Szlaku i budowy stabilnych rynków zbytu.651
Wspólne ćwiczenia (w latach 2002–2005, 2007, 2009, 2013, 2014),
realizowane początkowo pod nazwą Współpraca, a od 2005 r. jako Misje Pokojowe,
miały oficjalnie charakter działań antyterrorystycznych, ale rosnąca liczba
zaangażowanych w nie sił zbrojnych i typów sprzętu wojskowego stopniowo
wykraczała poza ramy tego typu ćwiczeń. Przykładowo już w Misji Pokojowej 2005
wzięły udział bombowce strategiczne TU-95 i TU-22, które trudno uznać za
formację

wykorzystywaną

w

wymagających

precyzji

działaniach

antyterrorystycznych. Niejako „przy okazji” Rosja zademonstrowała działanie
zaawansowanych technologicznie rakiet Moskit tzw. „niszczycieli lotniskowców”.
Również udział desantowych amfibii i środków blokady morskiej, których
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zastosowanie na pustynnych, stepowych i górzystych obszarach Azji Centralnej
odciętej od morza nie znajduje potwierdzenia w oficjalnym celu ćwiczeń.652
W rezultacie Misje Pokojowe były postrzegane na Zachodzie jako
demonstracja siły militarnej SOW i ostrzeżenie przed zwiększaniem kontyngentów
wojskowych państw Zachodnich w regionie. Jednocześnie eskalacja zaangażowania
militarnego w ćwiczenia stanowiła też wyraźny sygnał o zdolności SOW do podjęcia
działań militarnych na dużą skalę, jeżeli zajdzie taka potrzeba.653 Warto też zwrócić
uwagę, że celem Misji Pokojowej 2007, która odbyła się w okręgu Czelabińskim,
było pokazanie zdolności SOW do przeprowadzenia interwencji na wypadek
wybuchu lokalnych rozruchów, jak np. w Andiżanie w 2005 roku.654 W Misji wzięło
udział 10 tys. żołnierzy655 z pięciu państw członkowskich – Rosji, Chin, Kazachstanu,
Kirgistanu i Tadżykistanu, jedynie Uzbekistan odmówił udziału, ograniczając swoja
aktywność do wysłania obserwatorów.656
Misje przeprowadzone w pierwszych latach istnienia SOW ujawniły liczne
problemy ze zdolnością operacyjną przy konieczności przeprowadzenia odległych
interwencji. Poważną przeszkodą było choćby szybkie przetransportowanie 1700
chińskich żołnierzy wraz ze sprzętem z Xinjiangu, jak również pojawienie się
blokady w komunikacji wynikającej z barier językowych i niekompatybilności
sprzętu wojskowego. i to pomimo, że zdecydowana większość sprzętu biorącego
udział w ćwiczeniach była wyprodukowana lub miała pochodzenie rosyjskie.
Różnice pojawiły się też w stosowanej taktyce, doświadczeniu w działaniu na
zróżnicowanym geograficznie obszarze (pustynie, góry).657
O skali wyzwań, przed którymi stoi SOW w sferze militarnej świadczy też
brak zgody Kazachstanu na tranzyt wojsk chińskich udających się na ćwiczenia w
Rosji, co zmusiło kontyngent Państwa Środka do pokonania 10 000 km okrężną
drogą. Przyczyną odmowy był zakaz przepuszczania obcych wojsk przez terytorium
republiki, zapisany w prawie Kazachstanu.658
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Włączenie armii chińskiej w Misję Pokojową świadczyło o intensyfikacji
relacji rosyjsko-chińskich. Taki stan rzeczy mógł jednak wpłynąć na wzrost obaw ze
strony pozostałych państw członkowskich SOW o dążenie do dominacji obu potęg w
organizacji (co jest zresztą faktem). W konsekwencji obie strony z całą mocą
podkreślały multilateralny charakter Misji w ramach SOW, jak również zaprosiły
ministrów spraw obrony państw członkowskich i państw-obserwatorów do
uczestnictwa.659
Wspólne z Chinami ćwiczenia miały dla Rosji jeszcze jeden wymiar.
Począwszy od 2000 r. Rosja zaczęła dostarczać coraz więcej sprzętu wojskowego do
Państwa Środka (w 2006 r. 45% eksportu broni trafiało do Chin), w tym wysoko
zaawansowanego technologicznie. Pośrednim celem strony rosyjskiej było więc
uzyskanie obrazu poziomu jakości wyszkolenia i zdolności operacyjnej armii
chińskiej.660
W odróżnieniu od wcześniejszych Misji, ćwiczenia w 2009 r. miały
wyraźnie

na

celu

afirmację

współpracy rosyjsko-chińskiej

o

wydźwięku

antyamerykańskim w związku z wspieraniem przez Waszyngton niezależności
Tajwanu, obecnością sił amerykańskich w bazach w Azji Centralnej oraz planami
budowy tarczy antyrakietowej w Azji. Dodatkowo, w oficjalnym komunikacie, obie
strony zaznaczyły, że celem Misji jest „weryfikacja planów operacyjnych i zdolności
do odpowiedzi na nieoczekiwane incydenty w niestabilnym środowisku państw i
regionów”.661 Treść komunikatu można odczytać jako groźbę adresowaną do Korei
Północnej, która cyklicznie dopuszczała się wrogich aktów wobec Korei
Południowej i Japonii. Tym samym Rosja i Chiny zakomunikowały swoją gotowość
do podjęcia odpowiedzialności w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa również poza
regionem Azji Centralnej. Tym samym był to wyraźny sygnał dla Stanów
Zjednoczonych, że ich dalsza obecność nie jest pożądana.662
Rok później, w Misji Pokojowej 2010, w której, oprócz Uzbekistanu, każde
z państw członkowskich SOW wysłało co najmniej jeden oddział, wzięło udział
5000 żołnierzy i 50 samolotów i helikopterów. Odejście od bilateralnej formuły
Misji miało na celu przede wszystkim wzmocnienie SOW jako siły zdolnej do
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przeprowadzenie skoordynowanej akcji na wypadek destabilizacji wewnętrznej
któregokolwiek z państw członkowskich (w istocie republik poradzieckich).
Demonstracja jedności militarnej była efektem wydarzeń w Kirgistanie z czerwca
2010 r., które wykazały niezdolność SOW do zapewnienia i przywrócenia stabilności
w kraju. Jednocześnie miało to zapobiec potencjalnemu zwrotowi w kierunku
Waszyngtonu władz tych republik, których wiara w SOW jako gwaranta
bezpieczeństwa została zachwiana.663
Ważnym wydarzeniem, choć nie związanym bezpośrednio z militarną
działalnością SOW, były wspólne manewry morskie Rosji i Chin, które odbyły się w
dniach od 22 do 27 kwietnia na Morzy Żółtym. Operacja ta zaniepokoiła oczywiście
Stany Zjednoczone i została odebrana jako odpowiedź na podobne manewry
przeprowadzone wcześniej przez przez floty USA i Filipin oraz USA i Korei.664
W roku 2011 z nieznanych przyczyn ćwiczenia nie zostały organizowane,
ale już w Misji Pokojowej 2012 wzięło udział 2000 żołnierzy ze wszystkich państw
członkowskich, tradycyjnie za wyjątkiem Uzbekistanu. Ćwiczenia odbyły się w
dniach 8-14 czerwca w północnym Tadżkistanie i przebiegały pod propagowanym
przez Moskwę hasłem nowych metod walki (blokowanie i eliminacja) z
nielegalnymi grupami zbrojnymi. Wybór regionu nie był przypadkowy, bowiem
Tadżykistan jest w największym stopniu narażony na działalność ekstremistów
islamskich. W ćwiczeniach wzięli udział żołnierze rosyjscy strzegący granicy z
Afganistanem (wchodzący w skład Sił Szybkiego Reagowania OUBZ), a dodatkowe
wsparcie zapewniały siły powietrzne OUBZ, startujące z bazy Kant w Kirgistanie.665
W rosyjskiej inicjatywie trudno nie dostrzec próby powiązania militarnego filara
SOW i OUBZ, oczywiście pod kierownictwem Kremla. Jednocześnie Rosja
wyraźnie dąży do wzmocnienia swojej pozycji na płaszczyźnie militarnej w regionu,
przy jednoczesnym unikaniu podejrzeń o próby przywrócenia wpływów do poziomu
sprzed upadku ZSRR. Stąd włączenie do ćwiczeń choćby symbolicznych
reprezentacji sił zbrojnych innych członków SOW oraz wykorzystanie do tego celu
corocznych Misji Pokojowych. Należy jednak podkreślić, że wspólne ćwiczenia obu
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organizacji są zjawiskiem jak najbardziej pożądanym, bowiem przyczyniają się do
wzrostu stabilności i bezpieczeństwa regionie.
Również Misja Pokojowa 2013 na Uralu była relatywnie niewielka i znów
miała charakter dwustronny – wzięło w niej udział 900 żołnierzy rosyjskich i 600
chińskich. Tradycyjnie celem było przeprowadzenie działań antyterrorystycznych,
przy czym oprócz wojsk lądowych i powietrznych równolegle prowadzone były
manewry flot. 666 Warto zwrócić uwagę, że Misję poprzedzały inne ćwiczenia, w
których wzięły udział państwa członkowskie SOW i OUBZ – policyjne siły
specjalne Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu oraz Armenii i Białorusi
uczestniczyły w ćwiczeniach antyterrorystycznych Kobalt 2013, a marynarka
wojenna Kazachstanu przeprowadziła manewry na Morzu Kaspijskim. Tym bardziej
zastanawiająca staje się celowość zorganizowania Misji w 2013 r., zwłaszcza że
trudno oprzeć się wrażeniu, że była ona zorganizowana ad hoc.667
Największe ćwiczenia pod względem różnorodności sprzętu odbyły się w
ramach Misji Pokojowej 2014. W piątych międzynarodowych ćwiczeniach SOW na
terytorium chińskiej Mongolii Wewnętrznej wzięły udział oddziały z Chin, Rosji,
Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu (tradycyjnie uczestnictwa odmówił
Uzbekistan). 668 Łącznie w Misji uczestniczyło 7000 żołnierzy sił lądowych i 70
samolotów, w tym myśliwce, samoloty wczesnego ostrzegania i helikoptery bojowe.
Po raz pierwszy chińskie siły powietrzne zaprezentowały też drony zwiadowcze i
bojowe oraz helikoptery własnej produkcji WZ-10 i WZ-19.669 Dla strony chińskiej
była to więc okazja do zaprezentowania zaawansowania technologicznego swojej
armii i zainteresowania zakupem sprzętu wojskowego potencjalnych nabywców.
Głównym celem ćwiczeń, które odbyły się w górzystym terenie, była
poprawa koordynacji sił z różnych krajów na trzech płaszczyznach: strategicznej,
taktycznej i w kampanii. Ponadto oddziały ćwiczyły współpracę w ramach
multinarodowych oddziałów skupionych pod jednym dowództwem. 670 Scenariusz
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"Peace Mission-2014" scale: more than ever, „Xinhua”, news.xinhuanet.com/english/ china/201408/28/c_133603431.htm [dostęp: 07.06.2015].
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Misji zakładał zwalczanie grupy ponad 2000 rebeliantów, działającej w celu
zdestabilizowania władzy w kraju, uzbrojonej w rakiety, czołgi i lekkie samoloty.
Hipotetyczne wyposażenie rebeliantów w broń, której do tej pory nie używali na
terytorium Azji Centralnej było podyktowane zmianami, jakie zachodzą w
organizacji grup terrorystycznych i separatystów, powiązanych z tzw. państwem
islamskim. W działaniach sił SOW położono nacisk na rozpoznanie lotnicze,
wykorzystanie elektronicznych środków koordynacji ataku oraz precyzyjny ostrzał
rakietowy i artyleryjski na centra dowodzenia rebeliantów. Siły lądowe ćwiczyły
przede wszystkim współdziałanie ze wsparciem lotniczym w wyzwalaniu terenów
zajętych przez rebeliantów i uwalnianie zakładników.671
Wzrost aktywność militarnej Chin, widoczny już w ramach Misji Pokojowej
2013, potwierdzał stopniową reorientację doktryny wojskowej Państwa Środka
wobec Azji Centralnej z unikania angażowania się w działalność wojskową poza
regionami przygranicznymi na gotowość do wsparcia zagrożonych republik. 672
Przyczyną zmiany stanowiska Pekinu był zbliżający się termin wycofania większości
sił ISAF z Afganistanu, a także rosnące zagrożenie ze strony nowej formy
organizacji islamskich fundamentalistów.
Włączenie chińskich żołnierzy i różnorodność użytego chińskiego sprzętu
bojowego na niespotykaną dotychczas skalę była manifestacją gotowości i zdolności
Pekinu do szybkiej aktywizacji znacznych środków bojowych i ich transfer na
terytorium innego państwa-członkowskiego w przypadku agresji zewnętrznej. Chiny
zamanifestowały jednocześnie w ten sposób gotowość i zdolność do projekcji siły673,
co można odczytać jako ostrzeżenie wystosowane wobec państw, z którymi
pozostają w sporze o terytoria położone na Morzu Południowochińskim674.
Kluczowym elementem wspólnej polityki bezpieczeństwa pozostaje
Regionalna Struktura Antyterrorystyczna (RSA), która zdolność operacyjną uzyskała
w 2004 roku. Choć RSA prowadzi wspólne działania szkoleniowe, wymianę
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[dostęp:
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zbrojnego między obu mocarstwami: J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Centrum Studiów
Polska-Azja, Warszawa 2016 r.

215

informacji o zagrożeniach i wspólne ćwiczenia, to jej faktyczna zdolność do
eliminacji nagłych zagrożeń jest co najmniej dyskusyjna. Wynika to głównie z braku
woli państw członkowskich do głębszego zaangażowania w proces informacyjny,
który limituje zdolność operacyjną Struktury. Choć baza danych o organizacjach i
osobach mogących stanowić potencjalne zagrożenie terrorystyczne systematycznie
rośnie (w 2010 r. zawierała 47 zidentyfikowanych organizacji i 1100 osób
powiązanych z terroryzmem),

675

to nie stworzono zunifikowanej listy osób

poszukiwanych i organizacji podejrzanych o działalność terrorystyczną. 676 Nie jest
też

rozwiązany

problem

wdrożenia

procedur

wymiany

informacji

przez

poszczególne centra narodowe, pomimo opracowania w 2005 r. zestawu takich
procedur. Do osiągnięć RSA należy natomiast zainicjowanie ćwiczeń w ramach
przeciwdziałania terroryzmowi nuklearnemu w Instytucie Fizyki Nuklearnej w
Taszkencie w 2006 r. 677 , stopniowa harmonizacja prawa państw w zakresie
działalności

antyterrorystycznej

oraz

schwytanie

15

przywódców

grup

terrorystycznych.678
W 2007 r. Rosja zaproponowała nową formułę połączonych ćwiczeń
wojskowych SOW i OUBZ. Nie był to pomysł, który nagle pojawił się na Kremlu,
ale przemyślane działanie ukierunkowane na wzmocnienie roli Rosji w formule
zapewniania bezpieczeństwa w regionie. Rosja obawiała się wzrostu znaczenia Chin
w wyniku włączenia PLA do wspólnych ćwiczeń, a przez to utraty przewagi na rzecz
Państwa Środka, jaką dawało jej zaangażowanie w sferze militarnej. W rezultacie
Rosja próbowała uczynić OUBZ centralnym punktem sieci bezpieczeństwa w Azji
Centralnej, ale napotkała zdecydowany sprzeciw ze strony Chin. Jedynym
ustępstwem ze strony Pekinu była zgoda na uczestnictwo obserwatorów OUBZ w
Misji Pokojowej 2007.679 Bez wątpienia opór Chin (ale też pozostałych członków
SOW) w kwestii bliskiej kooperacji wojskowej obu organizacji wynikał z obawy o
nadmierne wzmocnienie Rosji kosztem Chin, jak również przeciwstawienia się
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dążeniom Kremla do przeniesienia środka ciężkości w rozwoju SOW na sferę
militarną. Państwo Środka obawiało się też rosyjskich inklinacji w kierunku
tworzenia nowego bloku (pomimo oficjalnych stwierdzeń Kremla, że tak nie jest)
wymierzonego w NATO, co negatywnie wpłynęłoby na rozwijane przez Chiny
relacje gospodarcze z Zachodem.680
Z drugiej strony podtrzymywanie rozdzielności obu organizacji, przy
jednoczesnej zbieżności celów – działań antyterrorystycznych oraz na rzecz
wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie, jest pozbawione racjonalnych
podstaw. Warto zwrócić uwagę, że doktryna militarna OUBZ jest ukierunkowana na
bardziej kompleksowe i zakrojone na szerszą skalę działania militarne, podczas gdy
SOW pełni raczej rolę koordynatora w zwalczaniu niekonwencjonalnych zagrożeń, s
nie tradycyjnie pojmowanej agresji zbrojnej. W tym kontekście

harmonizacja

zakresu działań obu organizacji byłaby bardzo pożądana, bowiem pozwoliłaby
ograniczyć rywalizację chińsko-rosyjską na płaszczyźnie militarnej, a to z kolei
bezsprzecznie przełożyłoby się na wzrost poziomu bezpieczeństwa w regionie. 681
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że z sześciu członków SOW czterech (Rosja,
Kirgistan, Kazachstan i Tadżykistan) to również członkowie OUBZ. Istotną
determinantą przemawiającą na rzecz wypracowania modelu współpracy jest też
wzrost odpowiedzialności za stabilność w regionie, jaką SOW jest obarczana w
obliczu wycofania ISAF z Afganistanu.682
Pierwszy poważny krok na drodze do połączenia wysiłków SOW i OUBZ w
budowie regionalnego systemu bezpieczeństwa miał miejsce w 2014 roku. W
połowie maja w Tadżykistanie odbyła się konferencja SOW i jej wkład w regionalne
bezpieczeństwo: problemy i perspektywy, której głównym celem było określenie
możliwości organizacji do powiększenia zakresu działań w obszarze bezpieczeństwa
oraz ich połączenie z działalnością OUBZ. 683 Do podjęcia połączonych wysiłków
obu organizacji wezwał przedstawiciel Tadżykistanu Chudoberdy Choliknazarow,
wskazując na kluczowe znaczenie tej inicjatywy dla bezpieczeństwa w regionie.
Sekretarz Generalny OUBZ N. Bordżucha odniósł się przychylnie do propozycji,
zwracając uwagę na fakt zamrożenia relacji z NATO, jako efekt postawy Paktu
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wobec konfliktu na Ukrainie. OUBZ nie może więc liczyć na współpracę z
Zachodem w kwestii zapewniania bezpieczeństwa i stabilności w obliczu wycofania
sił ISAF, a samodzielnie nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Jedynym
rozsądnym kierunkiem jest więc zbliżenie z SOW, szczególnie z państwami spoza
OUBZ – Chinami i Iranem, a w dalszej perspektywie zapewne również z Indiami i
Pakistanem.684
Należy podkreślić, że wspólnota interesów Rosji i Chin w kwestii
bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na dążeniu do ograniczenia
amerykańskiej hegemonii w sferze militarnej na świecie. W konsekwencji zarówno
Pekin, jak i Moskwa usilnie starają się uniknąć popadnięcia we wzajemny konflikt685,
który osłabiłby ich pozycję wobec Waszyngtonu. Stąd zresztą regularne zapewnianie
przez władze chińskie wspierania wiodącej rosyjskiej roli w kwestii bezpieczeństwa
na terytorium Azji Centralnej, ale też nieangażowanie się w tym obszarze, co z kolei
stanowi przeszkodę w wypełnieniu próżni w systemie bezpieczeństwa, jaka powstała
po upadku ZSRR.686
Warto w tym miejscu postawić dyskusyjną kwestię rzeczywistej zdolności
Chin do projekcji siły w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na podniesienie
bezpieczeństwa regionalnego. Uznawanie wiodącej roli Rosji w tej kwestii może
stanowić w istocie zasłonę dymną dla chińskiej słabości. Podobnie można oceniać
budowanie relacji bilateralnych z republikami w oparciu pomoc ekonomiczną i
polityczną, która ma na celu wykreowanie wizerunku państwa nie angażującego się
w spory polityczne i nie stanowiącego zagrożenia militarnego dla sąsiadów. Jednak
w dłuższej perspektywie Państwo Środka będzie zmuszone do zmiany swojej
strategii, choćby z uwagi na zrównoważenie pozycji Kremla, którego kierunki
polityki militarnej budzą często niezadowolenie w Pekinie.687
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Pomimo cyklicznie wyrażanej antyzachodniej postawy przez Kreml i
nawoływania do opuszczenia Azji Centralnej przez siły Zachodnie, prezydent Putin
zostawia otwartą furtkę dla potencjalnej współpracy. Potwierdzeniem rosyjskiego
stanowiska jest uznanie SOW za „transkontynentalny most łączący w sposób
naturalny Azję z Europą”.688 Równolegle Rosja nie zrezygnowała z niezależnej od
SOW czy OUBZ rozbudowy swojego potencjału militarnego w regionie. Rosyjskie
plany dotyczą wzmocnienia sił defensywnych oraz zwiększenia zdolności do
projekcji siły poprzez inwestycje we Flotę Oceanu Spokojnego i zgrupowania sił
lądowych Wschód.689
Ograniczenie zdolności Kremla do realizacji założeń polityki militarnej w
regionie wykorzystują Chiny. Choć unikają bezpośredniego politycznego czy
militarnego angażowania w sprawy regionu, nie przeszkadza im to we wzmacnianiu
wizerunku potencjalnej przeszkody dla rosyjskich wizji o hegemonii. Na
płaszczyźnie militarnej Państwo Środka działa zdecydowanie mniej energicznie niż
w sferze ekonomicznej, ale nie oznacza to umniejszania naturalnej roli, jaką PLA
odgrywa w regionalnym systemie bezpieczeństwa. W 2011 r. Chen Bingde, szef
Sztabu Generalnego PLA, odbył spotkania ze swoimi odpowiednikami z pozostałych
państw członkowskich SOW. Celem pierwszego takiego spotkania od czasu
utworzenia organizacji był przegląd polityki SOW w zakresie kooperacji w obszarze
bezpieczeństwa i obrony. Choć spotkanie było sygnałem o wzroście zainteresowania
PLA zaangażowaniem w system bezpieczeństwa, w istocie nie ujawniło zakresu
chińskich planów w tym względzie. Można przypuszczać, że głównym celem
zwiększonej aktywności Pekinu w sprawach militarnych jest rozwijanie współpracy
z Moskwą w dziedzinie militarnej, ale z ukierunkowaniem na realizację wspólnych
przedsięwzięć

w

opracowywaniu

i

wdrażaniu

nowoczesnych

technologii

wojskowych. Potwierdzeniem tego przypuszczenia może być wizyta Chen Bingde w
Moskwie w sierpniu 2011 r., jako następstwo zawartego miesiąc wcześniej wartego
500 mln USD kontraktu na dostawy silników lotniczych do Chin przez
Rosoboroneksport.690
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Aktywizacja

„militarnej

dyplomacji”

Pekinu

nie

znalazła

też

odzwierciedlenia w działaniach wskazujących na wzrost troski o bezpieczeństwo
regionalne, poza obszarami bezpośrednio graniczącymi z Xinjiangiem. Oznacza to,
że główną osią chińskiej aktywności militarnej pozostaje nadal prowincja najbardziej
zagrożona niestabilnością na skutek ruchów separatystycznych Ujgurów i
bezpośrednich

wpływów

ideologii

skrajnego

islamizmu.

Przeciwdziałanie

zagrożeniom zewnętrznym Pekin ceduje na Pakistan i siły ISAF w Afganistanie,
ograniczając swoją rolę do utrzymywania dobrosąsiedzkich stosunków z obu krajami.
Aktywność strony chińskiej w aspekcie militarnym (poza udziałem we
wspólnych ćwiczeniach w ramach SOW) ogranicza się do obszaru przygranicznego z
Azją Centralną. Jednym z przejawów takiej kooperacji były wspólne z Kirgistanem i
Tadżykistanem ćwiczenia antyterrorystyczne Tianshan-II, które odbyły się w
Kaszgarze pod egidą SOW (Tianshan-I odbyły się w 2006 r. również w Xinjangu, ale
wziął w nich udział oprócz Chin, tylko Kazachstan). 691 W mniejszej skali Chiny
współpracują od 2003 r. z Kazachstanem w ramach programu Ramię w Ramię,
którego celem są wspólne patrole i przygraniczne akcje poszukiwawcze.692
Warto dodać, że podobne działania przeprowadziła też strona rosyjska.
Przykładowo w 2009 r. Rada Dowódców Agencji Ochrony Granic WNP
zorganizowała ćwiczenia Rubież Otieczestwa, których celem było przeprowadzenie
symulowanych akcji przeciwko przemytnikom broni, narkotyków i nielegalnych
imigrantów na granicy Afganistanu z Azją Centralną. W 2008 r. Rada zawiązała też
bliską współpracę z RSA w zakresie przeprowadzania wspólnych operacji
antyterrorystycznych.693
Rosyjskie starania o uczynienie OUBZ narzędziem realizacji planów
wzmocnienia wpływów w Azji Centralnej zakończyły się fiaskiem. Agresywna
postawy Moskwy wobec Gruzji, a później Ukrainy, podważyła wiarygodność Rosji
jako partnera militarnego dla republik Azji Centralnej. W konsekwencji jedynym
mechanizmem zapewniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie pozostała SOW,
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w której coraz ważniejszą rolę zaczynają odgrywać Chiny, a w niedalekiej
przyszłości zapewne też Indie i Pakistan.
Dotychczasowe

osiągnięcia

SOW

bezpieczeństwa nie wyglądają imponująco.

w

roli

gwaranta

Praktycznie poza

stabilności

i

ćwiczeniami

wojskowymi, zazwyczaj rosyjsko-chińskimi oraz mało dynamiczną działalnością
RSA, organizacja nie wniosła istotnego wkładu w budowę regionalnego systemu
bezpieczeństwa. Winę za ten stan rzeczy ponoszą wszystkie państwa członkowskie.
Reasumując, wśród głównych przeszkód w przekształcaniu militarnego filara SOW
w platformę współpracy w zakresie bezpieczeństwa i stabilności w regionie należy
wymienić:


długotrwały opór Chin w stosunku do militarnego angażowania się w
konflikty poza własnymi granicami;



priorytetowe traktowanie i eksponowanie regionalnego znaczenia OUBZ
przez Rosję, przy jednoczesnej marginalizacji znaczenia SOW;



niechęć, nieufność i wzajemna rywalizacja republik poradzieckich;



afirmacja

SOW

przez

Rosję

i

Chiny

jako

narzędzia

polityki

antyamerykańskiej w regionie;


niechęć Rosji i Chin do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i ISAF w
celu rozwiązania kwestii Afganistanu;



brak wypracowania mechanizmów pozwalających na szybką reakcję w
przypadku pojawienia się wewnętrznych czynników destabilizujących na
terytorium Azji Centralnej.
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ROZDZIAŁ III
REGIONALNA WSPÓŁPRACA. SZANSE I BARIERY
1. Separatyzm i religijny ekstremizm jako źródło konfliktów w regionie
Ekstremizm islamski na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat staje się coraz bardziej
palącym problemem globalnym. W przypadku Azji Centralnej, której większość
mieszkańców stanowią muzułmanie, problem ten jest szczególnie ważny, jeśli
dodatkowo weźmie się pod uwagę kruchą równowagę polityczną w regionie, niski
poziom życia ludności i brak efektywnych mechanizmów przeciwdziałania
przejawom islamskiego ekstremizmu.
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wzrost zagrożenia skrajną
ideologią islamską jest długotrwała polityka Stanów Zjednoczonych w Azji, a także
na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do zniszczenia reżimu Saddama Husajna
w Iraku i osłabienia pozycji syryjskiego przywódcy Baszszara al-Asada. Oba kraje,
dysponujące, obok Iranu, najsilniejszymi armiami skutecznie utrzymywały
równowagę w regionie. Amerykańskie dążenie do dominacji na tym obszarze
kluczowych zasobów surowcowych świata spowodowało chaos, nad którym armia
amerykańska nie była w stanie zapanować. Załamanie autorytarnych rządów,
jakkolwiek słuszne z punktu widzenia zasad demokratycznych i brak zdolności do
ustanowienia silnej władzy w Iraku i Afganistanie, zaowocowało dynamicznym
rozwojem skrajnych organizacji islamskich.694
Zainteresowanie islamskich bojowników Azją Centralną wynika po części z
przynależności tego obszaru do świata muzułmańskiego, a po części z uwarunkowań
historycznych. W przeszłości część terytorium Azji Centralnej wchodziła w skład
Chorosanu – peryferyjnego regionu Persji, którego granicę północną wyznaczała
rzeka Amu Daria.695
Skrajny ruch islamski opiera swoje działania na przemocy – aktach terroru
w Stanach Zjednoczonych i w Europie oraz terrorze na terytoriach zajętych przez
bojowników. Zaskakujacy wzrost popularności idei ortodoksyjnego islamizmu nie
tylko w Azji, ale również w Europie skutkował ewolucją działalności ugrupowań
694
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bojowników

islamskich

z

partyzanckich

w

kierunku

stworzenia

struktur

państwowych. Efektem było proklamowanie w czerwcu 2014 r. tzw. Państwa
Islamskiego (kalifatu) (PI),696 obejmującego obszary położone w zachodnim Iraku i
wschodniej Syrii. Początki ruchu islamskiego, który doprowadził do powstania PI
datuje się na pierwsze lata XXI w., kiedy gorący stronnik Al-Kaidy, Abu Maseb alZarkawi założył ugrupowanie o nazwie Dżamat at-Tauhid al-Dżihad. Po śmierci
przywódcy Dżamatu w 2006 r. i pozyskaniu przez Amerykanów wsparcia ze strony
sunnitów dla działań wymierzonych w Al-Kaidę (tzw. Przebudzenie Anbaru)
wydawało się, że organizacja została ostatecznie unicestwiona. Jednak w 2010 r.,
Abu Bakr al-Bagdadi reaktywował organizację, która szybko rosła w siłę. W 2012 r.
al-Bagdadi ogłosił powstanie ISIS z połączenia irackich członków Al-Kaidy i Frontu
Obrony Ludności Lewantu. W konsekwencji przywódca ISIS stało się największym
konkurentem Ajmana al-Zawahiriego, spadkobiercy bin Ladena, do globalnego
przywództwa nad sunnitami.697
W

odróżnieniu

od

Al-Kaidy

czy

innych

islamskich

organizacji

terrorystycznych, PI jest znacznie lepiej zorganizowane, a przez to bardziej
niebezpieczne. Przede wszystkim stworzenie zrębów państwowości przełożyło się na
wzrost jego atrakcyjności wśród młodych, pozbawionych perspektyw i pracy oraz
marginalizowanych sunnitów, którzy stanowią prawie 50% populacji Iraku (odsetek
Irakijczyków do 19 roku życia). Drugim istotnym elementem, który przesądził o
sukcesie PI było pozyskanie stabilnych źródeł finansowania. Początkowo główne
dochody pochodziły z okupów i wymuszeń, ale po zajęciu złóż ropy naftowej w
2014 r., struktura dochodów uległa znaczącej zmianie, a same wpływy znacznie się
zwiększyły. Średniorocznie, od 2006 r. wzrost ten jest szacowany na od 70 do 200
mln USD, a głównym przychodem stała się nielegalna sprzedaż ropy naftowej za 50%
ceny rynkowej, czyli ok. 26-35 USD za baryłkę przy zbycie na poziomie 70 tys.
696

697

W publikacjach polskojęzycznych często spotykane jest określenie pochodzące z jęz. angielskiego
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baryłek rocznie. Dodatkowo PI pozyskuje dochody z grabienia banków na
opanowanych terytoriach, jak również sprzedaży antyków na czarnym rynku. Łączne
dochody roczne PI szacowane były w 2014 r. na 1.5 mld USD.698
Ekspansja

ortodoksyjnego

salifackiego

kalifatu

jest

realnym

niebezpieczeństwem dla rządów nie tylko w zdestabilizowanych państwach
Bliskiego Wschodu, ale również Azji Środkowo-Wschodniej, regionu kaukaskiego,
w Afryce Północnej i Indonezji.699
Rozprzestrzeniająca się w Azji Centralnej ideologia islamskiego dżihadu
stanowi rosnące zagrożenie zwłaszcza dla Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu.
Szczególnie zapalnym rejonem jest Dolina Fergańska, podzielona w 1924 r. przez
Józefa Stalina pomiędzy trzy republiki radzieckie: Uzbekistan, Kirgistan i
Tadżykistan. Po upadku ZSRR większość Doliny znalazła się w granicach
Uzbekistanu, Kirgistanowi przypadła najbardziej górzysta część tego obszaru, a w
granicach Tadżykistanu znalazła się najbardziej dostępna część zachodnia.700 Podział
został dokonany arbitralnie, bez uwzględnienia etnicznej przynależności obszaru, co
po 1991 r. skutkowało wybuchem konfliktów na tle etnicznym między Uzbekistanem
i Kirgistanem.701 Należy podkreślić, że nierozwiązany konflikt etniczny między obu
republikami jest jednym z bazowych czynników ograniczających współpracę
regionalną, hamujących rozwój gospodarczy republik i zarazem znacznie
zwiększających wrażliwość skonfliktowanych państw na manipulacje ze strony sił
zewnętrznych.702
Permanentny stan napięcia, trudno dostępne ukształtowanie terenu, ubóstwo
i brak perspektyw dla muzułmańskiej ludności zamieszkującej Ferganę stały się
źródłem rozwoju ruchów skrajnie islamskich, wśród których największym i
najbardziej aktywnym stał się Islamski Ruch Uzbekistanu (IRU). Wśród licznych
innych zidentyfikowanych ugrupowań, które ustawicznie łączą się i dzielą,
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stanowiące lub mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilności politycznej w
Azji Centralnej należy wymienić:703


Islamską Partię Odrodzenia (IPO), powstałą w 1990 r., której działalność
została zakazana w całej Azji Centralnej 1992 r., w związku ze zwróceniem
się jej działaczy w kierunku przemocy.



Islamską Partię Odrodzenia Tadżykistanu (IPOT), będącą skrzydłem IPO i
która wzięła czynny udział w wojnie domowej w tej republice w latach 199297. Obecnie ugrupowanie to prowadzi wyłącznie działalność polityczną.



Zjednoczoną Opozycję Tadżyków (ZOT), która skupiała grupy bojowników
walczących przeciwko wspieranemu przez Moskwę tadżyckiemu rządowi
podczas wojny domowej. Choć ugrupowanie to pozostaje w związkach IPO,
to nie stosuje przemocy i bierze czynny udział w działalności politycznej,
m.in. wspierając Demokratyczną Partię Tadżykistanu.



Hizb ut-Thrir (HT), założoną w 1953 r. w Jeruzalem i dążącą do
ustanowienia światowego kalifatu. Główną bazą HT w Azji Centralnej jest
Uzbekistan.

Choć

organizacja

głosi

poglądy

bliskie

islamskiemu

ekstremizmowi, to nie jest bezpośrednio zaangażowana w działania
bojowników.


Islamski Ruch Uzbekistanu (IRU), powstały w 1998 r. i powiązany z AlKaidą i afgańskimi talibami. Celem tego ugrupowania jest transformacja
republiki w państwo wyznaniowe oparte na prawie szariatu. Obecnie jest to
najbardziej niebezpieczna organizacja, o największym geograficznie zasięgu,
obejmującym Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan, Iran, Afganistan i Pakistan.



Islamski Ruch Wschodniego Turkiestanu (IRWT), działający w Xinjiangu,
dążący do oderwania tej prowincji od Chin i ustanowienia niezależnej
republiki islamskiej. IRWT jest silnie powiązana z IRU.



Islamski Ruch Turkiestanu (IRT), zbliżony ideologicznie i programowo do
IRWT i również powiązany z IRU.
Zagrożenie aktywizacją i eskalacją działań zbrojnych ze strony bojowników

islamskich ma też swoje źródło w wycofywaniu sił ISAF z Afganistanu. W trakcie
703
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trwającej 14 lat interwencji zbrojnej nie udało się siłom amerykańskim zapewnić
stabilności w kraju, pomimo stworzenia zrębów władzy demokratycznej oraz
wyszkolenia sił policyjnych i wojskowych. Począwszy od stycznia 2015 r.
kontyngent wojskowy ISAF ulega stopniowej redukcji (planowo do 5500 żołnierzy
w połowie 2015 r.) i wycofywania z akcji terenowych, ograniczając swoją aktywność
do realizacji procesu szkoleniowego afgańskich sił bezpieczeństwa.

704

Choć

Amerykanie wspierają lokalne siły bezpieczeństwa w akcjach przeciwko
mudżahedinom, zapewniając zaawansowane technologicznie systemy łączności,
zwiadu i ataku powietrznego (drony), to wciąż władza w Kabulu w przygranicznych
prowincjach jest iluzoryczna. Sytuacja ta niepokoi sąsiednie Chiny, obawiające się
ponownej aktywizacji brutalnie spacyfikowanego, ale wciąż istniejącego IRWT.
Pekin oficjalnie dyskredytuje amerykańską zdolność do realizacji stawianych celów,
czyli eliminacji źródeł terroryzmu islamskiego, a nawet oskarża Waszyngton o
korzystne dla niego utrzymywanie zagrożenia ze strony islamskich ekstremistów "dokarmianie terroryzmu".

705

Zdecydowanie mniej krytyczny wobec Stanów

Zjednoczonych jest obecny prezydent Afganistanu Mohammad Ashraf Ghani, który
uznał, że dostrzega ogromny postęp w stworzeniu podwalin do zapewnienia trwałego
pokoju w kraju.706
Pomimo zagranicznej pomocy militarnej i gospodarczej, wciąż nikłe
perspektywy stabilizacji i wzmocnienia struktur państwowych w Afganistanie kreują
to państwo na główne źródło ekspansji islamskiego fundamentalizmu na terytorium
Azji Centralnej. Szczególnie niepokojące jest rozprzestrzenianie ideologii Państwa
Islamskiego, którą przejmują ugrupowanie bojowników dotychczas niepowiązane ze
sobą. Niewątpliwą konsekwencją tego zjawiska będzie stopniowa integracja
radykalnych

środowisk

muzułmańskich

w

ramach

propagowanego

ogólnoświatowego kalifatu. Afgańskie oddziały sił wewnętrznych stanowią na razie
główną i skuteczna przeszkodę dla połączenia grup bojowników działających w
północnej prowincji Kunduz oraz w południowych prowincjach Zabul, Ghazni i
Helmand.

Dodatkowym

czynnikiem

stojącym

na

przeszkodzie

integracji

radykalistów muzułmańskich na południu kraju są talibowie, którzy ten obszar
704
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traktują jako swoja wyłączna strefę wpływów, nie zamierzając się dzielić władzą ani
tworzyć wspólne struktury z PI. 707 W dalszej perspektywie sytuacja może jednak
ulec niekorzystnej dla rządu w Kabulu zmianie, nie jest bowiem wykluczony zwrot
talibów w stronę porozumienia z PI, zamiast włączyć się w tworzenie państwowych
struktur władzy do czego dąży prezydent Ghani. Osiągnięciu tego celu ma też służyć
zbliżenie między Afganistanem a Pakistanem w kwestii zacieśnienia współpracy w
zwalczaniu terroryzmu.708
Kierunek przyszłej polityki talibów nie jest wciąż jednoznacznie określony.
Z jednej strony nie wykluczone jest ich włączenie w proces tworzenia stabilnych
struktur państwowych w Afganistanie, ale jak stwierdził rzecznik Zabihullah
Mujahid dotychczasowy antyrządowy kierunek działań będzie kontynuowany do
czasu opuszczenia państwa przez obce siły „okupujące kraj”.709
Rosnącemu w siłę PI towarzyszy jednoczesne osłabienie zdolności Kabulu
do militarnego przeciwstawienia się terroryzmowi w związku z wycofaniem trzonu
sił ISAF. Pomimo wieloletnich starań sił koalicyjnych nie udało się stworzyć
militarnych

struktur

państwowych,

które

byłyby

zdolne

do

zapewnienia

bezpieczeństwa na rozległym terytorium Afganistanu. Choć misja stabilizacyjna nie
jest jeszcze zakończona i siły afgańskie wciąż mogą liczyć na wsparcie ISAF, to
ciężar prowadzenia działań bezpośrednio w terenie jest od 2015 r. przeniesiony
praktycznie w całości na lokalne oddziały. Potwierdzeniem nikłej zdolności armii
afgańskiej do podjęcia samodzielnej skutecznej walki z różnymi przejawami
islamskiego terroryzmu są oficjalne dane o stratach – tylko w 2014 r. liczebności
armii zmniejszyła się 20 tys. żołnierzy (ponad 10% stanu). Należy dodać, że tak
wysoki ubytek wynika nie tyle z liczby poległych w akcjach (ok. 1200 ludzi), ale
głównie na skutek rosnącej liczby zwolnień ze służby, a także dezercji.710
Wobec pogarszającej się sytuacji prezydent Afganistanu zdecydował o
konieczności spotkania z prezydentem B. Obamą, zanim sytuacja w kraju stanie
krytyczna. W marcu 2015 r. A. Ghani spotkał się w Białym Domu z amerykańskim
prezydentem oraz wygłosił przemówienie w Kongresie i Izbie Reprezentantów, w
707
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709
710
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którym podkreślił konieczność dalszego wsparcia ze strony Waszyngtonu dla
procesu stabilizacyjnego w Afganistanie, głównie ze względu na rosnące zagrożenie
ze strony PI.711 Zabiegi prezydenta Ghaniego okazały się na tyle skuteczne, że B.
Obama podjął decyzję o wstrzymaniu redukcji sił ISAF i utrzymaniu ich liczebności
na poziomie 9800 żołnierzy do końca 2015 r.712 Dodatkowo, o ile Kongres wyrazi
zgodę, prezydent USA zapowiedział sfinansowanie zwiększenia liczebności
afgańskiej armii do 352 tys. żołnierzy (na koniec 2014 r. było to 160 tys.) i uzyskanie
przez nią zdolności operacyjnej do momentu ostatecznego opuszczenia kraju przez
siły amerykańskie, według zapowiedzi do 31.12.2017 r.. Pomimo osobistej wizyty
prezydenta Ghaniego przychylna decyzja Kongresu wcale nie jest pewna, bowiem
coraz silniejsze są w USA głosy o konieczności bezwarunkowego zakończenia
interwencji, na skutek braku spodziewanych efektów713 oraz rosnących kosztów714.
Ostrzeżenie A. Ghaniego o rosnącym zagrożeniu ze strony PI w istocie nie
do końca odzwierciedla rzeczywistość, a miały zapewne służyć wzmocnieniu siły
przekazu i przekonaniu senatorów do idei pomocy. O ile bowiem bojownicy PI
faktycznie penetrują afgańskie prowincje dla uzyskania wsparcia swojej idei budowy
kalifatu, o tyle ich rzeczywista liczebności i zdolność do zbrojnego wystąpienia
przeciwko rządowi w Kabulu jest kwestią dyskusyjną. Nie zauważono też większego
zaniepokojenia wpływami PI wśród talibów.715 Nie oznacza to, że takie zagrożenie w
ogóle nie istnieje i w dalszej perspektywie nie nastąpi jego eskalacja do rozmiarów
mogących zagrozić nie tylko władzy państwowej w Afganistanie, ale i w państwach
sąsiednich (Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan). Potwierdzeniem tego są oficjalne
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koszty działań w Iraku były czterokrotnie wyższe niż w Afganistanie. Źródło: L.J. Bilmes, J.E.
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20.07.2015].
S. Alexandrova, ISIL...op.cit.
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informacje NATO o prowadzonym na terytorium Afganistanu werbunku
bojowników dla PI.716
Coraz poważniejszym problemem jest też przenikanie ideologii PI na
terytorium Azji Centralnej oraz jej rosnąca atrakcyjność wśród młodych
pozbawionych perspektyw muzułmanów. Wspomniane trzy republiki tego regionu, a
zwłaszcza Tadżykistan i Uzbekistan, borykają się z cyklicznymi przejawami
muzułmańskiego terroryzmu, którego źródło jest zlokalizowane w trudno dostępnym
obszarze Kotliny Fergańskiej.
Długotrwała

destabilizacja

Afganistanu

stanowi

szczególnie

silne

zagrożenie dla Tadżykistanu i Uzbekistanu, w których silne są tendencje do
wspierania muzułmańskiego ekstremizmu. Przejawy wzrostu siły i aktywności
bojowników islamskich budzi niepokój zwłaszcza w Uzbekistanie, który
wielokrotnie był zmuszony do prowadzenia akcji zbrojnych przeciwko ekstremistom
islamskim w Dolinie Fergańskiej.717 W związku z powtarzającymi się doniesieniami
służb specjalnych o potencjalnych rajdach terrorystycznych na terytorium republiki,
Uzbekistan wzmocnił ochronę granic, kontrolując nie tylko ruch wjazdowy, ale
również wyjazdowy w celu ograniczenia akcji werbunkowej agentów PI wśród
młodych Uzbeków.718
Pomimo wzmożonej kontroli granicy z Afganistanem, całkowite jej
uszczelnienie jest niemożliwe, choćby ze względu na górzyste ukształtowanie terenu,
jak również szczupłość sił zbrojnych republik. Potwierdzeniem przenikania agentów
PI na terytorium republik jest zauważalna wzmożona aktywność IRU na terytorium
Tadżykistanu. To ugrupowanie terrorystyczne jest programowo silnie powiązane z
ideologią PI – dążeniem do stworzenia kalifatu opartego na prawie szariatu, którego
część ma stanowić Uzbekistan. Naturalną konsekwencją tego zamierzenia jest więc
w pierwszej kolejności obalenie władzy prezydenckiej w Uzbekistanie.719
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I. Karimow zdawał sobie sprawę z realizmu tego zagrożenia, więc
podejmowane przez niego działania dość skutecznie eliminowały próby zwiększenia
wpływów przez IRU na terenie republiki. W planach PI Uzbekistan zajmuje
szczególnie istotną pozycję nie tylko z uwagi na uwarunkowania historyczne, ale
przede wszystkim największy w Azji Centralnej potencjał gospodarczy i społeczny,
co sprawia, że jest często określany mianem „wrót do Azji Centralnej”. Utrata
kontroli w Kotlinie Fergańskiej przez siły rządowe oznacza w praktyce dynamiczne
rozprzestrzenianie się bojowników na terytorium pozostałych republik, w tym
względnie bezpiecznych, bo położonych z dala od Afganistanu – Turkmenistanu i
Kazachstanu. Próby uczynienia z Kotliny Fergańskiej twierdzy i przyczółka do
dalszej ekspansji podejmowali muzułmańscy ekstremiści w latach poprzednich. IRU
– obecnie najbardziej aktywny, najlepiej zorganizowany i najsilniejszy spośród
ugrupowań skrajnych islamistów, sukcesywnie rozwijał się po 1990 r., organizując
swoje placówki na terytoriach Uzbekistanu, a także Tadżykistanu i Kirgistanu. Ruch
luźno współdziałał z Al-Kaidą, a po rozbiciu jej struktur i upadku reżimu talibów w
Afganistanie w początkowych latach XXI w., rozprzestrzenił swoją działalność na
terytorium Afganistanu i Pakistanu.720
Zbrojna aktywność IRU wymierzona we władze uzbeckie rozpoczęła się w
lutym 1999 r. od serii sześciu zamachów bombowych w Taszkencie, w których
zginęło 16 osób.721 W istocie brak jest jednoznacznych dowodów potwierdzających
udział IRU w tych zamachach, pojawiła się natomiast sugestia, że ataki te były
wynikiem krwawych rozgrywek między klanami. 722 Kolejne akcje podjęło IRU w
czerwcu i sierpniu 1999 roku. Grupa licząca od 200 do 700 bojowników wyruszyła z
kryjówki Tadżykistanie i opanowała kilka wiosek na terytorium Kirgistanu, traktując
je jako bazę wypadową do ataku na Uzbekistan. Dopiero w październiku 1999 r. siły
kirgiskie, wspierane przez uzbeckie i kazachskie lotnictwo wyparły bojowników.
Kolejny, nieudany atak nastąpił w sierpniu 2000 roku. Brak sukcesów skłonił
przywódcę IRU Namanganiego do wycofania głównych sił do Afganistanu w
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styczniu 2001 roku, gdzie brał udział w walkach po stronie talibów przeciwko
Sojuszowi Północnemu, a później koalicyjnej operacji Enduring Freedom.723
Aż do 2009 r. aktywność IRU oraz wspierającej Ruch Unii Islamskiego
Jihadu (UIJ) ograniczała się do akcji terrorystycznych na terytorium Pakistanu i
Afganistanu, sporadycznie dokonując ataków na granicy kirgiskiej.724 W maju 2009 r.
nastąpiła eskalacja działań islamskich bojowników w uzbeckiej części Doliny
Fergańskiej. Mudżahedini przeprowadzili samobójcze ataki na siedzibę milicji i
służb specjalnych w Chanabadzie oraz samobójczy zamach w Andiżanie. W
kolejnych miesiącach ataki miały miejsce w Kirgistanie, w miejscowościach Osz i
Dżalalabad.725 Zaobserwowano też wzmożoną aktywność islamistów we wschodnim
Tadżykistanie. We wrześniu 2010 r. bojownicy islamscy zorganizowali zasadzkę na
konwój wojskowy w Dolinie Raszt, w wyniku której zginęło od 25 (wg źródeł
oficjalnych) do 40 żołnierzy (wg mudżahedinów). Odpowiedzialność za ataka ponosi
Islamski Ruch Uzbekistanu, który w sierpniu dokonał uwolnienia 25 działaczy
powiązanych ze Zjednoczoną Opozycją Tadżyków.726
Wzrost aktywności terrorystycznych ugrupowań islamskich na terytoriach
Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu jest wynikiem odrodzenia i wzmocnienia
tego typu ugrupowań na obszarze zdestabilizowanych Iraku i Syrii, co w
konsekwencji doprowadziło do powstania PI. Szacuje się, że w ostatnich kilku latach
z baz w północnym Pakistanie przeniknęło na teren tych trzech republik od 1000 do
nawet 5000 bojowników. 727 Należy dodać, że są oni doświadczeni w taktyce
partyzanckiej i zaprawieni w walkach, jeśli więc dodatkowo dostaną wsparcie ze
strony młodych muzułmanów mogą z dużym prawdopodobieństwem stworzyć siłę
zdolną do obalania rządów.
Pojawienie się powrotnej fali islamskich bojowników w Azji Centralnej jest
bez wątpienia wynikiem skutecznych akcji antyterrorystycznych sił pakistańskich w
południowym Waziristanie. Ich odrzucenie z powrotem na terytorium Afganistanu
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jest równoznaczne ze wzrostem zagrożenia dla całej Azji Centralnej, przed czym
ostrzegał prezydent Ghani w swoim przemówieniu w amerykańskim Senacie.728
Pomimo, że obecność PI na terytorium republik ogranicza się do akcji
werbunkowej oraz brak jest śladów zorganizowanych struktur władzy, nie oznacza to,
że zagrożenie to jest odległe w czasie. PI wyznaczyło już bowiem byłego przywódcę
pakistańskich talibów Hafeza Saida Chana na swojego przedstawiciela na obszarze
Azji Centralnej, a doświadczenia z Syrii i Iraku wskazują na zaskakującą zdolność PI
do

brutalnej

eksterminacji

istniejących

i

ustanawiania

nowych

sprawnie

funkcjonujących struktur państwowych na zajętych terytoriach, włączając w to nie
istniejący na tych obszarach system opieki socjalnej. 729 Wspomniany system
organizacji państwowej, propagowany przez PI w kampanii medialnej, kreuje
atrakcyjny wizerunek nowej rzeczywistości w oczach młodych, pozbawionych
perspektyw muzułmanów z Azji Centralnej. Należy dodać, że problemy społeczne
dotykają nie tylko grupy słabo wykształconych obywateli republik, ale również lepiej
wykształconych. Również do nich, a nawet przede wszystkim do nich, adresuje więc
swój apel PI, ogłaszając nabory lekarzy, inżynierów, nauczycieli i wykształconych
przedstawicieli innych zawodów.730
Pomimo

blokady

oficjalnych

kanałów

informacyjnych

dla

celów

propagowania ideologii przez PI, duża liczba informacji propagandowych przenika
do świata zewnętrznego. Jak wynika z danych opracowanych przez brytyjski
antyekstremistyczny think-tank Quilliam Foundation tylko w okresie od 17 lipca do
15 sierpnia 2015 r. zidentyfikowano ponad 1100 ukrytych informacji opracowanych
przez PI, głównie o charakterze propagandowym. Materiały w postaci audycji
radiowych, filmów wideo, tweetów i artykułów przedstawiają wyidealizowany,
zniekształcający rzeczywistość model życia w PI. Przykładem jest choćby wizerunek
czystych szpitali, prowadzonych przez australijskich lekarzy w ramach IS Health
Service.731
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Wersja idyllicznego życia codziennego na obszarze kalifatu portretowana w
przekazach PI ma na celu pozyskanie akceptacji ze strony młodych muzułmanów,
których obecne warunki życia daleko odbiegają od zawartych w przekazie. Taką
grupę odbiorców stanowią bez wątpienia społeczeństwa republik poradzieckich w
Azji Centralnej – pozbawionych perspektyw, marginalizowanych przez społeczność
międzynarodową i własne, autorytarne władze. Kluczowym problemem jest brak
możliwości weryfikacji prawdziwości przekazu medialnego przez młodych
muzułmanów, którzy dopiero po przybyciu na terytorium PI poznają rzeczywisty
obraz życia pod rządami radykalnych islamistów. Istotnym źródłem atrakcyjności
kalifatu jest możliwość uzyskania poczucia przynależności i równoprawności, której
młodzi muzułmanie nie mają we własnych krajach.
Rzeczywisty wpływ ideologii PI i faktyczny poziom zagrożenia dla republik
Azji Centralnej nie jest jednoznacznie określony. Bez wątpienia największą
przeszkodą dla PI w ekspansji na terytorium Uzbekistanu i Tadżykistanu jest brak
zaplecza w Afganistanie. Faktem jest przenikanie agentów PI na terytorium republik,
ale akcja werbunkowa i popularność idei światowego kalifatu w społeczeństwach
jest znikoma. 732 Potwierdzają to dane brukselskiej International Crisis Group
szacujące liczbę mieszkańców republik, którzy zdecydowali się dołączyć do PI na
poziomie od 2 do 4 tys.733, przy czym ta pierwsza liczba jest uznawana za bardziej
prawdopodobną.734 Pojawiła się również opinia ekspertów Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych, że region Azji Centralnej w ogóle nie jest celem ekspansji PI, a
domniemana współpraca z IRU nie jest w istocie ani bliska, ani konstruktywna. Jako
główną przyczynę niskiego zainteresowania Azją Centralną ze strony PI wymienia
się niską atrakcyjność ekonomiczna republik, których kondycja gospodarcza i
poziom życia społeczeństw stanowiłyby raczej balast dla PI niż źródło dla jego
dalszej ekspansji.735
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Paradoksalnie, przeszkodą dla popularyzacji idei kalifatu są też autorytarne
rządy w republikach poradzieckich. Potencjalny wzrost zagrożenia ze strony
dżihadystów stał się jedną z przyczyn (choć mniej ważką, niż kwestia
nadciągającego kryzysu ekonomicznego) przyspieszonych wyborów w Uzbekistanie
i w Kazachstanie. Obie elekcje wygrali urzędujący prezydenci, co nie było
niespodzianką dla nikogo, kto zna realia polityczne w tych krajach. Głównym celem
prezydentów Karimowa i Nazarbajewa było wykreowanie na forum społeczeństwa
wizerunku stabilnego politycznie systemu władzy, z obecnym prezydentem jako
jedyną opcją polityczną zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w
trudnych czasach. W istocie ani Kazachstan, ani Uzbekistan, ani Tadżykistan nie są
w stanie samodzielnie skutecznie przeciwstawić się potencjalnej ekspansji skrajnych
islamistów, jak miało to miejsce w Syrii i Iraku. Eliminacja zagrożenia ze strony PI
będzie wymagała międzynarodowej pomocy wojskowej – rosyjskiej, amerykańskiej
czy chińskiej.
Na potwierdzenie tej tezy wystarczy przytoczyć fakt, że pomimo
wieloletnich wysiłków nie udało się całkowicie oczyścić Kotliny Fergańskiej z
bojowników islamskich, choć bez wątpienia po stronie sukcesów prezydenta
Karimowa należy wymienić eliminację z granic republiki bojowników IRU. Należy
też zwrócić uwagę, że w kwestii bezpieczeństwa sytuacji Uzbekistanu wcale nie jest
lepsza niż Tadżykistanu, pomimo większej, że armia uzbecka jest większa i lepiej
uzbrojona od tadżyckiej. Wynika to z niejednoznaczności politycznej gry prezydenta
Karimowa, który w 2012 r. porzucił OUBZ i obrał kurs prozachodni. Natomiast
Emomali Rahmon pozostaje w ścisłym sojuszu z Kremlem, co w razie
niebezpieczeństwa dla Tadżykistanu zapewne przełoży się na zwiększoną pomoc
wojskową Federacji Rosyjskiej. Polityczna wolta I. Karimowa spotkała się co
prawda z pozytywnym przyjęciem ze strony Zachodu, ale zarówno Stany
Zjednoczone, jak i UE pozostają nadal zdystansowane wobec Uzbekistanu na skutek
braku postępów w procesie demokratyzacji i przestrzegania praw człowieka.
Niemniej w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia destabilizacją ze strony
PI czy innych sił skrajnie islamskich rząd w Taszkencie może liczyć na pomoc
państw Zachodnich, które wobec takiego scenariusza bez wątpienia przymkną oczy
na formę rządów I. Karimowa.736
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W marcu 2015 r. odbyło się w Biszkeku spotkanie przedstawicieli
narodowych centrów antyterrorystycznych członków Wspólnoty Niepodległych
Państw. Przedmiotem dyskusji było potencjalne zagrożenie ze strony PI dla
bezpieczeństwa republik Azji Centralnej, zwłaszcza w kontekście rosnącego
zainteresowania ideologią radykalnego islamizmu w społeczeństwach. Głównym
celem spotkania było wypracowanie metod przeciwdziałania temu zjawisku i
kooperacji działań poszczególnych centrów.737
Kolejne spotkanie o podobnej tematyce, tym razem w gronie członków
OUBZ odbyło się we wrześniu 2015 r. w Duszanbe. Uczestniczą w spotkaniu
przywódcy Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu
dyskutowali o konieczności aktywizacji mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniu
ze strony ekspansji dżihadystów. Kluczowym rolę mają odgrywać Wspólne Siły
Szybkiego Reagowania. 738 Problem zagrożenia ze strony PI podniósł prezydent
Kirgistanu, wskazując sytuację w Afganistanie jako główne źródło zagrożenia
terroryzmem islamskim dla członków OUBZ. Prezydent Atambajew podkreślił
„ogromną liczbę przypadków rekrutacji i wyjazdów (...) obywateli w celu
przystąpienia do walki po stronie PI”.739 W odpowiedzi prezydent Putin zaznaczył w
swym przemówieniu, że „odpowiedzialność za globalne i regionalne bezpieczeństwo
wymaga od międzynarodowej społeczności połączenia sił przeciwko temu
zagrożeniu” oraz wskazał na „potrzebę odsunięcia na bok geopolitycznych ambicji,
pozostawienia za sobą tak zwanych podwójnych standardów i polityki używającej
bezpośrednio lub pośrednio indywidualnych grup terrorystycznych dla osiągnięcia
własnych oportunistycznych celów, włączając w to zmiany niepożądanych rządów i
reżimów”.740
Stanowisko prezydenta Putina wskazuje niedwuznaczne zamiary Rosji
rozgrywania

zagrożenia

fundamentalizmem

islamskim

dla

osiągnięcia

partykularnych celów przez Kreml. Aktywizacja w walce przeciwko dżihadystom z
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PI umożliwia Rosji umocnienie swojej pozycji w Azji Centralnej, jak również
odzyskanie słabnącej pozycji w Syrii, poprzez wsparcie chwiejącego się od lat, ale
jednak nie upadającego reżimu prezydenta Asada. Z punktu widzenia interesów
Kirgistanu

i

Tadżykistanu,

a

także

pośrednio

Uzbekistanu,

zwiększenie

zaangażowania rosyjskich sił na granicy z Afganistanem jest oczywiście zjawiskiem
pożądanym i korzystnym. Jednocześnie w swoim przemówieniu W. Putin zaznaczył,
że nie jest to czas na dokonywanie zmian w systemach władzy, mając bez wątpienia
na myśli dążenie Stanów Zjednoczonych do usunięcia prezydenta Syrii.741
Ustawiczne podkreślanie zagrożenia radykalizmem islamskim przez rządy
republik Azji Centralnej jest w istocie formą propagandy, mającą na celu
usankcjonowanie działań rządów autorytarnych wobec niewygodnych przeciwników
politycznych, czy stanowiących zagrożenie dla ekonomicznych interesów ich klanów
i rodzin. W konsekwencji problem faktycznego zagrożenia jest w znacznym stopniu
wyolbrzymiany. Potwierdzeniem tej tezy są choćby działania władz tadżyckich
wymierzone w Partię Renesansu Islamskiego (PRI), którą uznały za zagrażającą dla
bezpieczeństwa państwa i zakazały jej działalności, a jej członków aresztowano.742
W istocie brak jest dowodów na powiązania PRI z dżihadystami, a sama działalność
partii daleka jest od skrajnych ideologii islamskich. W istocie przyczyną radykalnej
reakcji prezydenta Rahmona był wzrost popularności PRI, która stała się wiodącą
siłą opozycyjną i w przyszłości mogła stanowić zagrożenie dla obecnej władzy. 743
Również przeprowadzona we wrześniu 2015 r. przez tadżyckie siły
bezpieczeństwa akcja przeciwko generałowi Nazarzodzie, byłemu ministrowi obrony
i jednemu z ostatnich przywódców Zjednoczonej Opozycji Tadżyckiej jest
przejawem walki o zachowanie politycznej dominacji przez prezydenta Rahmona.
Generałowi Nazarzodzie oficjalnie postawiono zarzut przeprowadzenia 4 września
ataków na posterunki policji w Vahdadzie i Duszanbe oraz przygotowania do
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zbrojnej rewolty przeciwko legalnej władzy. W istocie były minister popadł w
konflikt

z

prezydentem,

prawdopodobnie

stał

się

sprzeciwiając się
przyczyną

jego

delegalizacji
śmierci

w

PRI i
wyniku

ten fakt
akcji

sił

bezpieczeństwa.744
Choć zagrożenie ze strony radykalnych ruchów islamskich, w tym PI, dla
bezpieczeństwa republik Azji Centralnej jest bez wątpienia nadmiernie eksponowane,
to strach autokratycznych przywódców przed wzrostem ich wpływów jest
uzasadniony. Popularyzacja idei innego modelu państwa, nawet opartego na prawie
szariatu, stanowi nie mniejsze zagrożenie dla aktualnych systemów władzy niż
demokracja. Trzeba wziąć pod uwagę, że prezydenci Karimow, Nazarbajew i
Berdymuchamedow utrzymywali się i utrzymują przy władzy praktycznie od
uzyskania niepodległości. Pozycja wspomnianych prezydentów opiera się na silnym
społecznym poparciu, którego potwierdzeniem są wyniki wyborów (choć
kontestowane pod względem transparentności przez organizacje międzynarodowe).
Należy też zwrócić uwagę, że konsensus w kręgach władzy republik opiera się nie
tylko na silnej władzy jednostki, ale również tradycyjnej równowadze między
lokalnymi klanami. Struktura władzy i system obsadzania stanowisk zwłaszcza w
Uzbekistanie, Turkmenistanie i Kazachstanie jest silnie powiązany ze strukturą
rodowo-plemienną, mającą swoje korzenie w wielowiekowej tradycji.745
Jak już wspomniano, żadna z republik ani wszystkie razem nie są w stanie
zapewnić bezpieczeństwa i stabilności regionalnej bez wsparcia zewnętrznego.
Porażka amerykańskiego modelu bezpieczeństwa w Afganistanie wzmocniła pozycję
Rosji i OUBZ. Podkreślanie przez Kreml zagrożenia ze strony islamskiego
fundamentalizmu, bez wątpienia nadmiernie silne wobec faktów, ma na celu
wzmocnienie pozycji Moskwy w regionie, jako jedynego gwaranta bezpieczeństwa.
Potwierdzeniem potencjału rosyjskich sił do przeciwstawienia się zagrożenia ze
strony ISIL jest choćby nagłe (od października 2015 r.) zaangażowanie w Syrii. W
istocie, celem polityki prezydenta Putina jest w tym przypadku przede wszystkim
dążenie do przeciwstawienia się polityce Białego Domu, odwrócenie uwagi od
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wojny na Ukrainie, jak również niedopuszczenie do wzrostu wpływów
amerykańskich w regionie Azji Centralnej.746
Potwierdzeniem rosyjskiej kontrofensywy wobec amerykańskiej polityki w
regionie było wspomniane wrześniowe spotkanie członków OUBZ w sprawie
Afganistanu, choć w istocie spośród państw członkowskich tylko Tadżykistan jest
bezpośrednio narażony na ataki ze strony tego państwa. Rosja wspiera już siły
tadżyckie na granicy z Afganistanem, dostarczając sprzęt wojskowy, jak również
utrzymuje stałą obecność 201 Dywizji Zmotoryzowanej w trzech bazach: w pobliżu
Kulob, w Kurgonteppa i w Duszanbe. 747 Podtrzymywanie przez Rosję stanu
permanentnego zagrożenia inwazją fundamentalistów islamskich jest korzystne tak
dla Kremla, jak i dla przywódców republik. W pierwszym przypadku stwarza to
możliwość utrzymywania sił zbrojnych i ściślejszego powiązania republik z Moskwą,
w drugim zwiększa poparcie społeczne dla autorytarnej władzy.
Problem w tym, że oprócz Tadżykistanu, pozostałe republiki nie wykazują
otwartości na rosyjską obecność wojskową w swoich granicach. I to pomimo
propagandowego sukcesu talibów w Afganistanie, jakim było krótkotrwałe
opanowanie Kunduzu. Opanowanie miasta było największym sukcesem Talibów od
2001 r., co zaniepokoiło przywódców republik Azji Centralnej, ale też skłoniło
Amerykanów do rozważenia zasadności dalszego planowego ograniczania obecności
wojskowej z 9800 do 1000 w Kabulu (w całym Afganistanie ma pozostać 5500
żołnierzy do 2017 r.).748 Jak dotąd, przywódcy Turkmenistanu i Uzbekistanu starają
się jednak zapewnić bezpieczeństwo swoich granic we własnym zakresie. Takie
wnioski nasuwają się po spotkaniu prezydentów Berdymuchamedowa i Karimowa w
Taszkencie 7 października 2015 r., którego celem było omówienie sytuacji w
Afganistanie i wynikających z niej potencjalnych zagrożeń. 749 Choć ustalenia
poczynione przez obu prezydentów nie zostały podane do wiadomości publicznej, to
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znamienny jest brak oficjalnego odniesienia do potencjalnej roli Rosji i OUBZ w
kwestii regionalnego bezpieczeństwa.750
Zdystansowana postawa prezydenta Karimowa skłoniła Kreml do wysłania
z oficjalną wizytą do Taszkentu wiceministra obrony FR Anatolija Antonowa, której
celem było nakłonienie przywódcy Uzbekistanu do nawiązania współpracy z Rosją
w sferze militarnej i bezpieczeństwa. 751 Warte podkreślenia jest unikanie przez
stronę rosyjską eksponowania roli OUBZ, z którego Uzbekistan wystąpił w 2012
roku. Na spotkaniu z ministrem obrony Uzbekistanu, generałem-pułkownikiem
Abdulem Bardijewem, w dniu 8 października 2015 r. Antonow przekonywał do
poparcia rosyjskiej inicjatywy wzmocnienia współpracy w sferze obronnej w ramach
SOW.

752

Wsparcie

Uzbekistanu

dla

rosyjskiego

projektu

bezpieczeństwa

uwiarygodniłoby rolę Moskwy jako jedynego gwaranta stabilności regionalnej i
zarazem ułatwiło uznanie Azji Centralnej za rosyjską strefę wpływów przez Chiny i
Zachód.
Odpowiedzią na wzmożoną rosyjską aktywność polityczną w regionie była
wizyta sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego w dniach 31 października–3 listopada
2015 r. Kerry odwiedził wszystkie pięć republik oraz wziął udział w spotkaniu
ministrów spraw zagranicznych w formacie C5+1. 753 Spotkanie z przywódcami
pięciu republik w Samarkandzie754, będące pierwszą wizytą przedstawiciela USA w
Azji Centralnej od czasu zamknięcia bazy Manas w Kirgistanie, zdaje się kończyć
okres braku zainteresowania tym regionem przez amerykańską administrację. Celem
Białego Domu było bez wątpienia zasygnalizowanie wsparcia dla suwerenności
republik w kontekście rosyjskiej polityki odbudowy i wzmacniania wpływów na
terytoriach poradzieckich, jak również włączenie ich w proces stabilizacji
Afganistanu. Z punktu widzenia interesów republik ta wizyta była bardzo korzystna,
bowiem stanowiła przeciwwagę dla rosyjskich prób zwiększania wpływów w
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regionie w oparciu o eksponowane zagrożenie ze strony islamskich bojowników.
Dodatkowo

usztywniła

postawę

Uzbekistanu

wobec

rosyjskiej

propozycji

zacieśnienia współpracy wojskowej, bowiem Stany Zjednoczone dostarczyły
republice 328 pojazdów opancerzonych typu MRAP.755
Amerykańska wizja Wielkiej Azji Centralnej, ze stabilnym Afganistanem
włącznie, jest wymierzona w rosyjską politykę utrzymania w regionie wyłącznej
strefy wpływów. Również chińska koncepcja ekonomicznego Pasa Jedwabnego
Szlaku stoi w opozycji do rosyjskich planów rozwoju Unii Eurazjatyckiej. Nie jest to
chyba jednak równoznaczne z powrotem do Nowej Wielkiej Gry między USA, Rosją
i Chinami, niemniej stanowi kolejny przykład znaczenia Azji Centralnej w
rozgrywce wielkich mocarstw. 756 Amerykanie będą raczej dążyć do podtrzymania
wizerunku hegemona w sferze światowego bezpieczeństwa, który mocno ucierpiał
na skutek nieudanych interwencji w Iraku i w Afganistanie. Z kolei Rosja
wykorzystuje ten fakt, jak również zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego do
odzyskania swojej wielkomocarstwowej pozycji w regionie i odbudowy pozycji
kluczowego gracza w systemie światowego bezpieczeństwa. Dla Kremla
narzędziami realizacji swoich celów są bez wątpienia OUBZ i UEA, choć można
prognozować, że bez wsparcia Chin będzie to co najmniej bardzo trudne. Kluczową
przeszkodą dla amerykańskiej polityki bezpieczeństwa w regionie może być raczej
wzmocnienie roli SOW, a zwłaszcza RSA. Struktura Antyterrorystyczna ma bowiem
uprzywilejowaną pozycję – jej transnarodowa działalność jest akceptowana i
wspierana przez wszystkie republiki członkowskie oraz Chiny.757
2. Azja Centralna wobec problemów i wyzwań społecznych
Rozważania o sytuacji wewnętrznej republik Azji Centralnej trudno prowadzić bez
odniesienia do sytuacji społeczeństw. Dotyczy to zarówno problematyki relacji z
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władzą i relacji etnicznych, jak również sytuacji ekonomicznej. 758 Poruszenie tych
zagadnień jest konieczne z uwagi na fakt, że stanowią one źródło potencjalnej
niestabilności wewnętrznej i popularności ruchu religijnego fundamentalizmu.
Od uzyskania niepodległości po rozpadzie ZSRR republiki Azji Centralnej
tylko pozornie wypracowały model władzy zbliżony do demokratycznego w ujęciu
europejskim i amerykańskim. Najdalej idące reformy istniejącego i kultywowanego
od wieków systemu autorytarnego przeprowadził Kirgistan, którego system jest
najbliższy ideom demokratycznym. Na końcu listy państw regionu Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej opracowanej przez Bertelsmann Stiftung’s
Transformation Index i publikowanej przez Next Generation Democracy znajdują się
niezmiennie Turkmenistan i Uzbekistan.759
Autorytarny system władzy cechuje się relatywnie niską skutecznością
realizacji reform gospodarczych i silnymi patologiami, jak korupcja czy nepotyzm.
Czynniki te stanowią przeszkodę dla dynamiki podnoszenia stopy życiowej
społeczeństwa, jak również znajdują swoje negatywne odzwierciedlenie w
cyklicznych napięciach na tle etnicznym.
Szczególnie mocno problemy społeczne nabrzmiewają w Kazachstanie
(również w Uzbekistanie). Pogłębianie się niepokojów społecznych wynika
zwłaszcza z pogarszających się wyników gospodarki, której kondycja zależy od
światowych cen surowców naturalnych. Póki co, władza stara się odwrócić uwagę od
bieżącej sytuacji i czarnych chmur zbierających się na horyzoncie gospodarczym,
wzmacniając postawy nacjonalistyczne oraz wyolbrzymiając zagrożenie ze strony
fundamentalistów islamskich. 760 Na tym tle prezydent zarządził przedterminowe
wybory, które oczywiście wygrał z przytłaczającą przewagą nad konkurentami.
Niemniej, władza nadal stoi przed nabrzmiewającym problemem poprawy sytuacji
społecznej. N. Nazarbajew ma świadomość, że brak rozładowania społecznego
niepokoju stanowi realną groźbę wystąpień przeciwko jego władzy, a nawet może
skutkować powtórką ukraińskiego Majdanu.761
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Faktem jest, że stopa życiowa Kazachów uległa znaczącej poprawie:
dochód PKB per capita wzrósł z 1 647 USD w 1991 r. do 13 172 USD w roku
2013. 762 Trudno się więc dziwić tak wysokiemu poparciu dla prezydenta, choć
należy zauważyć, że oczywiście nie wszyscy skorzystali na przemianach
gospodarczych.763
Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa stopniowej zmianie ulega
model życia i system wartości. Młodzi Kazachowie szybko przyswajają europejski
model życia, a wraz z nim nowy system wartości. Kultywowany przez starsze
pokolenie (zwłaszcza w konserwatywnych regionach rolniczych) model życia
nomadycznego i powiązanych z nim wartości powoli odchodzi do przeszłości.
Zmiany społeczne wnoszą zwłaszcza Kazachowie, którzy kształcili się w Europie, co
z jednej strony stanowi pozytywny aspekt rządów N. Nazarbajewa, bowiem
wymusza kontynuacje proeuropejskiego kursu w polityce społecznej, ale z drugiej
jest zagrożeniem dla trwałości autorytarnego modelu władzy.764
Znaczący wzrost gospodarczy, a co za tym idzie stopy życiowej
społeczeństwa w Kazachstanie, jest jednak dość kruchy. Głównym mankamentem
kazachskiej gospodarki jest niski poziom dywersyfikacji – nadal podstawowym
źródłem przychodów budżetowych i wytwarzania PKB pozostają surowce
energetyczne. Wobec spadku cen ropy naftowej, produktu który stanowi 70%
eksportu republiki (2014 r.) i obniżenia dochodów z tytułu ceł (unia celna w ramach
UEA), władze stanęły przed poważnym problemem deficytu budżetowego –
dochody były mniejsze od zakładanych o 22%. 765 Sytuacja na światowym rynku
surowców energetycznych nie kształtuje się optymistycznie dla Kazachstanu. Cena
ropy na poziomie 50 USD za baryłkę może się utrzymać w średnim, a nawet długim
okresie, co bez wątpienia przełoży się na dalszą dewaluację tenga, czyli spadek siły
nabywczej gospodarstw domowych. 766 Obecna sytuacja gospodarcza Kazachstanu
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Wg danych oficjalnych w 1993 r. PKB per capita wyniosło niecałe 700 USD, natomiast w 2011 r.
osiągnął poziom 11 356.6 USD. Źródło: National Accounts of the Republic of Kazakhstan. 20072011 Statistical Compendium, Agency on statistics of the Republic of Kazakhstan, Astana 2013, s.
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Ibidem.
Przychody z eksportu spadły o 6.7%, a wielkość importu o 13.6%, co przełożyło się na mniejsze
wpływy z podatków i ceł. Źródło: K. Voronina, Kazakhstan Experienced 4.3% GDP Growth in
2014, „The Astana Times”, astanatimes.com/2015/01/kazakhstan-experienced-4-3-gdp-growth2014/ [dostęp: 28.01.2016].
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nie potwierdza optymizmu prezydenta Nazarbajewa i premiera Masimowa, którzy
podczas VII Forum Ekonomicznego w Astanie w 2014 r. propagowali plan rozwoju
gospodarczego do 2015 r., w którym to roku republika miała uzyskać 30 miejsce
wśród najpotężniejszych gospodarczo państw świata.767
Źródłem gospodarczego skoku miałyby być inwestycje zagraniczne. Pod
tym względem wyraźnie widać kopiowanie przez prezydenta Nazarbajewa wzorca
chińskiego

rozwoju

ekonomicznego.

W

celu

podniesienia

atrakcyjności

inwestycyjnej Kazachstanu rząd przygotował szereg benefitów – 10-letnie
zwolnienia z podatku dochodowego, od gruntów i nieruchomości, a także system
zwolnień celnych. Najdalej idącym elementem zachęt dla inwestorów jest gwarancja
30-procentowego

cashback

ze

zrealizowanych

inwestycji.

To

skutkowało

faktycznym wzrostem BIZ, których poziom na koniec 2013 r. szacowany był na 14
mld USD. Dzięki tym posunięciom Kazachstan osiągnął w 2013 r. wzrost
gospodarczy na poziomie 6%, a bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu
5.4%.768
Pomimo oficjalnej propagandy sukcesu gospodarczego (potwierdzają to
wskaźniki PKB per capita) Kazachstan wciąż stoi w obliczu problemów społecznych.
Przykładem społecznych oczekiwań jest choćby protest w Żangaözen w 2012 r.,
brutalnie stłumiony przez policję. Reakcja władz lokalnych na protest strajkujących
od miesięcy pracowników rafinerii była co najmniej nadmiernie gwałtowna, co zdaje
się świadczyć o lęku przed rozprzestrzenieniem się rozruchów na cały kraj. 769
Problem braku komunikacji między władzą a społeczeństwem, jak również
przejawów stopniowej demokratyzacji życia politycznego wraz ze wzrostem
zamożności społeczeństwa jest kluczowym wyzwaniem dla władz w Kazachstanie i
Uzbekistanie. Przywódcy obu republik w największym stopniu obawiają się ruchu
społecznego

skonsolidowanego

pod

demokratycznymi

hasłami,

na

wzór

ukraińskiego Majdanu, który mógłby doprowadzić do upadku ich autorytarne rządy.
Drugim źródłem lęku jest natomiast centralnoazjatycka wersja „arabskiej wiosny”,
która zniszczyła reżimy w Afryce Północnej i doprowadziła do destabilizacji tego
regionu.
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Zagrożenie społecznymi niepokojami jest jak najbardziej uzasadnione w
przypadku Kazachstanu, którego społeczeństwo cieszy się relatywnie wysokim
zakresem swobód obywatelskich, w tym zinternacjonalizowanym systemem wyższej
edukacji. Dzięki programowi Bolaszak (Przyszłość), uruchomionemu w 1993 r.,
kazachscy studenci mogą korzystać z funduszy naukowych na pokrycie kosztów
studiów zagranicznych. Warto też podkreślić, że Kazachstan jest jedynym krajem
regionu, który ratyfikował w 2010 r. Kartę Bolońską i Proces Boloński, określający
zasady porównywalności stopni i tytułów naukowych oraz procesu nostryfikacji.770
Konsekwencją coraz szerszego dostępu studentów z Kazachstanu do uczelni
zagranicznych (głównie europejskich) jest m.in. poznawanie i przyswajanie zasad
panujących

w

demokratycznych

państwach,

zwłaszcza

w

sferze

swobód

obywatelskich, a następnie ich upowszechnianie na gruncie lokalnym (krajowym).
Wykształcona za granicą część społeczeństwa dostrzega więc różnice w rozwoju
kazachskiego społeczeństwa a europejskich społeczeństw obywatelskich, co w
konsekwencji prowadzi do wzrostu poczucia deprywacji politycznej i potrzeby
zmian.
Rozwój gospodarczy Kazachstanu przyniósł wzrost atrakcyjności republiki
dla migracji zarobkowych. O atrakcyjności Kazachstanu przesądza też jego bliskość
względem pozostałych republik Azji Centralnej, jak również relatywnie niski poziom
ksenofobicznego nacjonalizmu, który jest coraz silniej obecny w społeczeństwie
rosyjskim. O ile obecność nielegalnych pracowników z Kirgistanu i Tadżykistanu nie
jest zaskoczeniem, to już rosnąca populacja Uzbeków (wg oficjalnych danych z 12.8
do 24.6 tys. w latach 2000-2002) oraz reemigracja z terenu Rosji zapewne tak.
Łącznie szacuje się, że tylko w regionie południowym liczba sezonowych
imigrantów wynosi ok. 200 tysięcy.771
Drugą republiką borykającą się z problemem społecznym jest najludniejszy
w Azji Centralnej Uzbekistan. W odróżnieniu od Kazachstanu dla prezydenta
Karimowa najważniejszą kwestią było zabezpieczenie państwa przed wpływami
fundamentalistów, z którymi kraj boryka się praktycznie od odzyskania
niepodległości. Choć wpływy talibów są w zasadzie ograniczone do Kotliny
Fergańskiej, to w przypadku rozruchów na tle społecznym w innych częściach
770
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R. Abazov, Internationalizing Kazakhstan's education system: challenges ahead?, „Central AsiaCaucasus
Analyst”,
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republiki ich aktywizacja może stanowić realne zagrożenia dla integralności państwa.
Również w tym przypadku prezydent ogłosił wcześniejsze wybory, których celem
było pokazanie jedności społeczeństwa pod jego przywództwem. 772 Zamiar się
powiódł i 29 marca 2015 r. I. Karimow ponownie został prezydentem z poparciem
przekraczającym 90%.

773

Oczywiście problemy społeczne nadal czekają na

rozwiązanie.
Uzbekistan, pomimo relatywnie zaawansowanego rozwoju gospodarczego,
nadal boryka się z problemem migracji zarobkowych (do Rosji i Kazachstanu), przy
czym pod względem liczebności to właśnie Uzbekowie stanowią największą grupę
migrantów zarobkowych.774 Szacuje się, że migranci zarobkowi generują ok. 12%
uzbeckiego PKB. 775 Przyczyną polaryzacji między rozwojem ekonomicznym a
społecznym jest przede wszystkim brak reform, które w różnym stopniu zostały
zrealizowane w pozostałych republikach. Unikając potencjalnych kosztów
społecznych we wczesnym etapie reorganizacji życia społeczno-gospodarczego,
Uzbekistan stanął w obliczu rosnącego bezrobocia i migracji zarobkowych. 776
Zaskakującym

zjawiskiem

jest

migracja zarobkowa kobiet

uzbeckich do

przygranicznych obszarów Kirgistanu (Osz), gdzie zatrudniają się jako prostytutki.
Szacuje się, że silnie rozwiniętej branży usług seksualnych Uzbeczki stanowią
prawie 30%, przy czym zwyczajowe jest zmuszanie ich do prostytucji. Tylko
nieliczne przybywają do Osz, wiedząc na jaki charakter pracy się decydują.777
Głównym obszarem migracji zarobkowych Uzbeków pozostaje Rosja,
pomimo dość chłodnych relacji wzajemnych, u podłoża których leży porzucenie
przez Uzbekistan członkostwa w OUBZ oraz niechętna postawa wobec UEA. Rosja
stara się jednak nie zaogniać sytuacji, a wręcz przeciwnie ocieplać relacje poprzez
pokazanie gotowości do wypracowania wspólnego stanowiska w różnych obszarach.
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A. Pyatobratova, Uzbek women account for one third of all hookers in the Kyrgyz city of Osh,
„Ferghana News Information Agency”, enews.fergananews.com/article.php?id=1522 [dostęp:
11.06.2014].

245

Jednym z takich obszarów jest sytuacja migrantów zarobkowych. Trwające
międzyrządowe prace nad wypracowaniem porozumienia w sprawie uproszczenia
procedur pozwalających na uzyskanie pozwolenia na pracę w Rosji już na terytorium
Uzbekistanu, jak również uregulowania spraw związanych z ubezpieczeniem, płacą i
akomodacją. Choć problem wykorzystywania i nierównoprawnego traktowania
uzbeckich pracowników w Rosji został poruszony oficjalnie na spotkaniu rzecznika
rządu Federacji Rosyjskiej Valentina Matviyenki z prezydentem Karimowem w
listopadzie 2013 r.778 nadal jednak brak jest formalnych rozwiązań. Na przeszkodzie
stoją nie tylko kwestie formalne, ale również niechęć rosyjskich pracodawców do
legalizacji zatrudnienia migrantów, głównie na skutek niekorzystnej polityki
podatkowej Rosji i dążenia do minimalizacji kosztów pracowniczych poprzez
zaniżanie stawek wynagrodzenia. Funkcjonujący obecnie rządowy program
zatrudnienia nie spełnia swojego zadania,

przede wszystkim

z

powodu

skomplikowanych i długotrwałych formalności oraz konieczności uiszczania przez
Uzbeków opłat wstępnych. W konsekwencji, wg oficjalnych danych organizacji
Migration 21st Century legalne z programu rządowego skorzystało w 2014 r.
zaledwie 64 pracowników.779
Z jeszcze poważniejszymi wyzwaniami społecznymi borykają się
najuboższe republiki Azji Centralnej – Kirgistan i Tadżykistan. Dla sytuacji
finansowej obu republik wpływy z przekazów pieniężnych migrantów mają ogromne
znaczenie – do 2008 r. stanowiły ekwiwalent 27% kirgiskiego PKB i 49% PKB
Tadżykistanu. Ponadto tylko w latach 2006-2008 wartość przekazów Kirgizów
wzrosła z równowartości 481 mln USD do 1.2 mld USD, a w przypadku
Tadżykistanu z 1 do 2.6 mld USD w analogicznym okresie. Należy też wspomnieć,
że wpływy z przekazów pozwalały na sfinansowanie 70% tadżyckiego deficytu
handlowego.780
Rządzący w Tadżykistanie prezydent Emomali Rahmon nie ma do
dyspozycji bogatych złóż surowców, jak Kazachstan czy Uzbekistan, aby dochody z
nich wykorzystać na rozwój gospodarczy, ale też pozostając u władzy po wojnie
778
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domowej w latach 90. nie zrobił praktycznie nic, by dokonać transformacji
gospodarczej. Władza prezydenta Rahmona nie jest tak silna, jak I. Karimowa czy N.
Nazarbajewa i opiera się głównie na wykreowanej przez niego sieci powiązań
nieformalnych zależności oraz rozwiązaniach legislacyjnych ograniczających rolę
parlamentu i działalność partii opozycyjnych. Jednak ciągłe zagrożenie ze strony
fundamentalistów islamskich (talibów i PI) oraz wrzenie społeczne mogą przyczynić
się do kolejnej wojny domowej i pozbawienia prezydenta władzy.781
Pod względem polityki społecznej Tadżykistan cechuje się brakiem
rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji życiowej społeczeństwa

782

,

przyczyniając się w ten sposób do wzrostu aktywności migracyjnej Tadżyków
praktycznie od chwili uzyskania niepodległości 783 . Ta aktywność przejawia się
zwłaszcza w masowej migracji zarobkowej, której rozmiary już pod koniec lat 90.
szacowane były od 900 tys. do 1.5 mln osób, co stanowiło od 15 do 25% populacji
republiki.784 W praktyce oznacza to, że co najmniej połowa ludności Tadżykistanu
utrzymuje się z pracy migrantów. W konsekwencji republika zajmuje niechlubną
pozycje światowego lidera w dziedzinie uzależnienia gospodarki od dochodów
migrantów zarobkowych – szacuje się, że przychody z tego tytułu generują od
rozpadu ZSRR ok. 50% PKB.785 Bank Światowy oszacował, że za rok 2012 wielkość
przekazów pieniężnych, które wpłynęły na terytorium republiki wyniosła 3.3 mld
USD, co stanowiło prawie połowę PKB obliczonego na 6.9 mld USD. 786 Do tej
kwoty należy też doliczyć środki pieniężne przywożone bezpośrednio przez
migrantów, nie zgłaszane do właściwych urzędów, ale również trafiające do obrotu i
mające swój udział w generowaniu PKB. Kwoty te mogą stanowić nawet 50%
wszystkich środków napływających do kraju, bowiem oficjalne dane Rosyjskich
Służb Imigracyjnych podają liczbę zarejestrowanych Tadżyków w wieku 18-29 lat
na prawie pół miliona. Choć jest to najliczniejsza grupa migrantów, to całą populację
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pracujących w Rosji obywateli Tadżykistanu oszacowano na co najmniej 1 mln.787
Prawie połowa Tadżyków znajduje zatrudnienie w budownictwie, ok. 30% trudni się
handlem wahadłowym, po 6% pracuje w rolnictwie i w przemyśle wydobywczym, a
tylko 3% stanowią prace wymagające wysokich kwalifikacji np. edukacja, medycyna.
Brak perspektyw i stagnacja gospodarcza Tadżykistanu sprawia, że ponad połowa
migrantów zarobkowych pozostaje w Rosji co najmniej 6 miesięcy, a 22% ponad
rok.788
Pomimo stałego, obustronnego dążenia do uregulowania warunków
zatrudnienia i pracy migrantów na terytorium Rosji, wciąż dochodzi do śmiertelnych
wypadków w miejscu pracy. Dodatkowo narastającym problemem staje się rosyjski
nacjonalizm, cechujący się wzrostem ksenofobii i agresji, której ofiarami padają
przede wszystkim przybysze z Azji Centralnej i Kaukazu. Dane tadżyckiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazują, że w 2012 r. zginęło w Rosji 1055
migrantów, co oznacza wzrost o 171 ofiar w stosunku do roku poprzedniego. Wśród
głównych przyczyn wymieniane są ataki rasistowskie i brutalność policji,
niewłaściwe warunki pracy oraz niebezpieczne warunki zakwaterowania.789
Tak wysoki poziom uzależnienia sytuacji gospodarczej i społecznej kraju od
pracowników sezonowych, głównie w Rosji, oznacza wysoką podatność polityki
zagranicznej na wpływy Kremla (o czym dalej w tym punkcie). Wybór Rosji jako
głównego kierunku migracji jest w spowodowany nie tylko powszechnością języka
rosyjskiego, ale również porozumieniem międzyrządowym z 16 października 2004 r.
regulującym aktywność zawodową obywateli obu państw na terytorium strony
drugiej. Porozumienie to zostało w lutym 2013 r. odnowione 790 i poszerzone o
poprawki, m.in. wydłużające ważność prawa do pracy dla migrantów z jednego do
trzech lat. Dodatkowo strona rosyjska zobowiązała się do wprowadzenia specjalnych
preferencji dla Tadżyków ubiegających się o pracę na terytorium Rosji oraz
wydłużyła czas pozostawania bez rejestracji z 7 do 15 dni. W zamian za to ustępstwo
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prezydent Rahmon zgodził się na przedłużenie wojskowej obecności Rosjan na
terytorium republiki do 2042 r. i korzystanie z baz bez jakichkolwiek opłat.791
Należy również wspomnieć, że część Tadżyków, na skalę niespotykaną
wśród innych nacji Azji Centralnej, podejmuje pracę w państwach, w których religia
islamska ma bardzo silny wpływ na władzę i życie społeczne (m.in. Iran, Arabia
Saudyjska). Konsekwencją tego zjawiska, w zestawieniu z bezpośrednim
zagrożeniem ze strony talibów i ISIL, może być zaszczepienie i popularyzacja
wzorców społecznych, propagowanych przez fundamentalistów islamskich.

792

Konsekwencją tego zjawiska jest ryzyko wzrostu nastrojów skrajnie islamskich, co
mogłoby doprowadzić do załamania istniejącego porządku politycznego w państwie.
Prezydentowi Rahmonowi zagrożenie to wydawało się na tyle realne i bliskie, że już
w 2007 r. zainicjował proces represyjnego ograniczania wpływów religijnych w
państwie. Działania tadżyckiej administracji polegające na zamykaniu tych
meczetów, które nie przeszły ponownej procedury rejestracji czy uzależnienie
wydania zgody dla działalności imamów od zdania egzaminu państwowego, zostały
uznane przez przywódców islamskiej opozycji jako przejaw ograniczania wolności
wyznania. 793 Ofensywa prezydenta ma na celu nie tylko utrzymanie kontroli nad
potencjalnie

niebezpiecznymi

dla

porządku

prawno-politycznego

ruchami

islamskimi w kraju, ale również ograniczenie działań opozycji.
Sytuacja społeczeństwa w Kirgistanie jest ekonomicznie najtrudniejsza,
choć cieszy się ono bodaj największym zakresem swobód obywatelskich. Dla
zobrazowania sytuacji ekonomicznej Kirgistanu i Kirgizów należy wspomnieć, że
ponad 30% PKB 794 jest generowane przez emigrantów zarobkowych w Rosji i w
Kazachstanie.795 O bardzo trudnej sytuacji życiowej większości Kirgizów świadczy
choćby silna polaryzacja między wynagrodzeniami a kosztami życia – oficjalna
minimalna pensja miesięczna w 2008 r. była określona na poziomie 340 somów (ok.
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Sogłaszenije mieżdu Prawitielstwom Rossijskoj Fiedieracyi i Prawitielstwom Riespubliki
Tadżykistan o sostawie i organizacyonno-sztatnoj strukturie rossijskoj wojennoj bazy na tierritorii
Riespubliki Tadżykistan, „Eliektronnyj Fond”, docs.cntd.ru/document/901915133 [dostęp:
13.02.2016].
K. Strachota, Tadżykistan: czas...op.cit., s. 23-24.
Prezydent Tadżykistanu...op.cit., s. 18-19.
Na początku XXI w. przekazy pieniężne stanowiły zaledwie 1.9% PKB, a w 2005 r. ich udział
wzrósł do poziomu 13.6% PKB, a maklsymalny udział szacowany na 50-60% PKB osiągnęły
podczas boomu budowlanego w Rosji przed globalnym kryzysem ekonomicznym w 2008 r.
Źródło: E. Marat, Labor Migration...op.cit., s. 14.
R. Gortat, (Nie)podległy Kirgistan, „Nowa Europa Wschodnia”, www.new.org.pl/ 2293,post.html
[dostęp: 07.08.2015].
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6.45 USD), podczas gdy tzw. podstawowy koszyk dóbr obliczono na 3 354 somy
(63.65 USD) miesięcznie. Szacunki z 2010 r. wskazywały na silne rozwarstwienie
socjalne pod względem zamożności, przy czym 43% populacji Kirgizów żyło
poniżej granicy biedy, a bezrobocie sięgało 18%.796 Pomimo trudnych warunków na
rynku pracy większość, w odróżnieniu od sąsiadów z Tadżykistanu większość
Kirgizów wyjeżdża do pracy sezonowo, na zimę wracając do kraju. W Kirgistanie
ścierają się dwa przeciwstawne poglądy dotyczące migracji. Zwolennicy migracji
zarobkowej twierdzą, że państwo powinno zrobić wszystko, by zapobiegać
powrotom i zahamowaniu fali migracji, która podtrzymuje stabilność gospodarczą i
społeczną kraju. Przeciwnicy z kolei argumentują, że procesy migracyjne
doprowadzają do degradacji społeczeństwa, utraty najbardziej wartościowych
jednostek społecznych.797
Szacunki dotyczące liczby sezonowych migrantów zarobkowych z
Kirgistanu są bardzo rozbieżne i wahają się 600 tysięcy do ponad miliona. Według
oficjalnych danych oddziału Międzynarodowej Organizacji Migracyjnej w Biszkeku
liczba Tadżyków wyjeżdżających do pracy w Rosji i w Kazachstanie wyniosła w
2009 r. 300 tysięcy osób, z których ponad połowa posiadała rosyjski paszport.798
Przystąpienie Kirgistanu do Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
(EaWG) w grudniu 2014 r. spotkało się ze społecznym entuzjazmem, wynikającym z
nadziei na rozwój gospodarczy, a po części z tradycyjnego silnego prorosyjskiego
nastawienia społeczeństwa. Dość szybko jednak przyszło rozczarowanie, bowiem
zamiast potencjalnych rosyjskich inwestycji, nowe regulacje w ramach EaWG
skutkowały wzrostem cen. Kirgistan samodzielnie nie jest w stanie dokonać
restrukturyzacji gospodarki i zwiększyć dynamikę jej rozwoju. Tymczasem
pogrążona w kryzysie Rosja ogranicza inwestycje, czego przykładem jest
postępowanie Gazpromu, uwikłanego w spór prawny z UE i kosztowny kontrakt z
Chinami. W kwietniu 2014 r. rosyjski koncern otrzymał za symbolicznego 1 dolara
zarząd nad kirgiskimi sieciami przesyłowymi w zamian za ich modernizację i
inwestycje na łączną kwotę 20 mld rubli w ciągu pięciu lat. 799 Choć upłynął już
ponad rok od przyjęcia na siebie tego zobowiązania Gazprom wyraźnie unika
796
797
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M. Caster, Revisiting Kyrgyzstan’s...op.cit.
E. Marat, Labor Migration...op.cit., s. 14.
Ibidem, s. 14.
Gazprom buys out Kyrgyzgaz for $1, „Russia Today”, www.rt.com/business/gazprom-kyrgyzgazbuys-out-580/ [dostęp: 11.08.2015].
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realizacji

inwestycji.

Dodatkowo

brak

środków

na

realizację

procesu

dostosowawczego do wymogów EaWG – z przyznanych 120 mln USD na ten cel
Kirgistan otrzymał zaledwie 35 mln. Dopełnieniem miary nieszczęść jest
pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Rosji na skutek długotrwałego utrzymywania
się niskich cen na surowce energetyczne oraz sankcje gospodarcze nałożone przez
państwa zachodnie po siłowej aneksji Krymu. Skutkuje to bowiem utratą pracy
zarobkowej przez kirgiskich emigrantów, co z kolei przekłada się na pauperyzację
społeczną i znaczący ubytek wpływów budżetowych.800
Względnie

najstabilniejszą

w

obszarze

społecznym

republiką

jest

Turkmenistan. Pozostający u władzy od odzyskania niepodległości prezydent
Berdymuchamedow rządzi krajem w sposób autorytarny: wykreował kult jednostki,
kontroluje wszystkie środki masowego przekazu, a istniejący pluralizm polityczny
podlega prezydenckiej reglamentacji.801
Pod względem gospodarczym Turkmenistan dokonał w pierwszej dekadzie
XXI w. znaczącego postępu. Oczywiście głównie dzięki bogatym złożom gazu. Do
2009 r. sprzedaż gazu była w zasadzie pod całkowitą kontrolą Rosji, do której
należała cała sieć przesyłowa. Sytuacja zaczęła się szybko zmieniać wraz z
chińskimi inwestycjami i obecnie republika jest w znacznym stopniu niezależna od
rosyjskiego systemu rurociągów.802 Niemniej, podobnie jak inne państwa finansujące
swój rozwój głównie ze sprzedaży surowców energetycznych, Turkmenistan stanął
w obliczu poważnego kryzysu budżetowego. Na utrzymujący się niski poziom cen
nałożyły się też ograniczenia w imporcie przez głównych partnerów – Rosję (24%
udział w imporcie) i Chiny (52%). Sytuację ratuje nieco eksport energii elektrycznej,
ale pełna realizacja planów produkcyjnych i docelowego poziomu eksportu jest
zakładana dopiero na 2030 rok.803
Choć politycznie Turkmenistan nadal pozostaje państwem rządzonym
autorytarnie, to wartym odnotowania jest fakt zainicjowania procesu przemian
ekonomiczno-społecznych, czyli tzw. socjopolitycznej transformacji. Głównym
kierunkiem przemian jest stopniowa prywatyzacja kluczowych gałęzi gospodarki
(energetyka, transport, komunikacja). Zmiany objęły też system szkolnictwa, prawa
800
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R. Gortat, (Nie)podległy...op.cit.
A. Jarosiewicz, J. Lang, Turkmenistan patrzy na Zachód, „Ośrodek Studiów Wschodnich”,
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-04-01/turkmenistan-patrzy-na-zachod
[dostęp:
03.04.2015].
N. Contessi, Is Turkmenistan...op.cit.
Ibidem.
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karnego i systemu podatkowego. 804 W obszarach bezpośrednio pozwiązanych z
życiem społecznym systemem reform objęto z jednej strony redukcję subsydiów dla
gospodarstw domowych, a z drugiej poszerzeniem zakresu swobód obywatelskich i
przestrzegania praw człowieka. W istocie wg raportu Human Right Watch problem
przestrzegania praw człowieka, swobody religijnej czy wyrażania poglądów
politycznych

nie

doczekały

się

zmian.

Również

tworzenie

organizacji

pozarządowych (NGO), których działalność mogłaby stać w opozycji wobec władzy
jest praktycznie niemożliwe. Jedną z metod kontroli nad zakładaniem NGO jest
obowiązek rejestracji każdego grantu zagranicznego oraz zgoda co najmniej pięciu
rządowych prawników

na założenie organizacji. Dodatkowym

warunkiem

funkcjonowania NGO jest uznanie przez rząd jego działalności, jako „pożądanej”.805
Poważnym problemem społecznym w regionie jest faktyczny brak
akceptacji mniejszości etnicznych. Zjawisko to nie dotyczy wyłącznie obszaru
azjatyckich republik poradzieckich, ale również Rosji. Dla ubogich rodzin w
Kirgistanie czy Tadżykistanie, praca w Rosji jest często jedynym źródłem dochodów
i, jak wcześniej wspomniano, znacznym wpływem do budżetu narodowego.
W związku z rosnącymi w Rosji nastrojami nacjonalistycznymi,
podsycanymi polityczną grą W. Putina, dochodzi do ataków na emigrantów
zarobkowych z republik azjatyckich. W październiku 2013 r. w Moskwie nastąpił
bardzo silny wybuch rosyjskiej ksenofobii, który zakończył się pogromem
imigrantów z Azji Centralnej i z Kaukazu. Ataki w różnych dzielnicach Moskwy, w
których wzięło udział od 1500 do 3000 młodych Rosjan nie są zdarzeniem
incydentalnym. Do podobnych ataków, choć na mniejszą skalę dochodzi w różnych
miastach europejskiej części Rosji. Warto dodać, że policyjne obławy na sprawców
zajść, kończą się z reguły masowymi deportacjami złapanych „przy okazji”
nielegalnych imigrantów.806
Warto wspomnieć, że w marcu 2013 r. Rosja wykorzystywała groźbę
deportacji tadżyckich imigrantów zarobkowych jako element przetargowy w grze
przeciwko prezydentowi Tadżykistanu E. Rahmonowi, niechętnemu wpływom
804
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Turkmenistan 2014 Human Rights Report, Embassy of the United States, turkmenistan.usembassy.
gov/hrr.html [dostęp: 07.04.2015].
World Report 2014: Turkmenistan, Human Rights Watch, www.hrw.org/world-report/2014/
country-chapters/turkmenistan [dostęp: 10.01.2015].
T. Zawisko, Pogromy, obozy koncentracyjne i koperek, „Nowa Europa Wschodnia”,
www.new.org.pl/
2013-10-16,pogromy_obozy_koncentracyjne_i_koperek.html
[dostęp:
19.10.2013].
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Kremla w republice. Masowa deportacja tadżyckich pracowników, których liczbę
szacowano nawet na milion (1/8 populacji republiki) oznaczałaby załamanie
gospodarki i nieprzewidywalne konsekwencji społeczne. A rezultatem byłoby bez
wątpienia obalenie E Rahmona, co byłoby na rękę Moskwie. 807 Konsekwencją
ograniczeń w dostępie do rynku pracy w Rosji dla imigrantów z Azji Centralnej,
wraz z pogarszająca się sytuacją gospodarczą Federacji, może stać się źródłem
problemów ekonomicznych w najbiedniejszych republikach poradzieckich, a w
konsekwencji

narazić

je

na

większą

podatność

na

wpływy

ideologii

fundamentalistów islamskich.
Dodatkowym czynnikiem ograniczającym atrakcyjność Rosji jako państwa
docelowego dla migrantów jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju.
Postępująca dewaluacja rubla znacząco obniżyła atrakcyjność rynku pracy dla
pracowników z Azji Centralnej. Jak szacuje Bank Centralny Rosji liczba migrantów
z Uzbekistanu zmniejszyła się w 2015 r. o 60% w porównaniu z rokiem 2014. W
przypadku Tadżyków i Kirgizów spadki te kształtowały się na poziomie
odpowiednio 65% i 46%.808
Chronicznym problemem z etnicznym konfliktem w tle jest niestabilność
Kirgistanu. Jednym z efektów złej sytuacji gospodarczej i braku pomysłu kolejnych
władz na jej poprawę są napięcia na tym tle w południowej części republiki między
Kirgizami a Uzbekami.809
Zagadnienia dyskryminacji mniejszości etnicznych w republikach Azji
Centralnej nie należy sprowadzać wyłącznie do relacji w kręgu narodowości
centralnoazjatyckich, ale należy uwzględnić silną niechęć społeczeństw lokalnych
wobec

ludności

rosyjskiej.

Przykładem

jest

choćby

pozycja

społeczna

rosyjskojęzycznej mniejszości w Turkmenistanie. Choć rosyjska mniejszość stanowi
6.7% populacji republiki, to w okresie rządów prezydenta Nijazowa od rozpoczęcia
prezydentury w 1991 r. do jego śmierci w 2006 r., była systematycznie pozbawiana
praw, rezerwowanych wyłącznie dla Turkmenów, jak choćby prawa do zajmowania

807

D. Shlapentokh, Russia Ramps Uppressure on Tajikistan, „Central Asia – Caucasus Analyst”,
www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12808-russia-ramps-up-pressure-ontajikistan.html [dostęp: 21.10.2013].
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stanowisk w administracji publicznej czy kierowniczych w fabrykach. 810 Sytuacja
mniejszości etnicznych w Turkmenistanie uległa poprawie pod rządami prezydenta
Berdymuchamedowa, ale nadal te grupy społeczne objęte są licznymi restrykcjami, a
ich sytuacja w rzeczywistości politycznej i społecznej republiki jest daleka od
normalności.811
Problemy społeczne i konflikty etniczne są efektem słabego rozwoju
ekonomicznego państw i silnych dysproporcji w poziomie życia różnych nacji,
często w obrębie jednego państwa. Łagodzenie napięć etnicznych ma zwykle
charakter bilateralnych negocjacji, natomiast kwestie społecznych niepokojów
znajdują swoje ujście rozruchach, krwawo tłumionych przez autorytarne władze lub
tę władze obalających. Na tym tle wyraźnie odczuwalny jest brak zaangażowania
ponadnarodowej organizacji, która cieszyłaby się akceptacją i szacunkiem państw
zainteresowanych wygaszaniem źródeł lokalnych i wewnętrznych konfliktów.
Chodzi tu oczywiście o SOW.
Zakres działalności SOW nie pozwala oczywiście na bezpośrednie
ingerowanie w spory wewnętrzne państw członkowskich812, ale zgodnie z zapisem
art. 1 Karty fundamentalnymi celami organizacji są: wzmacnianie współpracy
regionalnej oraz zapewnianie rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także
podejmowanie współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w
regionie.

813

Biorąc za punkt wyjścia powyższe zapisy i mając świadomość

istniejących i cyklicznie narastających napięć oraz źródeł ich powstawania, SOW
powinna dążyć do wypracowania mechanizmów zapobiegających lub co najmniej
łagodzących przejawy społecznych niepokojów. Jednak problematyka społeczna do
tej pory nie stanowiła istotnego tematu kolejnych szczytów.
Jedną z metod zwalczania społecznych problemów, których głównym
źródłem jest ubóstwo, stanowi wzmacnianie dynamiki rozwoju ekonomicznego.
Kooperacja w tym zakresie to jeden z filarów działalności SOW, który jednak w
praktyce okazuje się być marginalizowany w stosunku do drugiego z filarów, czyli
810
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R. Kłaczyński, Turkmenistan Towards Political and Economical Challenges of the 21 st Century w:
Is the 21st Century the Age of Asia?, ed. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń
2012, s. 162.
Ibidem.
Zapis taki został wprowadzony już w lipcu 2000 r. podczas szczytu „szanghajskiej piątki” w
Duszanbe w punkcie 6 Deklaracji. Źródło: Dushanbe Declaration of the Heads of State of the
People’s Republic of China, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian
Federation and the Republic of Tajikistan.
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kooperacji w sferze militarnej. W zasadzie zagadnienie kooperacyjnego rozwoju
gospodarczego państw regionu zostało sprowadzone do dwóch aspektów:
uczestnictwa w budowie i rozwoju infrastruktury wydobywczej i przesyłowej
surowców naturalnych oraz określenia roli w ramach proponowanych przez Stany
Zjednoczone i przez Chiny dwóch konkurencyjnych koncepcji Jedwabnych
Szlaków.814
W istocie zauważalny jest brak wypracowania przez SOW jakichkolwiek
pozaekonomicznych rozwiązań czy mechanizmów bezpośrednio oddziałujących na
sferę społeczną, pozwalających na redukcję społecznych napięć oraz kreujących
szanse na rozwój i podniesienie stopy życiowej. Powstałą próżnię próbuje
zagospodarować

Rosja

poprzez

forsowanie

wspomnianej

wcześniej

Unii

Eurazjatyckiej, której kluczowym elementem ma być wspólna strefa ekonomiczna
oparta na podobnych filarach, jak miało to miejsce przy tworzeniu europejskiego
wspólnego rynku. 815 Z punktu widzenia interesów republik środkowoazjatyckich,
którym Rosja zaproponowała przyłączenie się do tego projektu, kluczowym
zagadnieniem był i nadal pozostaje wpływ UE na funkcjonowanie gospodarek
narodowych pod kątem potencjalnych zysków i zagrożeń.

816

W przypadku

najsłabszych ekonomicznie graczy, jak Kirgistan czy Tadżykistan, Unia jest szansą
na przyspieszenie gospodarcze, zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie, jak i
swobodę przypływu pracowników.
W swojej analizie problemów społecznych w Azji Centralnej Wojciech
Tworkowski wskazuje na cztery główne pryncypia, których spełnienie przy wsparciu
zewnętrznym (międzynarodowych organizacji, NGO, instytucji wspierających
rozwój itp.) jest wymagane dla zapewnienia rozwoju społecznego i kreowania
społeczeństwa obywatelskiego:817
1. Tworzenie i realizacja średnio-, a najlepiej krótkookresowych, wymagających
największego

wsparcia

projektów

lokalnych,

ukierunkowanych

na

samodzielne zapewnienie zrównoważonego rozwoju.
814
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2. W oparciu o lokalne potrzeby, przede wszystkim egzystencjalne, stworzenie
akceptowanego przez społeczność lokalną systemu samoorganizacji i
samopomocy.
3. Efektywne wykorzystanie ograniczonej ilości środków finansowych w
ramach kooperacji z Azją Centralną, w celu transferu know-how i
doświadczenia, jak również dla wzmocnienia rozwoju w oparciu o
rozwiązania lokalne.
4. Rozszerzanie kooperacji w oparciu o transfer lub raczej wymianę
doświadczeń niż dostarczanie w pełni rozwiniętych rozwiązań, w celu
zaangażowania w rozwój lokalnych władz i społeczności.
Bez wątpienia rozwiązanie problemów społecznych w Azji Centralnej
wymaga zaangażowania międzynarodowego, zwłaszcza organizacji regionalnych i
ponadregionalnych, oraz woli współpracy ze strony władz republik, konieczne jest
nakreślenie nowych ram prawnych i poszerzenie istniejących w celu zapewnienia
społecznościom narodowym systemu swobód demokratycznych. Drugim obszarem
jest wypracowanie drogi reform gospodarczych, które sprzyjałyby rozwojowi
ekonomicznemu regionu, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, przejrzystości
procedur gospodarczych czy przestrzegania reguł rynkowych. Wreszcie trzecim
obszarem powinny być działania bezpośrednio ukierunkowane na rozwój
społeczeństwa poprzez zapewnienie systemu edukacji skorelowanego z potrzebami
rozwijającej się gospodarki i ewoluującego technologicznie rynku.
3. Ekologiczne zagrożenia dla gospodarczego rozwoju regionu
Dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu państw towarzyszy z reguły postępująca
degradacja

środowiska

naturalnego.

Współzależność

tych

zjawisk

można

zaobserwować na przykładzie rewolucji przemysłowych w Anglii czy w Niemczech
w XIX wieku. Świadomość ekologiczna współczesnych społeczeństw Europy oraz
Ameryki Północnej jest znacznie większa niż miało to miejsce sto lat temu i podobny
proces można zaobserwować w państwach Azji, zwłaszcza tych, które osiągnęły
relatywnie wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia, odczuwając jednocześnie
negatywne skutki zniszczenia środowiska naturalnego.

256

Globalne problemy środowiskowe nie są zjawiskiem nowym, ale programy
przeciwdziałania ich skutkom zaczęły powstawać od niedawna. Równie świeżym
procesem jest kreowanie świadomości społecznej, zwłaszcza odpowiedzialności za
stan

środowiska

naturalnego

i

skutki

rabunkowej

gospodarki

zasobami.

Podstawowym problemem w walce o zachowanie czystości środowiska naturalnego,
jak i kreowania świadomości potrzeby zachowań proekologicznych, jest odroczenie
negatywnych skutków działań człowieka w czasie. Brak namacalnych efektów
gwałtownego i bezwzględnego wobec natury uprzemysłowienia i urbanizacji
kosztem terenów zielonych były przyczyną, dla której przez długi czas ruchu
ekologicznego nie traktowano poważnie. Ta sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać,
wraz z coraz wyraźniejszymi oznakami zaburzeń klimatycznych na świecie,
wymierania gatunków, powodzi wodnych i błotnych, jak również ekspansji
obszarów pustynnych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na niezwykle istotną
cechę problemów ekologicznych: nawet jeśli występują lokalnie, to w długim okresie
ich negatywne skutki nabiorą charakteru globalnego, stanowiąc potencjalne
zagrożenie dla naszej egzystencji.818
Zagadnienie zagrożeń ekologicznych w Azji jest szczególnie ważne z uwagi
na szybki wzrost populacji, bezprecedensową dynamikę rozwoju gospodarczego,
której towarzyszą wzrost zapotrzebowania na surowce naturalne oraz wzrost
konsumpcji. Większość rozwiniętych i rozwijających się państw świata (emerging
markets) opracowało i wdrożyło regulacje prawne dotyczące racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi i założenia polityki proekologicznej.
Oczywiście nie wszystkie zmiany klimatyczne pozostają w ścisłym związku
z działalnością człowieka. Część z nich wynika z naturalnych procesów planetarnych
i efektów działalności słonecznej, m.in. cykliczne wahania ruchu obiegowego Ziemi
wokół Słońca czy zmiany ekliptyki i precesja (ruch osi Ziemi). Częstotliwość tych
zmian jest liczona w tysiącach lat, przy czym nie jest możliwe przewidywanie
momentu zaistnienia zmian klimatycznych przez nie spowodowanych. Niemniej,
system klimatyczny Ziemi jest stabilny, więc krótkotrwały wpływ wymienionych

818

S.M. Grochalski, Współczesne problemy globalne – próba określenia pojęcia w: Problemy
globalne współczesnego świata, red. S.M. Grochalski, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 13-16.
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czynników zewnętrznych nie jest w stanie doprowadzić do trwałych zmian
klimatycznych.819
Oprócz czynników zewnętrznych, na zmiany klimatyczne wpływ mają
czynniki wewnętrzne, czyli oddziałujące wewnątrz systemu klimatycznego. Mają
one charakter naturalny, wynikający ze specyfiki funkcjonowania Ziemi czyli np.
zmiany cyrkulacji wód i atmosfery, przekładające się na aktywność wulkanów i
ruchów płyt tektonicznych.

820

Wymienione czynniki pozostają poza kontrolą

człowieka, nie mając zarazem tak długotrwale degradującego wpływu na klimat, jak
działalność ludzka. Przykładem jest choćby zwiększająca się ilość szkodliwych
środków w atmosferze, jako rezultat gospodarowania i konsumpcji, odczuwalna m.in.
w postaci kwaśnych deszczów degradujących zasoby wody pitnej oraz gleby. 821
Państwem, którego gospodarka ma największy obecnie wpływ na
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym powietrza są Chiny. 822 Gospodarka
Państwa Środka jest w dalszym ciągu oparta na spalaniu węgla kamiennego, co
skutkuje silna emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo na skutek rozwoju
gospodarczego i wzrostu zamożności społeczeństwa wzrosła również konsumpcja,
przejawiająca się m.in. gwałtownym wzroście liczby samochodów. W 2014 r. w
Chinach sprzedano 22.8 mln aut, ustanawiając nowy światowy rekord w sprzedaży
nowych aut w jednym kraju.823 Przytłaczająca większość aut na chińskich drogach to
samochody wyposażone wyłącznie w silniki spalinowe, ale rząd mocno promuje
program zwiększania udziału aut elektrycznych w sprzedaży. Już w 2014 r. liczba
sprzedanych aut elektrycznych wzrosła o 125% w stosunku do roku poprzedniego,
głównie dzięki rządowemu systemowi dopłat. Niemniej, zakładana przez rząd liczba
500 tys. aut tego typu na chińskich drogach w 2011 r. nie została osiągnięta, a
średnioroczna sprzedaż do 2014 r. była szacowana na ok. 6 tys. pojazdów.
Gwałtowny skok nastąpił dopiero pod koniec 2014 r. – w grudniu sprzedano
rekordową liczbę 27 tys. aut elektrycznych, 30 razy więcej niż w styczniu. Przyczyną
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K. Kożuchowski, Zmiany i zmienność klimatu w: Meteorologia i klimatologia, red. K.
Kożuchowski, PWN, Warszawa 2007, s. 294-295.
Ibidem, s. 298.
Szerzej o klimatycznych skutkach uprzemysłowienia i urbanizacji: J. Boryczka, M. StopaBoryczka, K. Kożuchowski, Zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka w: Katastrofy i
zagrożenia we współczesnym świecie, PWN, Warszawa 2008, s. 77-82.
Szerzej o chińskim pędzie do podnoszenia PKB za wszelka cenę i syndromie „nowego boga” oraz
o problemie zdewastowanego środowiska: B. Góralczyk, Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego
mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa 2010, s. 213-218.
The coming crash, „The Economist”, 25 April 2015.
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tego zjawiska było najprawdopodobniej zniesienie we wrześniu 2014 r. podatku
wynoszącego 10% wartości zakupionego pojazdu. 824 Posunięcie chińskich władz
skutkowało dalszym dynamicznym skokiem sprzedaży, która jak podaje Miao Wei,
szef chińśkiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informatycznych, na koniec
2015 r. przekroczyła liczbę 300 tys. aut elektrycznych. 825 Proekologiczne działania
władz chińskich nie są obojętne dla świata, bowiem emisja do atmosfery
szkodliwych gazów na kontynencie azjatyckim jest poprzez ruchy mas powietrza w
stratosferze w porze monsunów dystrybuowana na cały świat.826
Region Azji Centralnej nie jest obszarem silnie uprzemysłowionym,
dominują tam bowiem tereny stepowe, rolnicze i górzyste, ale narastającym
problemem jest degradujący środowisko naturalne przemysł wydobywczy,
gospodarka oparta na węglu kamiennym i coraz dotkliwszy niedobór wody pitnej.827
Szczególnie dotkliwy staje się brak wody pitnej, który widoczny jest w republikach
Azji Centralnej oraz w Chinach. Przyczynia się do tego nierównomierny wzrost
populacji w regionach, zanieczyszczenie wód gruntowych, wzrost zapotrzebowania
przemysłu, a także nieracjonalne budowanie tam w celu spiętrzenia wody. Wg
szacunków z 2005 r. średnie odnawialne zasoby wody pitnej per capita wynosiły 6
794 m3 rocznie, czyli były cztery razy większe niż faktyczne niezbędne potrzeby.
Problemem jest jednak nierównomierność w dostępie do nich. Przykładowo w
Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie wartość ta kształtowała się na poziomie
746 m3.828
Problem zasobów wody dotyka nie tylko obszarów pustynnych czy
półpustynnych

Azji

czy

Afryki,

ale

coraz

częściej

również

regionów

zurbanizowanych i zindustrializowanych państw wysoko rozwiniętych. W przypadku
regionu Azji Centralnej i obszarów sąsiednich problem wystarczalności zasobów
wody pitnej dotyka przede wszystkim Chiny, ale również Tadżykistan i Mongolię.
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L. Tillemann, China’s electric car boom: should Tesla Motors worry?, „Fortune”, February 19,
2015.
China's electric cars sales to double in 2016: minister, „Reuters”, www.reuters.com/article/uschina-parliament-autos-idUSKCN0WF047 [dostęp: 12.02.2017].
Azjatyckie zanieczyszczenia trafiają do ziemskiej stratosfery, „Nasza Ziemia”,
www.naszaziemia.pl/aktualnosci/news-14449.html [dostęp: 14.04.2015].
Wymienione problemy nie są jedynie specyfika Azji Centralnej, ale znacznie większego kręgu
państw relatywnie słabo rozwiniętych na wszystkich kontynentach. Szerzej: G. Balawajder,
Problem surowcowo-energetyczny jako problem globalny w: Problemy globalne współczesnego
świata, red. S.M. Grochalski, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 163-164.
F. Plit, Brak wody i głód w: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, PWN, Warszawa
2008, s. 138-140.
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W przypadku Mongolii głównym źródłem wody jest rzeka Tuul Gol, której
przepływ wg danych Mongolskiego Instytutu Meteorologii i Hydrologii drastycznie
obniża się od 1996 r. z 25 m3 do zanotowanych w 2012 r. 10 m3 na sekundę.829
Znaczenie tej rzeki w kontekście źródła wody pitnej jest nie do przecenienia, bowiem
stanowi podstawę dostaw wody dla stolicy kraju Ułan Bator, która skupia prawie
połowę populacji kraju.

830

Na skutek rosnącej liczby mieszkańców (głównie

migrujących z terenów wiejskich) Ułan Bator podwoił zużycie wody pitnej w ciągu
20 lat, do ok. 300 tys. m3 na dobę. Choć jeszcze oficjalnie nie mówi się o deficycie
wody, to szacunki wskazują, że ponad 50% mieszkańców, głównie z ubogich
przedmieść musi zadowolić się 10 l wody dziennie, czyli od 5 do 10 razy mniej niż
określają to standardy WHO. Jeśli więc sprawdzą się prognozy Koreańskiej
Międzynarodowej Agencji Współpracy o podwojeniu zużycia wody do 2030 r. i
potrojeniu do roku 2040 to Mongolia stanie przed katastrofą humanitarną.831
Sytuacja Mongolii w kwestii zasobów wody nie jest jednak tak
niebezpieczna jak w Chinach. Mongolskie zbiorniki wodne rozsiane głównie w
północnej części kraju są w stanie dostarczyć 12 635 m3 odnawialnej wody per
capita rocznie, czyli sześć razy więcej niż w Chinach i cztery razy wiecej niż w
Kazachstanie. Problemem jest więc tylko opracowanie i realizacja projektów
dystrybucji zasobów wodnych, co oczywiście wiąże się z ogromnymi wydatkami, na
które rządu Mongolii po prostu nie stać.832
Stać jest natomiast na nie rząd Chin, który rozpoczął bezprecedensową w
swojej skali realizację inwestycji zaopatrzenia w wodę stolicy kraju i w prowincjach
północnych. Podobnie, jak ma to miejsce w Mongolii, również w Państwie Środka
nastąpiły gwałtowne migracje ludności z terenów wiejskich do miast, które dawały
szansę na włączenie społeczeństwa w proces rozwoju, a więc i udział w
wynikających z niego benefitach ekonomicznych. Jedną z konsekwencji, obok
wzrastającego zanieczyszczenia ośrodków miejskich, jest coraz silniej odczuwalny
brak wody pitnej.
Chiński projekt Transferu Wodnego Południe-Północ, czyli zaopatrzenia
obszarów północnych w wodę pitną obejmuje jej dystrybucję z południowych
regionów. Zarys tego projektu powstał już w latach 50. pod panowaniem Mao, choć
829
830
831
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J. Dettoni, Is Ulanbaatar Runnig Out of Water?, „The Diplomat”, May 20, 2014.
J. Dettoni, Mongolia Puts...op.cit.
J. Dettoni, Is Ulanbaatar...op.cit.
Ibidem.
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nigdy nie wyszedł poza fazę mglistej, ideologicznej koncepcji. Współcześnie
problem stał się palący, bowiem o ile w latach 50. na każde 100 km2 terenu
przypadało 50 tys. rzek różnej wielkości, o tyle na początku XXI w. było to już tylko
23 tysiące. Koszt realizacji projektu dystrybucji 44 mld m3 wody rocznie z południa
na północ kraju, który dysponuje 20% zasobów wodnych, 75% ziem uprawnych i
generuje 40% PKB Państwa Środka, szacuje się na 60 mld USD. Transfer wody ma
być realizowany za pośrednictwem sieci kanałów przecinających góry i koryta rzek o
łącznej długości 4 300 km. Wyznaczono trzy główne kanały: wschodni od rzeki
Jangcy do prowincji Shandong zrealizowany w latach 2002-2013, centralny oddany
do użytku w 2015 r., od zbiornika Danjiangkou do Pekinu i okolicznych miast oraz
zachodni od trzech dopływów Jangcy w jej północnym biegu przez góry Bayan do
rzeki Huang ho na wschodzie. Problemem nie są w tym przypadku technologia czy
koszty, ale nieprzewidywalne skutki środowiskowe. Oprócz katastrofalnych efektów
dla fauny i flory w południowej części kraju, transfer wody może skutkować jej
niedoborem dla 430 mln ludzi zamieszkujących wzdłuż rzeki Jangcy i jej dopływów.
Ponadto należy zauważyć, że deficyt wody tylko w Pekinie i okolicy, szacowany na
1.5 mld m3, już przekracza planowane dostawy obliczone na 1.24 mld m3 rocznie.833
W konsekwencji po zakończeniu realizacji projektu (termin nie jest określony)
obecny deficyt wody nie tylko nie zostanie zlikwidowany (należy uwzględnić stale
rosnącą populację

834

i postępującą industrializację), ale dodatkowo może

spowodować jego pojawienie się w regionie źródłowym.
Azja Centralna jest regionem, w którym zasoby wody są uznawane za
bardzo bogate. Dwa główne nurty wodne to Syr Daria i Amu Daria, a także szereg
rzek o mniejszym znaczeniu hydrologicznym, jak Murgab, Ili, Emel, Zerawszan,
Talas i inne. Amu Daria oraz jej dopływy Piandż i Wachsz zasilają w wodę
Tadżykistan, Afganistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Strategiczne znaczenie wody w
regionie Azji Centralnej wynika z faktu, że 60% ludności tego regionu zamieszkuje
na obszarach wiejskich, a dla 45% rolnictwo jest główny źródłem dochodu.
Relatywnie najmniej uzależniony od rolnictwa jest Kazachstan, w którym produkcja
rolna generuje tylko 8% PKB, choć zatrudnia 33% osób czynnych zawodowo.
833
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/2015/04/17/t-targanski-chinski-smok-jest-spragniony/ [dostęp: 25.04. 2015].
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Trzeba też dodać, że ogromne ilości wody są wykorzystywane do nawadniania pół
przestarzałymi metodami, które skutkują wysokim jej zużyciem. Szacuje się, że
ponad 80% użytków rolnych w republikach funkcjonuje tylko dzięki ciągłemu
nawadnianiu (oprócz Kazachstanu, w którym wskaźnik nawadniania nie przekracza
7%).835
Pod względem dostępu i zależności od wody republiki Azji Centralnej
można podzielić na dwie grupy:836
1. Uzależnione od nadwyżek wody w państwach sąsiednich, dla których
priorytetem jest zapewnienie ciągłości nawadniania pół uprawnych –
Uzbekistan, Turkmenistan, częściowo Kazachstan.
2. Mające

duże nadwyżki wody, dla których priorytetem jest zapewnienie

ciągłości i wystarczalności dostaw energii elektrycznej – Tadżykistan,
Kirgistan.
Największym beneficjentem tych zasobów jest Tadżykistan, którego udział
wynosi 80%, podczas gdy udziały Uzbekistanu czy Kirgistanu to zaledwie
odpowiednio 6% i 3%. Z kolei Kirgistan jest głównym beneficjentem (74%)
zasobów wodnych Syr Darii, z których korzystają też Kazachstan (12%), Uzbekistan
(11%) i Tadżykistan (3%). 837 Dane te jednoznacznie wskazują, że największą siłą
przetargową w kontekście zasobów wodnych dysponują dwie najuboższe republiki,
czyli Tadżykistan i Kirgistan, natomiast najbardziej od nich uzależnionym jest
Uzbekistan. Dodatkowo, wg danych Banku Światowego, w 2013 r. hydroelektrownie
pokrywały 99.7% zapotrzebowania Tadżykistanu na energię elektryczną, natomiast
dla Kirgistanu wskaźnik ten wynosił 93.5%.838
Trudno się więc dziwić, że gdy w lipcu 2015 r. tadżycki minister Energetyki
i Zasobów Wodnych Usmonali Usmonzoda ogłosił decyzję o wznowieniu budowy
hydroelektrowni w Rogunie 839 , inicjatywa ta spotkała się ze zdecydowanym
835
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M.A. Perez Martin, Geo-Economics in Central Asia and the ‘Great Game’ of Natural Resources:
Water, Oil, Gas, Uranium and Transportation Corridors (WP), „Observatorio Asia Central
Working Paper” No. 59/2010, 19 April 2010, s. 3.
Ibidem.
J. Allouche, The governance of Central Asia waters: national interests versus regional
cooperation, „Disarmament Forum” No. 4, November 2007, s. 46.
Electricity production from hydroelectric sources, World Bank, data.worldbank.org/indicator/
EG.ELC.HYRO.ZS [dostęp: 05.02.2016].
Początek budowy tej najwyższej na świecie zapory (335 m) datuje się jeszcze na okres Tadżyckiej
SRR (prace ruszyły w 1987 r.), jednak rozpad ZSRR zastopował prace ze względu na brak
finansowania. Do tego czasu zbudowano 40-metrowy wał i wydrążono 21 km tuneli, które w
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sprzeciwem władz Uzbekistanu. Uzbeckie MSZ wydało oficjalne oświadczenie, w
którym deklarowało, że Uzbekistan „nigdy i w żadnej sytuacji nie wesprze tego
projektu” 840 , a prezydent Karimow nazwał tę inwestycję „głupim projektem” 841 .
Zdecydowanie negatywna postawa władz uzbeckich wynika przede wszystkim z
realnych obaw o katastrofalny wpływ zapory na rzece Wachsz (drugi największy
dopływ Amu-Darii) na rolnictwo, którego straty roczne prognozowane są na 600 mln
USD. To z kolei przyczyni się do spadku PKB Uzbekistanu o 2% i utraty pracy przez
300 tys. Uzbeków. Straty te mogą zostać ograniczone o ok. 40% w przypadku
wprowadzenia efektywniejszego systemu wykorzystania zasobów wodnych842 przez
Uzbekistan.843 Szacuje się, że przestarzałe metody nawadniania przyczyniają się do
strat sięgających od 50% do nawet 80% całkowitego zużycia wody. Jedynie nie
więcej niż 25% do 35% zasobu jest efektywnie wykorzystywana.844
Z punktu widzenia interesów Tadżykistanu hydroelektrownia o mocy od
3200 do 3600 MW rocznie pozwoliłaby zlikwidować aktualny deficyt energetyczny
na rynku krajowym oraz stanowiłaby dodatkowe i bardzo istotne dla budżetu źródło
dochodów z eksportu energii w ramach projektu CASA-1000

845

budowy

transgranicznej linii przesyłowej energii z Kirgistanu i Tadżykistanu do Chin,
Pakistanu i Afganistanu. Koszt inwestycji szacowany jest na co najmniej 2 mld USD,
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znacznym stopniu zniszczyła powódź w 1993 r. Zmodyfikowany projekt obniża wysokość zapory
do 280 m. Źródło: M. Matusiak, Rogun – tadżycka idea narodowa, „Nowa Europa Wschodnia” Nr
3-4/2010, s. 8-10.
Uzbeks Slam Tajikistan's Misleading Dam Claims, „EurasiaNet.org”, www.eurasianet.org/
taxonomy/term/3707 [dostęp: 10.02.2016].
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przekłada się na jeden z najniższych wskaźników zużycia wody w odniesieniu do PKB. W
Tadżykistanie wynosił w 2013 r. 3.5 m3 na każdy 1 USD PKB. Źródło: J.C.K. Daly, The
Geopolitics of Tajikistan’s Water, „Central Asia – Caucasus Analyst”, Vol. 16 No. 22, 26
November 2014, s. 16.
S-M. Jalilov, T.M. DeSutter, J.A. Leitch, Impact of Rogun Dam on downstream Uzbekistan
agriculture, „International Journal of Water Resources and Environmental Engineering” Vol. 3,
August 2011, s. 1.
A.N. Morozov, Y.I. Shirokova, About Ways for Improvement of Water Use in Irrigation of
Uzbekistan w: Adaptive and Integrated Water Management. Coping with Complexity and
Uncertainty, ed. P. Kabat, J. Möltgen, C. Pahl-Wostl, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2008, s.
358-360.
CASA jest skrótem od Central Asia South Asia (Azja Centralna Azja Południowa). Projekt ten ma
w założeniu połączyć Azję Centralna (konkretnie Tadżykistan i Kirgistan) z Azją Południową
(wstępnie tylko z Pakistanem) korytarzem energetycznym, w którym tranzytowym państwem
będzie Afganistan. Źródło: F.J. Marty, CASA-1000 – High Voltage in Central Asia, „Central Asia
– Caucasus Analyst” Vol. 17 No. 4, 4 March 2015, s. 14-15.
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których Tadżykistan nie ma.846 Warto dodać, że w 2009 r. prezydent Rahmon ogłosił
wielką ogólnonarodową zbiórkę pieniędzy na ten cel i zdołano wówczas zebrać
kwotę będąca równowartością 223 mln USD (z zakładanych 600 mln USD). 847
Pomimo korzystnych perspektyw dla potencjalnych zagranicznych inwestorów, nikt
jednak nie zdecydował się zaangażować kapitałowo w realizację projektu, głównie z
uwagi na nieprzejednanie wrogą postawę Uzbekistanu. Ambicje Tadżykistanu,
którego

zapotrzebowanie

energetyczne

jest

realizowane

w

98%

poprzez

hydroelektrownie, o dostawach energii do państw Azji Południowej aż do Indii na
razie pozostają niezrealizowane, choć Bank Światowy popiera budowę zapory. W
wydanej ekspertyzie projektu Bank stwierdza, że najwyższa na świecie zapora nie
będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, ani nie uderzy w uzbeckie
rolnictwo. Z kolei ekspertyza ICG z 2002 r. wskazuje, że dalszy rozwój
hydroenergetyki będzie stanowił zagrożenie przejęciem przez Tadżykistan całkowitej
kontroli nad zasobami wodnymi Uzbekistanu i tego właśnie władze w Taszkencie
najbardziej się obawiają. Ponadto w reporcie oszacowano zmiany w przepływie wód
z Tadżykistanu do Uzbekistanu przed i po budowie zapory – wskazują one na
możliwy do wystąpienia deficyt wody w Uzbekistanie w okresie od maja do sierpnia,
a więc w sezonie rolniczym.848
Konflikt uzbecko-tadżycki świadczy o istnieniu problemu zarządzania
zasobami wodnymi w regionie. Po upadku ZSRR scentralizowany system
zarządzania przestał funkcjonować, a jego rolę przejęły centra narodowe,
podporządkowane partykularnym interesom poszczególnych państw. Należy jednak
wspomnieć, że już w 1992 r. przedstawiciele republik podpisali porozumienie o
współpracy w zakresie wykorzystania, zarządzania i ochrony regionalnych zasobów
wodnych. W myśl porozumienia każda z pięciu republik ma równe prawa w
wykorzystaniu zasobów wodnych, jak również zobowiązuje się do powstrzymania
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J. Gajda, Zapora dla odwilży, „Nowa Europa Wschodnia”, www.new.org.pl/2306,post.html
[dostęp: 26.09.2015].
W swoim apelu do Tadżyków prezydent Rahmon nawoływał do zakupu pakietu wyemitowanych
akcji Rogunu za co najmniej 700 USD przez każdą rodzinę, czyli sumę przekraczającą średnie
roczne dochody Tadżyków. Źródło: M. Matuszak, Rogun – tadżycka...op.cit., s. 9 oraz J. Peixe,
Tajikistan to Proceed with Rogun Hydroelectric Dam, „OilPrice.com”, Latest-EnergyNews/World-News/Tajikistan-to-Proceed-with-Rogun-Hydroelectric-Dam.html
[dostęp:
03.01.2015].
S-M. Jalilov, T.M. DeSutter, J.A. Leitch, Impact of Rogun...op.cit., s. 2-3
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od działań, które mogłyby uderzać w interesy i powodować szkody którejkolwiek ze
stron porozumienia.849
W myśl tego zapisu działania Tadżykistanu w sprawie Rogunu, niosące za
sobą ryzyko strat dla Uzbekistanu łamią postanowienia wspomnianego porozumienia.
W konsekwencji zarówno Uzbekistan, jak i Turkmenistan nie zaakceptowały planów
budowy kaskady wodnej, powołując się na ustalenia Międzypaństwowej Komisji
Koordynacji Zasobów Wodnych (utworzonej w ramach porozumienia z 1992 r.).
Decyzje Komisji nie są jednak wiążące dla jej członków. 850 Należy dodać, że
Komisja jest zdominowana przez uzbeckich urzędników, co wzbudza wątpliwości,
co do bezstronności jej decyzji.851
Drugą budzącą kontrowersje inwestycja jest z kolei budowa zapory
Kambar-Ata na rzece Naryn w Kirgistanie. W tym przypadku sytuacja jest jednak
nieco bardziej skomplikowana bowiem w realizację inwestycji silnie zaangażował
się prezydent Putin. Realizacja inwestycji szacowanej na 2 mld USD Kambar-Ata 1
została przekazana w 2013 r. rosyjskiej państwowej firmie Inter RAO.
Przeciwnikiem projektu był tradycyjnie Uzbekistan, który zdecydowanie obstawał
przy realizacji szeroko zakrojonych projektów irygacyjnych (we współpracy z
Turkmenistanem), a które były zagrożone spodziewanym spadkiem poziomu wód.852
Trudno jednak było oczekiwać, że popierany przez Rosję Kirgistan wstrzyma
realizację projektu, który umożliwia pozyskanie dodatkowych 1800 MW mocy. Na
przeszkodzie realizacji stanęła jednak pogarszająca się sytuacja gospodarcza Rosji,
która zahamowała realizację 7-letniego planu wykonawczego.853
Oficjalnie prezydent Atambajew podpisał porozumienie o zakończeniu
współpracy z Rosją dopiero 22 stycznia 2016 r.854, ale już w grudniu 2015 r. ogłosił
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Agreement between the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan,
Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan on Cooperation in the Field of Joint Management on
Utilization and Protection of Water Resources from Interstate Sources, „Amu Daria Basin
Network”,
amudaryabasin.net/content/agreement-cooperation-field-joint-management-use-andconservation-water-resources-interstate [dostęp: 10.02.2016].
Report on 5th Riparian Information-Sharing and Consultation Process on the Assessment Studies
of a Proposed Rogun Hydropower Project, „Europe and Central Asia Region World Bank”, June
16 – July 29, 2014, s. 27.
J. Allouche, The governance of...op.cit., s. 48.
Ch. Rickleton, Kyrgyzstan: Bishkek’s Hydropower Hopes Hinge on Putin’s Commitment,
„EurasiaNet.org”, www.eurasianet.org/node/66883 [dostęp: 18.12.2015].
N. Osmonova, Kyrgyzstan to seek new investors for construction of Upper Naryn cascade and
Kambarata, „24.kg News Agency”, www.eng.24.kg/economics/178636-news24.html [dostęp:
11.02.2016].
Priezidient Ałmazbiek Atambajew podpisał Zakony o dienonsacyi Sogłaszenij s Rossijskoj
Fiedieracyjej o stroitielstwie i ekspłuatacyi Kambaratinskoj GES-1 i Wierchnie-Narynskogo
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poszukiwanie nowych inwestorów. Potencjalnymi nowymi partnerami miałyby być
Chiny lub Indie, ale wobec relatywnie niskiej stopy zwrotu z inwestycji nie palą się
do zaangażowania środków w realizację inwestycji. Dodatkowo cieniem na
inwestycji kładzie się sprawa zwrotu zainwestowanych przez stronę rosyjską
środków finansowych w wysokości 37 mln USD. Problem w tym, że jak ocenił były
minister sprawiedliwości Kirgistanu, a obecnie członek parlamentu Almambet
Shykmamatov, łączna wartość tego, co jest na budowie to jakieś 5 mln USD.
Zaistniała sytuacja może być dowodem gigantycznej korupcji, która stanowi istotny
czynnik zniechęcajacy potencjalnych inwestorów.855
Te dwie największe inwestycje w hydroelektrownie nie są oczywiście
jedynymi realizowanymi lub zrealizowanymi w ostatnich latach. Na rzece Wachsz
powstały dwie zapory – Sangtuda I i Sangtuda II, o mocy odpowiednio 670 MW i
220 MW. 856 Pierwsza z nich powstała jako modelowy przykład międzyrządowej
kooperacji tadżycko-rosyjskiej857, druga została wybudowana w ramach współpracy
firm tadżyckiej Barki Tajik i irańskiej Farab 858 . Ze względu na swoją relatywnie
niewielką moc inwestycje te nie wzbudziły takich kontrowersji, jak w przypadku
Rogunu.
Rozbudowa systemu hydroelektrowni, choć jest traktowana jako projekt
przyjazny środowisku, niesie jednak ze sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Problemem są topniejące lodowce w górach Tien-szan. Badania przeprowadzone
przez kirgiski Instytut Problemów Wodnych i Hydroenergetyki Narodowej Akademii
Nauk wykazały, że w latach 1970-2000 powierzchnia lodowców zmniejszyła się o
20%, a proces degradacji postępuje trzykrotnie szybciej niż w latach 50. ubiegłego
wieku. Przy obecnej dynamice topnienia lodowców do końca obecnego stulecia
pozostanie jedynie 10% lodowców. Sytuacja ta oznacza katastrofę ekologiczną i
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kaskada GES, Priezidient Kyrgyzskoj Riespubliki, www.president.kg/ru/news/7261_prezident
_almazbek_atambaev_podpisal_zakonyi_o_denonsatsii_soglasheniy_s_rossiyskoy_federatsiey_o_
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12.09.2016].
A. Sabyrbekov, Bishkek Denounces Agreement with Moscow on Power Plants, „Central Asia –
Caucasus
Analyst”,
www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/13332-bishkekdenounces-agreement-with-moscow-on-power-plants.html [dostęp: 23.02.2016].
Emomali Rahmon gives start to construction of Sangtuda-2 dam, „Hydro Review”,
www.hydroworld .com/index/display/news_display.1312548657.html [dostęp: 20.05.2015].
Inauguration Ceremony (31.07.2009), President of Russia, en.kremlin.ru/events/president/
transcripts/4985 [dostęp: 11.10.2015].
Why Sangtuda-2 does not produce electricity, and when the second wheel spun HPS?, „Avesta.tj”,
www.avesta.tj/eng/rogun/1205-why-sangtuda-2-does-not-produce-electricity-and-when-thesecond-wheel-spun-hps.html [dostęp: 10.10.2015].
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społeczną dla całej Azji Centralnej, bowiem 90% rzek regionu jest zasilana
lodowcami. Jedynym rozwiązaniem na powstrzymanie nadmiernego topnienia
lodowców jest ograniczenie konsumpcji energii.859
Potwierdzeniem wagi zagadnienia niedoborów wody pitnej dla Azji
Centralnej stał się kolejny konflikt graniczny między Uzbekistanem a Kirgistanem,
który po raz kolejny wybuchł w marcu 2016 r. Regionem zapalnym tego
nieustającego konfliktu jest Kotlina Fergańska, współdzielona przez Uzbekistan,
Kirgistan i Tadżykistan. Licząca 1314 km granica między Kirgistan a Uzbekistanem,
wyznaczona jeszcze przez Kreml za czasów ZSRR, ma charakter jedynie umowny i
nie jest przestrzegana, a przedmiotem sporów jest aż 58 nieoznaczonych segmentów,
w których co pewien czas dochodzi do wymiany ognia między żołnierzami obu stron.
18 marca oddział uzbeckiej armii wkroczył niespodziewanie na terytorium
Kirgistanu w pobliżu Czalasart, odcinając drogę do kirgiskich miejscowości AlaBuka i Kerben. W odpowiedzi kirgiskie wojska izolowały położone w Kirgistanie
uzbeckie enklawy Soch (w której w istocie większość narodową stanowią Tadżycy) i
Szahimardan. Po tygodniu wojny psychologicznej obie strony stopniowo
zredukowały liczebność oddziałów, a następnie całkowicie wycofały siły zbrojne.860
Ta nagła, zaskakująca dla wszystkich eskalacja napięcia między obu krajami,
wywołana

ewidentnie

przez

Uzbekistan,

miała

swoje

podłoże

nie

w

nieuregulowanych kwestiach terytorialnych czy narodowościowych, ale właśnie w
rosnącej obawie Uzbeków o dostęp do wody pitnej do nawadniania pól bawełny. Już
za czasów ZSRR monokultura rolna Uzbeckiej SRR doprowadziła do wysychania
dwóch potężnych dopływów Jeziora Aralskiego – Syr-darii i Amu-darii, co w
konsekwencji spowodowało katastrofę ekologiczną w obszarze tego zbiornika.861
Jednak wina za brak porozumienia w sprawie korzystania z zasobów
wodnych leży również po stronie Uzbekistanu. Polityka prezydenta Karimowa
cechowała się nieprzewidywalnością w odniesieniu do budowania i podtrzymywania
więzi regionalnych o charakterze bilateralnym i w ramach regionalnych organizacji.
Przykładem takiej nieprzewidywalności i konsekwencji, jakie ponosi dziś Uzbekistan
w kwestii wody było wystąpienie tej republiki ze Wspólnego Systemu
859
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D. Trilling, Kyrgyzstan: Melting Glaciers Threaten Central Asia’s Ecological and Energy Future,
„EurasiaNet.org”, www.eurasianet.org/node/62177 [dostęp: 06.06.2015].
Ch. Orozbekova, An Absence of Diplomacy: The Kyrgyz-Uzbek Border Dispute, „The Diplomat”,
April 01, 2016.
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Energetycznego Azji Centralnej (Central Energy System CES). Uzbekistan uzasadnił
swoją decyzję brakiem motywacji do pozostawania w systemie, zwłaszcza wobec
jego niezdolności do zabezpieczenia narodowych systemów energetycznych od
czynników zewnętrznych. W założeniu CES ma być mechanizmem zapewniającym
pewność i ciągłość dostaw energii dla całego regionu, poprzez przekazywanie
nadwyżek energii z jednego państwa do drugiego, zgodnie z sezonowymi
fluktuacjami w jej zużyciu. 862

Ten model w teorii powinien wyeliminować

niedobory energii w Tadżykistanie i Kirgistanie w miesiącach zimowych, co z kolei
mogłoby w znacznym stopniu osłabić motywację tych państw do realizacji
projektów budowy hydroelektrowni. Tymczasem wyjście Uzbekistanu z CES
dodatkowo pogłębia problemy energetyczne Tadżykistanu i Kirgistanu, stając się
czynnikiem skłaniającym władze tych republik do jak najszybszej realizacji
kontrowersyjnych dla sąsiednich państw projektów energetycznych.
Konieczność

uregulowania

gospodarowania

regionalnymi

zasobami

wodnymi powstała w chwili rozpadu ZSRR, a więc wraz z zanikiem centralnego
systemu sterowania. W lutym 1992 r. w Ałmaty przedstawiciele byłych republik
radzieckich podpisali porozumienie O wspólnym zarządzaniu zasobami wodnymi i
był pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Międzypaństwowej Komisji
Zarządzającej Zasobami Wodnymi.863 W założeniu celem Komisji jest wzmocnienie
efektywności w zarządzaniu zasobami wodnymi pod kątem ekologicznym i
administracyjnym, poprzez zbalansowanie wykorzystania zasobów wodnych czyli
zaspokajaniu potrzeb ludzkich przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego wpływu
tego procesu na biosferę.864
Przykładem próby rozwiązania problemu sprzecznych interesów jest
Porozumienie pomiędzy rządami Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgistanu i
Republiki Uzbekistanu o wykorzystaniu wody i źródeł energii w basenie Syr-darii z
1998 roku. 865 W dokumencie tym nakreślono ramy porozumienia w sprawie
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działalności hydroelektrowni Toktogul, która operuje na wodach zbiornika o tej
samej nazwie. Rezerwuar Toktogul ma kluczowe znaczenie dla nawadniania pól
uprawnych w Uzbekistanie i w Kazachstanie w okresie wiosennym i letnim. Z kolei
z punktu widzenia zapotrzebowania energetycznego Kirgistanu w zimie celowe jest
spiętrzanie wody wiosną i latem, co powoduje w tych miesiącach deficyt wody w
rolnictwie wspomnianych republik oraz powodzie zimą. W myśl porozumienia
Kirgistan zobowiązał się do uwalniania wiosną i latem takich ilości wody, by
zapobiec jej deficytowi w rolnictwie Uzbekistanu i Kazachstanu. Natomiast obie
republiki przyjęły na siebie obowiązek rekompensaty niedostatków zaopatrzenia w
energię w Kirgistanie w okresie zimowym poprzez bezpłatne dostawy surowców
energetycznych, transfer elektryczności lub wypłatę odszkodowań pieniężnych.
Dodatkowo obie republiki zobowiązały się też do zakupu nadwyżek energii
elektrycznej produkowanej przez Kirgistan w okresie wiosenno-letnim.866 Niestety,
warunki porozumienia nie zostały dotrzymane przez Uzbekistan i Kazachstan, które
przestały dysponować nadwyżkami energetycznymi umożliwiającymi uzupełnienie
deficytu energii Kirgistanu w zimie i zaczęły żądać opłaty za dostawy surowców
energetycznych po cenach rynkowych. Ani Kirgistan, ani Tadżykistan nie były w
stanie uregulować płatności, co skłoniło te państwa do poszukiwania alternatywnego
rozwiązania, w tym przypadku rozbudowy sieci hydroelektrowni bez oglądania się
na konsekwencje dla sąsiadów.867
Problem stworzenia skutecznego mechanizmu ponad partykularnymi
interesami republik w odniesieniu do wykorzystania i zarządzania zasobami wody w
Azji Centralnej pozostaje nierozwiązany. Próbą stworzenia takiego narzędzia była
propozycja tadżyckiego ministra spraw zagranicznych Homrokhona Zarifi, który
przedstawił plan wzmocnienia koordynacji w wykorzystaniu zasobów wodnych w
ramach państw członkowskich WNP.868
W odniesieniu do tego konfliktu, który został jedynie chwilowo zażegnany,
należy zwrócić uwagę, że choć Uzbekistan jest ludnościowo, gospodarczo a
zwłaszcza militarnie znacznie silniejszy od Kirgistanu, to możliwości siłowego
rozwiązania konfliktu ma bardzo ograniczone. Wynika to z faktu, że Kirgistan jest
866
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członkiem OUBZ (z której Uzbekistan wystąpił w 2012 r.) i cieszy się poparciem
Kremla.869 W przypadku podjęcia przez prezydenta Karimowa (lub jego następców)
decyzji o zbrojnej konfrontacji pod przykrywką ochrony mniejszości uzbeckiej,
można się spodziewać szybkiej i jednoznacznej reakcji Rosji, która nie może sobie
pozwolić na wykazanie nieskuteczności roli OUBZ i niezdolności do zapewnienia
bezpieczeństwa na obszarze „bliskiej zagranicy”.870
Również Chiny mogą przyczynić się do powstania problemów z wodą w
Azji Centralnej na skutek inicjacji polityki wykorzystania zasobów wodnych do
walki z efektami zmian klimatycznych i rabunkowej gospodarki – suszami i
powodziami. Problem dotyczy rzek, które biorą swój początek w Chinach a zasilają
w wodę cały region. Implementacja założeń chińskiej polityki Diverting Southern
Water North – uzupełniania wód gruntowych, ściślejszego przestrzegania norm i
zasad

ochrony wód,

rekultywacja

terasów,

rozwój

hydroelektrowni

oraz

przyspieszenie realizacji projektów ochrony wód, regeneracji terenów i irygacji,
może niekorzystnie wpłynąć na stan wód w republikach uzależnionych od chińskich
rzek. Co prawda, rzecznik chińskiego MSZ Hong Li podkreślił, że Chiny są
odpowiedzialnym krajem i nie uczynią niczego, co mogłoby zaszkodzić sąsiednim
krajom, ale zarazem pominął milczeniem plany budowy szeregu zapór wodnych,
które mogą znacząco wpłynąć na stan rzek w różnych miejscach ich przebiegu.871
Pomimo chińskich zapewnień projekty wykorzystania rzek Ili i Irtyszu dla
rozwoju ekonomicznego Ujgurskiego Okręgu Autonomicznego mogą negatywnie
odbić się na zasobach wodnych Kazachstanu oraz spowodować dalszą degradację
ekologiczną okręgu. Podobnie, jak Kirgistan i Tadżykistan, Chiny również nie tylko
nie konsultowały swoich planów z Astaną, ale nawet nie poinformowały o nich.
Wywołało to głośny sprzeciw prezydenta Nazarbajewa, bowiem zwiększenie przez
Chiny poboru wody z rzeki Ili, dostarczającej 30% zasobów wodnych do
kazachskiego Jeziora Bałchasz, spowoduje wzrost jego zasolenia, a w konsekwencji
bezużyteczność jako rezerwuaru wody pitnej. W efekcie doprowadzi to do
wysychania kanału Irtysz-Karaganda i postawienia miast centralnego Kazachstanu –
Kamieniogorska, Semipałatyńska i Pawladaru, wobec deficytu wody pitnej.
869
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Dodatkowo ulatniające się z jeziora związki soli dotrą aż do lodowców w górach
Tien Szan, powodując również wzrost ich zasolenia. A to z kolei będzie miało swoje
negatywne konsekwencje dla zaopatrzenia w wodę Xinjangu i Ałmaty.872
Obecna sytuacja w zakresie zasobów wody pitnej w poszczególnych
republikach nie jest jeszcze alarmująca, ale należy przewidywać wzrost napięć na
tym tle w przyszłości. Brak podejmowanych kroków na rzecz rozwiązania
potencjalnych konfliktów na tym tle będzie prowadził do wykreowania sytuacji, w
której bardzo trudno będzie przywrócić stabilność na tych obszarach. Sytuacja w
regionie wykazuje cechy gry o sumie zerowej: wobec sprzeczności interesów, każdy
z graczy dąży do maksymalizacji korzyści, kosztem minimalizacji korzyści stron
przeciwnych. Wobec zaostrzenia konfliktu, w ostatecznym rozrachunku wszyscy
gracze staną się przegranymi.873 Analitycy wskazują na konieczność wypracowania
metod współpracy regionalnej w zakresie wykorzystania zasobów wodnych, co
jednak nadal pozostaje w sferze teoretycznej. Zarówno Tadżykistan, jak i Kirgistan
wyraźnie kierują się w swoich działaniach krótkookresowymi korzyściami, jakie
zapewnia im położenie u źródeł głównych rzek, nie biorąc pod uwagę
długookresowych negatywnych następstw konfliktów na tym tle z pozostałymi
republikami.874
Poważnym i od lat sygnalizowanym problemem jest masowa wycinka lasów
(deforestacja) w Chinach. Obecnie tereny zalesione stanowią ok. 14% powierzchni
Państwa Środka i determinują specyfikę klimatu, co ma z kolei kluczowe znaczenie
dla rolnictwa. Szczególnie ważne są lasy tropikalne występujące w prowincji
Yunnan i wzdłuż południowego wybrzeża, a które są najbardziej zagrożone
wytrzebieniem z powodu nielegalnego wyrębu i wypalania. Szacuje się, że rocznie
zniszczeniu ulega ok. 5 tys. km2 drzewostanu. Do tego dochodzi masowy wyręb
lasów w Mandżurii w celach przemysłowych. Jeśli władze nie będą skutecznie
przeciwdziałać zjawisku nielegalnego trzebienia lasów i nie ograniczą wyrębu
przemysłowego to powierzchnia lasów w Chinach ulegnie zmniejszeniu o połowę w
okresie 20 lat.875
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Proces deforestacji skutkuje rozszerzaniem się terenów pustynnych
(dezertyfikacja). W przypadku Chin problem jest niebagatelny, zważywszy że ponad
30% powierzchni państwa stanowią tereny pustynne, co uderza w poziom życia ok.
400 mln mieszkańców w 11 prowincjach. Dane FAO wskazują, że liczba dni w roku,
w których powstają burze piaskowe waha się w różnych regionach od 30 do 100.
Postępująca dezertyfikacja stanowi zagrożenie dla 2 mln ha pół uprawnych i prawie
5 mln ha pastwisk. 876 Z kolei szacunki organizacji ekologicznej Living Planet
wskazują, że 40% powierzchni kraju jest ekologicznie zdegradowane, co przełoży się
na postępujące problemy z zasobami wody, których deficyt może siegnąć nawet 25%
do roku 2030.877
Pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz coraz większa presja
międzynarodowa878 na podjęcie działań zmierzających do ograniczenia jego dalszej
degradacji przyczyniły się do stworzenia programów ekologicznych. W Chinach,
jako najbardziej odpowiedzialnych za zniszczenia poczynione w środowisku
naturalnym, działały organizacje pozarządowe, tolerowane przez rząd, których celem
było m.in. monitorowanie stanu środowiska i budowanie społecznej świadomości
potrzeby podejmowania działań w celu zahamowania dalszej degradacji. Władze
chińskie zdawały sobie sprawę ze skali i wagi problemu, stąd w 12. Planie
Pięcioletnim na lata 2011-15 ochrona środowiska była mocno eksponowana.879
Jednak z punktu widzenia Państwa Środka pierwszoplanowe znaczenie
miało podtrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, stąd przeorientowanie
gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju musiało nastąpić stopniowo, ale
było uznawane przez władze chińskie za absolutnie konieczne. Wobec zaniechania
działań proekologicznych dalsze koszty rozwoju gospodarczego byłyby zbyt duże.
Wg szacunków Banku Światowego tylko w jednym 2008 r. koszt wzrostu
zanieczyszczeń i degradacji środowiska wyniósł 10.8% PKB. W 2007 r. Chiny stały
się największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, a wg Environmental
Performance Index 2010 pod względem zniszczenia środowiska naturalnego
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znalazły się na 116 miejscu na 132 sklasyfikowane państwa. 880 Dane dostarczane
przez Bank Światowy i Blacksmith Institute są alarmujące: w Chinach znajduje się 6
z 30 najbardziej zanieczyszczonych obszarów świata oraz 20 z 30 najbardziej
zatrutych miast. Ponadto 99% ludności zamieszkałej w miastach (50% całej
populacji w 2011 r.) żyje w warunkach nie spełniających unijnych norm dotyczących
czystości powietrza.881
Jednym z negatywnych i najbardziej dotkliwych efektów rozwoju
gospodarczego i wzrostu konsumpcji jest zanieczyszczenie powietrza, które skutkuje
smogiem praktycznie we wszystkich większych miastach Chin. 882 Rekordowy
poziom zanieczyszczeń zanotowały przyrządy amerykańskiej ambasady w Pekinie w
styczniu 2013 r. Wynosił on 886 µg/m3, przekraczając najwyższy stopień
zanieczyszczeń uznawany za niebezpieczny przez Agencje Ochrony Środowiska i
określony w przedziale 301-500 µg/m3. Wg danych organizacji Greenpeace
współpracujacej z Szkołą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Pekinie,
zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną przedwczesnej śmierci ok. 8500 osób, a
straty gospodarcze szacowane są na ponad 1 mld USD rocznie. 883 Alarmujące dane
dotyczące zanieczyszczeń skłoniły chiński rząd do ogłoszenia ambitnego planu
redukcji emisji CO2 do 2020 r. o 40-45% poziomu z roku 2005 i zwiększenie udziału
paliw niekopalnych w konsumpcji energii do ok. 15%.884
Stojący wobec wyzwań środowiskowych rząd Chin za główny cel postawił
dynamiczny rozwój „zielonych” technologii, gospodarki „bezwęglowej” (noncarbon) oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. 885 Oczywiście
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realizacja tego planu wymagała wsparcia rządu, przejawiającego się głównie w
postaci dotacji. Przykładowo w Pekinie rozpoczęto realizację planu zmniejszenia
zużycia węgla z 27 do 15 mln ton rocznie w latach 2010-15, a ostatnie cztery
elektrownie węglowe w obrębie miasta miały zostać przebudowane na gazowe. 886
Warto dodać, że udział gazu w produkcji energii elektrycznej w Chinach, pomimo
intensywnej polityki rządu, wynosił w 2013 r. wciąż zaledwie 5%. 887 Znacząco ma
się też zwiększyć udział „zielonej” energii z elektrowni atomowych 888, których sieć
jest realizowana wzdłuż wschodniego wybrzeża, czyli regionu o największym
potencjale wzrostu, a więc i największemu zapotrzebowaniu na energię. W 2013 r.
energia atomowa wytwarzana była przez 22 reaktory889, ale stanowiła zaledwie 2%
całkowitej produkcji, a ambicją chińskich władz jest osiągnięcie co najmniej
średniego światowego poziomu, czyli 15%. O skali projektu i determinacji chińskich
władz świadczy fakt, że w 2014 r. już 27 elektrowni znajdowało się w trakcie
budowy.890
Kierunek polityki energetycznej nie oznacza, że Chiny rezygnują z
produkcji energii z węgla, a wręcz przeciwnie. Choć udział węgla w chińskiej
energetyce zmniejszył się z 95% na koniec XX w. do 78-80% w 2013 r. to prognozy
wskazują na stały 2-3% średnioroczny wzrost wydobycia, a więc i konsumpcji, czyli
o ok. 100 mln ton rocznie. Ten pozorny paradoks wynika z faktu, że w Chinach
faktycznie rośnie udział odnawialnych źródeł energii, ale zarazem rośnie też
zapotrzebowanie na energię. W rezultacie ilość spalanego węgla stale rośnie, choć
jego udział w energetyce maleje.891
W efekcie wdrożenia nowej polityki w Państwie Środka nastąpił
dynamiczny wzrost produkcji wiatraków i paneli słonecznych – w założeniach Planu
roczny poziom energii z paneli słonecznych został określony na 21 mln kW (w 2012
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r. wynosił ok. 10 mln kW),892 które szybko trafiły na eksport, zalewając Europę i
Stany Zjednoczone, co wzbudziło protesty Amerykanów i UE.893 W rezultacie już w
2012 r. amerykański Departament Handlu obłożył chińskie panele słoneczne cłem w
wysokości od 24 do 36%. Zagrożenie podniesieniem ceł na panele słoneczne
eksportowane na terytorium UE do 47.5% skłoniło Chiny w lipcu 2013 r. do zgody
na ustalenie ceny minimalnej dla ogniw. Chiny nie mogły sobie pozwolić na wojnę z
UE i zablokowanie dostaw, bowiem aż 80% chińskich paneli słonecznych jest
sprzedawanych do państw Unii.894
Degradacja i zanieczyszczenie środowiska w znacznie mniejszym stopniu
dotyczy

republik

Azji

Centralnej,

głównie

z

uwagi

na

niski

poziom

uprzemysłowienia oraz zamożności społeczeństwa. Nie oznacza to, że republiki są
całkowicie wolne od skutków postępującej powoli industrializacji. Przede wszystkim
kluczowym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest produkcja energii
elektrycznej oraz technologie wykorzystywane w przemyśle, które opierają się na
konsumpcji węgla. Trzeba też zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od zasobnych
kapitałowo Chin, praktycznie żadna z republik nie jest w stanie samodzielnie
sfinansować transformacji energetycznej w kierunku źródeł odnawialnych.
Niemniej, skutki zniszczenia środowiska są już odczuwalne przez
mieszkańców republik. Przykładem jest choćby protest w słabo zindustrializowanym
Kirgistanie z czerwca 2014 r. w obwodzie issyk-kulskim, w którym protestujący
domagali się m.in. odszkodowań z tytułu zniszczenia środowiska w wyniku
działalności kopalni złota Kumtor. 895 Również w Uzbekistanie nastąpił zwrot w
kierunku wzrostu dbałości o środowisko, czego wyrazem ma być ustawa o zakazie
transportu paliwa typu LPG przez terytorium republiki z obawy na potencjalne
ryzyko wycieku i zanieczyszczenia środowiska. W istocie decyzja władz w
Taszkencie miała podłoże czysto polityczne, bowiem uderzała w skonfliktowany z
Uzbekistanem Tadżykistan, w którym 40% transportu kołowego opiera się na LPG
importowanym z Kazachstanu i przewożonym przez uzbeckie terytorium.896
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Coraz większym problemem jest rosnące zasolenie zasobów wodnych.
Oprócz wspomnianych obszarów Tien-szan i Jeziora Bałchasz, zaobserwowano
wzrost zawartości soli w wodzie praktycznie na całym obszarze Azji Centralnej.
Spowodowało to ograniczenie areału upraw w latach 1999-2009 w Kirgistanie o
0.48%, w Kazachstanie o 3.14% i w Uzbekistanie o 0.18%. We wszystkich
republikach zaobserwowano wzrost areału o nadmiernym zasoleniu toksycznym. W
Kazachstanie

obszar

skażony

(zawartość

toksycznych

jonów

powyżej

dopuszczalnego poziomu 0.5% całkowitej masy soli) objął 242 000 ha, co stanowi
11% całkowitego areału rolnego, w Kirgistanie nadmierne zasolenie stwierdzono na
49 000 ha (5%, z czego tylko 9% zakwalifikowano jako nienadające się do celów
rolnych), w Tadżykistanie 23 200 ha (3%), w Uzbekistanie aż 2.1 mln ha (51%), a w
Turkmenistanie 1.35 mln ha (68% o zasoleniu średnim i wysokim, ale szacuje się, że
nawet 90-95% terenów rolnych może wykazywać zbyt wysoki poziom toksycznych
jonów).897
Problematyka ochrony środowiska jest jednym z zagadnień, które
teoretycznie znajdują się w sferze zainteresowania SOW, co znalazło swoje
odzwierciedlenie w zapisie w Deklarcji z 15 lipca 2001 r. 898 Pomimo, że Chiny,
Rosja oraz cztery z pięciu republik są członkami tej organizacji, zdolności do
kooperacji w zakresie ochrony środowiska i opisanego, kluczowego problemu
zarządzania zasobami wodnymi są mocno ograniczone. Jak stwierdził Sun
Zhuangzhi: „Członkowie SOW dzielą wspólną granicę. Niewyobrażalnym jest, by
państwa Azji Centralnej rozwijały się ekonomicznie i były w stanie podtrzymać
swoją stabilność bez wsparcia ze strony swoich sąsiadów”.899 Jak pokazuje praktyka
słowa te nie znalazły jednak odzwierciedlenia w realnych działaniach.
Głównym powodem braku kooperacji za pośrednictwem SOW (lub
jakiejkolwiek innej organizacji regionalnej) jest różnorodność politycznych
powiązań i partykularyzm interesów. Poszczególne republiki wypracowały
bilateralne powiązania z Rosją i Chinami, konkurując ze sobą i przedkładając
partykularne interesy ponad wspólnotowe, regionalne rozwiązania.900 Główny ciężar
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wykreowania mechanizmów kooperacji w konfliktogennych obszarach spoczywa na
dwóch głównych graczach, Rosji i Chinach, które jednak zachowują bierność,
obawiając się popsucia pozytywnych relacji politycznych i gospodarczych. Gdyby
Rosja wsparła stanowisko Uzbekistanu w kwestii zasobów wodnych mogłoby to
skutkować pogorszeniem jej relacji z Kirgistanem i Tadżykistanem. Zmienna
postawa prezydenta Karimowa wobec Rosji nie gwarantowała ponadto stabilności
takiego porozumienia. Dodatkowo Kreml i tak już podważył swoje zaufanie w
stosunkach z Kirgistanem na skutek niezdolności do zakończenia inwestycji w
Kambar-Ata 1.
Z kolei Chiny tradycyjnie starają się trzymać na uboczu regionalnych
problemów środowiskowych, stojąc wobec własnych gigantycznych problemów z
ekologią i mając plany wykorzystania zasobów wodnych dla swoich celów, nie
licząc się z interesami sąsiadów. W takiej atmosferze trudno o wypracowanie choćby
ramowego programu kooperacji regionalnej.
Kooperacja regionalna w zakresie wykorzystania zasobów wodnych z
korzyścią dla wszystkich państw regionu wymaga zainicjowania współpracy między
trzema republikami: Uzbekistanem, Tadżykistanem i Kirgistanem. Teoretycznie
wypracowanie mechanizmu zarządzania zasobami wody w ramach szerzej
pojmowanego systemu działań proekologicznych, nie powinno stanowić problemu,
gdyby konsultacje międzyrządowe odbywały się na forum SOW. W rzeczywistości,
jak już wcześniej wspomniano, SOW nie podjęła żadnych działań w tym obszarze, a
główni rozgrywający (Rosja i Chiny) nie wykazują aktywności na tym polu, unikając
w ten sposób ryzyka pogorszenia relacji z którąś ze stron konfliktu.
W rezultacie obowiązek (ale i potrzeba) osiągnięcia status quo spoczywa na
rządach wspomnianych republik. W konsekwencji, od 2000 r. przedstawiciele władz
republik odbyli szereg spotkań, których celem było osiągnięcie kompromisu w
obszarze delimitacji i demarkacji granic, który to proces miał stanowić pierwszy etap
osiągania porozumienia w sprawie zarządzania zasobami wodnymi. Cechą
charakterystyczna tych rozmów był ich bilateralny charakter i to pomimo
konieczności zaangażowania w proces wszystkich trzech republik.901 Efekty spotkań
nie były imponujące i praktycznie trudno mówić w ogóle o jakimkolwiek postępie w
omawianej kwestii zasobów wodnych. Pomimo dostrzegania potrzeby uregulowania
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spornych kwestii i zapoczątkowania współpracy regionalnej dla wykorzystania szans
rozwojowych przez republiki (jak choćby inwestycje chińskie w ramach Nowego
Jedwabnego Szlaku) głęboko zakorzenione animozje narodowe uniemożliwiły
osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia. Stanowiska Kirgistanu i Tadżykistanu są
sztywne wobec dzielenia się zasobami wody, kosztem własnych dochodów. Z kolei
Uzbekistan, który jest w największym stopniu narażony na straty wynikające z
transformacji zasobów wodnych w ich górnym biegu w energię wykorzystuje swoje
tranzytowe położenie i zasoby gazu, od dostaw którego uzależnione są gospodarki
dwóch pozostałych republik. 902 Sytuacja wydaje się więc patowa, a do tego
stwarzająca zagrożenie militarnym konfliktem, który może zdestabilizować cały
obszar Azji Centralnej.
W tej sytuacji wciąż jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się być
wykorzystanie SOW jako platformy konsultacyjnej, celem przedyskutowania
możliwych alternatywnych rozwiązań, które będą satysfakcjonować wszystkie strony.
Problem w tym, że zarówno Chiny, jak i Rosja, postrzegają Azję Centralną
wyłącznie przez pryzmat swoich interesów – Rosja jako „strefę buforową” i obszar
polityczno-militarnej realizacji imperialnych marzeń, a Chiny jako tanie źródło
surowców naturalnych, niezbędnych dla podtrzymania zrównoważonego rozwoju
gospodarczego.
4. Rola surowców energetycznych w ewolucji ekonomicznej i politycznej Azji
Centralnej
Od czasu gwałtownego wzrostu dynamiki rozwoju gospodarczego państw, a co za
tym idzie również konsumpcji, surowce energetyczne, jak ropa naftowa i gaz ziemny
stały się najbardziej pożądanymi spośród surowców naturalnych. Państwa w nie
zasobne i mające zdolność do eksportu ich nadwyżek zaczęły się bardzo szybko
bogacić, uzyskując przy tym status strategicznie ważnych dla światowej gospodarki.
Zdolność państw do samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych
wyznaczała zarazem ich siłę przetargową, mierzoną relacją poziomu produkcji
własnej do potrzeb gospodarczych i wolumenu eksportu.
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Jednak nie tylko zasobność złóż, koszty ich eksploatacji oraz jakość
surowca determinują pozycję państwa na rynku energetycznym. Bardzo ważną rolę
odgrywa też sprawny i stabilny system dystrybucji. Odzwierciedleniem tego
problemu jest sytuacja w Azji Centralnej, w której państwa zasobne w surowce
energetyczne (Kazachstan, Turkmenistan i Uzbekistan) były pod względem
dystrybucji całkowicie uzależnione od Rosji, która po rozpadzie ZSRR zachowała
prawo własności do rurociągów.903
Generalnie Rosja zajmuje szczególną pozycję na rynku surowców
energetycznych z uwagi na specyficzne położenie geograficzne na dwóch
kontynentach. W części europejskiej Rosja graniczy z wysokorozwiniętą Unią
Europejską, której gospodarka w znacznym stopniu opiera się na imporcie
rosyjskiego surowca, a w części azjatyckiej z energochłonnym rynkiem dynamicznie
rozwijających się Chin. Trudno się więc dziwić, że tak korzystne strategiczne
położenie Rosja

stara

się przekuć

na

zabezpieczenie pozycji

głównego

rozgrywającego w obszarze surowców naturalnych. Federacja Rosyjska jest obecnie
najpoważniejszym graczem na tym rynku, wykorzystując ropę i gaz jako „broń
energetyczną”. Udział Rosji w światowej produkcji ropy naftowej zwiększył się z 7.3%
w 1950 r. do 16% w 2008 r., a gazu ziemnego z 3.1% do 25.9% w analogicznym
okresie.904 Należy oczywiście zwrócić uwagę, że wspomniany okres kończy się wraz
z globalnym kryzysem finansowym, który zahamował wzrosty gospodarcze
najbardziej energochłonnych gospodarek (za wyjątkiem Chin), co z kolei przełożyło
się na spadek zapotrzebowania na rosyjskie surowce. Pomimo tego na koniec 2014 r.
Rosja pozostawała liderem w dziedzinie produkcji ropy naftowej i wiceliderem w
produkcji gazu ziemnego na świecie.905
W okresie rządów Władimira Putina surowce energetyczne stały się
głównym narzędziem realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej i budowania
mocarstwowej pozycji na arenie międzynarodowej. Bez wątpienie największy
niepokój rosyjskiego prezydenta budziła rosnąca potęga gospodarcza Chin, której
pogrążona w kryzysie i zacofana technologicznie rosyjska gospodarka nie była w
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stanie sprostać. Jedynym, oczywistym rozwiązaniem było dla Kremla zapewnienie
sobie dostaw surowców do Państwa Środka, z docelowym uzależnieniem tego
mocarstwa od rosyjskich dostaw. Taka sytuacja znacząco wzmocniłaby rosyjską
pozycję w Azji, przy jednoczesnym osłabieniu uzależnienia od dostaw do państw
członkowskich UE.906
Ze swojej strony Chiny dążyły do zapewnienia ciągłości dostaw wraz z
jednoczesnym zaspokojeniem prognozowanych potrzeb energetycznych w długim
okresie. Wbrew pozorom, choć Państwo Środka jest również producentem ropy,
problem zaspokojenia potrzeb krajowych był i jest tam bardzo poważny. O jego skali
świadczy wzrost potrzeb w zakresie importu surowców energetycznych – w 2001 r.
import ropy pokrywał 28% zapotrzebowania na ten surowiec, a w 2010 r. już 50%,
utrzymując tendencję rosnącą. Wg danych CNPC w 2011 r. zapotrzebowanie
chińskiej gospodarki na ropę wyniosło 450 mln ton, z czego 250 mln ton pochodziło
z importu.907
Pekin nie zamierzał jednak uzależniać się od dostaw rosyjskich surowców,
starając się zarazem dążyć do ograniczenia importu z regionu Zatoki Perskiej,
głównie z uwagi na wrażliwość dystrybucji przez łatwą do zablokowania Cieśninę
Malakka. W konsekwencji Chiny rozwijają współpracę energetyczną z Rosją, ale
jednocześnie realizują proces dywersyfikacji źródeł dostaw jako aktywny inwestor, a
nie tylko jako bierny nabywca. Kluczowym graczem na rynku globalnym stał się
chiński państwowy koncern CNPC, który uzyskał koncesje na wydobycie ropy w
Azerbejdżanie, Kanadzie, Kazachstanie, Wenezueli, Sudanie, Indonezji, Iraku, Iranie,
Nigerii, Czadzie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.908
Pomimo intensywnej realizacji procesu dywersyfikacji źródeł dostaw
gospodarka chińska jest nadal w największym stopniu uzależniona od importu z
Bliskiego Wschodu – 17% pochodzi z Arabii Saudyjskiej a 15% z długo objętego
amerykańsko-unijnym embargiem Iranu.909
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Dla Rosji kluczowe znaczenie, tak pod względem gospodarczym, jak i (a
może nawet bardziej) prestiżowym, ma realizacja projektu ESPO (East Siberian
Pacific Ocean Pipeline). Ten mocno nagłaśniany przez Kreml projekt okazał się
jednak cierpieć na wszystkie przypadłości związane z niewydolnością rosyjskiego
systemu gospodarczego (organizacyjnie i finansowo), a ukończenie kolejnych
etapów programu było notorycznie przesuwane. 910 Dopiero 5 grudnia 2012 r.
prezydent Putin dokonał oficjalnego otwarcia drugiej nitki ropociągu ESPO, który
połączył Skoworodino w obwodzie amurskim (Wschodnia Syberia) z Koźmino w
kraju nadmorskim (wybrzeże Oceanu Spokojnego).911 Otwarcie drugiej nitki ESPO
skutkowało wzrostem przepustowości rurociągu z 50 do 80 mln ton rocznie, przy
czym należy zauważyć, że osiągnięta w pierwszym etapie przepustowość była
wykorzystywana w zaledwie nieco powyżej 50%. W 2011 r. Rosja wyeksportowała
tą drogą 30 mln ton ropy, z czego tylko 50% trafiło do Chin.912
Choć pozornie może się wydawać, że dalsze inwestowanie w rozwój nie w
pełni wykorzystywanego rurociągu jest pozbawione sensu, to jednak należy zwrócić
uwagę, że ESPO miał być kluczowym projektem na drodze realizacji rosyjskiej
ekspansji na rynki energetyczne państw Azji. Oddanie do użytku drugiej nitki ma w
założeniu zapewnić ciągłość dostaw ropy pozyskanej ze złóż wschodniosyberyjskich
nie tylko do Chin, ale również Japonii, Korei a nawet USA.913
Jak już wcześniej wspomniano, Chiny, choć są jednym z największych
importerów surowców energetycznych, są też jednym z największych producentów
tych surowców. W 2015 r. ChRL zajmowała pozycję światowego lidera pod
względem wydobycia węgla, uplasowała się też na 4 miejscu wśród producentów
ropy naftowej i na 6 wśród producentów gazu.914 Do 1993 r. Państwo Środka było w
zasadzie energetycznie samowystarczalne, ale dynamika wzrostu gospodarczego
spowodowała, że stało się importerem energii netto, a samowystarczalność
utrzymało jedynie w zakresie węgla (choć zarazem jest jego importerem).
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Eksploatacja krajowych złóż węgla pozwala na zaspokojenie 64% potrzeb
energetycznych chińskiej gospodarki. 915 Z kolei gwałtownie rosnąca podaż ropy
naftowej jest wynikiem nie tylko rozwoju przemysłu, ale również gwałtownego
rozwoju rynku konsumenckiego. O ile w latach 70. nie było w Chinach żadnego
prywatnego samochodu 916 , to już w 2006 r. w liczbie sprzedanych samochodów
Chiny wyprzedziły Japonię, a w 2015 r. Stany Zjednoczone.917
Istotną kwestią dla dynamiki rozwoju gospodarki chińskiej jest konieczność
zmniejszenia energochłonności produkcji, która znacznie przekracza ten wskaźnik
dla krajów wysokorozwiniętych (np. Japonii). Ponadto produkcja energii jest wciąż
w większości oparta na węglu i przestarzałych technologiach, co znacząco ogranicza
możliwości zwiększenia produkcji energii w przyszłości.918
Chiny dążąc do dywersyfikacji dostaw zwróciły swoją uwagę na zasoby
Azji Centralnej, w której tradycyjnie dominującą pozycję miała Rosja. Wynikało to z
faktu, że praktycznie cała istniejąca infrastruktura przesyłowa pozostawała
własnością Rosji, a to z kolei skazywało państwa tego regionu na dyktat ilościowy i
cenowy Kremla. Przykładem jest choćby gaz eksploatowany ze złóż turkmeńskich i
uzbeckich, rozprowadzany następnie za pośrednictwem pięciu nitek rosyjskiego
gazociągu Azja Środkowa – Centrum oraz dwóch nitek gazociągu Buchara – Ural. Z
kolei ropa z Kazachstanu jest przesyłana magistralami Tengiz – Noworosyjsk oraz
Atyrau – Samara. Przejawem dążeń do umocnienia swojej hegemonii w regionie
była propozycja prezydenta Putina utworzenia eurazjatyckiego sojuszu państw
producentów gazu, w skład którego oprócz Rosji wchodziłyby trzy byłe republiki
radzieckie: Turkmenistan, Kazachstan i Uzbekistan. 919 Projekt ten nie uzyskał
oczywiście akceptacji ani starającemu się zachować niezależność od Rosji
Turkmenistanu, ani nie ukrywającemu swojej niechęci do rosyjskich aspiracji
Uzbekistanu.920
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Dążenie Kremla do zapewnienia długookresowego status quo w obszarze
surowców energetycznych w regionie było podyktowane obawami (jak się okazało
słusznymi) o stopniową utratę wpływów na rzecz wzrostu regionalnej roli Chin.
Rosja doświadczyła też utraty kontroli nad Azerbejdżanem po uzyskaniu
niepodległości przez tę republikę. Rząd azerski zdecydował się na samodzielną
eksploatację złóż szelfowych w oparciu o pozyskany kapitał zachodni i zacieśnianie
współpracy z Turcją w ramach rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), co w praktyce
skutkowało marginalizacją roli Rosji.921
Zapotrzebowanie energetyczny Państwa Środka stawiało Rosję w pozycji
uprzywilejowanej z racji bogactwa zasobów, ale również dobrze rozwiniętej
infrastruktury przesyłowej. Pozycja przetargowa Rosji w kwestii surowcowej była
też wzmacniana stabilnością polityczną państwa, wobec braku tej stabilizacji na
Bliskim Wschodzie. W konsekwencji to właśnie Moskwa stała się naturalnym
liderem w dostawach surowców energetycznych do Chin, co oczywiście nie do
końca odpowiadało władzom w Pekinie. Niemniej, gospodarka chińska miała
zagwarantowaną ciągłość dostaw niezbędnych surowców, z zabezpieczeniem w
postaci alternatywnych źródeł z Bliskiego Wschodu i z Iranu.922
Uprzywilejowana pozycja Kremla odpowiadała prezydentowi Putinowi,
zapewniała bowiem długookresowe poczucie bezpieczeństwa w obszarze wpływów
do budżetu. Ta pozorna, ustabilizowana współpraca, w której obie strony wygrywają
(win-win), powoli stawała się stanem tymczasowym, za sprawą chińskiej polityki
dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. Jednym z kierunków chińskiej
ekspansji stało się bogate w surowce dno Morza Południowochińskiego, którego 75%
powierzchni jest, w opinii Pekinu, obszarem wewnętrznym Chin. Głównym celem
chińskiej polityki w tym regionie jest uzyskanie pełnej kontroli nad wyspami Spratly
i Parcelskimi, Maccleshfield Bank oraz Mieliźnie Scarborough. 923 Szczególne
znaczenie strategiczne przypisuje się Mieliźnie Scarborough i Wyspom Paracelskim,
które według wstępnych ustaleń mogą być położone na jednym z największych złóż
ropy i gazu na świecie, szacowanych na 20 – 30 mld ton (ok. 12% światowych
921
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zasobów). Jednak podjęcie jakichkolwiek prac wydobywczych w tym rejonie
wymaga najpierw uregulowania statusu przynależności państwowej spornych
obszarów, do którego oprócz Chin prawa roszczą sobie Wietnam i Filipiny.924
Kreml zdaje sobie sprawę, że jest dla Chin kluczowym dostawcą surowców
energetycznych, ale zarazem budżet Rosji jest uzależniony od chińskiego popytu i
oczywiście cen surowców na rynku światowym. Dla Chin obecna sytuacja jest
bardziej korzystna niż dla Rosji, bowiem Państwo Środka ma coraz szersze
możliwości zdywersyfikowania źródeł dostaw, zwłaszcza z republik Azji Centralnej
(Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan) oraz z Iranu. Budowa infrastruktury
przesyłowej nie stanowi problemu wobec finansowych zdolności inwestycyjnych
Chin, co z kolei oznacza przełamanie monopolu dystrybucyjnego Kremla. Większym
wyzwaniem dla inwestycji w tym regionie jest zapewnienie długookresowej
stabilności politycznej.
Władze na Kremlu mają świadomość, że czas nie pracuje na korzyść
wzmacniania partnerskiej współpracy politycznej i gospodarczej między obu krajami.
Podstawowym niebezpieczeństwem dla pozycji Rosji w relacjach z Chinami jest
pogłębiająca się asymetria w rozwoju gospodarczym oraz dążenie Chin do
niezależności energetycznej od północnego sąsiada. W rezultacie Rosja, podobnie
jak Chiny,

wykorzystuje obecny okres stabilnej współpracy do zabezpieczenia

swoich interesów w przyszłości, gdy jej rola w chińskim rozwoju gospodarczym
znacząco osłabnie. Celem Rosji jest ekspansja na rynki Azji Wschodniej i
Południowej – Japonii, Korei i Indii.925 W tej strategii Chiny stają się więc etapem, a
nie rynkiem docelowym, jak ma to miejsce obecnie. Nie oznacza to w żadnym razie
rezygnacji z zacieśniania relacji energetycznych między obu krajami, bowiem
władze na Kremlu doskonale zdają sobie sprawę, że utrzymanie strumienia
przychodów z Państwa Środka jeszcze przez wiele lat będzie kluczowe dla
rosyjskiego budżetu. Również Chiny nie zamierzają wycofywać się ze współpracy
energetycznej z Rosją, a wręcz przeciwnie – wyrażają gotowość do poszerzenia
zakresu tej współpracy. Takie zapewnienia padły z obu stron podczas spotkania
924
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Interest”, nationalinterest.org/feature/china-slowly-turning-the-south-china-sea-its-own-territory16554 ?page=show [dostęp: 11.06.2016] Na Morzu Południowochińskim, „Azja-Pacyfik”,
www.azjapacyfik.pl/ index_2501.php?a_2501=3886&b_2501=139 [dostęp: 28.05.2014] oraz
Wietnam
potwierdza
suwerenność
wysp,
„Azja-Pacyfik”,
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wicepremiera ChRL Wang Qishana z Igorem Sechinem, prezesem państwowego
koncernu naftowego Rosnieft w lutym 2013 roku.

926

Reasumując, relacje

energetyczne między obu krajami opierają się na dwóch kluczowych faktach: dla
Państwa Środka pierwszoplanowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości dostaw
surowców oraz możliwość szybkiego zwiększenia ich wolumenu, a w obecnej
sytuacji tylko Rosja może zagwarantować Chinom realizację obu celów, w dodatku
przy niskich kosztach.
Jak już wspomniano, strategia dywersyfikacji dostaw odgrywa istotną rolę
również w działaniach władz rosyjskich. Już w 2003 r. prezydent W. Putin podjął
decyzję o budowie ropociągu o długości 4200 km z Angorska do Nachodki, który
miał dostarczać ropę do państw regionu Azji Wschodniej i Pacyfiku. W ogromnych
kosztach realizacji projektu miała partycypować Japonia do wysokości 7 mld USD.
Ponadto Tokio zobowiązało się do zainwestowania dodatkowych 5 mld USD w
eksploatację zasobów wschodniej Syberii. W japońskich inwestycjach Kreml
dostrzegł szansę na zmniejszenie swojego uzależniania od dostaw do Chin i Europy,
więc we wrześniu 2003 r. rosyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych podjęło
decyzję o przesunięciu początku ropociągu o 250 km do miejscowości Tajszet,
wskazując tym samym gotowość do zacieśnienia kooperacji z Cesarstwem, nawet
kosztem pogorszenia relacji z Chinami. Japonia doceniła rosyjski krok i zaoferowała
podwojenie wkładu finansowego w realizację projektowanego rurociągu do 14 mld
USD oraz zwiększenie wsparcia finansowego na realizację projektów Sachalin 1 i 2
do 8 mld USD.927
Jakkolwiek uzasadnione były rosyjskie dążenia do dywersyfikacji
kierunków ekspansji energetycznej, to odsunięcie Chin od tej strategicznej inwestycji
na rzecz kapitału japońskiego było ryzykownym posunięciem. Bowiem rosyjskie
ukierunkowanie na Japonię, której relacje z Chinami były co najwyżej chłodne928,
mogło zdynamizować chińskie dążenia do poszukiwania alternatywnych źródeł
dostaw surowców. Biorąc pod uwagę, że otwarcie kierunku dostaw rosyjskich
surowców na wschód wymagało wieloletniej realizacji oraz, że Chiny były głównym

926
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China, Russia Pledge Closer Energy Cooperation, „People’s Daily Online”, english.
peopledaily.com. cn/90883/8135289.html [dostęp: 21.02.2013].
A. Bryc, Rosja w XXI wieku...op.cit., s. 173-175.
S. Tiezzi, China's Foreign Minister: No Cause for Optimism in China-Japan Relations, „The
Diplomat” March 09, 2016.
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odbiorcą rosyjskiej ropy i gazu w Azji, strategia władz na Kremlu była wysoce
ryzykowna.
Zbyt duże zagrożenie pogorszeniem relacji z Państwem Środka dostrzegł też
prezydent W. Putin i chcąc uniknąć napięć w relacjach polityczno-gospodarczych
(zwłaszcza, że w pamięci chińskiej wciąż żywa była zapewne rosyjska wolta
polityczna w 2001 r. w stronę Zachodu) w 2005 r. potwierdził budowę rurociągu
Tajszet–Daqing, przyznając tej inwestycji najwyższy priorytet. 929 W. Putin podjął
dość ryzykowną grę, balansując między dwoma niechętnymi sobie potęgami –
Japonią i Chinami. Podejmując decyzję o budowie rurociągu do Chin prezydent
Rosji musiał zarazem uniknąć wrażenia, że inwestycja japońska schodzi na drugi
plan, więc pozostawił otwartą sprawę równoległego prowadzenia prac przy
wspólnym projekcie z Japończykami. Z punktu widzenia swoich interesów, Chiny
osiągnęły zamierzony cel, jakim była rozpoczęcie prac nad ropociągiem, na którego
realizację Pekin udzielił Moskwie pożyczki w wysokości 24 mld USD.930
Pozornie więc pełzający konflikt rosyjsko-chiński w witalnym dla
gospodarek obu państw obszarze został zażegnany. Trzeba jednak wspomnieć, że
choć ceny sprzedaży surowców są wyznaczane na giełdzie przez trendy światowe, to
rzeczywiste ceny sprzedaży mogą znacząco od nich odbiegać. Determinantą jest tu
oczywiście siła przetargowa odbiorcy. Na tym właśnie tle doszło do konfliktu
między Rosją a Chinami. Oczywiście celem Chin było obniżenie kosztów dostaw
poniżej cen światowych, natomiast Rosja twierdziła, że i tak sprzedaje ropę i gaz
praktycznie na granicy kosztów ich pozyskania. Negocjacje pomiędzy rosyjskim
państwowym Gazpromem a chińskim konsorcjum CNPC trwały od 2004 do marca
2006 r. i zakończyły się podpisaniem porozumienia o partnerstwie strategicznym
podczas wizyty prezydenta Putina w Pekinie.931
Zawarte porozumienie dotyczyło wspólnych rosyjsko-chińskich prac nad
nowym rurociągiem Altai o długości 6 700 km i przepustowości 68 mld m3 gazu
rocznie. Kontrakt na dostawy gazu do Chin podpisano na 30 lat. Choć wydawało się,
że osiągnięte porozumienie usunęło przeszkody w realizacji inwestycji, to strona
rosyjska nagle zaczęła kwestionować ceny dostaw. Gazprom obstawał przy cenie
929
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B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej w: Międzynarodowe
bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, pod red. E. Cziomera, Krakowska Szkoła Wyższa im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 114.
B. Góralczyk, Sojusz mentora z petentem, „Polska Zbrojna” nr 48/2010.
Wang Nan, Work on Russia-China oil pipeline to begin soon, „Xinhua”,
news.xinhuanet.com/english /2006-03/23/content_4333948.htm [dostęp: 18.05.2015].
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350 USD za 1000 m3, natomiast CNPC za graniczną uznawał cenę 250 USD.
Powstały impas w praktyce zahamował prace nad gazociągiem.932
Przełamanie impasu nastąpiło dopiero pod koniec lutego 2013 r. Zawarte
porozumienie określało jednak dostawy do Państwa Środka na poziomie tylko 38
mld m3 gazu rocznie, co stanowiło niecałe 30% chińskiego zapotrzebowania na gaz,
szacowanego w 2012 r. na 145 mld m3. Niemniej Rosja utrzymała swoja pozycję
głównego dostawcy gazu do Chin, zapewniając udział na poziomie 50%
importowanego przez Pekin gazu. 933 Bez wątpienia na osiągnięcie ostatecznego
porozumienia miało wpływ objęcie negocjacjami kwestii dostaw ropy i węgla oraz
kooperacji w obszarze energii nuklearnej. Zawarcie porozumienia ułatwiła też
zapewne zgoda rządu chińskiego na udzielenie Rosji 30 mld USD pożyczki.934
Pomimo zawarcia porozumienia strona chińska wcale nie spieszyła się z
rozpoczęciem prac. Przedłużający się impas w kwestii cen skłonił Pekin do
wstrzemięźliwości wobec Kremla, jako wiarygodnego partnera i przeciągania
procedury uruchomienia obiecanej pożyczki. Dystans Pekinu wobec potrzebnej
przecież dla gospodarki inwestycji miał swoje źródło w nawiązaniu współpracy z
zasobnym w gaz Turkmenistanem. Dla dążącego do politycznej neutralności
Aszchabadu była to znakomita okazja do zbliżenia z potężnym państwem, którego
gospodarcze interesy wzmocniłyby odporność republiki na polityczne wpływy
Kremla.935 Pozostająca na łasce rosyjskiego monopolu przesyłowego republika nie
była wymagającym partnerem. Prezydent Berdymuchamedow nie dysponował
środkami na samodzielną realizację budowy rurociągów, a Rosja, która odbierała
zdecydowaną większość produkcji tego surowca zmniejszyła ilość turkmeńskiego
gazu nabywanego w celu dalszej odsprzedaży.936
W 2009 r. Chiny ukończyły budowę pierwszego rurociągu o długości 1 800
km, który zaopatruje Państwa Środka w 40 mld m3 gazu rocznie. 937 Jednocześnie
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Pekin znacząco zwiększał zaangażowanie w poszukiwanie złóż ropy w Kazachstanie,
budowę infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rozwój handlu z republikami
Centralnej Azji. Według oficjalnych danych chińskich obroty handlowe z państwami
Azji Centralnej wzrosły z 500 mln USD w 1992 r. do 26 mld USD w 2009 roku.
Turkmeński gazociąg był zaledwie wstępem do chińskiej ekspansji na rynku
przesyłowym. W 2006 r. strona chińska zainaugurowała budowę liczącego 2200 km
gazociągu z Kazachstanu oraz rozpoczęła inwestycje w Uzbekistanie, w celu
pozyskania dostaw uranu i gazu.938
Wyraźne zbliżenie Pekinu z zasobnymi w surowce energetyczne
republikami Azji Centralnej było sygnałem ostrzegawczym dla Kremla, że
nadmierne dążenie do maksymalizacji jednostronnych polityczno-ekonomicznych
korzyści dla Rosji nie będzie akceptowane przez stronę chińską. Niemniej relacje
energetyczne Państwa Środka z republikami centralnoazjatyckimi nie stanowią
rzeczywistego zagrożenia dla energetycznych interesów rosyjskich w regionie, na
pewno w aktualnej, a zapewne i dłuższej perspektywie. Wynika to z trzech istotnych
przyczyn. Po pierwsze, faktycznie ustalona wielkość zasobów naturalnych w Azji
Centralnej (np. ropy na 30-50 mld baryłek) w sposób znaczący odbiega od
wcześniejszych wielkości szacunkowych (200 mld baryłek), co nie znaczy, że są one
na tyle skromne, by Pekin zrezygnował z zainteresowania nimi. Po drugie, dostęp do
złóż i możliwości ich stabilnej eksploatacji są w istotnym stopniu limitowane
czynnikami

przy

czym

republikach

skutkuje

polityczno-ekonomicznymi,

nieprzewidywalność

polityczna

w

niestabilność
wzrostem

i

ryzyka

inwestycyjnego i brakiem pewności terminowych realizacji inwestycji. Po trzecie,
kluczowe znaczenie dla sytuacji energetycznej Azji Centralnej odgrywa Azerbejdżan,
który dzięki swojemu położeniu geograficznemu pozwala na dystrybucję surowców
między Azją a Europą z ominięciem Iranu i Rosji.939
Oprócz powyższych czynników na usztywnienie rosyjskiego stanowiska
wobec Chin w kwestii zasad i cen dostaw surowców miały wpływ dwa fakty. Po
pierwsze korzystne dla Rosji warunki dostaw do Europy Zachodniej i po drugie
napięta sytuacja w Iranie. Ten korzystny dla Rosji scenariusz nie trwał jednak długo.
Pozycja Rosji na europejskim rynku energetycznym zaczęła się komplikować, gdy
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K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w
polityce ChRL, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 140-141.
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KE wszczęła postępowanie wobec Gazpromu, podejrzewając rosyjską firmę o
wprowadzanie praktyk monopolistycznych, czym naruszył postanowienia tzw.
Trzeciego Paktu Energetycznego.940 Oczywiście ten konflikt między Kremlem a KE,
choć komplikuje swobodę ekspansji rosyjskiego sektora gazowego, nie jest jednak
równoznaczny z jej zahamowaniem czy regresem. Nadal bowiem Rosja jest w
zasadzie monopolistą na rynkach państw Europy Środkowej i Wschodniej
należących do UE. Rosyjskie interesy w UE zabezpiecza też wspólne
przedsięwzięcie rosyjsko-niemieckie jakim jest North Stream, a w przyszłości
również będący w fazie realizacji South Stream. 941 Warto też dodać, że pierwszą
bitwę o surowce energetyczne Kreml wygrał z Brukselą, skutecznie eliminując z
perspektywy wykonalności konkurencyjny projekt unijny Nabucco.942
Z kolei kwestia izolowanego Iranu była bardziej skomplikowana. Dla Rosji
wspieranie Teheranu przeciwko Zachodowi miało na celu wzmocnienie politycznej
pozycji Kremla, natomiast dla pragmatycznych Chin Iran jest ważną bazą
surowcową. Reasumując, pomimo zróżnicowania celów, polityka Pekinu i Moskwy
wymagała współpracy, co przekładało się mimowolnie na wsparcie przez Rosję
chińskich interesów energetycznych. Oba mocarstwa solidarnie sprzeciwiły się
sankcjom gospodarczym nałożonym na Iran przez Waszyngton przy wsparciu
Brukseli. Sankcje bowiem, w przeciwieństwie do izolacji politycznej, uderzają
bezpośrednio w interesy państw powiązanych gospodarczo, a w tym przypadku rola
Teheranu dla gospodarek Rosji i Chin była na tyle duża, że w interesie obu mocarstw
było przeciwstawienie się Zachodowi. Dla Chin kluczową kwestią jest utrzymanie, a
nawet powiększanie dostaw surowców energetycznych z Iranu w ramach realizacji
strategii dywersyfikacji. Z kolei Rosja jest silnie zaangażowana w rozwijanie
dochodowego dla niej programu wykorzystania energii nuklearnej oraz realizacji
kontraktu na dostawy uzbrojenia (m.in. zaawansowanych rakiet S-300) o wartości 30
mld USD. Warto też dodać, że Iran ma status obserwatora w SOW, poniekąd więc
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wsparcie Teheranu przez kluczowe mocarstwa tej organizacji było okazją do
zamanifestowania wewnętrznej solidarności organizacji.943
Polityka

gospodarczych

sankcji

spowodowała

odpływ

zachodnich

inwestycji, tym samym pozostawiając swobodę działalności rosyjskich i chińskich
firmy na rynku irańskim. Chińskie inwestycje w irański sektor naftowy do 2010 r.
osiągnęły poziom 40 mld USD, a z wypowiedzi irańskiego ministra Hosseina
Noghrekra negocjowane jest wybudowanie dalszych 7 rafinerii.

944

Rozmach

chińskich inwestycji w surowce energetyczne jest oczywistym zagrożeniem dla
pozycji Kremla. Dodatkowo, coraz szersze powiązania chińskiego kapitału z
państwami zasobnymi w surowce w Azji Centralnej i regionu kaukaskiego zaczyna
stwarzać dodatkowe zagrożenie dla rosyjskich interesów w Europie. Pekin nie
ukrywa wyjścia z ograniczonej polityki zaspokajania wyłącznie własnych potrzeb i
rozpoczęcia ekspansji na Europę. W warunkach spadających cen surowców
energetycznych na rynku światowym i narastającej konkurencji ze strony dostaw z
innych państw Rosja nie może sobie pozwolić na otwarte wyrażanie niechęci wobec
chińskich planów. Konsekwencją zacieśniania powiązań gospodarczych z Państwem
Środka jest więc współzależność polityczna, która wymusza określone postawy i
decyzje Kremla, coraz częściej będące efektem niechętnie widzianego kompromisu
między potencjalnymi zyskami i kosztami.
Głównym obszarem geograficznym ścierania się interesów obu mocarstw w
zakresie surowców jest oczywiście Azja Centralna. Tradycyjna strefa wpływów
rosyjskich, do tego zmonopolizowana pod względem dystrybucji surowców
wydawała się oazą stabilności dochodowej dla rosyjskiego budżetu. Taki stan rzeczy
nie odpowiadał jednak w żadnym razie ambicjom lokalnych przywódców, a
zwłaszcza dążących do uniezależnienia od Rosji prezydentom Uzbekistanu i
Turkmenistanu, jak również ostrożniejszemu w wyrażaniu swoich ambicji
prezydentowi Kazachstanu. Jedyną szansą na zrównoważenie wpływów Kremla było
pozyskanie inwestycji spoza obszaru byłego ZSRR, a więc na Zachodzie lub w
Chinach. Niechętny inwestycjom w republikach niedemokratycznych Zachód
uzależniał swoje zaangażowanie od wdrożenia reform demokratycznych. Takich
oporów tradycyjnie nie miała strona chińska. W efekcie Pekin rozpoczął zakrojone
943
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R. Weitz, Why China and Russia Help Iran, „The Diplomat”, November 19, 2011.
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na szeroką skalę inwestycje w poszukiwanie, eksploatację i dystrybucję ropy i gazu
w Turkmenistanie, Kazachstanie, Azerbejdżanie, a także w Iranie.945
Nagła ofensywa chińska na rynku surowców w Azji Centralnej na początku
XXI w. zaskoczyła Rosję. Już w 2005 r. został uruchomiony pierwszy ropociąg
tłoczący ropę z Kazachstanu do Chin 946 , a w 2008 r. rozpoczęła się realizacja
turkmeńsko-chińskiego rurociągu, który może zostać wydłużony aż do Morza
Kaspijskiego i dalej do Europy, stając się instrumentem dystrybucji surowców z
Azerbejdżanu, a nawet Iraku i po zdjęciu embarga również Iranu.947
Słaba pozycja Rosji wobec chińskiej ekspansji w Azji Centralnej wyraźnie
dała znać o sobie podczas tzw. wojny gazowej między Rosją a Turkmenistanem. W
marcu 2009 r. doszło do zerwania rozmów w sprawie eksploatacji turkmeńskich złóż
gazu w Północnym Jolotanie i budowy gazociągu Wschód-Zachód, w którym istotną
rolę miał odgrywać Gazprom. Prawdopodobną przyczyną braku porozumienia
między stronami był planowany przebieg rurociągu, który miał zaopatrywać w gaz
Europę Zachodnią. Kreml oczekiwał gwarancji, że współfinansowana inwestycja
będzie przebiegała przez terytorium Rosji, co zapewniłoby Rosji kontrolę nad
przepływem gazu, czyli de facto pozwoliło utrzymać monopol dystrybucyjny na
turkmeński gaz. Stanowisko rosyjskie wzbudziło zdecydowany sprzeciw prezydenta
Berdymuchamedowa,

który dążył

do

zapewnienia

republice

niezależności

dystrybucyjnej oraz dywersyfikacji kierunków eksportu surowców energetycznych.
W praktyce oznaczało to konieczność takiego przeprojektowania trasy przebiegu
rurociągu, aby ominął terytorium Rosji i gazociąg transkaspijski, co oczywiście
czyniło inwestycję Gazpromu nieopłacalną politycznie.948
Wycofanie strony rosyjskiej z finansowania inwestycji zablokowało w
ogóle jej realizację, na co oczywiście liczył Kreml. Turkmenistan nie był bowiem w
stanie samodzielnie sfinansować budowy, zwłaszcza że dochody z tytułu dostaw
gazu, których odbiorcą była Rosja nie były zgodnie z umową regulowane przez
stronę rosyjską na bieżąco. Dodatkowo, chcąc zmusić Aszchabad do przyjęcia

945

946

947
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Szerzej: Ch. Lin, The Caspian Sea: China’s Silk Road Strategy Converges with Damascus, The
Jamestown Foundation „China Brief” Vol. 10 Issue 17, August 19, 2010.
China-Kazakhstan pipeline starts to pump oil, „Xinhua”, www.chinadaily.com.cn/english/doc/
2005-12/15/content_503709.htm [dostęp: 29.06.2013].
S. Blank, The Strategic Implications of the Turkmenistan-China Pipeline Project, The Jamestown
Foundation „China Brief” Vol. 10 Issue 3, February 4, 2010.
Turkmenistan: Gas Blast Ignites Turkmen-Russian Row, „EurasiaNet.org”, www.eurasianet.org/
departments/insightb/articles/eav041009b.shtml [dostęp: 30.01.2015].
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swojego projektu, w marca 2009 r. Kreml całkowicie wstrzymał odbiór
turkmeńskiego gazu.949
Ponieważ sprzedaż tego surowca stanowiła główne źródło dochodu
republiki, G. Berdymuchamedow podjął decyzję o pozyskaniu nowego partnera
inwestycyjnego w celu realizacji inwestycji. Decyzja prezydenta Turkmenistanu była
ryzykowna, bowiem groziła republice zapaścią finansową, ale zarazem słuszna i
konieczna, bowiem uwalniała państwo od rosyjskiego dyktatu w przyszłości.
Na początku czerwcu 2009 r. do Brukseli udał się minister spraw
zagranicznych Meredow, a w Pekinie o kredyt zabiegał wicepremier Tagijew. Jak już
wcześniej wspomniano, UE mocno związana polityką szerzenia demokracji, nie była
w stanie podjąć żadnej konstruktywnej decyzji i wykorzystać nadarzającą się okazję
do wzmocnienia swojej pozycji w Azji Centralnej. Natomiast błyskawicznie
zareagowały

władze

chińskie

i

już

pod

koniec

czerwca

zaoferowały

Turkmenistanowi kredyt w wysokości 4 mld USD na zagospodarowanie złóż gazu
Południowego Jolotanu oraz pokrycie kosztów inwestycji (w wysokości 22 mld
USD). Dodatkowo strona chińska zobowiązała się też do zakupu dodatkowych 10
mld m3 gazu rocznie, w ramach aneksu do umowy z 2008 r., w myśl której
Turkmenistan zobowiązywał się dostarczać Chinom 30 mld m3 gazu. Budowę
liczącego 8700 km największego na świecie gazociągu łączącego złoża
Południowego Jolotanu do Chin i biegnącego tranzytem przez Uzbekistan i
Kazachstan zakończono w 2010 roku. Nie oznaczało to jednak zakończenia
inwestycji. Projekt przedłużenia gazociągu odłożono ad acta, natomiast Pekin
rozpoczął realizację 5 kolejnych nitek gazociągu (do 2010 r. ukończono 3), aby
powiększyć obszar państwa zaopatrywanego w gaz z tego źródła. W maju 2011 r.
gazociąg docierał do 18 regionów Chin, zamieszkałych przez 100 mln ludzi, a
docelowo gaz z Turkmenistanu ma zaspokajać potrzeby 500 mln mieszkańców.950
Efekt tzw. wojny gazowej z 2009 r. był dla rosyjskiej pozycji w regionie
druzgoczący. Wykazał bowiem bezsilność Moskwy wobec Pekinu i zarazem
wzmocnił antyrosyjskie postawy w republikach. Coraz bardziej sztywna postawa
przywódców republik poradzieckich wobec przypisanej im przez Kreml roli w
rosyjskiej polityce zagranicznej nie byłaby bowiem możliwa bez cichego poparcia ze

949
950

K. Kozłowski, Państwo Środka...op.cit., s. 255-256.
Najdłuższy na świecie gazociąg już działa, „Forbes”, www.forbes.pl/artykuly/sekcje/
Wydarzenia/najdluzszy-na-swiecie-gazociag-juz-dziala,16702,1# [dostęp: 23.05.2016].
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strony Pekinu. Taka sytuacja wydaje się nieuchronnie prowadzić w dalszej
perspektywie do otwartego konfliktu na linii Moskwa – Pekin. Tym bardziej, że
inwestycja w Turkmenistanie stanowiła zaledwie wstęp do dalszej ekspansji
chińskiej w regionie.
Bez wątpienia chińska gospodarka pozostaje silnie uzależniona od importu
surowców energetycznych, jak również pierwiastków niezbędnych przy produkcji
high-tech. Niemniej surowce te, dostarczane z Rosji i republik Azji Centralnej są
relatywnie tanie, co przekłada się na wzrost opłacalności ich przetwarzania, a
następnie eksport w postaci gotowych produktów.951 Koncerny chińskie, jak Huawei,
ZTE czy Foxcon dysponują własnymi zaawansowanymi technologiami, dzięki
którym wytwarzane przez nie produkty nie ustępują jakościowo i technologicznie
produktom zachodnim, a są od nich tańsze. Cześć tej produkcji trafia również do
Rosji, co dodatkowo pogłębia asymetrię w rozwoju gospodarczym i przychodach
obu mocarstw na korzyść Państwa Środka. 952 Choć bez wątpienia Kreml ma
świadomość tej niekorzystnej dla siebie sytuacji, to w praktyce nie jest w stanie
skutecznie przeciwdziałać jej negatywnym skutkom. Wynika to z prostego faktu –
koszty ograniczenia dostaw surowców do Chin nie zostałyby zrekompensowane
wzrostem sprzedaży na pozostałych rynkach. Rosja nie jest też w stanie szybko
wypełnić rosnącej luki technologicznej między obu krajami ani uruchomić własną
produkcję zaawansowanych technologicznie dóbr, które skutecznie ograniczyłyby
import z Chin. W zaistniałej sytuacji warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt
tej niekorzystnej sytuacji, w której Rosja nie ma praktycznie żadnego pola manewru.
Ewentualne podniesienie cen surowców dostarczanych do Państwa Środka przełoży
się na wzrost cen finalnych produktów chińskich fabryk, a więc i wzrost cen ich
zakupu przez stronę rosyjską. To z kolei nie przyniesie Rosji zmniejszenia kosztów,
a wręcz przeciwnie, pogłębi niekorzystny dla niej bilans handlowy.

951

952

Już w 2009 r. 31.4% chińśkiego eksportu stanowiły produkty high-tech, co przełożyło się na
nadwyżkę przychodów z tego tytułu w wymianie zagranicznej na poziomie 67 mld USD, czyli 34%
wartości obrotów. Źródło: Yuqing Xing, China's High-tech Exports: Myth and Reality, „GRIPS
Discussion Paper” No. 11-05, s. 3-4.
Przychody z rosyjskiego eksportu do Chin obejmowały też transfer zaawansowanych technologii,
co przyspieszyło niwelowanie "technologicznej dziury" między przemysłem chińskim a
zaawansowanych gospodarek zachodnich. Jedną z konsekwencji tej rosyjsko-chińskiej wymiany
była ekspansja zaawansowanych produktów Państwa Środka na rynkach Azji i Europy,
ograniczając tym samym rynek zbytu dla produktów rosyjskich. Szerzej: J.L. Wilson, Strategic
partners: Russian-Chinese relations in the post-Soviet era, Routledge, Abington-New York 2015.
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Potwierdzeniem zdynamizowania chińskiej ekspansji energetycznej w
regionie była budowa kolejnego rurociągu o długości 5200 km i przepustowości 30
mld m3 rocznie. Inwestycja obejmuje nie tylko rurociąg składający się z sześciu linii,
ale również urządzenia do składowania gazu i terminal dla gazu płynnego (LNG)
oraz dodatkową nitkę zaopatrującą prowincję Xinjiang. Ta gigantyczna inwestycja
ma zapewnić ciągłość dostaw gazu z Azji Centralnej od autonomicznego regionu
Xinjiang do południowo-wschodniej prowincji Fujian. Rozpoczęcie budowy
kolejnych dwóch rurociągów o podobnej przepustowości jest planowane od 2016 r. i
ma na celu zaopatrzenie w gaz wschodniego wybrzeża Chin. Inwestycja jest też
bardzo istotna dla gospodarek Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu, które
będą dostawcami surowca.953
Chińska

ekspansja

jest

dla

republik

Azji

Centralnej

szansą

na

dywersyfikację odbiorców surowców energetycznych. Przytoczony przykład
problemów Turkmenistanu ze zbytem gazu na skutek uzależnienia od Rosji dotyczy
również Kazachstanu, którego sektor naftowo-gazowy jest jednym z kluczowych
źródeł finansowania budżetu. Jednak w odróżnieniu od Turkmenistanu, Kazachstan
dysponuje szeroka gamą innych surowców, w tym rzadkich pierwiastków,
niezbędnych dla rozwoju nowoczesnych gospodarek, jak chrom, mangan, ołów, cynk,
molibden, wolfram, uran czy baryt.954
Wdrażana przez Astanę długookresowa strategia wzrostu wydobycia i
sprzedaży surowców

energetycznych

zakłada

dywersyfikację

kierunków

i

inwestorów. Główną rolę odgrywa oczywiście kapitał chiński, ale w znacznym
stopniu inwestorami są też koncerny zachodnie: holendersko-brytyjski Royal Dutch
Shell Group, francuski Total, amerykański ExxonMobil, amerykańsko-holenderski
ConocoPhilips, włoski Eni czy japoński Inpex 955. Koncerny zachodnie są głównie
zainteresowane pozyskaniem ropy z szelfu Morza Kaspijskiego ze złoża Kaszagan
oraz budową infrastruktury przesyłowej w kierunku Europy.956
Drugim obszarem dywersyfikacji mają być rynki zbytu. Dążeniem
prezydenta Nazarbajewa jest zmniejszenie uzależnienia od dostaw z pola Tengiz do
953
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3rd gas pipeline to open in 2013, „China Daily”, www.china.org.cn/business/2011-11/17/content_
23943152.htm [dostęp: 18.02.2014].
Ł. Gacek, Azja Centralna...op.cit., s. 109-110.
N. Gizitdinov, Exxon, Shell, Said Seeking Control of $46 Billion Kashgan, „Bloomberg”,
www.bloomberg.com/news/articles/2012-08-30/exxon-shell-said-seeking-control-of-46-billionkashagan-field [dostęp: 11.10.2015].
J. Lillis, Kazakhstan: Kashagan Oil Soon to Flow, „EurasiaNet.org”, www.eurasianet.org/node/
66055 [dostęp: 10.12.2015].
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Nowosybirska oraz z Uzen-Atyrau do Samary, a tym samym ograniczenie udziału
Rosji, jako kluczowego odbiorcy. 957 Pierwszym krokiem było zaangażowanie
Kazachstanu w budowę rurociągu z Baku przez Tbilisi do Ceyhan (BTC). W ramach
inwestycji, która omija Rosję, a była realizowana przez British Petroleum i azerski
SOCAR, Kazachstan zobowiązał się do dostarczania ropy ze złoża Kuryk do
Baku.958
Problemem dla Kazachstanu jest z jednej strony lokalizacja złóż surowców,
skoncentrowanych głównie na zachodzie kraju, co znacznie wydłuża, a więc i
podnosi koszty inwestycji w system dystrybucji. Drugim problemem jest położenie
złóż w szelfie Morza Kaspijskiego, co może rodzić

konflikt wynikający ze

współdzielenia zasobów przez państwa mające do nich dostęp (Azerbejdżan,
Kazachstan, Rosja, Iran i Turkmenistan). Już w czerwcu 1998 r. zawarto pierwszą
umowę między Rosją a Kazachstanem, dotyczącą delimitacji północnego obszaru
dna Morza Kaspijskiego. 959 Kolejne umowę o delimitacji dna morskiego zawarł
Kazachstan z Azerbejdżanem w listopadzie 2001 roku, a w maju 2003 r. doszło do
podpisania umowy trójstronnej między wspomnianymi państwami, wyznaczającej
granice stref do dna i pod dnem Morza Kaspijskiego.960
Należy podkreślić, że od czasu objęcia prezydentury przez N. Nazarbajewa,
kurs polityki zagranicznej, a więc pośrednio i gospodarczej ewoluował z kierunku
rosyjskiego na centralnoazjatycki. Prezydent, jako gorący orędownik idei
zacieśniania związków między narodami Azji Centralnej, zdawał sobie sprawę,
jakim zagrożeniem jest uzależnienie od Rosji.961 Z drugiej strony Astana nie była w
stanie, ani też nie byłoby to dla niej opłacalne, całkowicie odciąć się od północnego
sąsiada. W konsekwencji N. Nazarbajew wybrał politykę ostrożnego dystansowania
się od Rosji, jednakże z zachowaniem poprawnych relacji politycznych i
jednoczesnego

wdrażania

multiwektorowych

założeń

polityki

w

zakresie

gospodarowania surowcami. Rosja ze swojej strony dążyła do przeforsowania tzw.
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J. Czerep, Kazakhstan: between Russia and the rest of the world in its quest for energy
independence, „Fundacja Otwarty Dialog”, odfoundation.eu/a/1078,kazakhstan-between-russiaand-the-rest-of-the-world-in-its-quest-for-energy-independence [dostęp: 01.05.2016].
Caucasus Transport Corridor for Oil and Oil Products, World Bank 2008, s. 11.
A. Cohen, Kazakhstan: Energy Cooperation with Russia – Oil, Gas and Beyond, GMB Publishing
Ltd., London 2006, s. 20.
B. Janusz-Pawletta, The Legal Status of the Caspian Sea. Current Challenges and Prospects for
Future Development, Springer-Verlag, Berlin 2015, s. 41-42.
G. Gleason, China, Russia and Central Asia: Triangular Energy Politics w: China’s Energy
Relations with the Developing Worlsd, ed. C. Liu Currier, M. Doraj, The Continuum International
Publishing Group, New York-London 2011, s. 94.
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opcji północnej, która zapewniałaby jej stałą kontrolę nad dystrybucją surowców z
basenu Morza Kaspijskiego. Z oczywistych względów takie rozwiązanie nie
odpowiadało ani Kazachstanowi, ani Azerbejdżanowi, które zwróciły się ku
alternatywnym kierunkom: zachodniemu i południowemu. Przy realizacja tzw. opcji
zachodniej oba państwa mogły liczyć na wsparcie inwestycyjne ze strony koncernów
zachodnich, z kolei tzw. opcja południowa była wspierana przez Organizację
Współpracy Gospodarczej, skupiającej 10 państw Azji Środkowej i basenu Morza
Kaspijskiego. Szczególnie atrakcyjna wydawała się realizacja inwestycji w kierunku
południowym, bowiem pozwalała na rozwijanie dystrybucji surowców do Europy
poprzez Iran i Turcję oraz w kierunku Oceanu Indyjskiego, tranzytem przez
Afganistan do Pakistanu i Indii.962
Pomimo wzrostu inwestycji zachodnich i stopniowego ograniczania udziału
rosyjskich koncernów (Łukoil, Gazprom i Rosnieft), kapitał rosyjski zachował w
Kazachstanie dominującą pozycję. Przełożyło się to na ograniczenie ekspansji
kazachskiej w kierunku południowym, zwłaszcza wobec rosyjskich planów
zagospodarowania rynków Azji Wschodniej i Południowej. Dopiero wzmożona
penetracja regionu przez kapitał chiński (głównie CNPC i Petrochina) spowodowała,
że strategia rzeczywistej dywersyfikacji produkcji i dystrybucji kazachskich
surowców energetycznych zaczęła nabierać tempa.
Strategia wielowektorowa leżała też u podstaw działań podejmowanych
przez I. Karimowa w polityce gospodarczej Uzbekistanu. Choć republika nie jest tak
zasobna w surowce energetyczne, jak Kazachstan 963 , to dysponuje szerokim
spektrum rzadkich pierwiastków, w tym złota, uranu, miedzi, molibdenu, wolframu,
uranu i innych.964
Zasoby ropy naftowej Uzbekistanu nie są wystarczające dla pokrycia
zapotrzebowania krajowego, w związku z czym konieczny jest jej import z
Turkmenistanu, Kazachstanu oraz Rosji. 965 Z kolei zasoby gazu ziemnego, choć
najbogatsze w regionie i drugie po Rosji wśród republik poradzickich, nie stanowią
kluczowego źródła dochodu z eksportu.
962
963

964
965

Ibidem, s. 95.
Zasoby ropy Kazachstanu są szacowane na 30 mld baryłek, a Uzbekistanu tylko na 0.6 mld
baryłek, natomiast gazu odpowiednio 0.9 bln m3 i 1.1 bln m3. Źródło: BP Statistical Review of
World Energy June 2016, s.2.
Mineral Commodity Summaries 2015, US Department of the Interior & US Feological Survey.
Facing Shortages, Uzbekistan to Increase Turkmen Oil Imports, „EurasiaNet.org”,
www.eurasianet. org/node/67749 [dostęp: 04.04.2015].
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Pewne nadzieje na samodzielność energetyczną, a nawet rozwijanie
eksportu, wiążą władze w Taszkencie z pozyskaniem ropy z łupków w rejonie
Sangrantau, które są oceniane na 47 mld ton. Koszt całej inwestycji jest obliczany na
600 mln USD, a źródłem finansowania są środki własne oraz w dużej części
pożyczki zagraniczne.966 W przypadku Uzbekistanu obserwowany jest więc podobny
problem, z którym borykają się pozostałe poradzieckie republiki – konieczność
pozyskania zagranicznego kapitału na realizacje inwestycji. Względnie stabilny
politycznie Uzbekistan jest atrakcyjnym partnerem dla koncernów w Chinach, w
Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, dysponujących zarówno
technologiami, jak i środkami finansowymi na realizację uzbeckich planów. Cieniem
na nieskrępowaną działalność biznesową koncernów zachodnich kładzie się jednak
problem autorytaryzmu władzy, nieprzestrzegania praw człowieka i zasad
demokratycznych. Oczywiście, wymienione przeszkody nie są barierą blokującą
definitywnie możliwość inwestycji w Uzbekistanie, a jedynie niedogodnością, która
może niekorzystnie odbić się na wizerunku firm i rządów, w których koncerny mają
swoje siedziby. Jednak pochodną specyfiki systemu rządów w republice są inne
przeszkody, dużo bardziej dotkliwe dla inwestorów – wszechwładza urzędnicza,
nepotyzm, korupcja i brak poszanowania praw własności.967
Niemniej już od 2010 r. Taszkent rozpoczął szeroko zakrojoną akcję
pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na całym świecie, nie wyłączając Rosji,
która była traktowana przez prezydenta I. Karimowa ze sporym dystansem i
niechęcią.
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wydobywczych ropy i gazu, o szacowanych łącznych nakładach 20.6 mld USD. W
2016 r. wielkość inwestycji ma wynieść ok. 2.8 mld USD, co oznacza wzrost o 8% w
stosunku do roku 2015. Głównymi inwestorami pozostają koncerny petrochemiczne:
rosyjski Łukoil, chiński CNPC, południowokoreańskie KOGAS i GS E&C,
amerykański Honeywell i południowoafrykański Sasol.968 Jak więc widać, uzbeckim
władzom udało się dokonać dywersyfikacji inwestorów ograniczając dominację tak
kapitału rosyjskiego, jak i chińskiego.
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Uzbekneftgaz starts drilling at oil shale field, „UZ Daily”, www.uzdaily.com/articles-id-22459.htm
[dostęp: 23.11.2014].
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Szerzej: Uzbekistan. Investment Climate Statement 2015, US Department of State, May 2015.
968
D. Azizov, Investments in Uzbekistan’s oil, gas field to increase in 2016, „Trend News Agency”,
en.trend.az/casia/ uzbekistan/2535227.html [dostęp: 02.10.2015].
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Nie oznacza to, że Rosja pogodziła się z ograniczenie wpływów w republice.
Ekspansję inwestycyjną kontynuuje Łukoil, którego celem jest osiągnięcie poziomu
5.5 mld USD zainwestowanych środków, realizując wspólne z Uzbekneftgazem i
chińskim CNPC inwestycje na polach roponośnych Gissar i Buchara-Chiwa. 969
Ekspansję rosyjską równoważy chiński CNPC, który wraz z Uzbekneftgazem
eksploatuje pola Buchara-Chiwa i Mingbulak.970 Nie rezygnuje też z penetracji rynku
uzbeckiego rosyjski Gazprom, który jest obecny w republice od 2002 roku. Działania
rosyjskiego koncernu koncentrują się w regionie północno-zachodnim.971
Relatywnie silna jest w Uzbekistanie pozycja kapitału z Korei Południowej.
Już w 2006 r. prezydent I. Karimow zabiegał o koreańskie inwestycje 972 , ale
intensyfikacja

współpracy

z

tym

wysoko

rozwiniętym

i

technologicznie

zaawansowanym państwem zostało zapoczątkowane dopiero podczas wizyty I.
Karimowa w Seulu we wrześniu 2012 roku. Jednym z najważniejszych dla interesów
Taszkentu było podpisanie porozumienia z rządem południowokoreańskim na
inwestycje bezpośrednie o wartości 3 mld USD.973 Choć tylko część tej sumy miała
zostać zainwestowana w sektorze petrochemicznym, to wejście koncernów
koreańskich znacząco wpłynęło na zrównoważenie inwestycji chińskich i rosyjskich,
tym bardziej, że w ślad za Koreańczykami podążyły koncerny japońskie. Łącznie, do
końca 2014 r., koreańskie inwestycje w Uzbekistanie przekroczyły poziom
zakładany w porozumieniu z 2012 r. i osiągnęły wartość ok. 4 mld USD 974, z czego
większość trafiła do sektora energetycznego.975
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Uzbekistan. Business and Investment Opportunities Yearbook Vol. 1. Strategic and Practical
Information, International Business Publications, Washington 2011, s. 170.
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CNPC to begin field development in Western Uzbekistan, „WordOil”, www.worldoil.com/news/
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Uzbekistan. Mining Law and Regulations Handbook Vol. 1. Strategic Information and Regulations,
International Business Publications, Washington 2013, s. 125.
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G. Saidazimova, Uzbekistan: Karimov In South Korea Looking For Investment, „Radio Free
Europa/Radio Liberty”, www.rferl.org/content/article/1067201.html [10.06.2014].
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Uzbekistan - Republic of Korea: new horizons of strategic partnership, Embassy of the Republic
of Uzbekistan in the Federal Republic of Germany, www.uzbekistan.de/en/nachrichten/
nachrichten/uzbekistan-republic-korea-new-horizons-strategic-partnership [dostęp: 21.08.2015].
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Podczas wizyty prezydenta Karimowa w Seulu w maju 2015 r. doszło do podpisania 60
porozumień w sprawie koreańskich inwestycji w Uzbekistanie na łączną kwotę 7.7 mld USD.
Korea pozostaje też największym partnerem handlowym Uzbekistanu – w 2015 r. obroty
handlowe obu państw osiągnęły poziom 1.7 mld USD, co stanowi 50% wymiany Korei Płd. z Azją
Centralną. Źródło: M. Rakhimov, Sung Dong Ki, Uzbekistan and South Korea: towards a special
relationship, „Central Asia-Caucasus Analyst”, www.cacianalyst.org/publications/ analyticalarticles/item/13369-uzbekistan-and-south-korea-towards-a-special-relationship.html
[dostęp:
11.06.2016]
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W obszarze wydobycia i przetwarzania surowców energetycznych dość
wcześnie, bo w 2005 r., pojawił się też silny gracz z Malezji – globalny koncern
Petronas. Malezyjska firma poprzez zależną spółkę Petronas Caligari Overseas
weszła wraz z Uzbekneftgazem, Łukoilem, CNPC i Korea National Oil Corp. w
skład konsorcjum eksploatującego złoża w regionie Morza Aralskiego. Udziały
Petronasu w koncesji wydobywczej w regionie wynoszą 20%, co równoważy udziały
rosyjskie i chińskie. 976 W 2013 r. Petronas podjął decyzję o wycofaniu się z
inwestycji w eksploatację złóż gazowych Ustiurt oraz gazowo-naftowych Boysun w
regionie Morza Aralskiego,

na które otrzymał koncesje w latach 2008-2010.

Powody tej decyzji pozostają niejednoznaczne. Prawdopodobną przyczyną był
pogarszający się klimat dla dużych inwestorów, którzy było nadmierne nękanie przez
lokalne władze, domagające się łapówek i wysokich stanowisk w firmie. Należy
wspomnieć, że była to już druga niekorzystna dla Uzbekistanu decyzja o likwidacji
inwestycji przez malezyjski koncern. Wcześniej, w kwietniu 2013 r., Petronas
zdecydował o zakończeniu realizacji innego projektu inwestycyjnego, który uznał za
nieopłacalny, w związku ze zmniejszającą się konsumpcją krajową. Wycofanie
Malezyjczyków nie doprowadziło jednak do wzrostu zależności od uzbeckich
inwestycji od kapitału chińskiego czy rosyjskiego, bowiem udziały Petronasu
zdecydował się przejąć brytyjski Thetys.977
Brytyjska spółka Tethys Petroleum Ltd. jest jednym z dwóch liczących się
inwestorów w obszarze surowców energetycznych, pochodzących z państw
Zachodnich. W kwietniu 2009 r. spółka uzyskała kontrakt na badania i eksploatację
Północnego Urtabulaku, jednego z najbogatszych złóż uzbeckich. Drugim
inwestorem jest amerykański Texaco, obecny w Uzbekistanie od 1997 r. w ramach
spółki z Uzbekneftgazem. Amerykańsko-uzbeckie konsorcjum nie inwestuje jednak
bezpośrednio w poszukiwania czy eksploatację złóż, ale zajmuje się głównie
przetwarzaniem ropy naftowej dla potrzeb przemysłu wydobywczego, budowniczego
oraz rolnictwa.978
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Uzbekistan. Business and...op.cit., s. 171.
M. Sadykov, Uzbekistan: Malaysian Oil Giant Out, Obscure Offshore Company In, „EurasiaNet.
org”, www.eurasianet.org/node/67024 [dostęp: 6.06.2015].
Uzbekistan. Business and...op.cit., s. 171.
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O tym, że Uzbekistan pozostaje jednym z głównych celów dla inwestorów z
sektora energetycznego świadczą projekty, których realizacja jest już w toku lub jest
planowana na najbliższe lata:979


2015–2017 – budowa czwartej linii gazociągu z Uzbekistanu do Chin,
szacowana wartość inwestycji 800 mln USD.



2015–2019 – budowa zakładu przetwórstwa gazu w Kandym, inwestycja
szacowana na 2.66 mld USD ma być w całości sfinansowana przez Łukoil.



2016–2019

–

powiększenie

zdolności

produkcyjnych

zakładów

petrochemicznych Zavod Uzbekimash JSC oraz Shurtan Gas Chemical
Complex, poprzez wyposażenie w nowe urządzenia o wartości odpowiednio
25 mln USD i 570 mln USD.


2017 – 2019 – budowa nowej fabryki do pyrolizy węglowodorowej o
wartości 300 mln USD i finansowanej z Funduszu dla Rekonstrukcji i
Rozwoju Uzbekistanu (120 mln USD), pożyczek bankowych (90 mln USD) i
funduszy własnych koreańsko-uzbeckiej spółki Uz-Kor Gas Chemical JV (90
mln USD).



2015–2019 – budowa szacowanego na 2.5 mld USD kompleksu
petrochemicznego na północny zachód od Buchary.



2015–2020 – inwestycja w wysokości 600 mln USD w produkcję i
przetwarzanie ropy pozyskiwanej z łupków w Sangruntau.



2019–2021 – modernizacja rafinerii w Bucharze, projekt szacowany jest na
348 mln USD.



2015–2019 – szacowana na 277 mln USD modernizacja infrastruktury złóż
Dengizkul, w całości finansowana przez chiński CNPC.



2015–2018 – szacowane na 200 mln USD przeprowadzenie badań
sejsmicznych i odwiertów próbnych w regionie Khorezm i Meshekli Tuzkoy,
w całości finansowane przez zagraniczny kapitał.
Uzbekistan odgrywa bardzo ważną rolę jako kraj tranzytowy, leżący na

szlaku dystrybucji surowców energetycznych z Turkmenistanu do Rosji i Chin.
Strategiczne położenie republiki pozwala na kontrolowanie dostaw nie tylko do
979

10 oil, gas and petrochemical investment opportunities in Uzbekistan: 2016 and beyond, „ITE
Oil&Gas”,
www.oilgas-events.com/market-insights/uzbekistan/10-oil-gas-and-petrochemicalinvestment-opportunities-in-uzbekistan-2016-and-beyond/801808368 [dostęp: 31.01.2016].
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wspomnianych dwóch potęg, ale również do Kirgistanu, Tadżykistanu i Kazachstanu.
Przez terytorium Uzbekistanu biegną bowiem kluczowe linie przesyłowe: Central
Asia Center Pipeline (CAC), Buchara-Ural i Taszkent-Biszkek-Ałmaty. W praktyce
oznacza to, że prezydent prezydent Uzbekistanu dysponuje niezwykle skuteczną
bronią, którą może wykorzystywać do realizacji swoich celów czy przeciwdziałania
niekorzystnym dla Uzbekistanu decyzjom państw sąsiednich.980
Trzecim państwem Azji Centralnej, liczącym się na rynku surowców
energetycznych, jest Turkmenistan. Zasoby ropy naftowej w republice są relatywnie
niewielkie, porównywalne z zasobami Uzbekistanu, ale pod względem złóż gazu
Turkmenistan jest jednym z największych rezerwuarów na świecie. Zasoby gazu
szacowane są na 17.5 bln m3, co stanowi ok. 9.7% zasobów światowych.981 Trudno
się więc dziwić, że to właśnie błękitne paliwo stało się kołem zamachowym
turkmeńskiej gospodarki. Prezydent Berdymuchamedow zdawał sobie sprawę, że tak,
jak gospodarka republiki jest całkowicie uzależniona od gazu, tak jego zbyt jest w
całości uzależniony od Kremla.982
Dążenie do dywersyfikacji wydobycia, a zwłaszcza zmonopolizowanej
przez Rosję dystrybucji gazu skutkowało ekspansją kapitału chińskiego. Rosnący
udział kapitału z Państwa Środka w inwestycjach w sektorze surowcowym znalazł
też odzwierciedlenie we wzroście wymiany handlowej między obu krajami. Już w
2011 r. eksport do Chin stanowił 56.2% całej sprzedaży zagranicznej
Turkmenistanu.983
Dzięki chińskim inwestycjom, Turkmenistan mógł stać się, wraz z
Kazachstanem i Uzbekistanem, stroną w projekcie rozbudowy systemu rurociągów
do Chin. Jednocześnie niepokojąco wzrosło uzależnienie turkmeńskiej gospodarki od
dostaw do Państwa Środka, zwłaszcza po dalszym ograniczeniu odbioru dostaw gazu
przez Gazprom z 14 mld m3 w 2014 r. do 4 mld m3 w roku 2015, a następnie
całkowitego wstrzymania odbioru w styczniu 2016 roku.984 Pozornie decyzja Kremla
o zahamowaniu importu gazu nie spowodowała perturbacji gospodarczych w
Turkmenistanie, bowiem rok 2015 był kolejnym, w którym wzrósł eksport tego
980

981
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O wykorzystaniu dostaw surowców jako potencjalnej broni wobec sąsiadów wspomniano w
poprzednim punkcie rozdziału, przy omawianiu konfliktu o zasoby wodne między Tadżykistanem
a Uzbekistanem.
BP Statistical...op.cit.
Konsekwencje tej zależności oraz „wojna gazowa” zostały opisane we wcześniejszej części tego
punktu, przy omawianiu chińskich inwestycji.
Ł. Gacek, Azja Centralna...op.cit., s. 161.
N. Konarzewska, Turkmenistan advances...op.cit.
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surowca do Chin – o 6.7% w stosunku do roku 2014, do poziomu prawie 18 mln ton.
W istocie do budżetu republiki wpłynęło jednak znacząco mniej środków z tego
tytułu – w okresie od stycznia do listopada 2015 r. aż o 6.97 mld USD mniej (spadek
o 18%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyną tego zjawiska
było utrzymywanie się tendencji spadkowej cen surowców energetycznych na
rynkach światowych. W konsekwencji średni koszt zakupu tony gazu we
wspomnianym okresie zmniejszył się o 116.8 USD, do kwoty 387.8 USD. Warto
dodać, że Uzbekistan i Kazachstan zanotowały spadek wolumenu dostaw do Chin
(odpowiednio o 49.6% i 6.5%), co wraz ze spadkiem ceny skutkowało znacznie
większymi spadkami przychodów (odpowiednio o 29.6% i 31.2%).985
Analizując kwestie rynku surowców energetycznych Azji Centralnej należy
też przybliżyć problem dywersyfikacji źródeł pochodzenia kapitału inwestycyjnego.
Problem ten jest drugim, obok pozyskania kapitału innego niż rosyjski,
zagadnieniem determinującym poczynania władz republik dysponujących złożami
surowców

energetycznych.

Pierwszoplanowe

znaczenie

dla

Kazachstanu,

Uzbekistanu i Turkmenistanu miało uniezależnienie się od dyktatu Kremla.
Naturalną przeciwwagą wydawało się przyciągnięcie kapitału chińskiego, który
chętnie angażuje się w projekty energetyczne, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie. Ta
strategia wiąże się jednak z powstaniem dodatkowych problemów – pogorszenia
relacji z Moskwą oraz ryzyka zbyt silnego uzależnienia gospodarki od dostaw do
Chin. Można więc mówić o klasycznym przypadku „z deszczu pod rynnę”.
Rozpatrując sytuację wymienionych powyżej trzech republik można zauważyć, że
tylko Uzbekistan uporał się z problemem zrównoważenia źródeł pochodzenia
kapitału inwestycyjnego. W przypadku Turkmenistanu wyraźny jest kurs na kapitał
chiński, co wynikało z potrzeby chwili, jak najszybszego ograniczenia monopolu
rosyjskiego. Z kolei Kazachstan stopniowo kompensował nadmierne uzależnienie od
rosyjskich koncernów, poprzez środki pozyskane z Państwa Środka, ale zarazem
dąży do uniknięcia wspomnianej pułapki popadnięcia w nadmierne uzależnienie od
drugiej potęgi przyciągając inwestorów z Europy i Stanów Zjednoczonych.
W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się Turkmenistan, który utracił
drugiego co do wielkości odbiorcę gazu (Gazprom). Prezydent Berdymuchamedow
zdecydował o konieczności przyspieszenia procesu dywersyfikacji rynków zbytu,
985

Turkmenistan No.1 Supplier of Gas to China – But Revenues Down, „Natural Gas Europe”,
www.naturalgaseurope.com/turkmen-gas-share-chinese-import-energy-mix [dostęp: 30.04.2016].
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zwłaszcza

wobec

spadających

przychodów

z

tego

tytułu,

które

może

zrekompensować tylko wzrost sprzedaży lub nagły skok cen na rynkach światowych.
Z kolei gospodarka chińska, jakkolwiek wciąż dynamicznie wzrastająca, zaczyna
odczuwać „zmęczenie” 40-letnim okresem permanentnego wzrostu. Turkmenistan
stoi więc przed poważnym problemem zahamowania spadku przychodów z
jednoczesnym ich zabezpieczeniem na wypadek wygasania corocznych wzrostów
sprzedaży do Państwa Środka.
W tych okolicznościach Aszchabat wrócił do starego projektu budowy
Rurociągu Transkaspijskiego (Trans-Caspian Pipeline TCP). Założeniem tego
projektu, którego początki datuje się na 1990 r., było stworzenie linii przesyłowej
gazu z Turkmenistanu do Azerbejdżanu po dnie Morza Kaspijskiego. W
Azerbejdżanie TCP łączyłby się z z dwoma rurociągami Transanatolijskim (TransAnatolian Pipeline TANAP) i Transadriatyckim (Trans-Adriatic Pipeline TAP), za
pośrednictwem których turkmeński gaz popłynąłby do Turcji i do Europy
Południowej. TCP spotkał się z silnym wsparciem ze strony Turcji, Azerbejdżanu i
UE, które dostrzegły w jego realizacji szansę na ograniczenie uzależnienia od gazu
rosyjskiego. Przeciwnikiem projektu jest oczywiście Kreml, który pozyskał sprzeciw
Iranu na przeprowadzenie rurociągu po dnie Morza Kaspijskiego.986
Ponieważ pierwszy z kierunków dywersyfikacji został zahamowany i nikt
nie wie na jak długo, więc jedyną szansą dla Turkmenistanu jest szybkie
przeforsowanie budowy rurociągu łączącego republikę z Afganistanem, Pakistanem i
Indiami (Turkmkenistan-Afghanistan-Pakistan-India TAPI). Rurociąg osiągnąłby
zdolność operacyjną nie wcześniej niż w 2019 r., o ile przy jego realizacji nie
pojawią się nieprzewidziane przeszkody.

987

A takich przeszkód można się

spodziewać, zważywszy że liczący 1800 km rurociąg ma przebiegać przez ogarnięty
wojną Afganistan (odcinek 735 km) oraz wstrząsany atakami separatystów i
religijnych fanatyków pakistański Belochistan.988
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Turkmenistan, Pakistan, India Sign Trans-Afghan Gas Pipeline Deal, „Radio Free Europe/Radio
Liberty”,
www.rferl.org/content/ashgabat-islamabad-dehli-to-sign-trans-afghan-gas-deal/
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Odmiennie kształtuje się sytuacja Kazachstanu, w którym silna jest
mniejszość rosyjska, zamieszkująca północny region republiki. Choć podobnie jak w
Turkmenistanie, po rozpadzie ZSRR Rosja sprawowała wyłączna kontrolę nad
dystrybucją kazachskiej ropy i gazu, to możliwości Astany w realizacji samodzielnej
polityki w sferze surowców energetycznych ograniczało bezpośrednie sąsiedztwo z
tym mocarstwem. Z kolei patrząc na ten układ od strony Kremla, Kazachstan był
niezbędny dla realizacji polityki ekspansji ku Chinom i dalej ku południowej Azji.
Jak już wcześniej zasygnalizowano, prezydent Nazarbajew zdecydowanie
preferował politykę wielowektorową w gospodarce, której jednym z pierwszych i
bazowych punktów było przyciągnięcie inwestorów z Chin, jedynego państwa
regionu mogącego w krótkim czasie zrównoważyć wpływy rosyjskie. W
konsekwencji polityka otwartości na inwestycje doprowadziła do swoistego stanu
równowagi, w którym północna część kraju pozostawała zdominowana przez kapitał
rosyjski, a południowa przez inwestycje chińskie.989
Swoiste status quo mogło jednak łatwo przerodzić się w stopniowe
wypieranie rosyjskich firm przez chińskie, a tym samym nadmierne uzależnienie
gospodarki Kazachstanu od sytuacji ekonomicznej Chin. Przełożyło się to na
aktywizację polityki Astany wobec USA i UE. Szczególnie istotne dla pozycji
Kazachstanu w Azji Centralnej było zawarcie strategicznego partnerstwa z
Waszyngtonem, którego jednym z przejawów są realizowane od 2010 r. spotkania
Annual Bilateral Consultations under Strategic Partnership. Podczas rozmów
podejmowany jest szeroki zakres problemów: od stabilizacji Afganistanu, poprzez
zagadnienia prawne i związane ze sferą zasad demokratycznych, po problemy
naukowe i gospodarcze. 990 Bardzo ważną rolę w tej współpracy odgrywa komisja
energetyczna, która opracowała plan działań obejmujący bilateralną współpracę w
dziedzinach bezpieczeństwa jądrowego, technologii transportu LNG, ograniczenia
szkodliwych emisji w wyniku spalania gazu, pozyskiwania gazu łupkowego i metanu
z węgla oraz zwiększenia efektywności energetycznej przemysłu.991
Drugim kierunkiem pozyskiwania inwestycji zagranicznych była Europa,
której łączny udział w BIZ stał się dominujący w 2013 r. Największym inwestorem
989
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okazała się Holandia (49 mld USD), a następnie Wielka Brytania (24.7 mld USD)
wyprzedzając Chiny (18.2 mld USD) i Stany Zjednoczone (17.9 mld USD).
Rosyjskie inwestycje były znacznie skromniejsze i wyniosły tylko 5.3 mld USD.
Istotna jest jednak nie tylko sama wartość inwestycji, ale przede wszystkim sektory,
w których środki zostały alokowane, a pod tym względem liderem pozostają Chiny,
86% wszystkich środków jest inwestowanych w przemysł wydobywczy ropy i
gazu.992 Wg danych Narodowego Banku Kazachstanu nieco ponad połowa wartości
całkowitych inwestycji trafiła do przemysłu wydobywczego i energetycznego, przy
czym w tych sektorach udział inwestycji europejskich i amerykańskich nie przełożył
się na większe uniezależnienie od wpływów Chin – na koniec 2012 r. nadal 40%
udziałów w firmach wydobywających i przetwarzających ropę i gaz znajdowało się
w rękach chińskich.993
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A. Osavoliyk, Kazakhstan: A change of key players in the oil sector, „Fundacja Otwarty Dialog”,
odfoundation.eu/a/1014,kazakhstan-a-change-of-key-players-in-the-oil-sector [dostęp: 10.07.2015].
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ROZDZIAŁ IV
ROLA SOW WOBEC POLITYCZNO-GOSPODARCZEGO
WZROSTU ZNACZENIA AZJI NA ŚWIECIE
1. SOW wobec wzrostu globalnego znaczenia Azji Centralnej
Przed przystąpieniem do omawiania roli SOW na arenie międzynarodowej, trzeba
zauważyć, że Organizacja nie wypracowała zrębów wspólnej polityki zagranicznej.
Nakreślone w Karcie ramy działania limitują zakres funkcjonalny SOW do
kształtowania relacji regionalnych, a uczestnictwo w procesach globalnych
ograniczają do sfery ekonomicznej oraz współpracy w zapobieganiu konfliktom
międzynarodowym i umacniania procesów pokojowych (Artykuł 1. Cele i
zadania).994 Zapisy Karty w zasadzie zostawiają sprawę założeń i kierunków polityki
zagranicznej w gestii poszczególnych państw członkowskich, kreując SOW jako
platformę kooperacji z innymi państwami i organizacjami bez jednoznacznego
nakreślania ram tej współpracy. Zarazem w dokumencie została stworzona furtka,
pozwalająca na swobodę interpretacji zakresu działań, co z kolei umożliwia
wykorzystanie autorytetu Organizacji w różnych sprawach, zależnie od potrzeb
państw członkowskich: „wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów, które nasilają
się w XXI wieku”.995
Kierunki polityki zagranicznej SOW są determinowane partykularnymi
interesami krajów członkowskich, a ich siła przetargowa zależy oczywiście od
potencjału gospodarczego, militarnego i politycznego tak w regionie, jak i globalnie.
To naturalnie faworyzowało dwa kraje – Rosję i Chiny, które podzieliły między
siebie odgrywanie roli lidera politycznego i ekonomicznego. Od 2016 r. sytuacja
jednak będzie ulegać stopniowej zmianie, wynikającej z uzyskania pełnego
członkostwa w Organizacji przez dwa kolejne państwa, Pakistan i Indie,996 których
potencjał do pewnego stopnia równoważy siłę obu mocarstw. Z drugiej strony
wrogość dwóch nowych członków wobec siebie niesie ryzyko rozłamu wewnątrz
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Charter of the Shanghai Cooperation Organization, Shanghai Cooperation Organization,
www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=69.
Ibidem.
India, Pakistan become full SCO members, „The Hindu”, www.thehindu.com/news/
international/india-gets-full-membership-of-the-shanghai-cooperation-organisation-along-withpakistan/article7407873.ece [dostęp: 12.06.2016].
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Organizacji na dwie frakcje – Rosja tradycyjnie jest aliantem Indii, a Chinom bliżej
do sąsiedniego Pakistanu.997
W polityce międzynarodowej na arenie globalnej praktycznie liczą się tylko
dwa państwa członkowskie: Rosja i Chiny, przy czym w kwestiach politycznych
ambasadorem interesów SOW była Moskwa, a Pekin ograniczał swoją aktywność do
wspierania Kremla lub zachowywania neutralności. Ten podział ról można
zaobserwować na przykładach zachowań obu państw w debatach dotyczących
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, której są stałymi członkami.998
Rola międzynarodowa pozostałych pięciu „starych” państw członkowskich
jest, wobec potęgi Chin i Rosji, praktycznie marginalna, a ich aktywność polityczna
sprowadza się do dyskutowania zagadnień regionalnych. Na tym tle wyróżniają się
dwie republiki – Uzbekistan i Kazachstan, których dążeniem jest zapewnienie sobie
roli regionalnego lidera narodów azjatyckich.999 W okresie ostatnich kilkunastu lat
wyraźnie widać działania prezydenta Nursułtana Nazarbajewa zmierzające do
promocji politycznej republiki na arenie międzynarodowej w ujęciu regionalnym i
globalnym.
Prezydent Kazachstanu, pomimo sprawowania bezsprzecznie autorytarnych
rządów, stara się o wykreowanie pozytywnego wizerunku republiki, aktywnie
angażując się w działalność organizacji światowych. Przykładem jest choćby roczne
przewodnictwo OBWE, zakończone w 2010 r. szczytem w Astanie. Należy dodać, że
aby zdobyć przewodnictwo, państwo musi zgłosić swoją kandydaturę i uzyskać
akceptację pozostałych 56 państw członkowskich.1000 Uzyskanie więc tego mandatu,
jak i poparcia dla zorganizowania przez Kazachstan szczytu przywódców państw
członkowskich, jest potwierdzeniem rosnącej pozycji republiki w międzynarodowej
polityce. Warto dodać, że oprócz państw, w szczycie wzięli udział przedstawicieli
szeregu organizacji, m.in. ONZ, UE, WNP, jak również SOW. W okresie rocznego
przewodnictwa, prezydent N. Nazarbajew zgłosił szereg inicjatyw, m.in.: powołanie
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SCO entry: Concerns raised on India Pakistan’s Nuclear membership and hostility, „The Indian
Express,
indianexpress.com/article/india/india-news-india/sco-shanghai-coorperationorganisation-entry-concerns-india-pakistan-nuclear-suppliers-group-membership-hostility2858749/ [dostęp: 23.05. 2016].
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Szerzej: P. Ferdinand, The position of Russia and China at the UN Security Council in the light of
recent crises, Directorate General for External Policies of the Union, Policy Department, Brussels
2013.
999
Wołowska A., Kazachstan: regionalny przykład sukcesu, „Prace OSW” Nr 15/2004, s. 11.
1000
Rules of Procedure of the Organization for Security and Co-operation in Europe, MC.DOC/1/06,
1 November 2016, s. 1.
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Instytutu Bezpieczeństwa OBWE w Astanie, wniosek o wydzielenie koszyka
bezpieczeństwa

finansowo-gospodarczego

w

ramach

OBWE

czy

apel

o

kontynuowanie prac nad Deklaracją o Świecie bez Broni Nuklearnej.1001 Z punktu
widzenia interesów Kazachstanu szczyt w Astanie był sukcesem propagandowym i
wizerunkowym, niezależnie od rzeczywistej wartości ustaleń i inicjatyw na nim
podjętych. Już sam fakt zorganizowania szczytu w Azji Centralnej i w pierwszym
państwie WNP był ogromnym wyróżnieniem dla Kazachstanu. Dodatkowo,
prezydent Nazarbajew poprzez zgłaszane inicjatywy wykazał, że republika jest
odpowiedzialnym członkiem społeczności międzynarodowej, a organizacja szczytu
udowodniła sprawność organizacyjną państwa.1002
Celem

Astany

było

wzmocnienie

pozycji

lidera

regionalnego,

zdystansowanie Uzbekistanu oraz przyjęcie roli przedstawiciela państw WNP.
Należy podkreślić, że w interesie większości przywódców państw zrzeszonych w
ramach WNP, w których rządy są dość odległe od zasad demokratycznych, było
przesunięcie uwagi OBWE z kwestii przestrzegania praw człowieka i implementacji
demokratycznych reform na problem kruchości bezpieczeństwa regionalnego. Ten
zabieg udał się częściowo, bowiem przyjęty w deklaracji końcowej zapis dotyczący
problemu stabilności, bezpieczeństwa i demokracji w Afganistanie miał charakter
ogólnikowy i nie wskazywał konkretnego zakresu niezbędnych działań.1003
Sukces odniesiony przez Kazachstan podczas przewodnictwa OBWE
zmobilizował prezydenta Nazarbajewa do kontynuowania polityki otwartości,
aktywności i zaangażowania w procesy globalne. Szczególnie istotne dla władz było
eksponowanie pozycji republiki w rozmaitych inicjatywach. Pół roku po szczycie
OBWE w Astanie, w czerwcu 2011 r. Kazachstan objął przewodnictwo Rady
Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Współpracy Islamskiej (Organisation
of Islamic Cooperation – OIC). Również w tym przypadku Kazachstan pozostawił
trwały ślad swojego przewodnictwa w postaci zaimplementowania inicjatyw
dotyczących ustanowienia mechanizmu zabezpieczającego działalność w zakresie
produkcji żywności, wsparcia dla małego i średniego biznesu oraz zapewnienia stałej
1001

Astana Hosted OSCE Summit 5 Years Ago, The Permanent Mission of the Republic of Kazakhstan
to the United Nations in New York, kazakhstanun.com/astana-hosted-osce-summit-5-years-ago/
[dostęp: 11.05.2015].
1002
F. Evers, The OSCE Summit in Astana. Expectations and Results, „CORE Working Paper” No. 23,
October 2011, s. 5 oraz 22-23.
1003
A. Wołowska, Szczyt w Astanie podsumowaniem kazachstańskiego przewodnictwa w OBWE,
„Tydzień na Wschodzie” Nr 41(159) z dnia 15.12.2010 r., s. 8-9.
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obecności przedstawicieli OIC na szczytach G20 (19 najbogatszych państw i UE).1004
O wysokiej randze tej nominacji świadczy fakt, że OIC jest największą po ONZ
organizacją międzynarodową, zrzeszającą 57 państw muzułmańskich, zamieszkałych
przez 1.5 mld ludzi.1005
Największym i prawdopodobnie najbardziej prestiżowym osiągnięciem
Kazachstanu jest utworzenie Konferencji na Rzecz Budowania Interakcji i Zaufania
w Azji (The Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia CICA). Idea utworzenia multinarodowej organizacji została zaproponowana 5
października 1992 r. przez prezydenta Nazarbajewa podczas obrad 47 Sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ.1006 Bazowym założeniem było powołanie organizacji,
która będzie w stanie efektywnie i w sposób akceptowalny w świecie zapewnić
pokój i bezpieczeństwo w Azji. Organizacja została powołana do życia 14 września
1999 r. podczas pierwszego spotkania w Ałmaty ministrów spraw zagranicznych
państw Azji, które zgłosiły swój akces (16 państw).1007
Obecnie CICA tworzy 26 państw1008 członkowskich, obejmujących prawie
90% terytorium i populacji Azji. Dodatkowo przyznano status obserwatora 8
państwom i 6 międzynarodowym organizacjom.

1009

Choć zakres działalności

organizacji został poszerzony o kooperację w obszarach gospodarczym, społecznym
i kulturalnym, to głównym celem nadal pozostaje pokój i bezpieczeństwo na
kontynencie. Tym samym CICA stała się pierwszą organizacją ogólnoazjatycką o
profilu militarnym i poniekąd konkurencyjną wobec SOW czy OUBZ. W praktyce
CICA nawiązała kooperację z SOW, jako jednym z sygnatariuszy Memorandum of
Understanding.1010 Dodatkowo, podczas spotkania ministrów SZ SOW w Taszkencie
w 2010 r., kazachski minister i zarazem przewodniczący OBWE Kanat Saudabajew
stwierdził, że nie wolno rozpatrywać obu organizacji jako konkurujących ze sobą
1004

D. Bupezhanova, OIC Secretary General’s Kazakh Visit Focuses on Plans to Set Up Food Security
Organisation, „The Astana Times”, astanatimes.com/2014/11/oic-secretary-generals-kazakh-visitfocuses-plans-set-food-security-organisation/ [dostęp: 28.09.2015].
1005
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Nations in New York, www.oicun.org/2/23/ [dostęp: 07.11.2015].
1006
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www.s-cica.kz/page.php?page_id=364&lang=2&parent_id=835 [dostęp: 20.09.2015].
1007
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1008
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struktur, ale jako „bardzo dobrze wzajemnie się uzupełniających”. Wezwał też do
wsparcia propozycji Sekretariatu CICA ustanowienia partnerski relacji z SOW,
podobnych do już nawiązanych z OBWE, Interpolem czy ONZ.1011
Funkcjonowanie w określonym regionie kilku organizacji o podobnych
priorytetach może prowadzić do konfliktu między nimi lub do marginalizacji roli
niektórych z nich. Przykładem z obszaru Azji Centralnej jest funkcjonowanie
wspomnianych OUBZ i SOW, w których pokrywa się zakres zapewniania
bezpieczeństwa i przeciwdziałania konfliktom w regionie. W praktyce to OUBZ
przyjęła na siebie ciężar prowadzenia działań ukierunkowanych na zapewnienie
stabilności w regionie, jako organizacja dedykowana do tego typu zadań.
Wraz z pojawienie się CICA sytuacja stała się jeszcze bardziej złożona.
Kazachstan

powołał

bowiem

do

życia

organizację,

która

poprzez

swój

multinarodowy charakter uniemożliwiła zdominowanie jej przez którekolwiek z
azjatyckich mocarstw (Chiny, Rosję, Indie). W konsekwencji CICA stała się
strukturą konkurencyjną wobec kierowanej przez Rosję OUBZ, umożliwiającą w
razie potrzeby interwencję stabilizacyjną bez jednoczesnego poddawania się
nadmiernym wpływom Kremla. W istocie CICA ma charakter bardziej organizacji
ukierunkowanej na przeciwdziałania zagrożeniom o zasięgu kontynentalnym, niż
angażowanie się w konflikty regionalne. Potwierdza to wystąpienie ministra SZ
Kazachstanu Erlana Idrissova, który na konferencji „Promocja bezpieczeństwa
poprzez dialog” (Promoting safety through dialogue) podkreślił cel inicjatywy i
równoprawność wszystkich członków: „Jestem pewien, że praca tej organizacji
pozwoli na skoncentrowanie wspólnych wysiłków na budowie bezpieczeństwa i
stabilności ekonomicznej Azji, a decyzje będą podejmowane wyłącznie na zasadzie
konsensusu”. Zarówno E. Idrissov, jak i prezydent Xi Jinping podkreślali kluczową
rolę Rady bezpieczeństwa ONZ, z którą CICA blisko współpracuje, w
rozwiązywaniu konfliktów lokalnych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
całego kontynentu.1012
Przewaga, jaką CICA ma nad OUBZ czy SOW jest jej wielonarodowy i
ponadregionalny charakter. Ma to znaczenie zwłaszcza dla Chin, które z oczywistych
1011

SCO, CICA are not competing organizations – Saudabayev, „Kazworld.info”, kazworld.info
/?p=7777 [dostęp: 06.06.2016].
1012
M. Orazgaliyeva, Kazakh FM Lays Out President’s Peace Initiatives at CICA Meeting in Beijing,
„The Astana Times”, astanatimes.com/2016/04/kazakh-fm-lays-out-presidents-peace-initiativesat-cica-meeting-in-beijing/ [dostęp: 20.05.2016].
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względów nie mogą zacieśnić relacji w kwestiach bezpieczeństwa z OUBZ, a z kolei
w SOW trwa patowa sytuacja między Chinami a Rosją w kwestii dalszych
kierunków rozwoju organizacji (polityczno-militarnego, forsowanego przez Moskwę
i ekonomicznego, będący priorytetem Pekinu). W tych warunkach CICA jest dla
Chin wygodną platformą dla realizacji kooperacji w kwestiach bezpieczeństwa z
sąsiednimi państwami, w tym nie zrzeszonymi w SOW. Ma to szczególne znaczenie
wobec pełzającego konfliktu w kwestii przynależności terytorialnej Wysp
Paracelskich pomiędzy Chinami a Wietnamem 1013 , Mielizny Scarborough będącej
przedmiotem sporu między Chinami a Filipinami1014 oraz Wysp Spratly, do których
pretensje zgłaszają Chiny, Brunei, Malezja, Filipiny i Wietnam1015.
Inicjatywa CICA znacząco wzmocniła pozycję Kazachstanu w regionie i
poza nim, jak również zyskała silne wsparcie ze strony Chin. Dla Państwa Środka
CICA stała się znakomitym narzędziem promocji realizowanej strategii gospodarczej
w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt One Road) wśród krajów
azjatyckich.1016 Mniej entuzjazmu wykazuje Kreml, który oczywiście jest członkiem
organizacji, ale raczej dla samego faktu i obserwacji zachodzących w niej procesów,
niż aktywnego uczestnictwa. W praktyce oznacza to tyle, że priorytetem dla Moskwy
jest aktywność w tych organizacjach, w których może odgrywać wiodącą rolę
(OUBZ, SOW, WNP, UEA, RB ONZ), w pozostałych przypadkach ograniczając
swój udział do kontrolowania czy kierunek działań nie narusza rosyjskich interesów.
Rosja traktuje CICA jako kolejną platformę polityczną (jak np. APEC, ASEAN czy
BRICS) do której przynależność jest oznaką prestiżu i mocarstwowej pozycji oraz
jako narzędzie poszerzania i zacieśniania bilateralnych relacji gospodarczych i
politycznych Moskwy z krajami Azji.1017
Należy też zwrócić uwagę na istotną cechę wspólną CICA z SOW: w żadnej
z nich członkostwa nie uzyskały Stany Zjednoczone ani ich najważniejszy azjatycki
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4891?t=NA-GRANICY-RYZYKA [dostęp: 18.05.2014].
1014
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08.08.2015].
1015
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sojusznik i trzecia gospodarka świata, Japonia (choć oba państwa mają status
obserwatora w CICA).1018
Taka sytuacja jest oczywiście korzystna z punktu widzenia Kremla, Pekinu i
New Delhi, dla których kreowanie się nowych struktur ponadnarodowych w Azji,
przy jednoczesnym politycznym dystansowaniu się od Waszyngtonu i jego
sojuszników, oznacza wzmocnienie pozycji międzynarodowej. W efekcie bowiem
wspomniana „triada”, za pośrednictwem organizacji o zasięgu kontynentalnym jak
CICA, staje się reprezentantem interesów większość państw Azji, których kierunek i
model rozwoju nie musi ulegać naciskom na implementację zasad neoliberalnego
Washington Consensus.1019
Wzmocnieniu

wizerunku

Kazachstanu

jako

państwa

aktywnie

zaangażowanego w procesy na rzecz utrzymania globalnego pokoju i stabilności
służyło też zaangażowanie Astany w proces rozmów członków RB ONZ i Niemiec z
Iranem w kwestii ograniczenia programu nuklearnego przez Teheran (tzw. P5+1).
Prezydent Nazarbajew wyszedł z inicjatywą prowadzenia negocjacji na neutralnym
gruncie 1020 , w tym przypadku w Astanie, zapowiadając też gotowość do wzięcia
aktywnego udziału w spotkaniach.1021 Choć w istocie udział prezydenta i polityków
kazachskich w rozmowach, które toczyły się w lutym i kwietniu 2013 r. ograniczał
się w zasadzie do udzielenia gościny, to po raz kolejny Kazachstan zaczął pojawiać
się w orbicie zainteresowania światowych mediów. Kluczowe znaczenie dla prestiżu
republiki miało zawarcie w dniu 2 kwietnia 2015 r. porozumienia w sprawie
ograniczenia irańskiej aktywności w obszarze programu nuklearnego. 1022 Choć w
1018

R. Weitz, The Shanghai Cooperation Organisation’s Growing Pains, „The Diplomat”, September
18, 2015.
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rzeczywistości porozumienie jako takie nie zostało podpisane przez strony
(ostateczna wersja miała zostać opracowana do 30 czerwca), ale bezspornym
pozostaje fakt, że przełom w wieloletnich negocjacjach miał miejsce właśnie w
Astanie. Ratyfikacja ostatecznej wersji porozumienia nastąpiła 14 lipca w Wiedniu,
już bez udziału strony kazachskiej, co nie przeszkodziło kazachskiemu ministrowi
spraw zagranicznych przypomnieć, że Astana „konsekwentnie wspierała dialog
pokojowy i negocjacje” i podkreślić, że „jest dumna z praktycznego wkładu w
negocjacjach nad irańskim programem nuklearnym”. Minister wyraził też nadzieję,
że porozumienie „będzie miało pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny i
społeczny wszystkich państw regionu, a w dalszej przyszłości na wzmocnienie
współpracy miedzy Kazachstanem a Iranem”, zdradzając tym samym pozostające w
cieniu rzeczywiste intencje Kazachstanu co do zaangażowania w proces. 1023 Na
pozytywne efekty włączenia Kazachstanu w proces negocjacyjny, który skutkował
zniesieniem sankcji wobec Iranu nie trzeba było długo czekać. 27 grudnia w
porozumieniu z P5+1 i Iranem oraz pod nadzorem Międzynarodowej Agencji
Energii

Atomowej,

kazachskie

państwowe

przedsiębiorstwo

Kazatamprom

dostarczyło do Iranu 60 ton metrycznych surowego uranu na zasadach
rynkowych.1024
Aktywność polityczna Kazachstanu, zwłaszcza odzwierciedlająca ambicje
prezydenta Nazarbajewa włączenia republiki w globalną politykę, przyjmuje czasami
postać niebezpiecznej gry z mocarstwami. Jak już wcześniej wielokrotnie
podkreślano, prezydent republiki jest zwolennikiem wzmacniania „azjatyckości” i
realizacji polityki wielowektorowej. W tym drugim obszarze jest to równoznaczne z
ostrożnym dystansowaniem się od Kremla i szukaniem przeciwwagi dla
niebezpiecznych wpływów północnego sąsiada. Jednym z takich ryzykownych
posunięć jest nawiązanie i zacieśnianie współpracy Astany z NATO. Zaangażowanie
Kazachstanu, jako członka OUBZ i SOW, nie jest dobrze postrzegane na Kremlu, ale
bez wątpienia przyczynia się do wzmocnienia pozycji państwa w regionie. Prezydent
Nazarbajew zdaje sobie sprawę z niechęci z jaką Rosja odnosi się do obecności
NATO w Afganistanie i bliskich relacji NATO-Uzbekistan. Niechęci tej nie ukrywał
1023

G. Seitzhan, Iran Nuclear Deal Positive News for Kazakhstan, World, MFA Says, „The Astana
Times”,
astanatimes.com/2015/07/iran-nuclear-deal-positive-news-for-kazakhstan-world-mfasays/ [dostęp: 03.01.2016].
1024
M. Orazgaliyeva, Kazakhstan Supports, Participates in Implementing Iran Nuclear Deal, „The
Astana Times”, astanatimes.com/2015/12/kazakhstan-supports-participates-in-implementing-irannuclear-deal/ [dostęp: 06.02.2016].
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Dmitri Rogozin, przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy NATO, stwierdzając że
„[Pakt] jest zbyt daleko od regionu, nie rozumie niczego, co się tam dzieje, a przede
wszystkim wyobraża sobie, że odnosi tam sukces, ale faktycznie coraz głębiej i
głębiej pogrąża się w afgańskim bagnie”. D. Rogozin przypomniał też NATO, a
pośrednio i Astanie, że kluczową rolę dla stabilizacji w regionie odgrywa OUBZ i
SOW, w których Rosja jest głównym rozgrywającym. Ponadto podkreślił, że Rosję z
Kazachstanem łączą bliskie, przyjazne, rodzinne relacje, które trudno porównywać
do „relacji z innymi rodzinami, które przychodzą z wizytą i przynoszą ciastka”. 1025 Z
oczywistych względów Kazachstanowi zależy na utrzymywaniu dobrosąsiedzkich
relacji z Rosją, stąd słowa kazachskiego ministra spraw zagranicznych Idrissowa
skierowane do przebywających z wizytą w Astanie przedstawicieli Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO, że współpraca z Paktem jest intensywna, ale to Rosja
pozostaje kluczowym partnerem strategicznym Kazachstanu.1026
Oczywiście nie ma też mowy o członkostwie Kazachstanu w strukturach
Sojuszu w jakiejkolwiek perspektywie czasowej, ale wyłącznie o angażowaniu się w
programy na rzecz utrzymania pokoju, jak na przykład Plannig and Review Process,
którego celem jest trening i ocena sił zbrojnych Kazachstanu i w którym republika
uczestniczy od 1994 roku.1027 Astana nie ukrywa, że z punktu widzenia interesów
kraju,

strategiczne

partnerstwo

z

NATO

jest

szansą

na

integrację

z

międzynarodowym systemem bezpieczeństwa, jako element strategii wzmacniania
bezpieczeństwa państwa, poprzez możliwość wykorzystania ogromnego militarnego,
technicznego i ekonomicznego potencjału NATO i jego członków.1028
Zwieńczeniem starań Astany o wzmocnienie pozycji w świecie jest
powierzenie Kazachstanowi organizacji światowej wystawy EXPO-2017, która
odbędzie się w okresie od 10 czerwca do 10 września. Pokonanym konkurentem
(stosunkiem głosów 103 do 44) był Liege, niegdyś przemysłowe serce Belgii, a
obecnie ważne centrum naukowe. Hasłem przewodnim wystawy jest „Energia

1025

J. Lillis, Kazakhstan: Geopolitical Rivalry Flares at NATO Forum in Astana, „EuroasiaNet.org”,
www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav062509.shtml [dostęp: 30.06.2015].
1026
Kazakhstan: Co-operation with NATO is Robust, but Russia Remains The Key Strategic Partner
NATO Parliamentary Assembly, www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=3894 [dostęp:
21.11.2015].
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NATO and Kazakhstan mark 20 years of cooperation, NATO, www.nato.int/cps/en/natohq/
news_113927.htm?selectedLocale=en [dostęp: 06.11.2015].
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Przyszłości” (Energy of the Future). Republika jest czwartym azjatyckim
organizatorem wystawy, ale do tej pory gospodarzami były z założenia państwa
wysoko rozwinięte i zaawansowane technologicznie: Japonia, Korea i Chiny. W
dodatku na miejsce wystawy wybrano po raz pierwszy były kraj związkowy ZSRR.
Koszt inwestycji szacowany jest na 1.5 mld USD, co dla mającego coraz większe
problemy finansowe państwa (niska cena ropy i gazu) staje się poważnym
wyzwaniem. Z drugiej strony organizacja tak prestiżowej imprezy to niepowtarzalna
szansa na promocję republiki i całego regionu na świecie. Ośrodek wystawienniczy
w Astanie będzie przedsięwzięciem skromnym w porównaniu z tym, który w 2010 r.
przygotowały Chiny – na powierzchni 113 ha staną 93 pawilony, podczas gdy w
wystawa w 2010 r. w Szanghaju zajmowała powierzchnię 528 ha.1029
Należy podkreślić, że akceptacja Kazachstanu jako gospodarza EXPO-2017
jednoznacznie wskazuje, który kraj jest postrzegany jako lider gospodarczy i
polityczny regionu. Obecność przedstawicieli biznesu i polityki ze 100 państw oraz 5
organizacji międzynarodowych1030, którzy w okresie 3 miesięcy przewiną się przez
Astanę bez wątpienia wzmocni pozycję republiki również wobec Rosji. Dla
prezydenta Nazarbajewa wystawa będzie też okazją do wzmocnienia kierunków
realizowanej polityki wielowektorowej.1031 Można się spodziewać, że EXPO w pełni
wykorzystają Chiny do promocji zaawansowania własnej gospodarki w kontekście
wykorzystania „zielonej energii” 1032 , ale też propagowania idei Jeden Pas, Jedna
Droga. Bez wątpienia Kazachstan, silnie wspierający ideę odbudowy chińskiego
Jedwabnego Szlaku 1033 , znacząco zbliży się do Chin, intensyfikując z Państwem
Środka współpracę gospodarczą i w zakresie bezpieczeństwa.1034
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W. Sokołowski, EXPO-2017 Astana i zacieśnienie współpracy między Europą i Azją, „Forum
Ekonomiczne”, www.forum-ekonomiczne.pl/article/expo-2017-astana-i-zaciesnienie-wspolpracymiedzy-europa-i-azja/ [dostęp: 05.05.2013].
1030
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com.cn/world/2016-05/24/content_25448210.htm [dostęp: 04.06.2016].
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bnews.kz/en/news/nacionalnyi_proekt_expo_2017/spetsproekti/nacionalnyi_proekt_expo_2017/ka
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[dostęp: 11.06.2016].
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Organizacja EXPO w tak newralgicznym regionie świata, jak Azja
Centralna jest przedsięwzięciem ryzykownym z uwagi na problem zapewnienia
bezpieczeństwa. Bez wątpienia zabezpieczenie wystawy w sposób ciągły przez okres
trzech miesięcy jest wyzwaniem dla kazachskiego Urzędu Bezpieczeństwa,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa1035, ale
też i regionalnych sił bezpieczeństwa (zwłaszcza RSA i OUBZ), które stoją przed
szansą wykazania swojej skuteczności w tym zakresie oraz zdolności do
współdziałania.
Należy też odnotować ważną rolę Kazachstanu w dążeniu do zbudowaniu
strategicznego trójkąta Rosja-Turcja-Kazachstan. W lutym 2016 r. podczas spotkania
prezydenta N. Nazarbajewa z premierem Turcji Ahmetem Davutoglu w Astanie,
przywódca Kazachstanu potwierdził, że „Turcja jest bardzo ważna dla Kazachstanu i
nigdy nie zaprzestaniemy naszej polityki współpracy”. Jednocześnie odniósł się do
napiętych relacji Ankary z Moskwą, mówiąc „napięcia między Rosją a Turcją są dla
nas wielkim wyzwaniem”. Dwa dni po wizycie premiera Turcji, prezydent N.
Nazarbajew odbył telefoniczną rozmowę z W. Putinem, którą podsumował w
odniesieniu do relacji rosyjsko-tureckich: „Władimir Putin uznaje, że trudności
zostały zapoczątkowane przez strone turecką, więc to Turcja powinna podjąc kroki w
celu normalizacji sytuacji”.

1036

Źródłem niezgody jest tu przede wszystkim

diametralnie różne podejście obu państw do konfliktu w Syrii. W zaistniałej sytuacji
Kazachstan stara się odgrywać rolę rozjemczą, stać się katalizatorem pojednania
między skonfliktowanymi stronami. W dłuższej perspektywie, sukces kazachskiej
dyplomacji w ociepleniu relacji na linii Moskwa-Ankara przyczyniłby się do
wzmocnienia pozycji Astany w Azji Centralnej i zapewne znalazł odzwierciedlenie
we wzmocnieniu ekonomicznej współpracy w ramach strategicznego trójkąta, jak też
skutkował wzrostem stabilizacji politycznej dla całego regionu.
Kazachstan jest bezsprzecznie najbardziej aktywnym politycznie państwem
regionu, dystansując pod tym względem konkurencyjny Uzbekistan, nie mówiąc już
o dążącym do zachowania neutralności politycznej Turkmenistanie czy pogrążonych
Says, „The Astana Times”, astanatimes.com/2016/05/kazakhstan-supports-new-silk-road-and-onebelt-one-road-initiatives-official-says/ [dostęp: 11.06.2016].
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w kryzysie gospodarczym, biednych i społecznie zacofanych Tadżykistanie i
Kirgistanie.
Prezydent Islam Karimow starał się podążać własną ścieżką polityczną,
będącą konglomeratem wielowektorowej polityki N. Nazarbajewa i balansowania w
sferze

politycznej

neutralności

G.

Berdymuhamedowa.

Uzbekistan

raczej

manifestuje swoją niezależność od polityki rosyjskiej, stając się pośrednio
uczestnikiem globalnych rozgrywek wielkich mocarstw, niż świadomie dąży do
wzmocnienia swojej pozycji w globalnej polityce.1037
Z racji nieprzewidywalnej i niestabilnej polityki względem Rosji,
Uzbekistan stał się celem politycznego oddziaływania Zachodu, grającego na
osłabienie wpływów rosyjskich w regionie. Islam Karimow wykorzystał szansę jaką
dawało

mu

aktywne

włączenie

w

amerykańskie

operacje

wojskowe

w

Afganistanie1038, uzyskując w ten sposób status sojusznika państw Zachodnich.1039 W
niedługim czasie również Zachód przekonał się jak niestabilnym sojusznikiem jest I.
Karimow – po rozruchach w Andiżanie, których krwawe stłumienie zostało
potępione przez Zachód, a zyskało poparcie w Pekinie i w Moskwie, prezydent uznał,
że dalszy sojusz z USA i Europą Zachodnią może go kosztować utratę władzy. W
konsekwencji wykonał polityczną woltę w kierunku Chin i Rosji, która znalazła
odzwierciedlenie w wycofaniu się z GUUAM i wypowiedzeniu Amerykanom
dzierżawy bazy w Chanabad.1040
Koncentrujący się w zasadzie na polityce regionalnej prezydent Karimow
nie wykazywał inklinacji do aktywności w organizacjach globalnych. Należy jednak
wspomnieć, że Uzbekistan aktywnie zaangażował się w proces przywracania
stabilizacji w Afganistanie na forum ONZ. W 1999 r. prezydent republiki
zaproponował formułę „6+2” rozmów pod auspicjami ONZ w kwestii przywrócenia
stabilności w Afganistanie. Propozycja obejmowała 6 państw sąsiadujących z tym
krajem (Chiny, Iran, Pakistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan) oraz Rosję i
Stany Zjednoczone. W 2008 r. zmieniono formułę na „6+3”, dołączając NATO. W
2012 r. minister spraw zagranicznych Uzbekistanu, Abdulaziz Kamilow, podkreślił
1037
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C.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall, United States Institute for Peace, Washington 2011, s. 339340.
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konieczność przeformułowania grupy w celu zapewnienia jej większej skuteczności.
Pomimo starań Uzbekistanu grupa nie odegrała istotnej roli w procesie pokojowym,
głównie poprzez wyłączenie z rozmów Afganistanu, a także Indii, które mają ważny
wpływ na sytuację polityczną w regionie.1041
Pomimo aktywności Uzbekistanu i Kazachstanu na arenie międzynarodowej,
ich rzeczywisty wpływ na wytyczanie kierunków polityki SOW pozostaje
marginalny w porównaniu do wpływów Chin i Rosji. Choć oba mocarstwa, jak
również Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia przykładają wagę do znaczenia tego
regionu w światowej geopolityce, to nie przekłada się to na pozycję republik w
polityce światowej. Z drugiej strony, poza działalnością Kazachstanu, nie widać
podejmowania przez inne republiki prób zaistnienia w pozaregionalnym układzie
politycznym. Aktywność międzynarodowa Kazachstanu, jakkolwiek dość skuteczna,
nie odzwierciedla potencjalnych dążeń polityczno-gospodarczych SOW. Oczywiście
trudno oczekiwać, aby Kazachstan mógł odgrywać podobną rolę, jak członkowie
będący światowymi mocarstwami. Niemniej należy wziąć pod uwagę, że dążenia
Turkmenistanu, Kazachstanu czy Uzbekistanu do zachowania jak najszerszej
autonomii politycznej i gospodarczej zmuszają Rosję i Chiny do podejmowania
bardzo wyważonych działań wobec regionu.1042 Problem ten dotyczy w mniejszym
stopniu Chin, które kuszą relatywnie biedne i zacofane gospodarczo republiki
włączeniem w globalne procesy gospodarcze za pośrednictwem Jedwabnego Szlaku,
co ma zdynamizować ich rozwój oraz poprawić sytuację społeczeństwa. Rosja stoi
przed większym wyzwaniem, bowiem nie potrafi odrzucić stereotypowego
postrzegania regionu, jako swojej wyłącznej strefy politycznych wpływów, a pod
względem rozwoju gospodarczego nie jest w stanie przedstawić atrakcyjnej oferty
(bo taką z pewnością nie jest Unia Eurazjatycka).
2. SOW a ASEAN. Szanse na gospodarczą współpracę
Wzrost znaczenia kontynentu azjatyckiego w drugiej połowie ubiegłego wieku
przełożył się na dążenia integracyjne, których celem było wzmocnienie procesów
1041
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rozwojowych, jak również zapewnienie silniejszej pozycji konkurencyjnej w
globalnej sferze politycznej i gospodarczej. Efektem było powołanie do życia
regionalnych organizacji, m.in. Stowarzyszenia Narodów Azji PołudniowoWschodniej (Association of South-East Asian Nations - ASEAN) czy Wspólnoty
Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific Economic Co-operation - APEC).
Podstawową różnicą między wspomnianymi dwoma organizacjami jest
zaangażowanie w ich działalność mocarstw spoza regionu oraz specyfika
funkcjonowania. ASEAN jest organizacją zrzeszającą wyłącznie państwa Azji z
regionu południowo-wschodniego, natomiast APEC stanowi konglomerat luźno
powiązanych ze sobą państw z Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej, których
spotkania mają charakter forum gospodarczego1043. Dodatkowo, APEC powstała z
inicjatywy Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii i
Korei Południowej, a więc trzon tego bytu gospodarczego tworzyły państwa silnie
powiązane politycznie ze Stanami Zjednoczonymi (oraz ASEAN).

1044

Nie

przeszkadzało to jednak mocarstwom tradycyjnie niechętnym amerykańskim
wpływom w Azji złożyć deklarację polityczną o uczestnictwie w szczytach
ekonomicznych. W 1991 r., a więc w dwa lata po powołaniu APEC do życia, do
forum przyłaczyły się Chiny (z oddzielnymi deklaracjami dla Hongkongu i Tajpej), a
w 1998 r. Rosja.1045 Choć APEC ma bardziej globalny charakter niż ASEAN, to z
punktu widzenia procesów integracyjnych na kontynencie azjatyckim oraz
pielęgnowania panazjatyckich wartości1046 to właśnie ta druga organizacja odgrywa
istotną rolę w strategii Rosji i Chin.
ASEAN została utworzona 8 sierpnia 1967 r., podczas spotkania w
Bangkoku przedstawicieli pięciu państw: Indonezji, Malezji, Filipin, Singapuru i
Tajlandii. Opracowany i podpisany przez nich dokument stał się Deklaracją ASEAN
(ASEAN Declaration) (zwany również Deklaracją z Bangkoku). W Deklaracji
wymieniono kluczowe cele organizacji, nie odbiegające od podobnych, stawianych
przez inne organizacje regionalne:1047
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M.N. Jovanović, The Economics of International Integration, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham-Northampton 2015, s. 693.
1044
Member Economies, APEC, www.apec.org/About-Us/About-APEC/Member-Economies.aspx
[dostęp: 12.04.2016].
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Ibidem.
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Ong Keng Yong, ASEAN and Pan-Asian Integration, ASEAN, asean.org/?static_post=asean-andpan-asian-integration [dostęp: 12.04.2016].
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zapewnienie wzrostu ekonomicznego, postępu społecznego i rozwoju
kulturalnego;



zapewnienie pokoju i stabilności w regionie;



współpracę ekonomiczną, społeczną, kulturalną, techniczną, naukową i
administracyjną;



wzajemne wsparcie w szkoleniach i badaniach;



wspólpracę w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie i komunikacji oraz
poprawę standardów życia;



promocję studiów w Azji Południowo-Wschodniej;



współpracę z regionlnymi i międzynarodowymi organizacjami.
ASEAN miał się stać międzyrządową organizacją, integrującą obszar

pomiędzy Azją Południową a Pacyfikiem oraz Chinami, Japonią oraz Koreą na
północy i Australią na południu. Warto dodać, że to przedsięwzięcie nie było
pierwszą próbą integracji państw Azji w tym regionie. W chwili powoływania
ASEAN działały dwie inne organizacje: MAPHILINDO, do której należały Malezja,
Filipiny i Indonezja oraz Stowarzyszenie Azji Południowo-Wschodniej (Association
of Southeast Asia - ASA), której członkami były Malezja, Filipiny i Tajlandia.
Jednak żadna z nich nie celowała w ponadregionalny rozwój i jego kompleksowy
zakres, ani nie były tak zróżnicowane kulturowo.1048
Celem geograficznego rozszerzenia działalności, ASEAN próbowała
pozyskać Birmę i Kambodżę, ale oba te kraje odmówiły, obawiając się utraty swojej
neutralności i konsekwencji wciągnięcia w zawirowania „zimnej wojny”. 1049 Dalszy
rozwój terytorialny organizacji, w kierunku państw na Półwyspie Indochińskim
został zahamowany na skutek wkroczenia armii wietnamskiej do Kambodży.
Dopiero po wygaszeniu konfliktu w Kambodży w latach 1991-93 1050, organizacja
rozpoczęła swoją ekspansję na pozostałe państwa regionu i do 1999 r. przekonała do
członkostwa wszystkie kraje Azji Południowo-Wschodniej. 1051 Obecnie członkami
1048

Ibidem, s. 2.
J. Henderson, Reassessing ASEAN, The International Institute for Strategic Studies „Adelphi
Paper” No. 328, 1999, s. 25.
1050
Szerzej o roli ASEAN w konflikcie wietnamsko-kambodżańskim i procesie pokojowym: L. Jones,
ASEAN intervention in Cambodia: from Cold War to conditionality, University of London, Tylor
& Francis 2007.
1051
D.M. Jones, M.L.R. Smith, ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion,
Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2006, s. 60-61.
1049
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ASEAN są następujące państwa: Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja
Myanmar (do 1989 r. Birma), Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam.1052
W założeniu ASEAN miała stanowić platformę kreującą lepsze warunki dla
integracji i gospodarczej współpracy w regionie południowo-wschodniej Azji oraz w
konfrontacji z resztą świata. Członkami organizacji zostały państwa, w których
kluczową rolę w procesach gospodarczych odgrywają zasady wolnorynkowej
alokacji dóbr i dominacja prywatnych przedsiębiorstw. Ponadto bardzo ważna rolę
dla podtrzymania dynamiki ich rozwoju odgrywają gospodarcze powiązania
międzynarodowe, ponadregionalne oraz państwowe, i których polityki gospodarcze
są zorientowane na podtrzymywanie i rozszerzanie więzi ekonomicznych o
charakterze globalnym. Z punktu widzenia gospodarek narodowych, uczestnictwo w
ASEAN ma stanowić szansę na zdynamizowanie procesów gospodarczych,
zwiększenie przychodów netto z wymiany międzynarodowej oraz wzmocnienie
wpływów na globalnym rynku, których żadne z państw nie byłoby w stanie
samodzielnie

osiągnąć.

Istotną

rolę

odgrywa

też

zróżnicowanie

państw

członkowskich pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, czynników
kulturowych i politycznych, a także specyfiki geograficznej. ASEAN ma więc być
mechanizmem

wspierającym

rozwój

słabszych

gospodarczo

państw

z

uwzględnieniem ich unikatowej specyfiki politycznej, ekonomicznej i społecznej,
aby uniknąć nadmiernego rozwoju państw silniejszych kosztem pogorszenia
warunków państw słabszych.1053
Jak wynika z celów i obszarów współpracy zawartych w Deklaracji,
ASEAN nie jest i nie pretenduje do bycia organizacją o charakterze politycznym. 1054
Faktem jest, że żadne z państw członkowskich nie jest liczącym się graczem na
globalnej scenie politycznej, ale pod względem gospodarczym organizacja stała się
liczącą siłą ekonomiczną – ASEAN zamieszkuje ponad 630 mln ludzi, sumaryczny
udział państw członkowskich w globalnym PKB wyniósł 6.1% w 2014 r., a średnie

1052

ASEAN Member States, ASEAN, asean.org/asean/asean-member-states/ [dostęp: 04.11.205].
ASEAN: The Tasks Ahead, ASEAN Economic Research Unit / Institute of Southeast Asian Studies,
Singapore 1987, s. 3-4.
1054
W początkowym okresie swojej działalności, w warunkach „zimnej wojny” i zwycięstw
komunistów w Laosie, Kambodży i Wietnamie, ASEAN angażowało się przede wszystkim w
działalność polityczną w regionie, będącą przejawem dążenia do wzmocnienia organizacji i
włączenia całego regionu w jej działalność. Źródło: A. Liszewska, Historia integracji w regionie
Azji Południowo-Wschodniej, „Centrum Studiów Polska-Azja”, www.polska-azja.pl/historiaintegracji-w-regionie-azji-poludniowo-wschodniej/ [dostęp: 29.06.2016].
1053
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tempo wzrostu gospodarczego w latach 2006-2015 wynosiło 13.5%.1055 Oczywiście
między

poszczególnymi

państwami

członkowskimi

istnieją

bardzo

silne

dysproporcje w powyższych wskaźnikach. Przykładowo w 2014 r. PKB Laosu
wyniosło nieco ponad 11 mld USD, a największego państwa członkowskiego,
Indonezji, prawie 890 mld USD. Podobnie spolaryzowane jest PKB per capita – od
nieco ponad 3 200 USD w Kambodży do prawie 80 000 w Brunei i ponad 83 000 w
Singapurze.1056
Wydarzeniem o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości regionu
południowo-wschodniej Azji było zaproponowanie na dorocznym szczycie w Kuala
Lumpur w 2005 r. Karty ASEAN (The ASEAN Charter), która wprowadzała istotne
zmiany instytucjonalne (m.in. ustanowiono Radę Wspólnoty, na wzór Rady Unii
Europejskiej). 1057 Celem zmian było stworzenie podwalin wspólnotowych oraz
integracja gospodarek narodowych w ramach wspólnego rynku z zapewnieniem
swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału. Dokument został ratyfikowany
przez państwa członkowskie w 2007 r. podczas szczytu w Singapurze, a jego
postanowienia weszły w życie 15 grudnia 2008 roku. 1058 Zapowiadana Wspólnota
Gospodarcza ASEAN została ostatecznie utworzona w listopadzie 2015 r., a od 1
stycznia 2016 r. mają wejść w życie zasady Wspólnego Rynku.1059
Rozwój gospodarczy ASEAN skutkował wzrostem zainteresowania
organizacją ze strony kluczowych graczy globalnej polityki i gospodarki. Proces
integracji niewielkich relatywnie (oprócz Indonezji) członków ASEAN przyczynia
się do powstania silnego gospodarczo organizmu w skali globalnej, mającego w
dodatku ogromny potencjał rozwojowy. Cytując za P.R. Kozłowskim, organizacja
staje się więc „nowym biegunem siły”.1060
Potwierdzeniem rosnącego znaczenia integrującego się gospodarczo regionu
Azji Wschodniej jest dynamika rozwoju. O ile w 1980 r. udział w globalnym
eksporcie wynosił 14%, to w 2006 r. wzrósł o prawie 100%, do 27%. Podobny
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M. Bonikowska, P. Rabaj, A. Turkowski, R. Tomański, ASEAN buduje wspólny rynek, „Centrum
Stosunków Międzynarodowych” nr 12/2015, s. 3.
1056
Wspólnota Gospodarcza ASEAN, Główny Urząd Statystyczny 2015, s. 2.
1057
Szczegółowa struktura organów została zawarta w Rozdziale IV Karty. Źródło: The ASEAN
Charter, s. 10-19.
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K. Shimizu, The ASEAN Charter and the ASEAN Economic Community, „Economic Journal of
Hokkaido University”, Vol. 40, 2011, s. 73.
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M. Bonikowska, P. Rabaj, A. Turkowski, R. Tomański, ASEAN buduje...op,cit., s. 1.
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wzrost zanotowano w imporcie – z 15 do 24% w analogicznym okresie.
Fundamentem rozwoju były szybko zwiększające się inwestycje bezpośrednie: z 5
do 11% globalnych BIZ w ciągu wspomnianych 26 lat. O postępującej wewnętrznej
integracji świadczy wzrost udziału wymiany handlowej między państwami regionu z
21 do 43% w analogicznym okresie. 1061 W 2011 r. najważniejszymi partnerami
handlowymi ASEAN były Japonia, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. 1062 W
kolejnych latach struktura partnerów handlowych uległa zmianie. W 2014 r.
największy, 14.5-procentowy udział zdobyły Chiny (366.5 mld USD), wyprzedzając
UE (248 mld USD i 9.8%), Japonię (229 mld USD i 9.1%) i Stany Zjednoczone (212
mld USD i 8.4%). Na tych czterech partnerów przypada ponad 40% wymiany
handlowej ASEAN, co oznacza ich wyraźną dominację, ale w kolejnych latach
można spodziewać się dalszych przetasowań. Przede wszystkim prawdopodobne jest
zanotowanie wyższej tendencji wzrostowej obrotów handlowych z Chinami niż z
pozostałymi państwami czołówki, a także wzmacniania pozycji Indii, które w 2014 r.
wypracowały obroty na poziomie 67.7 mld USD (udział 2.7%).1063
Potencjał gospodarczy grupy przełożył się na systematyczny wzrost
nawiązanych bilateralnych modeli współpracy ASEAN+1: najwcześniej z Australią
(w 1974 r.) i Stanami Zjednoczonymi (w 1977 r.), następnie z Kanadą (w 1981 r.), a
w kolejnym dziesięcioleciu z UE i Indiami (w 1995 r.), Nową Zelandią i Rosją (w
1996 r.) oraz z Pakistanem (w 1997 r.).1064
Nieco inną formę współpracy z ASEAN nawiązały Chiny, Korea
Południowa i Japonia. W 1997 r., gdy Azję dotknął kryzys finansowy, pojawiła się
potrzeba nawiązania współpracy między najsilniejszymi i najlepiej rozwiniętymi pod
względem rynków finansowych państwami kontynentu w celu zapobiegania
podobnym zdarzeniom w przyszłości i łagodzenia ich skutków dla gospodarek
narodowych. Efektem było powołanie do życia mechanizmu konsultacyjnego w
formule ASEAN+3 (organizacja i trzy wspomniane potęgi gospodarcze Azji).
Działania dotyczące rynków finansowych sformułowano w postaci tzw. Inicjatywy
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Chiang Mai (Chiang Mai Initiative - CMI), na którą składają się trzy
komponenty:1065
1. Mechanizm prowadzenia wspólnego nadzoru nad regionalną gospodarką,
mający pełnić rolę systemu wczesnego ostrzegania.
2. Rozwinięcie ASEAN Swap Arrangement, w którym gromadzone są środki
uruchamiane w celu łagodzenia skutków fluktuacji kryzysowych. Wartość
funduszu powiększono do 2 mld USD.
3. Sieć bilateralnej wymiany walut i wykupu umów, w ramach których każda ze
stron udostępniałaby zagraniczną walutę drugiej stronie, która znalazła się w
obliczu problemów z płatnościami. Łącznie zawarto 16 takich bilateralnych
umów, obejmujących kwotę 80 mld USD.
Oczywiście działalność ASEAN+3 nie ogranicza się do spraw związanych
wyłącznie z rynkami finansowymi, ale obejmuje ogółem 20 sektorów: politycznych,
militarnych, społeczno-kulturalnych i gospodarczych. Spotkania przedstawicieli
państw mają charakter sektorowych forum.1066
W kwietniu 2005 r. podczas szczytu w Dżakarcie, doszło do podpisania
porozumienia między SOW a ASEAN (Memorandum of Understanding between the
Secretariats of the SCO and ASEAN). To wydarzenie wydaje się być naturalnym
następstwem istnienia dwóch sąsiadujących ze sobą regionalnych organizacji, które
w dodatku mają coraz ważniejsze znaczenie w globalnej polityce i ekonomii, jak i
ambicje do odgrywania kluczowej roli w zbalansowaniu wpływów politycznogospodarczych Stanów Zjednoczonych i UE. Zawarte porozumienie dotyczy dwóch
obszarów współpracy. Pierwszym z nich jest kooperacja w zakresie zwalczania
przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, handlu bronią i narkotykami oraz innych
przejawów nielegalnej działalności, m.in. prania brudnych pieniędzy. Drugi obszar
obejmuje współpracę gospodarczą, społeczną, turystyczną, w zakresie ochrony
środowiska i zbalansowanego wykorzystania zasobów naturalnych. 1067 Szczególnie
ten ostatni zakres ma fundamentalne znaczenie z uwagi na towarzyszący rozwojowi
gospodarczemu obu regionów wzrost zużycia paliw energetycznych. Stwarza to
1065
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1013179818. html [dostęp: 11.05.2016].
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szanse dla Rosji, której strategia dotycząca rynków energetycznych zakłada
ekspansję na południe i wschód Azji. Dodatkowo w ramach partnerstwa obu
organizacji pojawiła się możliwość wykorzystania struktur militarnych SOW w
ramach kooperacji z ASEAN do zabezpieczenia infrastruktury transportowej i
przesyłowej.1068
Rosyjskie przymiarki do ekspansji energetycznej w kierunku strefy AzjiPacyfiku zostały zawarte w Strategii Energetycznej, podpisanej przez prezydenta
Putina w 2003 r. Zawarto w niej założenia o zwiększeniu udziału tego regionu w
eksporcie rosyjskiego gazu do 30% i ropy do 15% w 2020 r. Warto jednak zwrócić
uwagę na fakt, że pomimo planowania przez Kreml budowy jednego głównego
rurociągu dla zaopatrzenia tego obszaru w surowce energetyczne, to dostawy do
poszczególnych krajów ASEAN mają być realizowane w oparciu bilateralne umowy.
Lokalne projekty mają być realizowane w ramach joint venture z firmami rosyjskimi,
a rolę głównego dostawcy surowców ma pełnić Gazprom, który szacował swoją
zdolność dostaw gazu na 110 mln m3 w 2020 roku. 1069
Przełomowym momentem w relacjach Rosji z ASEAN było wypracowanie
Kompleksowego Planu Działań na lata 2005-2015 (ASEAN-Russia Comprehensive
Plan of Action - CPA). W ramach CPA zawarto porozumienie o współpracy
kulturalnej (ASEAN-Russia Agreement on Cultural Cooperation), utworzono zespół
do współpracy naukowej i technologicznej na lata 2007-2011 (ASEAN-Russia
Working Group on Science and Technology), sformułowano Program Współpracy
Energetycznej na lata 2010-2015 (ASEAN-Russia Energy Cooperation Work
Programm) oraz podjęto kooperację w zakresie zarządzania w przypadku katastrof w
środowisku naturalnym, systemie energetycznym, epidemii czy klęski głodu.1070
Od momentu nawiązania relacji z ASEAN, Rosja dążyła do wzmocnienia
swojej pozycji i uzyskania statusu wiarygodnego partnera dla organizacji. Temu
celowi służyła polityka oficjalnego respektowani i podzielania zasad pokojowego
współistnienia, które organizacja określiła w Deklaracji z Bali (1976 Declaration of
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P. Rangsimaporn, Russia’s Search for an Enhanced Role in Southeast Asia w: ASEAN-Russia:
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ASEAN Concord) w 1976 roku.1071 Starania Kremla o uzyskanie akceptacji ze strony
członków organizacji i postrzegania Rosji jako państwa azjatyckiego zakończyły się
fiaskiem. Przyczyną porażki rosyjskiej dyplomacji były przede wszystkim faktyczne
działania na forum międzynarodowym, które wskazywały na liczenie się tylko z
innymi mocarstwami, natomiast członkostwo bądź współpracę w ramach
multilateralnych, regionalnych organizacji było postrzegane w Moskwie jako
niewygodna konieczność. Wynika to z faktu, że w strukturach takich, jak SOW czy
ASEAN obowiązuje równość głosów, co sprawia, że głos Rosji przestaje się liczyć
jednostkowo.

1072

Warto dodać, że choć między SOW a ASEAN istnieje

porozumienie o współpracy, to chińsko-rosyjskie relacje, zwłaszcza w odniesieniu do
wzmacniania potencjału militarnego Państwa Środka, budzą niepokój w południowowschodniej Azji. Skutek ten ma swoje źródło w działaniach Pekinu na Morzu
Południowochińskim, którego 80% powierzchni Chiny uznają za swój obszar
wewnętrzny. Takie stanowisko wywołało konflikty z Wietnam o przebieg granicy w
Zatoce Tonkijskiej, z Wietnamem, Brunei, Malezją i Filipinami o przynależność
Wysp Spratly, z Wietnamem o przynależność Wysp Paracelskich oraz z Filipinami o
Mieliznę Scarborough.1073
Poważną skazą na budowanym przez Rosję wizerunku państwa szanującego
zasady pokojowego współistnienia było wywołanie wojny w Gruzji, na Kaukazie, a
zwłaszcza na Ukrainie.

1074

Nie pomaga też wizerunkowi Rosji wzmacnianie

potencjału militarnego w regionie Pacyfiku. Flota Pacyficzna 1075, której główna baza
znajduje się we Władywostoku, została wzmocniona okrętem podwodnym
Aleksander Newski, wyposażonym w rakiety balistyczne z głowicami atomowymi
(dołączenie kolejnego jest planowane na wrzesień 2016 r.) oraz małymi okrętami
nawodnymi. Kolejne okręty, głównie patrolowe i małe jednostki nawodne, mają być
systematycznie kierowane do czterech baz Floty: w Magadanie, Kamczackim,
Pietropawłowsku i Sowietskiej Gawani w ciągu następnych dwóch lat. Dodatkowo,
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niepokój w regionie musi budzić fakt wzmożonych treningów floty – w miesiącach
zimowych 2015 r. przeprowadzono 500 treningów strzeleckich, zanurzeniowych
oraz stawiania min. Z kolei lotnictwo morskie przeprowadziło 1400 symulowanych
walk i misji patrolowych nad Morzem Japońskim, Pacyfikiem i obszarem Antarktyki.
Taka intensyfikacja rosyjskiej aktywności militarnej została jednoznacznie oceniona
przez dowódcę amerykańskiego dowódcę na Pacyfiku adm. Samulea Lockleara jako
„powrót w ostatnich miesiącach (...) do poziomu aktywności prawie z (czasów)
zimnej wojny”.1076 Reasumując, trudno się dziwić, że w świetle powyższych działań
Kremla, a do tego nałożonych przez Zachód sankcji, agresywnej polityki wobec
sąsiadów i pogarszającej się sytuacji gospodarczej, Rosja jest postrzegana przez
ASEAN jako mało wiarygodny partner.1077
Niemniej Kreml postrzega ASEAN jako potencjalny rynek zbytu dla
swojego uzbrojenia, zwłaszcza że w latach 2010-2014 w państwach PołudniowoWschodniej Azji nastąpił wzrost wydatków na zbrojenia o 37.6% (bez wątpienia w
związku ze wzrostem napięć w wyniku polityki chińskiej). Rosyjska broń cieszy się
w tym regionie dobrą reputacją, a w dodatku jest tańsza od produkowanej przez
państwa zachodnie. Głównym odbiorcą pozostaje Wietnam, którego import w tym
sektorze wypełnia w 90% Rosja. Wynika to nie tylko z uwarunkowań historycznych,
ale również embarga na dostawy, utrzymywanego przez Stany Zjednoczone i ich
aliantów. Wietnam kupuje przede wszystkim łodzie podwodne klasy Kilo, okręty
patrolowe klasy Swietłak, fregaty klasy Gepard, korwety klasy Tarantula, a także
myśliwce SU-30 oraz rakietowe systemy obrony obrony powietrznej. W gronie
kluczowych nabywców broni znajduje się też Mjanmar (20 myśliwców MiG-29 i 20
helikopterów bojowych) i Indonezja (myśliwce SU-27 i SU-30, helikoptery bojowe i
transportowe oraz okręty podwodne klasy Kilo).1078
Próby rozszerzenia rynku zbytu na Malezję (myśliwce, systemy rakietowe)
napotkały na poważne trudności, na skutek strącenia malezyjskiego samolotu
pasażerskiego nad Ukrainą i niejasnego udziału rosyjskiej armii w tej tragedii.1079 Z
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kolei w maju 2014 r. Moskwa zdecydowała się złamać amerykańskie embargo na
dostawy broni do Tajlandii, oferując samoloty bojowe.1080
Pomimo usilnych starań, by zaistnieć ekonomicznie na rynku ASEAN,
znaczenie Rosji jest wciąż marginalne: obroty handlowe na poziomie 22.5 mld USD
(0.9% całkowitych obrotów handlowych ASEAN) dały Moskwie dopiero 14 miejsce
wśród partnerów handlowych organizacji. Pozytywnym zjawiskiem jest jedynie
tendencja wzrostowa w obrotach, która wyniosła w 2014 r. 13% w stosunku do roku
poprzedniego, ale nie poprawiło to w istotny sposób pozycji Rosji na tle innych
partnerów handlowych. Również pod względem BIZ Moskwa znacznie odstaje od
innych państw i grup państw. Rosyjskie inwestycje w latach 2012-2014 osiągnęły
poziom zaledwie 0.2% wpływów organizacji z tego tytułu. Dla porównania w
analogicznym okresie UE zainwestowała 58 mld USD (udział 17.1%), Japonia 56.4
mld USD (15.3%), Stany Zjednoczone 32.4 mld USD (8.8%), a Chiny 21.4 mld
USD (5.8%). Ponadto potwierdzeniem słabości gospodarczej Rosji i postępującej
marginalizacji dla rozwoju gospodarczego ASEAN jest spadek inwestycji w okresie
2013-2014 o 105% w porównaniu do okresu 2012-2013.1081
Pozycja Rosji w poszczególnych państwach członkowskich nie jest
jednakowa. ASEAN jako całość ma zdecydowanie prozachodni charakter,
demonstrowany zwłaszcza w wymiarze politycznym, choć z silnym akcentowaniem
odrębności azjatyckiej specyfiki. Z tego schematu wyłamują się Wietnam i Tajlandia.
Choć Wietnam zajmuje kluczową pozycję w rosyjskiej strategii wobec ASEAN i jest
zarazem głównym odbiorcą rosyjskich inwestycji, które w 2006 r. osiągnęły pułap
ponad 1.7 mld USD, to w ostatnich latach zaczął stopniowo zbliżać się do USA.1082
Kreml wiąże też z Hanoi duże nadzieje na inwestycje w dziedzinie energetyki – po
ukończeniu

szeregu

tradycyjnych

elektrowni,

Moskwa

podjęła

z

rządem

wietnamskim rozmowy w sprawie budowy elektrowni atomowej. Ten właśnie temat
był szczególnie silnie akcentowany podczas wizyty prezydenta Miedwiediewa w
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Hanoi w październiku 2010 roku. Prezydent FR podkreślił też, że Wietnam jest
kluczowym partnerem Moskwy w regionie, co zresztą zostało zawarte w Koncepcji
Polityki Zagranicznej Federacji z 2008 r.1083
Z kolei z Tajlandią łączą Rosję silne więzi dyplomatyczne, datujące się od
momentu utworzenia Królestwa w 1897 roku. Relacje te nieco się ochłodziły w
czasach Związku Radzieckiego, co jednak nie zmieniło postrzegania Moskwy jako
użytecznej przeciwwagi dla innych światowych potęg. Współcześnie, choć relacje
dyplomatyczne między obu krajami są ponownie dość bliskie, to już pod względem
partnerstwa ekonomicznego pozycja Rosji jest zdecydowanie słabsza. Wynika to
głównie z niskiego zaawansowania technologicznego rosyjskiej gospodarki,
wąskiego zakresu produktów eksportowych, jak również problemów gospodarczych
będących wynikiem spadku cen surowców energetycznych na świecie i sankcji
nałożonych przez Zachód. Niemniej, Tajlandia jest postrzegana na Kremlu jako
przyszłe potencjalne centrum rosyjskich interesów w regionie, co wydaje się wielce
prawdopodobne jeśli weźmie się pod uwagę dynamicznie rozwijająca się kooperację
między obu krajami w zakresie energetyki i przemysłu zbrojeniowego.1084
Na tle relacji Rosji z ASEAN, strategia Chin jest zdecydowanie bardziej
konstruktywna, czego odzwierciedleniem są rosnące obroty handlowe. Warto
zauważyć, że w początkowych latach po powstaniu ASEAN, relacje tej organizacji z
Chinami były co najmniej chłodne. U podłoża tej niechęci wobec Państwa Środka
leżała przede wszystkim obawa przed chińskim militaryzmem i dążeniem do
rozprzestrzeniania ustroju komunistycznego. Problemem były też nieuregulowane
sprawy granic morskich, zwłaszcza w odniesieniu do archipelagu Spratly.
Praktycznie dopiero w 2002 r. na szczycie w Phnom Penh nastąpił przełom we
wzajemnych relacjach. Państwa członkowskie ASEAN zawarły z Chinami
kompromis w kwestii Morza Południowochińskiego, które od tej pory miało być
strefą bezpieczeństwa, co było równoznaczne z wyrzeczeniem się siły jako metody
rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo podpisano Traktat o Przyjaźni i Współpracy
w Azji Południowowschodniej, Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia i Konwencję
Prawo Morza.1085
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Niezależnie od tego, jak chłodne były relacje ASEAN z Pekinem, to
dynamiczny rozwój gospodarczy Państwa Środka skłonił członków organizacji do
uznania mocarstwa jako jednego z trzech kluczowych państw na kontynencie,
włączając Chiny do formuły ASEAN+3. Z punktu widzenia chińskich interesów
szczególne znaczenie miało zacieśnianie współpracy gospodarczej w oparciu o
porozumienia handlowe oraz podpisanie w 2009 r. porozumienia o utworzeniu strefy
wolnego handlu.1086
Istotną kwestią dla współpracy ekonomicznej ASEAN z Pekinem był
system reform gospodarczych, które Chiny realizowały przez 30 lat i które dały
impuls do bezprecedensowego w historii rozwoju gospodarczego. Nie miało przy
tym znaczenia, że politycznie Państwo Środka pozostałe oficjalnie krajem
komunistycznym. Dzięki utworzeniu strefy wolnego handlu Chiny zyskały dostęp do
ogromnego rynku, który pomimo relatywnie niskiej średniej siły nabywczej
społeczeństwa, cechowała wysoka chłonność dla tanich chińskich produktów.
Również dla ASEAN podstawowe znaczenie ma gigantycznych rozmiarów chiński
rynek zbytu, ale też Chiny są postrzegane jako źródło inwestycji, pozwalających na
zdynamizowanie procesu rozwoju gospodarczego państw słabiej rozwiniętych, jak
Wietnam, Kambodża czy Indonezja. Jednocześnie Państwo Środka stanowi dla
ASEAN swoisty wzorzec strategii, która pozwala maksymalizować korzyści z
globalizacji. 1087 Trzeba też podkreślić, że państwa członkowskie nie wyzbyły się
całkowicie obaw związanych z potęgą Chin, tyle że ich punkt ciężkości został
przesunięty z aspektu militarnego na gospodarczy. Przytłaczająca przewaga
gospodarcza Państwa Środka nad ASEAN skłoniła kraje regionu do ostrożności w
budowaniu relacji, zwłaszcza w kontekście utworzenia strefy wolnego handlu.
Potwierdzeniem tego był długotrwały proces negocjacyjny między stronami, który
został zapoczątkowany podpisaniem wstępnej umowy o ustanowieniu strefy w
listopadzie 2002 r. a ostatecznie zakończony jej powołaniem do życia w 2009 r.
(zasady wolnego handlu zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.). 1088 Nie
zapobiegło to jednak pogorszeniu bilansu handlowego państw regionu z
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supermocarstwem, który w 2013 r. zamknął się deficytem na poziomie 45 mld USD,
podczas gdy do 2010 r. był dodatni.1089
Drugą istotną sprawą dla ASEAN są chińskie inwestycje w regionie.
Państwo Środka posiada największe na świecie rezerwy finansowe, które tylko w
części może lokować na rynku wewnętrznym. W efekcie Pekin ustawicznie
poszukuje nowych rynków zewnętrznych dla inwestycji, dzięki czemu przekształcił
się z największego biorcy BIZ na świecie w drugiego co do wielkości (po Stanach
Zjednoczonych) światowego inwestora.1090 Choć potencjał ASEAN wydaje się być
zachęcający do inwestycji, to udział kapitału chińskiego osiągnął w 2013 r. poziom
zaledwie 2.3% wolumenu BIZ, a sumaryczny udział ulokowanych przez Pekin
środków w regionie do końca 2013 r. wyniósł zaledwie 6.7%.1091
Choć ASEAN nadal stanowi dla Chin przede wszystkim ogromny rynek
zbytu, to w kolejnych latach sytuacja ta może ulec zmianie. Rozwój gospodarczy i
wzrost zamożności społeczeństw w państwach członkowskich będzie z jednej strony
skutkował ograniczeniem zainteresowania dla chińskich produktów na rzecz
droższych marek zachodnich i japońskich (oczywiście część z nich, jak np. Saab,
Philips, Motorola, należy całkowicie lub częściowo do chińskich inwestorów). Z
drugiej strony nasilać się będzie konkurencja wobec produkcji z Państwa Środka,
głównie za sprawą rozwoju technologicznego ASEAN, ale też niższych kosztów siły
roboczej, szczególnie w państwach o niskim i średnim dochodzie (Wietnam, Laos,
Kambodża, Indonezja). Dodatkowo Chiny coraz dotkliwiej będą odczuwać skutki
polityki jednego dziecka 1092 i coraz wyższych kosztów produkcji za sprawą
rosnących płac. Z kolei w państwach regionu Azji Południowo-Wschodniej
stopniowo

będzie

się

kształtowała

silna

klasa

średnia,

o

nastawieniu

prokonsumenckim, która przyczyni się do znaczącego przekierowania produkcji z
eksportu na rynki krajowe.1093 Szansą dla zdynamizowania rozwoju ASEAN jest też
dostęp do chłonnego rynku chińskiego, zwłaszcza w zestawieniu z coraz liczniejszą
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klasą średnią Państwa Środka. 1094 Dla państw członkowskich otwiera się więc
możliwość świadczenia usług, zwłaszcza turystycznych, ale również transportowych.
Oczywiście ze względu na potencjał produkcyjny i finansowy chińska gospodarka
nie odczuje dramatycznego wstrząsu, ale Pekin musi się liczyć z tym, że ASEAN w
dłuższej perspektywie stanie się silnym konkurentem zarówno w odniesieniu do
pozyskiwania inwestycji bezpośrednich, jak i udziału w globalnym rynku zbytu.
Należy też wspomnieć o dwóch bardzo ważnych inicjatywach Chin,
mających niebagatelne znaczenie dla dynamiki rozwoju gospodarczego ASEAN.
Jednym jest globalny projekt Jeden Pas, Jedna Droga (One Belt One Road OBOR) a
drugim powołanie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian
Infrastructure Investment Bank AIIB). OBOR tworzą dwa równolegle realizowane
projekty handlowe: lądowy Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku (Silk Road
Economic Belt) łączący Xi’an z Berlinem i Roterdamem oraz wodny Morski
Jedwabny Szlak XXI Wieku (21st Century Maritime Silk Road) mający być pętlą od
portów na Morzu Południowochińskim przez Ocean Indyjski do Morza
Śródziemnego.1095 W sferze zainteresowania ASEAN jest oczywiście szlak morski,
którego koncepcję przedstawił prezydent ChRL Xi Jinping w październiku 2013 r.
podczas wizyty w Indonezji.1096 Państwa członkowskie przychylnie odniosły się do
chińskiego projektu upatrując w nim szansy na ułatwienie w dostępie do rynków w
Europie. Dodatkowo, wspólne inwestycje ASEAN i Chin w ramach realizacji
wschodnio- i południowoazjatyckiego odcinka morskiego Jedwabnego Szlaku bez
wątpienia przyczynią się do wzrostu stabilności i bezpieczeństwa w regionie, a więc i
zmniejszenia zagrożenia potencjalnym konfliktem o sporne terytoria na Morzu
Południowochińskim. Paradoksalnie jednak to właśnie nierozwiązane kwestie
przynależności państwowej spornych terytoriów są główną przeszkodą w realizacji
projektu OBOR.1097 Sztywne stanowisko Pekinu w kwestii przynależności do Chin
obszaru morskiego skutkuje wzrostem poczucia zagrożenia przez Filipiny, które w
konsekwencji zbliżyły się do Stanów Zjednoczonych. A to właśnie Filipiny
odgrywają kluczową rolę w projekcie morskiego szlaku. Z kolei Wietnam przykłada
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większą wagę do bezpieczeństwa (stąd opisane wcześniej zakupy sprzętu
wojskowego od Rosji) niż do rozwoju gospodarczego. Pozytywnie rozwija się
natomiast kooperacja chińska z Tajlandią, Laosem i Kambodżą, z którymi Państwo
Środka nie jest skonfliktowane terytorialnie, ale które zarazem mają marginalne
znaczenie dla realizacji projektu OBOR.1098
Drugim ze wspomnianych inicjatyw chińskich jest AIIB, do którego
przystąpiły wszystkie państwa ASEAN za wyjątkiem Indonezji. 1099 Powołanie
Banku może się okazać dla regionu bezcenne, bowiem jego celem jest finansowanie
projektów infrastrukturalnych w Azji, czemu zapewne będzie sprzyjać promocja
regionów oraz rozwój ekonomicznej kooperacji. Rezultatem będzie więc lepszy
dostęp do rynków zewnętrznych dla członków organizacji, obniżenie kosztów
transportu i oszczędność czasu. Dodatkowo, ponieważ w AIIB jest zaangażowanych
finansowo wiele krajów z całego świata, realizacja projektów finansowanych przez
Bank będzie stwarzać okazje do nawiązania nowych więzi gospodarczych.
Jednocześnie wydatki AIIB na projekty inwestycyjne, które planowane są na 100
mld USD rocznie przyczynią się do jeszcze szybszego wzrostu inwestycji, a to za
sprawą konkurencyjnego Azjatyckiego Banku Rozwoju (Asian Development Bank ADB), finansowanego głównie przez USA i Japonię. Oba te kraje, pozostające poza
strukturami AIIB, bez wątpienia włączą się do walki na inwestycje, dążąc do
zachowania i umocnienia swoich wpływów w regionie.1100
SOW i ASEAN są obecnie dwoma azjatyckimi organizacjami regionalnymi,
które z uwagi na specyficzne cechy regionów, mają znaczenie globalne. Zacieśnianie
relacji gospodarczych i politycznych między nimi z jednej strony przyczynia się do
wzrostu stabilności i bezpieczeństwa w Azji, poprzez eliminację potencjalnych
konfliktów zbrojnych (i to pomimo istnienia spornych kwestii terytorialnych między
członkami obu organizacji). Pod względem potencjału militarnego i gospodarczego
SOW jest zdecydowanie silniejsza, ale wydaje się być słabiej zintegrowana niż
ASEAN. Po rozszerzeniu SOW o Pakistan i Indie, obie organizacje praktycznie
kontrolują cały obszar Azji, przy czym ASEAN sprawuje kontrolę nad strategicznie
ważnymi handlowymi szlakami morskimi. Bez wątpienia wspólne inicjatywy w
ramach OBOR i AIIB stanowią okazje do zbliżenia członków obu organizacji, co w
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Ibidem.
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przyszłości mogłoby skutkować wypracowaniej wspólnej strefy wolnego handlu.
Należy też podkreślić, że fundamentem obu organizacji jest podobny zestaw
pryncypiów – równość głosów państw członkowskich, podejmowanie decyzji na
zasadzie konsensusu, pokojowy charakter, ukierunkowanie na budowę dobrobytu
społecznego czy wyrzeczenie się przemocy w rozwiązywaniu konfliktów. Bez
zbytniego ryzyka można więc przyjąć, że w niedalekiej przyszłości to właśnie
współpracujące blisko ze sobą SOW i ASEAN staną się architektami współpracy
polityczno-gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku, wpływając na kształt
multilateralnych relacji na scenie globalnej.

3. Postawa SOW wobec strategii UE w Azji Centralnej
Unia Europejska (UE) powstała w efekcie ewolucji procesów integracyjnych, które
nasiliły się w Europie po II wojnie światowej. Pierwszoplanowym wyzwaniem dla
europejskich państw było wypracowanie sposobu na zapobieganie kolejnym
konfliktom w przyszłości, zwłaszcza w obliczu katastrofalnych skutków dwóch
wojen światowych i zagrożenia konfrontacją z agresywnymi działaniami ZSRR.1101
Pierwszą powojenną propozycją integracyjną było stworzenie Stanów
Zjednoczonych Europy, przedstawioną przez premiera wielkiej Brytanii Winstona
Churchila podczas wystąpienia w Zurychu w 1946 r. Pomysł ten nie doczekał się
jednak skonkretyzowanego projektu, głównie za sprawą porażki W. Churchila w
wyborach parlamentarnych i w następstwie wycofania się brytyjskiego męża stanu z
polityki.1102 Myśl integracyjna rozwijała się w kolejnych latach, a jej prekursorami i
architektami projektu integracyjnego byli premier i późniejszy minister spraw
zagranicznych Francji Robert Schuman, były sekretarz generalny Ligi Narodów Jean
Monnet, kanclerz Niemiec Konrad Adenauer, premier Włoch Alcide de Gaspari i
minister spraw zagranicznych Belgii Paul-Henri Spaak.1103
Pierwszą formalna organizacją, uznawaną za fundament przyszłej UE, była
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), powołana do życia na podstawie
traktatu podpisanego przez Belgię, Francję, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy i
1101

T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej w: Prawo
Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu Lizbońskiego, red. A. Kuś, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2010, s. 22-23.
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Włochy 18 kwietnia 1951 r. podczas konferencji w Paryżu. 25 marca 1957 r.
powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) na mocy traktatu
podpisanego w Rzymie przez członków EWWiS.

1104

Równolegle z EWG

ustanowiono Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA, EURATOM).1105
Pierwszym

etapem

integracji

gospodarczej

na

obszarze

państw

członkowskich było ustanowienie unii celnej, która zaczęła obowiązywać od 1968 r.
Kolejny etap tego procesu zakończył się 31 grudnia 1992 r. wraz z wejściem w życie
zasad jednolitego rynku wewnętrznego. 1106 Przedtem, 14 czerwca 1985 r., pięć
państw członkowskich EWG (Francja, Luksemburg, Niemcy, Niderlandy i Belgia)
podpisały Układ z Schengen, w którym zobowiązywały się do ograniczania kontroli
na granicach narodowych, aż do ich całkowitej likwidacji.1107
Przełomowym momentem dla integracji europejskiej było podpisanie w
dniu 7 lutego 1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 listopada
1993 r.1108
Z punktu widzenia rozważań dotyczących relacji między UE a republikami
Azji Centralnej i w szerszym ujęciu SOW, pierwszoplanową rolę odgrywa Wspólna
Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. WPZiB jest fundamentem kształtowania
polityki obronnej i zagranicznej i jest ściśle związana z procesem integracji
politycznej państwa członkowskich. 1109 Niechęć części polityków do poszerzania
kompetencji politycznych Wspólnoty, a później UE, skutkowała spowolnieniem

1104

A peaceful Europe – the beginnings of cooperation, The European Union, europa.eu/about-eu/euhistory/1945-1959/index_en.htm [dostęp: 11.11.2010].
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Szerzej o celach i zadaniach EUARTOM: F. Nocera, The Legal Regime of Nuclear Energy. A
Comprehensive Guide to International and European Union Law, Intersentia, Antwerpen-Oxford
2005, s. 43-46.
1106
D. Chalmers, Ch, Hadjiemmanuil, G. Monti, A. Tomkins, European Union Law: Text and
Materials, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 466.
1107
A. Doliwa-Klepacka, M. Zdanowicz, The Evolution of the Visa Policy of the European Union:
Selected Issues w: Wybrane aspekty wpływu członkostwa państw europy środkowo–wschodniej na
stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi, red. A. Doliwa-Klepacka, M. Zdanowicz, Temida
2, Białystok 2009, s. 61.
1108
Treaty on European Union, The European Union, europa.eu/eu-law/decision-making/
treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf [dostęp: 03.02.2010].
1109
R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 10-25 oraz W.M. Góralski, Rozwój i ewolucja
systemu decyzyjnego Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w:
Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Parzymięs,
Scholar, Warszawa 2009, s. 56-58.
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integracji w tym obszarze, a w konsekwencji ograniczenia roli UE w globalnej
polityce.1110
Ograniczona zdolność Unii do występowania jako monolitu politycznego na
arenie międzynarodowej ujawniała się przy okazji konfliktów na świecie1111, a nawet
tych na terenie Europy, jak choćby wojna po rozpadzie Jugosławii czy sprawa
uznania Kosowa. 1112 Konsekwencją braku jednolitej i wielowektorowej polityki
zagranicznej jest dominacja relacji dwustronnych między członkami UE a innymi
państwami i organizacjami. W praktyce oznacza to, że UE jako strona
międzynarodowych relacji jest marginalizowana i to pomimo swojego potencjału
gospodarczego czy militarnego jej członków. Przykładem jest choćby brak
oficjalnych kontaktów z SOW takich, jak ma ta organizacja z ASEAN.
W świetle powyższych faktów nie jest więc niczym zaskakującym, że
spójna strategia UE wobec Azji Centralnej w zasadzie nie istnieje, a na pierwszy
plan wysuwają się partykularne interesy poszczególnych państw członkowskich.
Warto dodać, że ich działalność nie zawsze koresponduje z założeniami unijnej
strategii postępowania, jak również ma charakter dwu- lub wielostronny, ale z
wyłączeniem budowania relacji z regionalnymi organizacjami, jak SOW czy
EaWG.1113
UE dostrzega znaczenie Azji Centralnej w globalnej polityce i gospodarce,
oczywiście z uwzględnieniem roli dwóch spinających ten region mocarstw – Rosji i
Chin. To właśnie obecność tych dwóch państw leży u podstaw konieczności
zaistnienia Unii w regionie, zwłaszcza w obliczu bilateralnych powiązań
gospodarczych i energetycznych państw członkowskich. Trudno jednak mówić o
wypracowaniu przez UE strategii wielowymiarowej – w zasadzie Unia sama
ograniczyła swoją rolę do inicjacji i ograniczonej partycypacji w procesach
stabilizacyjnych i pokojowych oraz demokratycznych. Unijne wysiłki nawiązania,
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Jedną z prób przełamania impasu było postanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego. Szerzej: K.
Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja Europy Zachodniej, Wydawnictwo A. Marszałek,
Toruń 1999, s. 164-165.
1111
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Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersystetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 121-122.
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podtrzymywania i wzmacniania relacji z pięcioma republikami poradzieckimi nie
przyniosły spodziewanych rezultatów, ani w postaci większej stabilności regionalnej,
ani rozwoju procesów demokratycznych. Pojawił się nawet zarzut o nadmierne
uleganie UE autorytarnym przywódcom i wykorzystywanie przez nich ambicji UE
do realizacji własnych celów.1114 Reasumując, efekty dotychczasowych działań Unii
w regionie wykazały jej niezdolność do realizacji celów strategicznych w sposób
bezpośredni, a jedynie poprzez próby wpływania na Rosję i Chiny.
Założenia i cele strategiczne relacji zostały oficjalnie zaprezentowane 30
czerwca 2007 r. w dokumencie „UE i Azja Centralna: Strategia na rzecz nowego
partnerstwa” (The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership). Realizacja
strategii obejmowała następujące obszary:1115


dialog polityczny w ramach regularnych spotkań ministrów spraw
zagranicznych EU i państw Azji Centralnej;



dialog w kwestii respektowania praw człowieka;



współpraca w dziedzinach: edukacji, zasad prawnych, energii i transportu,
środowiska i zasbów wodnych, relacji handlowych i gospodarczych oraz
zagrożeń i wyzwań szkodzących zarówno UE, jak i AC.
Choć UE ustanowiła cztery delegatury mające czuwać nad realizacją

strategii (w Uzbekistanie, Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie, natomiast w
Turkmenistanie działa charge d’affaires), to w praktyce trudno mówić o sukcesie.
Fundamentalnym błędem okazał się brak uwzględnienia specyfiki politycznej
regionu, tak różnej od standardów obowiązujących w Europie, a w konsekwencji
przyjęcia założenia o społecznej reprezentatywności i legitymizacji władzy.
Skupienie

uwagi

UE

na

problemie

przestrzegania

praw

człowieka

czy

demokratyzacji życia społecznego, a także zjawiskach nepotyzmu i korupcji, nie
spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem elit władzy republik, będących głównymi
beneficjentami funkcjonującego systemu. Poza tym, autorytarni przywódcy słusznie
obawiali się, że implementacja procesów zaproponowanych przez UE spowoduje
osłabienie ich władzy, a w konsekwencji jej utratę i destabilizację polityczną.1116

1114

Ibidem, s. 14-15.
The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership, European Union External Actions,
eeas.europa.eu/central_asia/index_en.htm [dostęp: 19.05.2016].
1116
K. Kozłowski, Polityka Unii Europejskiej...op.cit., s. 15-16.
1115
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Wreszcie trzeci istotny czynnik wzmacniający niechęć elit politycznych
regionu wobec unijnej strategii – kwestie finansowe. Bez wątpienia zaangażowanie
bogatej przecież UE kojarzone było z napływem znacznych funduszy, co oczywiście
stwarzałoby szansę na dodatkowe wzbogacenie się elit. Tymczasem z raportu
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że finansowe zaangażowanie w
latach 2007-2013 w całym regionie osiągnęło poziom zaledwie 750 mln euro.1117
W teorii, unijna strategia wobec Azji Centralnej miała opierać się na trzech
filarach:1118
1. Wsparcie dla działań poprawiających stan bezpieczeństwa energetycznego
regionu, w tym zarządzania zasobami surowców naturalnych i zasobów
wodnych. Dodatkowo wspieranie procesu stabilizacyjnego w Afganistanie,
którego niestabilność polityczna została uznana jako główne zagrożenie dla
całej Azji Centralnej.
2. Zapewnienia Kazachstanowi specjalnego traktowania, jako wzorca dla
pozostałych państw regionu, z uwagi na wysoki w ocenie UE poziom
implementacji zasad gospodarki wolnorynkowej i reform demokratycznych w
ramach Drogi do Europy. Z kolei w odniesieniu do Uzbekistanu, jako
największego konkurenta Kazachstanu w regionie, wskazano na konieczność
wzmacniania relacji polityczno-gospodarczych.
3. Przykładanie szczególnej uwagi do kontekstu regionalnego w odniesieniu do
relacji Azji Centralnej z Europą Wschodnią, Azją Południową oraz Rosją i
Chinami.

Uwzględniono

tu

rozszerzenie

postrzegania

regionu

jako

zamkniętego obszaru, na rzecz szerszego kontekstu eurazjatyckiego i roli
ośrodka łączącego interesy Rosji, Chin, Europy, Azji Południowej i Stanów
Zjednoczonych.
Specyfika geopolityczna republik, nękające je problemy gospodarcze,
społeczne, narodowościowe i religijne, a także potencjalne załamanie względnej
stabilności politycznej, skutkowały ich określeniem jako „pięciu trudnych klientów”
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UE (five difficult clients).1119 UE dostrzega istniejącą zależność miedzy rozwojem
gospodarczym a skutecznością realizacji procesu transformacji społeczno-politycznej
i zapewnienia stabilności długookresowej w regionie. Potwierdzeniem tego jest
opracowanie szeregu programów pomocowych, w tym dwóch najważniejszych dla
rozwoju: TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States)
i DCI (Development Cooperation Instrument). Ich celem jest zarówno wzmacnianie
przemian gospodarczych w kierunku implementacji zasad wolnorynkowych, jak i
równolegle transformacji demokratycznych.1120 Na realizację tych programów Unia
przeznaczyła w latach 2007-2013 356 mln euro, co wobec rzeczywistych potrzeb
pięciu republik wydaje się być kwotą dalece niewystarczającą.1121
Zaangażowanie finansowe Brukseli w Azji Centralnej oraz ścisły nadzór
nad wdrażaniem założeń i realizacją celów programów pomocowych spowodowało
krytykę władz unijnych o nadmierne skupienie na technicznych i finansowych
aspektach działań. Można mówić o trzech potencjalnych źródłach niskiej
skuteczności działań podejmowanych wobec regionu:1122
1. Brak wsparcia dla wzmacniania jedności regionalnej ponad istniejącymi
podziałami, zwłaszcza silnymi dążeniami poszczególnych państw do
akcentowania swojej tożsamości kulturowej i politycznej, będącej źródłem
konfliktów i permanentnych napięć między republikami.
2. Fałszywe przekonanie o dążeniu republik do integracji regionalnej, ich
zdolności do współpracy i budowania jedności, jak miało to miejsce w
przypadku państw nadbałtyckich.
3. Brak uwzględnienia unikatowej specyfiki poszczególnych republik, a co za
tym idzie nadmierny uniwersalizm podejmowanych przez Unię działań,
często rozmijających się ze szczególnymi potrzebami państw.
4. Niedocenianie geograficznego znaczenia Uzbekistanu, który jako jedyny
graniczy ze wszystkimi pozostałymi republikami, a także istnienia napięć
między nim a sąsiadami, co w praktyce blokuje rozwój współpracy
regionalnej.
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Yuqun Shao, The EU’s Central Asia Policy and Its Implications for China, „DIE Discussion Paper”
No. 9/2008, s. 13.
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Commentary” No. 16, July 2011, s. 1-2.
1121
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339

Pierwszym etapem nawiązania relacji UE z republikami poradzieckimi było
bezzwłoczne uznanie ich niepodległości wraz z propozycją ustanowienia relacji
dwustronnych w ramach Umów o Partnerstwie i Współpracy (Partnership and
Cooperation Agreements - PCAs). Podpisanie umów było jednak obwarowane
spełnieniem określonych kryteriów, związanych z procesem wdrażania reform
demokratycznych. Rządy autokratyczne nie były jednak skłonne do zmiany modelu
władzy, a wprowadzane zmiany miały charakter fasadowy.
Oczywiście

UE

wspierała

proces

transformacji,

głównie

poprzez

wspomniane programy TACIS. Pierwszą umowę zawarto w 1998 r. z
Turkmenistanem. Jednak na skutek sprzeciwu Wielkiej Brytanii i Francji, które
zarzucały prezydentowi Nijazowowi zbyt silne inklinacje prorosyjskie, dokument nie
został ratyfikowany i nawet przejęcie władzy przez G. Berdymuchamedowa w 2007
r. oraz odejście od polityki prorosyjskiej na rzecz neutralności, nie skutkowały
ostatecznym zakończeniem procesu. Pomimo trudności i dość umownego spełniania
stawianych kryteriów, kolejne umowy podpisano w 1999 r. z Kazachstanem,
Kirgistanem i Uzbekistanem. O ile procesy demokratyczne w Kazachstanie i
Kirgistanie faktycznie były realizowane, o tyle prezydent Uzbekistanu szybko
udowodnił, że nie zamierza działać pod dyktando Brukseli. W następstwie łamania
praw człowieka, w 2005 r. Unia podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu
porozumienia do 2008 roku. Kolejna umowa została zawarta w 2004 r. z
Tadżykistanem, jednak na skutek braku stabilności politycznej w republice do jej
ratyfikacji doszło dopiero w 2009 r.1123
Choć Unia szybko zareagowała na zmiany na mapie politycznej Azji
Centralnej po rozpadzie Związku Radzieckiego, wzmacniając poczucie suwerenności
republik i dążąc do umocnienia swoich wpływów kosztem osłabienia wpływów
Rosji, to jednak strategia ta nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Rosja wyszła
bowiem z inicjatywami mającymi w założeniu stać się gwarancjami bezpieczeństwa
regionalnego – OUBZ i SOW.1124 Pojawienie się tych dwóch organizacji skłoniło
Unię do zwrócenia się ku partnerstwu z Rosją, jako głównym aktorem mającym
wpływ na kształt polityki w regionie. Moskwa niechętnie odnosiła się do
jakichkolwiek obcych wpływów w Azji Centralnej, które mogłyby zburzyć rosyjskie
plany wobec regionu i rolę, jaką zamierzała w nich odgrywać. W efekcie nie doszło
1123
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do zawiązania rosyjsko-unijnej kooperacji w zakresie budowy stabilności i strategii
rozwoju regionu.1125
Z kolei drugie mocarstwo, Chiny, stosowały strategię dystansowania się od
zaangażowania w sprawy polityczne nawet w swoim bezpośrednim sąsiedztwie,
uznając obszar bezpieczeństwa regionalnego za domenę Rosji i wspierając jej
działania. To z kolei przełożyło się na całkowity brak relacji Brukseli z Pekinem w
obszarze politycznym dotyczącym regionu. Oznaczało to, że jedynym i jakże
trudnym partnerem dla Unii pozostaje Rosja, bez której ani Stany Zjednoczone, ani
UE nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa i stabilności republikom.1126
Również relacje pozaekonomiczne Unii z Chinami pozostawały chłodne.
Przeszkodą w ich ociepleniu był oczywiście nieakceptowalny przez Brukselę system
polityczny

Państwa

Środka,

a

zwłaszcza

brak

swobód

obywatelskich,

demokratycznych wyborów powszechnych i łamanie praw człowieka. Na charakter
relacji rzutowało przede wszystkim krwawe stłumienie buntu studentów na Placu
Tiananmen w czerwcu 1989 r., a także okupacja Tybetu 1127 i restrykcje wobec
mniejszości ujgurskiej w Xinjiangu. 1128 Unia nie mogła sobie jednak pozwolić na
ignorowanie rosnącej potęgi ekonomicznej Chin, zwłaszcza utrzymywania restrykcji
handlowych, nałożonych w 1989 roku. W efekcie nacisków państw członkowskich,
chcących zacieśniać kooperację ekonomiczną z Pekinem, Bruksela stopniowo
łagodziła restrykcje, znosząc je całkowicie w 1995 roku.1129
Choć od tego momentu relacje chińsko-unijne zaczęły ulegać stopniowej
poprawie, to Unia nie zaprzestała sygnalizowania i potępiania przejawów łamania
praw człowieka w Chinach. Nadal dominującym obszarem „dojrzałego partnerstwa”
(maturing partnership) 1130 pozostaje sfera gospodarcza, choć i w tym obszarze
pojawiają się często konflikty. Ich źródłem jest przede wszystkim stosowanie
zakazanych w UE metod wspierania eksportu takich, jak dumping czy państwowe
subwencje eksportowe, a także łamaniem praw patentowych i nieprzestrzeganiem
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M. Laurelle, Why the EU...op.cit., s. 4-5.
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W. van Kemenade, Don't let Tibet issue derail EU-China relations, „Clingendael”,
www.clingendael. nl/publication/dont-let-tibet-issue-derail-eu-china-relations [dostęp: 13.02.2015]
1128
Shi Zhiqin, Understanding China-EU Relations, Carnegie Europe, carnegieeurope.eu/
publications/ ?fa=49688 [dostęp: 03.11.2014].
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L. Choukroune, R. Creemers, J.-F. Huchet, D. Prevost, EU-China Trade Relations, DirectorateGeneral For External Policies of the Union, Brussels 2011, s. 6.
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EN/TXT/? uri=URISERV:r14207 [dostęp: 04.02.2015].
1126

341

europejskich norm środowiskowych. 1131 Konsekwencją niepełnej implementacji
zasad wolnorynkowych przez władze w Pekinie jest brak nadania przez UE chińskiej
gospodarkce Statusu Gospodarki Rynkowej (Market Economy Status - MES).1132
Również w przypadku relacji gospodarczych między UE a republikami Azji
Centralnej istotne znaczenie ma system polityczny, zwłaszcza w kontekście
przestrzegania zasad demokracji, humanitaryzmu, praw człowieka, swobód
obywatelskich czy wolnych mediów. Dodatkowo dużą wagę Bruksela przykłada do
przestrzegania zasad gospodarki wolnorynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem
poziomu korupcji, natężenia nepotyzmu, wpływu administracji państwowej na
decyzje biznesowe itp. W przypadku rządów autorytarnych spełnienie tych
wymogów jest co najmniej trudne, a często nawet niemożliwe, co oczywiście
znajduje swoje negatywne odzwierciedlenie w zdystansowaniu Brukseli od
zaangażowania w kooperację gospodarczą.
Rezultatem impasu w relacjach politycznych UE z Azja Centralną było
odsuwanie na dalszy plan opracowania założeń strategii współpracy z regionem.
Dopiero w okresie prezydencji niemieckiej w 2007 r. powstał Regionalny Dokument
Strategii Wsparcia dla Azji Centralnej (Regional Strategy Papers for Assistance to
Central Asia RSP) obejmujący lata 2007-2013 i określający ogólne zasady
współpracy Brukseli z regionem. 1133 Również w 2007 r. opracowano Program
Wskazań dla Azji Centralnej (Central Asia Indicative Programme IP) na lata 20072010, a także przyjęto Strategię UE dla Azji Centralnej (EU Strategy for Central
Asia). Oba te dokumenty miały charakter bardziej kompleksowy niż RSP i
cechowały się znacznie wyższym poziomem szczegółowości planowanych
działań.1134
Wyraźny wzrost zaangażowania UE w Azji Centralnej na początku XXI w.
nie był równoznaczny z awansem tego obszaru w hierarchii regionalnych polityk
zagranicznych. Ten newralgiczny region wciąż jest marginalizowany w działaniach
1131

Por. China Welcomes EU Delay of ETS for Int’l Flights, „People's Daily”, english.
peopledaily.com.cn/90883/8194583.html, [dostęp: 03.04.2013], FM Opposes EU Moves Against
China’s PV Products, „People's Daily”, english.peopledaily.com.cn/90785/8160524.html
[dostęp:09.03.2013], K. Brown, Why Europe Won’t Ge tTough on China, „The Diplomat”,
thediplomat. com/2013/08/why-europe-wont-get-tough-on-china/ [dostęp: 08.12.2014].
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Economy Status to China. An analysis of WTO law and of selected WTO members' policy,
European Parliamentary Research Service, November 2015.
1133
EU Development Assistance To Central Asia, European Couirt of Auditors, „Special Report” No.
13/2013, s. 9.
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Brukseli, której wysiłki koncentrują się na rozwijaniu współpracy i dbałości o
stabilność

i

bezpieczeństwo

w

bezpośrednim

sąsiedztwie

Unii,

m.in.

zdestabilizowanej po „wiośnie ludów” Afryce Północnej, będącej pod silnym
naciskiem Rosji Europie Wschodniej czy rozdartym wojną Bliskim Wschodzie.
Strategia działań unijnych w Azji Centralnej jest ukierunkowana na cztery
obszary:1135
1. Procesów stabilizacyjnych i wzmacniających bezpieczeństwo.
2. Zapewniania dostępu do surowców naturalnych, zwłaszcza energetycznych.
3. Inicjowania i wzmacniania przemian demokratycznych i przestrzegania praw
człowieka.
4. Pomoc w rozwoju zgodnie z międzynarodowymi kryteriami.

Podobnie, jak w przypadku Chin i Rosji u podstaw gospodarczych
zainteresowań Unii regionem leżą bogactwa naturalne i możliwości ich
wykorzystania

do

podniesienia

stabilności

energetycznej

Europy.

Środki

zainwestowane przez państwa członkowskie w badania, próbne odwierty i
eksploatację złóż miałyby swoje przełożenie w poprawie zamożności lokalnych
społeczeństw. W dłuższej perspektywie pozytywnym skutkiem byłoby stopniowe
włączanie republik w mechanizm gospodarki globalnej, co z kolei wpłynęłoby na
większą niezależność republik od Rosji.
Problemem jest fakt, że państwa regionu są spolaryzowane pod względem
zasobów naturalnych. Na tym tle wyróżniają się Turkmenistan i Kazachstan, których
złoża surowców energetycznych są na tyle bogate, by stać się kołem zamachowym
ich gospodarek. Na drugim biegunie leżą Kirgistan i Tadżykistan, które są relatywnie
ubogie w surowce, ale mogłyby zyskać dodatkowe źródło dochodów z tranzytu tych
surowców, pozyskiwanych w pozostałych republikach.
Zainteresowanie UE surowcami energetycznymi regionu było następstwem
działań Kremla, który wykorzystuje uzależnienie Europy od swoich dostaw, jako
broń w walce o wpływy polityczne w Europie Wschodniej. Przykładem tego typu
działań był ukraiński kryzys gazowy z 2005 r., który uderzył w Polskę i Węgry,
importujące 90% gazu z Rosji tranzytem przez Ukrainę.1136

1135
1136

J. Boonstra, M. Laurelle, S. Peyrouse, Security and Development...op.cit., s. 2.
Yuqun Shao, The EU’s Central...op.cit., s. 6.
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Dodatkowym bodźcem dla dywersyfikacji kierunków dostaw ropy i gazu do
Europy było ograniczenie eksploatacji złóż na Morzu Północnym i ofensywa
Gazpromu, który dążył do uzyskania monopolistycznej pozycji w zakresie produkcji
i dostaw. Należy podkreślić, że choć Azja Centralna zajmuje istotną pozycję na liście
potencjalnych dostawców surowców do UE to priorytetowymi kierunkami są Afryka
Północna i Morze Kaspijskie. W tym drugim obszarze uprzywilejowaną pozycję ma
Azerbejdżan, który dysponuje bogatymi złożami, a ponadto odgrywa istotną rolę w
planach tranzytowych łączących Azję Centralną z Europą.1137
Dla

państw

Azji

Centralnej

UE

jest

najważniejszym

partnerem

eksportowym. Wartość dóbr dostarczonych na rynki unijne w 2015 r. osiągnęła
poziom prawie 44.5 mld euro, co stanowiło 34.9% całego eksportu regionu. Udział
Unii w imporcie jest jednak zdecydowanie niższy, bo wyniósł 10.2 mld euro, co
stanowiło 18.1% sumarycznego importu republik.1138 Tak duża dysproporcja wynika
przede wszystkim z niskiej siły nabywczej republik, dla których produkty
europejskie są zbyt drogie, a przez to mało konkurencyjne w stosunku do chińskich i
rosyjskich.1139 Potwierdzeniem tego jest dominacja Chin i Rosji w imporcie republik,
z udziałem odpowiednio 30.8% i 27.9%.1140
Pod względem kooperacji handlowej pierwszoplanowym partnerem Unii
jest Kazachstan, będący regionalnym liderem w wymianie międzynarodowej, z
udziałem ponad 60% w 2013 roku. Obroty handlowe republiki z państwami
członkowskimi Unii wyniosły w 2013 r. prawie 38 mld USD, przewyższając
wymianę z Chinami (28.35 mld USD) i Rosją (14.4 mld USD). Marginalne
znaczenie dla UE ma handel z Kirgistanem, z którym Unia wypracowała zaledwie 5%
udział w obrotach handlowych, kształtujący się na poziomie 11.93 mld USD,
przegrywając wyraźnie z Chinami (50%) i Rosją (nieco ponad 20%). Najuboższe
państwo regionu, Tadżykistan, osiągnęło w międzynarodowym handlu zaledwie 5.9
mld USD. W tym przypadku również wyraźna jest dominacja Chin (36%) i Rosji
(14.2%), przy 6% udziale EU. Spada też udział Turkmenistanu w handlu unijnym. Z
całkowitych obrotów na poziomie 21.27 mld USD, Unia pozyskała tylko 9.4%,
natomiast Chiny 48%. Wyraźna niechęć G. Berdymuchamedowa do Kremla znalazł
1137

Szerzej: A. Petersen, In the Hunt for Caspian Gas, the EU Can Learn from China, European
Policy Centre, www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=2991 [dostęp: 24.03.2014].
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swoje odzwierciedlenie w relatywnie słabych kontaktach handlowych – udział Rosji
ukształtował się na poziomie zaledwie 7.5%, z dalszą tendencją spadkową. Podobną
tendencją charakteryzuje się z kolei udział Unii w handlu Uzbekistanu. W 2013 r.
wyniósł tylko 10.7%, podczas gdy w 2002 r. było to 27%. Najważniejszym
partnerem republiki są oczywiście Chiny, na które przypada 25% obrotów, a na
drugim miejscu uplasowała się Rosja z udziałem 20%.1141
Wysokie obroty handlowe Kazachstanu są generowane przede wszystkim
przez eksport surowców naturalnych, które wraz z produktami nie wymagającymi
zaawansowanych technologii stanowią 80% eksportu republiki do UE. Natomiast z
rynku unijnego Kazachstan sprowadza produkty chemiczne oraz maszyny i
urządzenia.

1142

Pomimo relatywnie niskiego zaawansowania technologicznego

kazachskiej gospodarki, republika stała się dla UE priorytetowym rynkiem, głównie
ze względu na znaczny skok w zamożności społecznej oraz duży potencjał
rozwojowy. Dodatkowymi czynnikami wzmacniającymi pozycję Astany w Brukseli
są gospodarka wolnorynkowa oraz stosunkowo wysoki (jak na standardy
centralnoazjatyckie) poziom demokratyzacji życia społecznego.

1143

Oczywiście

model kazachskiej demokracji nie jest satysfakcjonujący dla UE, w dodatku ostatnie
działania prezydenta Nazarbajewa wyraźnie ten optymistyczny obraz deformują.1144
Swoją silną pozycję w UE zawdzięcza Kazachstan w znacznym stopniu
pragmatyzmowi Berlina. To właśnie podczas niemieckiej prezydencji w Unii w 2007
r. republika uzyskała status najbardziej wpływowego państwa na procesy politycznospołeczno-gospodarcze w regionie Azji Centralnej, co przekłada się na rolę w
utrzymaniu i wzmacnianiu stabilności oraz bezpieczeństwa.

1145

Z uwagi na

dostrzegalne niedostatki demokracji, priorytetem unijnej polityki wobec Kazachstanu
stało się wzmacnianie procesów demokratycznych, w tym metod sprawowania
władzy oraz mechanizmów wolnorynkowych. Ten kierunek działań miał w założeniu
1141
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uczynić z republiki wzorcowego partnera UE i zarazem stanowić przykład
pozytywnych skutków rozwojowych na drodze kooperacji dla innych republik. Przy
okazji oczywiście wzmocnieniu uległby wizerunek Brukseli, jako skutecznego
negocjatora i odpowiedzialnego gracza politycznego. Pomimo pojawiających się, co
powien czas napięć w relacjach Astany z Brukselą, republika jest cierpliwie
promowana w regionie przez Unię, na co niewątpliwie wpłynął sukces ekonomiczny
kazachskiej gospodarki. Oczywiście fundamentalnymi dla przychodów budżetowych
i rozwoju gospodarczego pozostaje ropa, której udział w PKB państwa wyniósł 25%
w 2014 r., a więc już w okresie spadku cen na rynkach światowych. 1146 Wysokie
ceny ropy skutkowały szybkim rozwojem republiki – przyrost PKB w latach 20032007 wahał się od 8.9% do 10.7%. Od 2011 r. kazachska gospodarka zaczęło
wyraźnie spowalniać, o ile jeszcze w 2011 r. wzrost PKB wyniósł 7.5%, o tyle już w
roku 2013 tylko 6% i spodziewane są dalsze spadki. To, co jest niezwykle istotne dla
stabilności wewnętrznej państwa, to relatywnie niskie koszty społeczne przemian
gospodarczych – w 2013 r. bezrobocie kształtowało się na poziomie 5.2%, a inflacja
wyniosła 5.8%. 1147 Imponujący rozwój gospodarczy republiki, postanowiła Unia
wykorzystać do celów promocyjnych. Kazachstan miał się stać przykładem państwa,
które sukces ekonomiczny zawdzięcza nie tylko umiejętnemu wykorzystaniu
zasobów naturalnych, ale również reformom demokratycznym. Unijne wsparcie dla
Astany znalazło odzwierciedlenie w podpisanym w grudniu 2015 r. Poszerzonym
Porozumieniu o Partnerstwie i Współpracy (Enhanced Partnership and Cooperation
Agreement EPCA), który wprawdzie zastępuje dokument podpisany w 1999 r., ale
jego postanowienia są obwarowane klauzulą o wejściu w życie dopiero w momencie
uzyskania przez Kazachstan członkostwa w WTO. Dodatkowo, przystąpienie
republiki do rosyjskiego projektu EaUE zamknęło jej drogę do strefy wolnego
handlu z UE.1148
Kazachstan miał się stać modelowym przykładem synergii reform
rynkowych i społeczno-politycznych pod auspicjami Unii, a tym samym przekonać
pozostałe republiki do skuteczności i opłacalności wdrożenia takiego modelu
1146
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państwa. Spośród pozostałych republik Azji Centralnej na pierwszym planie
Bruksela stawiała Uzbekistan, którego potencjał ludnościowy i gospodarczy oraz
strategicznie ważne położenie geograficzne uczyniły pożądanego partnera. Problem
w tym, że kapryśny w swoich postawach prezydent Karimow nie był ani stabilnym,
ani odpowiedzialnym, ani gotowym na długookresową współpracę politykiem.
Wobec kruchej stabilności wewnętrznej prezydent tym bardziej nie jest skłonny do
zmiany modelu władzy na demokratyczny, co z kolei odbija się na ograniczeniu
wsparcia ze strony UE.1149 Rezultat polityki I. Karimowa jest taki, że pomimo swych
zalet republika jest postrzegana jako najtrudniejszy partner w regionie, w dodatku nie
potrafiący wykorzystać swojego potencjału dla poprawy ekonomicznej życia
społeczeństwa, unikania konfliktów i napięć z sąsiadami oraz odgrywania roli
czynnika stabilizującego w regionie.1150
Z punktu widzenia unijnej strategii energetycznej Taszkent jest tak
pożądanym, jak i niewygodnym partnerem. Zasoby uzbeckiej ropy nie są na tyle
bogate, by republika odgrywała istotną rolę w unijnych planach dywersyfikacji
dostaw. Jednocześnie Uzbekistan może być gazowym konkurentem Rosji i
Turkmenistanu, jako trzeci producent tego surowca w regionie, ze złożami
obliczanymi na 1.68 bln m3. Najpoważniejszym atutem Uzbekistanu jest jednak jego
centralne położenie w regionie, co przekłada się na uprzywilejowaną pozycję jako
państwa tranzytowego.1151
Warto zwrócić uwagę, że Unia nie może zmarginalizować Uzbekistanu nie
tylko w zakresie strategii ukierunkowanej na obszar gospodarczy Azji Centralnej, ale
również nie może sobie pozwolić na pozostawienie Taszkentu samemu sobie w
kwestiach demokracji i praw człowieka. Byłoby to bowiem zaprzeczeniem haseł,
pod którymi Bruksela zaangażowała się w rozwój regionu, a które wskazują na
wspomnianą

wcześniej

konieczność

i

opłacalność

powiązania

reform

wolnorynkowych z reformami demokratycznymi. Przez cały okres prezydentury I.
Karimowa każda próba ingerowania w sprawy wewnętrzne republiki była
odczytywana przez niego jako dążenie do obalenia go, więc w tej atmosferze
politycznej pojęcie jakichkolwiek reform demokratycznych było abstrakcyjne. Z
1149
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drugiej strony trzeba też przyznać, że jakkolwiek społecznie, gospodarczo i
politycznie szkodliwy jest system autorytarny to jednak I. Karimowowi udawało się
dzięki temu utrzymać nie tylko swoją władzę, ale przede wszystkim integralność
terytorialną

i

skuteczność

w

działaniach

przeciwko

skrajnym

radykałom

islamskim. 1152 Warto też zauważyć, że podobnie jak w Kazachstanie, władza
prezydencka Karimowa była silnie ugruntowana w społeczeństwie, co w zasadzie
gwarantowałoby mu zwycięstwo nawet w wyborach, które odbyłyby się zgodnie ze
standardami demokratycznymi. Problem w tym, że lęk przed utratą władzy jest zbyt
silny, by którykolwiek z autokratów zaryzykował taki eksperyment.1153
Dla unijnej gospodarki bardzo ważną pozycję powinien zajmować bogaty w
złoża

gazu

Turkmenistan.

Od

czasów,

gdy

republiką

rządzi

prezydent

Berdymuchamedow, w polityce zagranicznej dominującym jest nurt ukierunkowany
na zachowanie neutralności. 1154 Pierwszoplanowym celem obecnego prezydenta
było zerwanie z prorosyjską polityką S. Nijazowa1155 i jak najszybsza dywersyfikacja
inwestorów w sektorze surowców energetycznych, by ograniczyć zbyt silne wpływy
Rosji.1156 Strategia unijna, która polegała na uzależnieniu zakresu i intensywności
pomocy dla próbującego się uwolnić spod dominacji Kremla Turkmenistanu, od
wdrożenia reform polityczno-społecznych w oparciu o zasady demokracji,
zakończyła się porażką Brukseli. Turkmenistan uzyskał pomoc strony chińskiej i to
bez potrzeby zmian modelu władzy. W praktyce oznaczało to zablokowanie UE w
walce o rolę lidera przemian gospodarczo-politycznych w republice, jak również
skutkowało

zahamowaniem

procesu

dywersyfikacji

dostaw

surowców

energetycznych z wykorzystaniem Turkmenistanu. Wobec chińskiej ekspansji w tym
sektorze, Bruksela została zmuszona do uwzględnienia w swoich planach

1152

Ch. Williams, EU-Central Asia Relations and the New World Order w: The European Union and
Asia: Reflections and Re-orientations, red. P.J. Anderson, G. Wiessala, „European Studies” No.
25/2007, s. 225-226.
1153
Szerzej: E.M. McGlinchey, Searching for ‘Kamalot’ w: Symbolism and Power in Central Asia.
Politics of the Spectacular, red. S.N. Cummings, Routledge, Oxon-New York 2010, s. 63-64.
1154
Szerzej o koncepcji „pozytywnej neutralności” G. Berdymuchamedowa w: L. Anceschi,
Turkmenistan’s Forign Policy. Positive Neutrality and the consolidation of the Turkmen regime,
Routledge, London-New York 2009, s. 26-30.
1155
Szerzej o specyfice prorosyjskiej polityki S. Nijazowa w: R. Pomfret, Turkmenistan’s Foreign
Policy, Central Asia-Caucasus Institute, „China and Eurasia Forum Quarterly” No. 4, Vol. 6, 2008,
s. 20-26.
1156
Proces pozyskiwania inwestorów i zmian w relacjach z Rosja został szerzej opisany w punkcie
czwartym rozdziału III.
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pośrednictwa Państwa Środka, którego priorytetem było oczywiście zapewnienie
dostaw dla własnej gospodarki.1157
Należy jednak wspomnieć, że Aszchabat odgrywa istotną rolę w strategii
przeciwdziałania terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej, narkobiznesowi i
nielegalnemu handlu bronią. W tym obszarze relacje unijno-turkmeńskie wydają się
być pozytywne, a inicjatywy Brukseli spotykają się z przychylnością prezydenta
Berdymuchamedowa.1158 Oczywiście problemem w zacieśnianiu relacji bilateralnych
jest przede wszystkim stała obawa Aszchabadu o wykorzystanie przez Unię
wpływów

wynikających

z

kooperacji

we

wspomnianych

obszarach,

do

propagowania i zainicjowania procesu demokratycznych reform. W rezultacie
prezydent Berdymuchamedow podchodzi i będzie podchodził z dużym dystansem do
unijnych inicjatyw, zważając na zachowanie pełnej kontroli nad poczynaniami UE w
republice. W sytuacji niezwykle wrażliwego balansu w relacjach turkmeńskounijnych, Bruksela powinna kierować się przede wszystkim ostrożnością i
cierpliwością w budowaniu długookresowych, pozytywnych relacji z prezydentem
oraz unikania przejawów dążenia do ingerencji w politykę wewnętrzną republiki.1159
Niezmienny pozostaje natomiast priorytet w gospodarczych relacji UE z
Aszchabadem, bowiem nadal jest nim uzyskanie dostępu i zapewnienie ciągłości
dostaw gazu do Europy. Do realizacji tego celu planowane jest wykorzystanie
gazociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) poprzez dodanie nowej nitki, która
przebiegałaby po dnie Morza Kaspijskiego do Erzerum (BTE). 1160 Podstawową
przeszkodą w realizacji tego projektu nie są ani wysokie koszty, ani sprzeciw Rosji,
ale fakt, że dodatkowa odnoga ma zasilać w gaz rurociąg Nabucco, który od lat
pozostaje wyłącznie na papierze, a szanse na jego realizację są w zasadzie zerowe.
Trzeba podkreślić, że do realizacji unijnego projektu konieczna jest rozbudowa
istniejącej infrastruktury przesyłowej w Turkmenistanie, bowiem jest ona w całości
1157

Turkmenistan. Oil and Gas Sector Business, Investment Opportunities Yearbook. Vol. 1. Strategic
Information and Regulations, International Business Publications, Washington 2013, s. 52-53 oraz
73-75.
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EU Statement in Response to the Address by the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers and
Minister for Foreign Affairs of Turkmenistan, H.E. Rashid Meredov, OSCE Permanent Council Nr
985, Vienna, 27 February 2014, eeas.europa.eu/delegations/vienna/documents/eu_osce/
permanent_council/2014/pc_985_eu_reply_fm_turkmenistan.pdf [dostęp: 20.04.2016].
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M. Denison, Turkmenistan and the EU: Contexts and Possibilities for Greater Engagement w:
Engaging Central Asia. The European Union’s New Strategy in the Heart of Eurasia, red. N.J.
Melvin, Centre for European Policy Studies, Brussels 2008, s. 82-85.
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R. Ibrahimov, Exporting gas to Europe: What does Turkmenistan want?, „International Strategic
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wykorzystywana do przesyłania gazu do Chin, a dodatkowo niezbędne jest
stworzenie niezależnej od Rosji infrastruktury po stronie europejskiej.1161
Pozostałe dwie niewielkie i ubogie republiki Azji Centralnej, Kirgistan i
Tadżykistan, nie są ośrodkami intensywnego zainteresowania ze strony UE. Na nieco
lepszej pozycji w polityce unijnej stoi Tadżykistan, paradoksalnie ze względu na to,
że jest najuboższą republiką regionu, a także na skutek długotrwałego,
wyniszczającego konfliktu wewnętrznego. Tradycyjnie już kierunek unijnych działań
wyznacza propagowanie wartości demokratycznych oraz zasad gospodarki
wolnorynkowej. W tym konkretnym przypadku, w odróżnieniu od Turkmenistanu,
Unia nie ma wiele do zaoferowania, bowiem Tadżykistan jest ubogi pod względem
zasobów surowcowych, a jedynym, ale za to jakże istotnym dla regionu zasobem są
zasoby wodne1162. Pierwszoplanowym celem polityki Unii wobec tej republiki jest
więc wzmacnianie zainicjowanego już procesu tworzenia systemu instytucjonalnego
wspierającego zasady gospodarki wolnorynkowej, a także wykorzystanie autorytetu
UE do umacniania poczucia bezpieczeństwa w regionie, w tym również w
kontekście realizowanych projektów rozwojowych.1163
Z

kolei

początkowo

dobrze

sobie

radzący

z

procesem

reform

demokratycznych i prorynkowych Kirgistan był przez UE wskazywany za wzór
zmian, ale też i przez to pozostawiony na marginesie unijnej strategii. Proces reform
został znacząco zahamowany w 2005 r. jako negatywny efekt „rewolucji tulipanów”,
a model polityczny zaczął niebezpiecznie dryfować w kierunku autokratyzmu.1164
W następstwie zahamowania reform i braku politycznej stabilności,
republika stała się mało atrakcyjnym partnerem dla potencjalnych inwestorów, co
dodatkowo pogłębiało gospodarczy kryzys. Dla poprawy sytuacji UE zaangażowała
programy pomocowe, m.in. Central Asia Indicative Program, w ramach którego w
latach 2007-2010 na wsparcie przeznaczono 55 mln euro. 1165 Ponadto w 2014 r.
Bruksela zapoczątkowała Program Wspierania Polityki Sektorowej (Sector Policy
Support Programme), podejmując działania mające na celu wspieranie ochrony
1161
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Zagadnienie zarządzania zasobami wodnymi w regionie zostało szerzej omówione w punkcie
trzecim rozdziału III.
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społecznej i zarządzania finansami publicznymi, na który przeznaczyła 30 mln
euro.

1166

Spośród innych instrumentów wsparcia warto wymienić Instrument

Stabilizacyjny (Instrument for Stability), w ramach którego realizowane są projekty
ukierunkowane na wsparcie przejrzystości procesów decyzyjnych w administracji
państwowej

i

konstytucyjnego.

parlamentu,

reformę

systemu

prawnego

i

porządku

1167

Na zakończenie należy też wspomnieć o dwóch innych programach:
Zarządzania Granicami w Azji Centralnej (Border Management in Central Asia
BOMCA) i Programie Działań Antynarkotykowych w Azji Centralnej (Central Asia
Drug Action Programme). Ich celem jest wspieranie techniczne i finansowe kontroli
na granicach w ramach przeciwdziałania przemytowi broni i narkotyków oraz
handlowi ludźmi.1168 Programy te nie mają jednak istotnego wpływu na potencjalne
zmiany w obszarach społecznym czy gospodarczym, choć oczywiście stanowią
element kompleksowego systemu wspierania stabilności republiki.

4. Militarny charakter SOW jako konkurenta dla NATO w regionie i w Azji
Jednym z głównych celów SOW, wskazanych w Artykule 1 Karty jest
„utrzymywanie i wzmacnianie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie”.1169
Realizacja

tego

celu

wymaga

współdziałania

państw

członkowskich

na

płaszczyznach politycznej, gospodarczej i militarnej. Choć fundamentem SOW były
powiązania o charakterze militarnym (walka z „trzema siłami zła”), to organizacja
została zaprojektowana jako platforma do budowania relacji również politycznych,
gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Niemniej, w świecie Zachodnim,
zdominowanym przez polityczne i gospodarcze interesy Stanów Zjednoczonych,
SOW została uznana za sojusz militarny, mający być próbą zbalansowania potęgi
militarnej NATO.1170 Choć oficjalnie SOW zadeklarowała otwartość na współpracę z
każdym państwem i z każdą organizacją międzynarodową, które nie są wrogo
1166
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nastawione do SOW i jej członków, to całkowite zdystansowanie się tej organizacji
od państw Zachodnich, zarówno w procesie tworzenia, jak i na późniejszych etapach
rozwoju, wskazywał na jej konkurencyjny charakter w stosunku do NATO.1171
Sojusz Północnoatlantycki (North Atlantic Treaty Organisation NATO) jest
znacznie starszą od SOW, bo utworzoną 4 kwietnia 1949 r. organizacją, z bazowym
założeniem o wyłącznie militarnym charakterze i zakresie działania obejmującym
praktycznie cały świat. 1172 Aktem założycielskim był Traktat Północonoatlantycki
(North Atlantic Treaty), zwany też Traktatem waszyngtońskim od miejsca jego
podpisania, który sygnowało 12 państw założycielskich: Belgia, Dania, Francja,
Islandia,

Kanada,

Luksemburg,

Niderlandy,

Norwegia,

Portugalia,

Stany

Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. Aktualnie NATO liczy 28 państw
członkowskich, a 4 kolejne rozpoczęły proces akcesyjny (Czarnogóra, Gruzja,
Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia).1173
Inicjatywa założycielska wyszła z Waszyngtonu, który po zakończeniu II
wojny światowej stał się centrum największej światowej potęgi militarnej i
gospodarczej.1174 Po doświadczeniach dwóch wojen, Europa oczekiwała stworzenia
mechanizmów, które zapobiegłyby kolejnym konfliktom w przyszłości.1175
Od momentu powołania NATO do życia, kluczową rolę w Sojuszu
odgrywały i nadal odgrywają Stany Zjednoczone, z uwagi na osiągnięto po II wojnie
pozycję światowego supermocarstwa politycznego, ekonomicznego i militarnego.
Konsekwencją tego było podporządkowanie NATO celom amerykańskiej polityki
zagranicznej, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania ekspansji Kremla w różnych
regionach świata. Do upadku ZSRR, rola USA nie była kwestionowana przez
zachodnich sojuszników, którzy byli bezpośrednio narażeni na skutki potencjalnej
agresji Paktu Warszawskiego. Rozpad sowieckiego imperium i włączenie państw
byłego bloku wschodniego do NATO, zmienił układ sił w Europie i na świecie, co z

1171
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kolei pociągnęło za sobą ukształtowanie porządku unipolarnego z jedynym
mocarstwem – Stanami Zjednoczonymi.1176
O ile państwa członkowskie NATO zaakceptowały nowy porządek
światowy1177, o tyle Rosja otwarcie zaczęła kontestować ekspansję NATO na wschód
oraz dominującą pozycję Waszyngtonu1178. Choć Federacja Rosyjska mogła stać się
członkiem Sojuszu, to oczywistym było, że Kreml nie dokona takiego zwrotu w
swojej polityce, głównie dlatego, że wówczas znacząco obniżyłaby się pozycja Rosji
na świecie, na skutek pozbawienia możliwości odgrywania kluczowej roli. 1179 W
efekcie Rosja stworzyła własną organizację – OUBZ, w której jej pozycja lidera była
niezagrożona.1180
W pozimnowojennym świecie geograficzna aktywność Rosji znaczącą się
skurczyła, w zasadzie do obszarów Europy Wschodniej i Azji Centralnej, choć
oczywiście Kreml podtrzymywał kontakty z przywódcami w różnych częściach
świata, zawiązane jeszcze w okresie istnienia Związku Radzickiego. Dążenie do
samostanowienia i samodzielności politycznej byłych państw satelickich bloku
wschodniego i republik poradzieckich, stało się znakomitą okazją dla Waszyngtonu
na poszerzenie swojej strefy wpływów i to kosztem największego przeciwnika. W tej
sytuacji pojawienie się nowego konfliktu i jego eskalacja były tylko kwestia czasu.
Pomimo pogrążenia w głębokim kryzysie politycznym i gospodarczym,
Rosja przeciwstawiała się poszerzaniu NATO na wschód i traktowała obszar
poradziecki jako swoją wyłączną strefę wpływów. Faktem jest, że Kreml nic nie
mógł zrobić, by odwrócić niekorzystny dla siebie trend, ale zbliżenie NATO do
granic FR zaktywizowało działania Moskwy na pozostałym obszarze Europy
Wschodniej i Południowej oraz w Azji Centralnej. Ten drugi obszar, z uwagi na
uwarunkowania historyczne i rosnące wpływy Chin oraz aktywność Stanów
1176
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Zjednoczonych, stał się pierwszoplanowym regionem dla rosyjskich zabiegów o
utrzymanie wpływów.1181
Na zamianę sytuacji wpłynęło utworzenie SOW, w której Rosja obok Chin
odgrywa kluczową rolę i która znacznie skuteczniej zabezpiecza region Azji
Centralnej przed wpływami NATO, niż OUBZ. Nie oznacza to, że NATO, a
zwłaszcza Stany Zjednoczone zrezygnowały z zabiegania w republikach
poradzieckich o wsparcie swoich interesów.
Warto w tym miejscu wspomnieć o „Wielkiej Szachownicy”, którego to
określenia użył Zbigniew Brzeziński dla zobrazowania relacji zachodzących
pomiędzy uczestnikami globalnej polityki. Zdaniem Z. Brzezińskiego obszar, na
którym budowane są relacje i realizowane strategie („Wielka Polityka”) stanowi
jednopłaszczyznową szachownicę, a poszczególni gracze są odpowiednikami
pionków. Celem strategii jest osiągnięcie prestiżu, bogactwa i władzy, co udaje się
tylko najsilniejszym, natomiast słabi gracze przegrywają, pozostając na marginesie
głównego nurtu wydarzeń.1182
Z. Brzeziński ograniczył obszar „Wielkiej Szachownicy” do regionu Eurazji
i Pacyfiku, uznając jego kluczowe znaczenie dla kształtowania wydarzeń globalnych.
Ze względu na zróżnicowanie w rozwoju gospodarczym, sile militarnej i znaczeniu
politycznym autor wyodrębnił cztery obszary: centralny, południowy, wschodni i
zachodni.1183 Na tak zdefiniowanej szachownicy rozgrywa się swoista gra, w której
pierwszoplanową rolę odgrywa hegemon, jakim są Stany Zjednoczone. Pozycja USA,
jakkolwiek byłaby kontestowana, jest nie do podważenia z uwagi na militarną i
gospodarczą (wówczas) przewagę nad pozostałymi graczami.1184
Uznanie obszaru Eurazji za kluczowe dla światowej polityki nie jest
zjawiskiem nowym. Tezę o centralnym znaczeniu tego obszaru, poszerzonego o
Afrykę sformułował w 1904 r. H.J. Mackinder. Ten połączony obszar nazwał
„Światową Wyspą”, którą otaczały inne wyspy takie, jak Australia, Ameryka
Północna

i

Południowa,

Japonia

czy

Wielka

Brytania.

Najważniejszym
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geopolitycznie obszarem określił Mackinder zlewiska Morza Arktycznego 1185 oraz
wewnętrznych zbiorników Azji Środkowej, nazywając je „obszarem osiowym”
(pivot area) i tzw. Heartland. Ważność tego obszaru uzasadniał Mackinder
historycznymi uwarunkowaniami, wskazując go jako źródło ekspansji na zewnętrzne
obszary Heartlandu - Europę, Bliski Wschód, a także Chiny i Indie.1186
Jednocześnie Mackinder zauważa, że zdolności do ekspansji nie towarzyszy
zdolność

do

trwałego

utrzymania

wpływów

w

opanowanych

regionach

zewnętrznych, które określa jako Marginal Cerscent. Zależność ta nie działa jednak
w drugą stronę, czyli jeśli któremuś z graczy zewnętrznych uda się podporządkować
sobie Heartland, to tym samym może sobie zapewnić panowanie nad światem.1187
Po zakończeniu II wojny światowej na świecie zostały dwie liczące się
potęgi, ze strefy zewnętrznej Stany Zjednoczone i stanowiący część pierwotnego
obszaru Heartlandu Związek Radziecki. Oba mocarstwa podzieliły Europę na strefy
swoich wpływów i zaczęły rywalizację o prymat w Azji. Pozycja wyjściowa ZSRR
była korzystniejsza, bowiem to, co Mackinder zdefiniował jako Heartland stało się
częścią Związku Radzieckiego, który według jego przewidywań miał rozpocząć
ekspansję na inne obszary zewnętrzne i stać się zagrożeniem dla potęg morskich
(USA, Wielka Brytania).1188
Modyfikacji koncepcji Heartland z uwzględnieniem zmieniających się
uwarunkowań geopolitycznych podjął się N. Spykman, który opracował koncepcję
Rimland. W przeciwieństwie do Mackindera, Spykman uznał za najważniejsze dla
procesów geopolitycznych nie centrum, ale jego bezpośrednie otoczenie, definiując
w ten sposób Rimland jako obszar otaczający Heartland i oddzielający potęgi lądowe
od morskich. Koncepcja ta obniżała rangę centrum, które znalazło się we władaniu
potęgi lądowej (Związek Radziecki), na rzecz podniesienia znaczenia ekspansji
potęgi morskiej, czyli Stanów Zjednoczonych. W konsekwencji Spykman uznawał,
że los centrum zależy od obszarów je otaczających: „kto panuje nad Rimlandem,
panuje nad Eurazją, panuje nad światem”.1189
1185

W 1919 r. Mackinder dokonał rewizji swojej koncepcji usuwając z heartlandu obszary Syberii.
Źródło: P. Eberhardt, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, „Przegląd Geograficzny” Nr
2 (83)/2011, s. 257.
1186
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010, s. 110-112.
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Odnosząc się do koncepcji Rimland, Z. Brzeziński uznał, że bezpośrednie
starcie obu mocarstw jest mało prawdopodobne, a rzeczywista walka będzie się
rozgrywała na obszarach zewnętrznych o wielkość strefy wpływów.1190
Z. Brzeziński dokonał podziału państw z centrum i obszarów zewnętrznych
na grupy. Do grupy państw azjatyckich mających znaczący wpływ na kształt polityki
amerykańskiej zaliczył Rosję, Chiny i Indie, a więc późniejszych członków SOW.
Kolejną grupę stanowiły państwa, których siła lub potencjał nie mają przełożenia na
globalną grę polityczną - Japonię i Indonezję. Osobną grupę stanowią państwa, które
autor Wielkiej Szachownicy określił mianem „osi” (pivots), a które mogą stanowić
ośrodki potencjalnych zmian w strategiach mocarstw i zaliczył do nich Iran, Turcję i
Koreę Południową, a także w pewnych warunkach geopolitycznych również
Uzbekistan i Afganistan.1191
Zbliżonego podziału państw Azji dokonał też H. Kissinger, wskazując na
Rosję, Chiny i Indie, jako kontynenty (continental scale), wielkie archipelagi:
Japonię, Indonezję i Filipiny, trzy duże pod względem populacji państwa: Tajlandię,
Wietnam i Mjanmar, państwa pacyficzne: Australię i Nową Zelandię i nie dającą się
zakwalifikować do żadnej z grup Północną Koreę.1192
Choć Kissinger zwraca uwagę na znaczenie Japonii i Indii, to jednoznacznie
wskazuje tylko Chiny jako drugi obok USA fundament porządku światowego.
Zwraca przy tym uwagę na trudności w potencjalnym współistnieniu obu potęg: dla
Chin taka rola jest nowa i wciąż przez Pekin niezdefiniowana, natomiast USA po raz
pierwszy od uzyskania pozycji światowego hegemona zetknęły się z państwem o
porównywalnej potędze gospodarczej. Dodatkowo Kissinger zwraca uwagę, na
potencjalne skutki współistnienia hegemona i pretendenta, które w z 15
historycznych przypadków w 10 zakończyło się konfliktem zbrojnym. 1193
Oczywistym jest więc, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone dążą do
stworzenia i umocnienia swoich stref wpływów w Azji, podobnie jak miało to
miejsce w okresie „zimnej wojny”.
Spośród wymienionych przez Z. Brzezińskiego krajów tylko Japonia i
Korea Południowa są pewnymi sojusznikami Waszyngtonu na kontynencie.
Problematyczna pozostaje natomiast postawa Turcji, która jako członek NATO
1190

Z. Brzeziński, Wielka Szachownica...op.cit., s. 6.
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odgrywa bardzo ważną rolę strategiczną, ale zarazem coraz silniej akcentuje swoją
„azjatyckość” i zaangażowanie w SOW. Jeszcze na początku XXI wieku Turcja była
określana przez Z. Brzezińskiego jako „solidne i pewne zaplecze NATO na
południu”, choć zarazem zauważał on zagrożenia, jakie niesie pozostawienie tego
państwa poza strukturami UE i wzrost wpływów islamskich.1194
Odmienną koncepcję sojuszy w Azji prezentuje Hugh White, który dowodzi,
że ustanowienie nowego ładu w zmieniającej sie rzeczywistości geopolitycznej na
skutek dynamicznego wzrostu potęgi Chin, powinno przybrać postać koncertu
mocarstw. Orędownikiem takiego porządku są przede wszystkim azjatyckie państwa
małe i średnie, które w dotychczasowych rozgrywkach mocarst odgrywają rolę
pionków na szachownicy i wciaż stoja przed koniecznością zdeficniowania swojej
pozycji na rzecz wsparcia jednej ze stron. Koncert mocarst oznacza w tym przypadku
konieczność wzięcia w nim udziału USA, Chin, Japonii i Indii. H. White zwraca też
uwagę na kluczową rolę Japonii, bez której Waszyngton nie jest w stanie utrzymać
pozycji lidera w Azji i zarazem konieczność podporządkowania Chin Cesarstwu,
jeśli chce urzeczywistnić swoje dążenia do hegemonii regionalnej.1195
O ile Rosja i Chiny, jako kraje mające kluczowy wpływ na amerykańską
politykę regionalna i globalną trudno zaliczyć do potencjalnych i stabilnych
sojuszników USA, o tyle amerykański zwrot ku Indiom może okazać się bardzo
opłacalny z punktu widzenia utrzymania hegemonii Waszyngtonu. Problem w tym,
że amerykańsko-indyjski sojusz podlegałby istotnym ograniczeniom. Pierwszym z
nich jest struktura etniczno-religijna, która potencjalnie stanowi konglomerat
zagrażający stabilności państwa, zwłaszcza wobec rosnących wpływów islamskich w
najbliższym otoczeniu. Drugie ograniczenie wynika z konfliktu z Pakistanem o
Kaszmir oraz nieufności wobec rosnącej potęgi Chin i zbliżenia pakistańskochińskiego. W tej sytuacji Stany Zjednoczone nie mogą otwarcie poprzeć pretensji
Indii, bo oznaczałoby to zbyt wysokie koszty strategiczne.

1196

Aktywizacja

amerykańskiej polityki w Azji nastąpiła ponownie w 2011 r. w postaci
sformułowanego przez Waszyngton trójkąta strategicznego USA-Japonia-Indie,
będącego zmodyfikowaną wersją trójkąta USA-Chiny-Indie. Dla Waszyngtonu
zastąpienie Indii w procesie wzmacniania swojej pozycji w Azji jest o tyle
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korzystniejsze, że moze przynieść większe profity. Chiny bowiem pozostają wciaż
rosnącym w siłe konkurentem USA, różnym ideologicznie i wyraźnie grającym na
osłabienie światowej pozycji Waszyngtonu. Natomiast Indie wciąż stoją przed
dylematem czy „nieść głowę wysoko i stać w odosobnieniu” czy stanąć po stronie
USA, z którymi, co podkreślała Hillary Clinton, łączą je wspólne wartości,
wieloetniczna demokracja i rządy prawa.1197
Osłabienie pozycji amerykańskiej na świecie przy jednoczesnym wzrastaniu
nowych potęg - Chin i podążających za nimi Indii, wydawało się prowadzić do
nadania porządkowi światowemu nowe kształtu, w którym jednobiegunowy model
zostanie zastąpiony przez wielobiegunowy. Nowymi biegunami miałyby się stać:
odbudowująca swoje znaczenie polityczne Rosja, państwa-kontynenty Chiny i Indie
oraz Japonia. W rzeczywistości, jak to określili chińscy stratedzy osią nowego
porządku światowego nadal pozostaje jedyne supermocarstwo, Stany Zjednoczone
ale w otoczeniu wielu politycznych potęg.1198 Stany Zjednoczone są określane przez
R. Kagana jako oś demokracji, którą otacza „klub autokratów” (Rosja, Chiny,
republiki centralnoazjatyckie).1199 Jak już wcześniej wspomniano szansą dla Stanów
Zjednoczonych jest sojusz z Indiami, największą demokracją na świecie, które
jednak stały się członkiem konkurencyjnego do USA i NATO bloku militarnego SOW. W konsekwencji można mówić o nowym porządku, który został ustanowiony
przez podział na dwa bloki militarne - NATO z dominującą rolą USA i SOW z
dominującą pozycją Rosji i Chin. Nietrudno tu o analogię do okresu „zimnej wojny”,
jednak istotną różnicą stanowią wzajemne relacje, które choć nie do końca
zdefiniowane, zdają się ewoluować w stronę długookresowego pokojowego
współistnienia.
W relacjach SOW-NATO przełomowym momentem było rozpoczęcie
amerykańskiej interwencji w Afganistanie w 2001 roku. Destabilizacja polityczna
tego państwa stała się istotnym zagrożeniem dla całego regionu, szczególnie na
skutek rosnących wpływów radykalnych ugrupowań muzułmańskich. Pomimo
relatywnie dużej siły militarnej, SOW nie podjęła działań mających na celu
przywrócenie stabilności politycznej. Przyczyn bierności należy upatrywać w
1197
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permanentnym dystansowaniu się Pekinu od zaangażowania w jakiekolwiek spory
poza granicami Chin, z kolei Kreml nie mógł sobie pozwolić na otwartą interwencję
z uwagi na negatywne i nieprzewidywalne skutki takiego kroku, będące następstwem
wojny prowadzonej w tym kraju przez ZSRR w latach 1979-1989. Wstrzemięźliwość
dwóch kluczowych graczy w regionie wykorzystały Stany Zjednoczone, które
szybko zmontowały koalicję, złożoną początkowo z państw członkowskich NATO
oraz uzyskały akceptację Rady Bezpieczeństwa ONZ dla swoich działań. 1200
Oczywiście, główny ciężar prowadzonej operacji przyjęli na siebie Amerykanie,
dbając jednakże, by uzyskać choć symboliczne wsparcie również ze strony 14
państw spoza NATO, m.in. Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Azerbejdżanu,
Armenii, Gruzji, Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Bośni i
Hercegowiny.1201 W początkowym okresie Kreml przychylnie przyjął amerykańską
inicjatywę, ale w miarę upływu czasu coraz silniej dawały znać o sobie obawy Rosji
o nadmierne umocowanie wpływów Waszyngtonu w regionie.1202
Niezależnie od postrzegania w kategoriach partykularnych interesów Pekinu,
Moskwy i Waszyngtonu, misja ISAF odegrała istotną rolę dla odsunięcia zagrożenia
rozprzestrzeniania się konfliktu afgańskiego na cały region, a więc przyniosła
korzyści zarówno dla NATO, jak i dla SOW. Ponadto przyczyniła się do zawiązania
współpracy między obu organizacjami, które postrzegane były jako konkurencyjne i
raczej niezdolne do współpracy ze względu na konflikt interesów.1203
Aktywizacja sił NATO (choć oficjalnie była to międzynarodowa misja
stabilizacyjna, a nie operacja samego Sojuszu) w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
będącego domeną SOW stała się szansą na przełamanie stereotypów we wzajemnym
postrzeganiu obu organizacji. Kluczowe znaczenie miało nawiązanie współpracy
ponad istniejącymi podziałami. W tym celu niezbędne było włączenie SOW w
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proces współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w wymiarze globalnym, co
korespondowało z rosnącą rolą Azji w globalizacji.1204
Głównym obszarem łączącym NATO z SOW przez lata pozostawał
Afganistan. Należy podkreślić, że żadne z państw członkowskich SOW nie
uczestniczyło bezpośrednio w misji ISAF, choć Rosja, Kirgistan i Uzbekistan
wspierały działania sił interwencyjnych w zakresie logistyki w ramach Północnej
Sieci Dystrybucyjnej (The Northern Distribution Network - NDN). Celem NDN było
zapewnienie dostaw nie tylko dla sił ISAF, ale również Afgańskich Narodowych Sił
Bezpieczeństwa (Afghan National Security Forces - ANSF). Zapewnienie płynności
i ciągłości dostaw było możliwe tylko poprzez zaangażowanie Rosji, która po dość
entuzjastycznym przystąpieniu do koalicji antyterrorystycznej po wydarzeniach z 11
września 2001 r., stopniowo zaczęła dystansować się od obecności Amerykanów,
zwracając się w stronę Chin, SOW i wzmacniania pozycji OUBZ w regionie. Rosja
obawiała się też nadmiernego wzmocnienia wpływów Waszyngtonu w Azji
Centralnej, a przez to konieczności walki o utrzymanie swojej pozycji z dwoma
potęgami. 1205 Pomimo oficjalnego zakończenia misji ISAF, zaniepokojenie Rosji
jednak nie zmalało. Kreml dość histerycznie reaguje bowiem na wszelkie przejawy
amerykańskiej aktywności w Azji Centralnej, upatrując w działaniach Waszyngtonu
nie tyle chęci pomocy państwom regionu, co dążeniu do szkodzenia rosyjskim
interesom.1206
Państwa tranzytowe, zaangażowane w proces NDN – Pakistan, Gruzja,
Kirgistan,

Armenia,

Azerbejdżan,

Kazachstan,

Tadżykistan,

Uzbekistan

i

Turkmenistan, potraktowały system dostaw jako znakomite źródło dochodów. Koszt
ten został określony przez K. Akhmedova i E. Uzmanova z EurasiaNet.org jako
„dodatkowy wydatek, który można określić jako cenę poszerzenia roli Stanów
Zjednoczonych i NATO w Azji Centralnej”.1207 Jednocześnie uzależnienie dostaw do
Afganistanu od Rosji i państw Azji Centralnej wiązało się z ryzykiem
nieobliczalnego wpływu Kremla na cały proces, który w zależności od aktualnej
1204
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potrzeby mógł wesprzeć lub zahamować ciągłość dostaw. Rosnąca niechęć Moskwy
do wspierania obecności sił Zachodnich w sąsiedztwie „miękkiego podbrzusza”
Rosji, ujawniła się w naciskach na Kirgistan i Uzbekistan, by nie przedłużały
dzierżawy baz wojskowych Amerykanom.1208
Jednym z przejawów zmiany rosyjskiego stanowiska wobec misji w
Afganistanie było wspomniane wzmacnianie ekspozycji roli OUBZ i dążenie do
aktywizacji relacji tej organizacji z SOW, kosztem wygaszania kooperacji z NATO.
Bez wątpienia wpływ na zwrot w polityce Kremla miał międzynarodowy oddźwięk
agresywnej polityki Kremla wobec Ukrainy, która spotkała się z wyraźnym i
jednoznacznym potępieniem ze strony Zachodu. Potwierdzają to słowa sekretarza
generalnego OUBZ, N. Bordiuży, który oskarżył NATO o szantażowanie Rosji i
członków organizacji. Sekretarz generalny stwierdził też, że wobec negatywnego
stanowiska NATO w sprawie rosyjskiego zaangażowania na Ukrainie, Rosja „nie
będzie czyniła żadnych wysiłków, aby ustanowić kontakty z NATO”.

1209

Zacieśnianie relacji między OUBZ a SOW nie jest zaskakujące, ani nie niesie
negatywnych konsekwencji dla Azji Centralnej. Wręcz przeciwnie, wpływa bowiem
korzystnie na podniesienie bezpieczeństwa w regionie. Ponadto decyzja Kremla
została również pozytywnie odebrana w Pekinie, jako wzmocnienie polityki „marszu
na zachód” 1210 i szansę na pogłębienie międzyrządowej współpracy na granicach
Zachodu.1211 Należy zwrócić uwagę, że Chiny nie potępiły rosyjskiej polityki agresji
wobec Ukrainy, choć i nie poparły Rosji, zachowując neutralne stanowisko pod
hasłem „rdzenny interes” (core interest) Rosji, niczym nie różniący się od chińskich
interesów w Tybecie czy w kwestii Tajwanu. 1212 Jednocześnie Rosja wciąż z
niechęcią traktuje chińską ekspansje gospodarczą i stopniowe przejmowanie roli
gwaranta bezpieczeństwa w Azji Centralnej. Jednocześnie sojusz z Chinami jest dla
Rosji „złem koniecznym”, bowiem od niego zależy utrzymanie policentrycznego
porządku światowego, w którym Kreml chce odgrywać rolę jednego z
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biegunów.1213 W interesie Rosji leży więc podtrzymywanie relacji z Chinami w
ramach „osi wygody”, która wzmacnia skuteczność krótkookresowej taktyki i
powiązanie jej z długookresowymi działaniami strategicznymi. Dotyczy to zwłaszcza
newralgicznych

obszarów,

jak

Azja

Centralna

czy

fora

organizacji

międzynarodowych, które podlegają silnemu wpływowi Stanów Zjednoczonych i ich
relacji unilateralnych. „Oś” jest w tym przypadku umownym pojęciem, nie mającym
charakteru formalnej współpracy, a jedynie wynikiem politycznej konieczności,
odzwierciedleniem grupy współbieżnych celów taktycznych strategicznych obu
państw.1214
Zarazem strona rosyjska nie jest bowiem absolutnie zainteresowana
nadmiernym wzrostem potęgi Chin, co mogłoby prowadzić do zastąpienia jednego
hegemona kolejnym. 1215 W zaistniałej rzeczywistości geopolitycznej Rosja
znajduje się więc w systemie kruchej równowagi, balansując między utrzymaniem
swoich wpływów w SOW i pozytywnych relacji z Chinami przy jednoczesnym
ograniczaniu wpływów Stanów Zjednoczonych i NATO.
Strategiczne znaczenie Azji Centralnej dla USA i NATO wymagało od
Waszyngtonu zbudowania pozytywnych relacji z SOW, szczególnie wobec coraz
silniej akcentowanej przez Kreml niechęci do obecności ISAF w regionie. Z punktu
widzenia NATO, zaktywizowanie SOW do zaangażowania w rozwiązanie problemu
zapewnienia długookresowego bezpieczeństwa w regionie było korzystne dla obu
organizacji – NATO uwiarygadniało swoją rolę rozjemczą, a SOW wzmacniała
swoją pozycję gwaranta bezpieczeństwa, do której zresztą została powołana.
Dodatkowo, kooperacja obu organizacji umożliwiała osłabienie pozycji OUBZ, a
tym samym Rosji, na rzecz wzmocnienia znaczenia pragmatycznych Chin. Cieniem
na

relacjach

Pekinu

z

Sojuszem

kładła

się

jednak

sprawa

omyłkowo

zbombardowanej przez Amerykanów ambasady ChRL w Belgradzie w 1999 r.
podczas wojny na Bałkanach. 1216 Niemniej, Chińczycy doskonale zdawali sobie
sprawę z korzyści jakie niesie nawiązanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z
NATO, w świetle pogrążonego w wojnie Afganistanu i własnej niechęci do
1213

M. Kaczmarski, Russia-China Relations in the Post-Crisis International Order, Routledge,
London-New York 2015, s. 47-48.
1214
M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu...op.cit., s. 258-259.
1215
Ibidem, s. 6.
1216
I. Trojanovic, NATO’s 1999 War on Yugoslavia: The Bombing of the Chinese Embassy in
Belgrade. Was it Deliberate?, „Global Research”, www.globalresearch.ca/natos-1999-war-onyugoslavia-the-bombing-of-the-chinese-embassy-in-belgrade-was-it-deliberate/5325156 [dostęp:
11.06.2015].

362

politycznej, a tym bardziej militarnej interwencji poza granicami własnego państwa.
Już w 2002 r. miało miejsce spotkanie ambasadora ChRL w Belgii z sekretarzem
generalnym NATO Robertsonem, na którym dyskutowano ustanowienie bliskich
relacji ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla Azji Centralnej. Dwa lata
później nowy sekretarz generalny Sojuszu, de Hoop Scheffer, wyraził gotowość do
szerokiej

kooperacji

z

Pekinem

w

kwestiach

antyterroryzmu,

walki

z

rozprzestrzenianiem broni masowej zagłady i utrzymania regionalnej stabilności oraz
współpracy przy wygaszaniu konfliktów w Afganistanie i Iraku. Choć adresatem
propozycji były Chiny, to większość państw członkowskich NATO nalegała na
zaktywizowanie całej SOW, oferując uznanie tej organizacji za „globalnego
partnera”, dla podkreślenia jej znaczenia we wspólnych wysiłkach na rzecz
zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie. 1217 Należy tu wspomnieć, że od
szczytu w Astanie w 2005 r. SOW nie była postrzegana jako partner, ale jako
przeciwnik NATO

1218

, w rezultacie przeforsowania przez Rosję deklaracji

wzywającej NATO do opuszczenia baz w Azji Centralnej.

1219

Dodatkową

przeszkodą na drodze do zawiązania relacji było odmienne stanowisko w kwestii
programu nuklearnego realizowanego przez Iran – Waszyngton potępił działania
Teheranu i przeforsował objęcie Iranu sankcjami, podczas gdy SOW zaprosiła Iran
do współpracy, nadając mu status obserwatora.1220
Wydawało się, że pomimo wspomnianych przeszkód i politycznych
rozbieżności, przełomowym momentem w relacjach NATO-SOW stanie się
konferencja w Moskwie w 2009 r., na którą zaproszono przedstawicieli Sojuszu,
Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz ministrów obrony z 36 państw.
Konferencja stanowiła okazję do ocieplenia relacji Kremla z NATO, mocno
ochłodzonych po wspomnianej decyzji Kirgistanu i Uzbekistanu o wypowiedzeniu
Amerykanom dzierżawy baz wojskowych. Kluczowym osiągnięciem tego spotkania

1217

R. Weitz, Building a NATO-SCO Dialogue, „European Dialogue”, eurodialogue.eu/Building-aNATO-SCO-dialogue [dostęp: 07.03.2014].
1218
Już wcześniej, bo praktycznie od chwili powstania, SOW była postrzegana na Zachodzie jako
próba stworzenia chińsko-rosyjskiego kondominium w Azji Centralnej i mini-NATO dla
przeciwstawienia się amerykańskiej dominacji w regionie. Źródło: J.F. Copper, China’s Foreign
Aid and Investment Diplomacy, Volume II. History and Practice in Asia, 1950-Present, Palgrave
MacMillan, Basingstoke 2016, s. 128.
1219
Problem ten został szerzej omówiony w punkcie 1 rozdziału II.
1220
Zarazem Pekin dość ambiwalentnie odniósł się do wystąpienia Iranu o nadanie statusu członka
SOW, zapewne biorąc pod uwagę negatywne polityczne implikacje takiej decyzji w kontekście
realizacji projektu One Belt One Road. Źródło: C. Putz, India and Pakistan to Join SCO, Is Iran
Next?, „The Diplomat”, May 26, 2016.
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było przyjęcie Planu Działania SOW-Afganistan, który oznaczał włączenie
organizacji w proces stabilizacyjny realizowany przez ISAF. Decyzja ta spotkała się
z pozytywnym przyjęciem przez NATO, które dążyło do wzmocnienia relacji z
regionalnymi organizacjami, jak Liga Arabska, Organizacja Konferencji Islamskiej i
SOW. Szczególnie istotną rolę przypisywano oczywiście tej ostatniej organizacji, z
którą

charakter

stosunków

miał

bezpośrednie

przełożenie

na

relacje

transatlantyckie. 1221 Entuzjazm sekretarza generalnego NATO wydaje się jednak
nieuzasadniony, bowiem przyjęty na konferencji dokument nie zawiera żadnego
odniesienia do współpracy między organizacjami, ani nawet nie wspomina o
potrzebie obecności czy roli NATO w Afganistanie.1222
Jak już podkreślono, wzmocnienie relacji NATO-SOW nie było pozytywnie
postrzegane na Kremlu. Zupełnie inna była optyka Pekinu. Choć Chiny wielokrotnie
były krytykowane przez Zachód za brak demokracji i łamanie praw człowieka, to
dostrzegały korzyści płynące z tej współpracy i to nie tylko w sferze bezpieczeństwa
regionalnego. Rosja z niechęcią odnosiła się do wzrostu znaczenia NATO i
zacieśniania powiązań między obu organizacjami, czego następstwem było
osłabienie własnej pozycji w regionie. Natomiast dla Chin taka opcja ukazywała się
jako uzależnienie NATO od SOW i szansę na zwiększenie wpływu na amerykańską
politykę w Azji Centralnej, a tym samym ograniczenie w razie potrzeby ekspansji
Waszyngtonu i szkodzenia chińskim interesom.1223
Pomimo swoistej dychotomii stanowisk dwóch kluczowych rozgrywających
w SOW w odniesieniu do budowania relacji z NATO, nie należy wykluczać dalszego
zbliżenia, bowiem Chiny mają silniejszą pozycję przetargową w organizacji.
Dodatkowo, silną motywacją dla Pekinu jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa
ponadregionalnego na trasie projektowanego Jedwabnego Szlaku (OBOR), które
może zapewnić tylko NATO. W interesie Chin leży więc jak najszybsze zbudowanie
przynajmniej bilateralnych relacji z organizacją, choć oczywiście oparcie ich na
SOW przyniosłoby wymierny efekt zarówno Chinom, jak i tej organizacji.
Rozszerzając swoją strefę wpływów w ramach OBOR, Pekin dąży do pozyskania
1221

Ch. Lin, NATO and the Shanghai Cooperation Organization: New Energy Geopolitics for the
Transatlantic Alliance, „World Security Network”, www.worldsecuritynetwork.com/NATO/LinChristina/NATO-and-the-Shanghai-Cooperation-Organization-New-Energy-Geopolitics-for-theTransatlantic-Alliance [dostęp: 06.05.2013].
1222
M. de Haas, Russia's Foreign Security Policy in the 21st Century. Putin, Medvedev and Beyond,
Routledge, London-New York 2010, s. 113.
1223
J.F. Copper, China’s Foreign Aid...op.cit., s. 128.
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przychylności kluczowych europejskich członków NATO – Wielkiej Brytanii,
Francji i Niemiec, czego potwierdzeniem były wizyty prezydenta Xi Jinpinga w
Londynie, Berlinie i Paryżu w październiku i listopadzie 2015 roku. Aktywizacja
europejskich mocarstw w realizacji projektu OBOR ma nie tylko wymiar
ekonomiczny, ale również polityczno-militarny. Wspomniane państwa są bowiem
zaangażowane w politykę eurazjatycką, której celem jest maksymalizacja korzyści
ekonomicznych. W tym kontekście Stany Zjednoczone stanowią konkurencję dla
Europy, więc zbliżenie Chin z trzema potęgami Europy wpłynie na osłabienie
globalnej pozycji Waszyngtonu i wzmocnienie Starego Kontynentu. Jednocześnie
zaangażowanie wspomnianych państw w przynoszący im korzyści globalny projekt
ekonomiczny znajdzie też zapewne swoje odzwierciedlenie w usztywnieniu ich
stanowisk w NATO w stosunku do interesów realizowanych przez Amerykanów.1224
Z drugiej strony, coraz silniejsza pozycja Państwa Środka w SOW
wzmacnia rosyjskie obawy o całkowite zdominowanie organizacji przez chińskie
interesy, na podobieństwo zdominowanej przez USA NATO. Niepokój Kremla
budzą zwłaszcza pogłębiające się relacje ekonomiczne i społeczno-naukowe Pekinu
z państwami Azji Centralnej, w tym zaangażowanie pięciu republik w OBOR, wobec
którego Rosja nie jest w stanie zaproponować alternatywy (bo taką z pewnością nie
jest Unia Eurazjatycka i pochodne inicjatywy Kremla).1225
Z punktu widzenia interesów Moskwy, Sojusz jest doskonałym „kozłem
ofiarnym” dla wyjaśniania wszelkich rosyjskich problemów wewnętrznych,
umożliwiającym
Putina.

1226

zarazem

konsolidowanie

społeczeństwa

wokół

prezydenta

Pierwszym zgrzytem we wzajemnych relacjach była sprowokowana przez

Kreml wojna z Gruzją w 2008 r., która jednak nie przeszkodziła w ustanowieniu
strategicznego partnerstwa między Rosją a NATO w 2010 roku. Rosja nie
zrezygnowała więc ze strategii destabilizacji wewnętrznej państw, które uważa za
swoją wyłączną strefę wpływów, czego przykładem jest Mołdawia i Ukraina.
Reakcją NATO było potępienie działań Federacji oraz wzmocnienie zdolności

1224

P. Symonds, One Belt, One Road: China’s response to the US ‘pivot’, „World Socialist Web Site”,
www.wsws.org/en/articles/2015/12/04/obor-d04.html [dostęp: 11.01.2016].
1225
T. Roney, The Shanghai Cooperation...op.cit.
1226
M. Klein, C. Major, Perspectives for NATO-Russia Realtions, Stratfor, www.stratfor.com/the-hub/
perspectives-nato-russia-relations [dostęp: 02.02.2016].
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obronnych Sojuszu na wschodzie Europy, co oczywiście zostało odebrane na Kremlu
jako przejaw agresywnej polityki wymierzonej w Rosję i jej interesy.1227
W świetle przytoczonych faktów, stosunki SOW z NATO zależą w dużym
stopniu od relacji między Chinami a Rosją. Znalezienie balansu pomiędzy coraz
bardziej rozbieżnymi interesami obu mocarstw wydaje się być co najmniej trudne,
zważywszy na specyfikę myślenia Moskwy (syndrom „oblężonej twierdzy”) i
pragmatyzm Pekinu. Dążeniem Państw Środka nie jest jednak ani zdominowanie
SOW, ani zmarginalizowanie Rosji, której coraz głębsza izolacja od procesów
globalizacyjnych zachodzących w Europie i w Azji może skutkować trudnymi do
przewidzenia konsekwencjami.1228 Problemem jest też brak wyraźnych sygnałów z
Kremla o chęci włączenia się w procesy stabilizacyjne i rozwojowe w obszarze
eurazjatyckim, bowiem jak się wydaje, z perspektywy rosyjskich władz wyrażenie
gotowości do zmiany stanowiska byłoby postrzegane jako przejaw słabości i
rezygnacji z mocarstwowej pozycji.
Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednym z przejawów rosnącego
znaczenia SOW na scenie bezpieczeństwa już nie tylko regionalnego, ale globalnego,
jakim było spotkanie think tanku NATO/UE – SOW w Bukareszcie w dniach 23-24
września 2013 roku. Tematem przewodnim były „Nowe wyzwania dla
bezpieczeństwa – z punktu widzenia Zachodu i Wschodu” (New Security Challenges
– perspectives from the West and from the East). Powodem, dla którego spotkanie
takie miało miejsce, był z jednej strony wzrost zagrożeń globalnych naruszających
coraz mocniej stabilność geopolityczną w różnych częściach świata, a z drugiej
dostrzegany brak komunikacji między organizacjami globalnymi i regionalnymi,
mającymi wpływ na procesy zachodzące na świecie. Funkcjonowanie tego think
tanku nie jest bezpośrednio związane z żadną z organizacji, bowiem uczestniczą w
nim niezależni naukowcy i specjaliści. Niemniej ich praca służy lepszemu poznaniu i
zrozumieniu odmiennych specyfik obu organizacji oraz pozwala nakreślić kierunki i

1227

Szczególnie mocno akcentowana jest antyrosyjska polityka w różnych aspektach działań NATO w
wypowiedziach ministra SZ FR, S. Ławrowa: A. Guryanova, NATO is actively inventing enemies,
Russia is not – Lavrov, „The Russia Times”, www.russiatimes.org/nato-actively-inventingenemies-russia-lavrov/ [dostęp: 10.12.2015], G. Wall, US uses Ukraine crisis to derail RussiaGermany partnership – Lavrov, „The Russia Times”, www.russiatimes.org/ukraine-crisis-derailrussiagermany-partnership-lavrov/ [dostęp: 03.12.2015], Russia to Respond to Attempts to Drag
Georgia
Into
NATO
–
Lavrov,
„Sputnik
News”,
sputniknews.com/politics/20150218/1018424131.html [dostęp: 11.01.2016].
1228
M. Kaczmarski, Russia-China Relations...op.cit., s. 167-168.
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metody współpracy, które powinny przyczynić się do ułatwienia sformułowania
konsensusu przy rozwiązywaniu problemów globalnych.1229
5. Zdolność SOW do aktywnego udziału w procesach globalnych
Regionalny charakter SOW i brak jej aktywności poza obszarem Azji Centralnej nie
determinują przyszłej pozycji organizacji na scenie globalnej. Kluczowe znaczenie
mają tu ambicje dwóch kluczowych mocarstw, czyli Rosji i Chin, ale też stopniowe
włączanie się w procesy globalne Kazachstanu. Dodatkowo, na zmianę postrzegania
SOW będzie miało zapewne wpływ przyjęcie w poczet członków Pakistanu i Indii,
które (zwłaszcza New Delhi) podążają ekspansywną ścieżką wytyczoną przez Chiny.
Coraz większą rolę w światowej gospodarce odgrywają tzw. emerging
markets, które cechuje relatywnie niski poziom rozwoju gospodarczego, ale duży
potencjał wzrostu.1230 W grupie tych państw największą rolę odgrywają państwa o
teoretycznie największym potencjale wzrostu, warunkowanym m.in. liczbą ludności,
zasobnością bogactw naturalnych czy zdolnością do absorpcji inwestycji.
Bezdyskusyjnym liderem są pod tym względem Chiny, ale ich pozycja może być w
niedalekiej przyszłości zagrożona przez Indie. Dążenie niektórych największych
emerging markets (określanych mianem big emerging markets - BEM 1231 ) do
wzmocnienia roli w gospodarce globalnej w stosunku do największych mocarstw
ekonomicznych świata, skutkowało ukształtowaniem BRIC (akronim od pierwszych
liter nazw państw Brazil, Russia, India, China)1232, która od 2010 r. powiększyła się
o Republikę Południowej Afryki (oficjalnie przyjętą 14 kwietnia 2011 r.) i do dziś
funkcjonuje jako BRICS (BRIC + South Africa).1233
1229

First NATO / EU - SCO Think-Tank Meeting, EURISC Foundation, www.eurisc.org/research/
international-projects.html [dostęp: 20.11.2014].
1230
Podział świata na grupy państw pod względem kryteriów ekonomicznych nie jest jednoznaczny i
cechuje się dynamiką. W grupie wzrastających gospodarek (emerging markets) plasowane są
zarówno Chiny, jak i Indie czy Węgry. W niniejszej pracy przyjęto, że w grupie emerging markets
są wszystkie państwa BRICS. Szerzej o problemach i metodologii klasyfikacji w: L. Nielsen,
Classification on Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it
Could be Done, „IMF Working Paper” No. 31/2011.
1231
W niektórych opracowaniach do grupy tej nie są zaliczane Rosja i Afryka Południowa. Źródło:
R.R. Miller, Selling to Newly Emerging Markets, Quorum Books, Westport-London 1998, s. 17.
1232
Określenie BRIC zostało wprowadzone przez brytyjskiego ekonomistę Jima O'Neilla w 2001 roku.
Źródło: J. O'Neill, Building Better Global Economic BRICs, „Global Economics Paper” No.
66/2001.
1233
M. Demirbag, S.M. Nair, Indian multinationals: location choices of overseas mergers and
acquisitions w: Handbook of Emerging Market Multinational Corporations, ed. E. Demirbag, A.
Yaprak, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2015, s. 154.
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BRICS nie ma charakteru formalnej organizacji międzynarodowej, a jej
formułę stanowią spotkania przywódców i ministrów spraw zagranicznych
wymienionych państw. Nieoficjalne, inicjacyjne spotkanie, jeszcze jako BRIC, miało
miejsce we wrześniu 2006 r. podczas 61. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
a pierwsze również nieoficjalne spotkanie przywódców nastąpiło w lipcu 2008 r. na
zakończenie szczytu G8 w Toyako w Japonii. Kolejne spotkania miały już charakter
oficjalny i przyczyniły się do zacieśnienia więzi między krajami oraz wypracowania
założeń wspólnej wielostronnej dyplomacji.1234
Pierwszoplanową rolę w grupie zajmują Chiny, jako najpotężniejsza
gospodarka i swoisty wzorzec skuteczności przyjętej drogi rozwoju. To właśnie
Chiny, które realizowały ekspansję w Afryce, przeforsowały włączenie RPA do
BRIC. 1235 Nie oznacza to, że grupa jest podporządkowana interesom Pekinu ani
nawet, że Chiny wyznaczają ramy dalszego rozwoju. Równoprawność i brak
formalizacji skutkuje często konfliktem interesów i to nawet pomimo uzgodnienia
wspólnych stanowisk w określonym obszarze.

1236

Przykładem jest choćby

zablokowanie przez Chiny starań Indii o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.1237
To, co wiąże państwa BRICS, to dążenie do „restrukturyzacji” światowego ładu
gospodarczego w następstwie kryzysu z 2008 r. na drodze zreformowania ONZ,
wzmocnienia roli emerging markets w procesach globalnych i instytucjach
walutowych oraz stworzenie nowego systemu walutowego, co w praktyce oznacza
detronizację amerykańskiego dolara.1238
W kontekście dążeń BRICS na szczególną uwagę zasługuje stanowisko
Moskwy. Pozycja gospodarki rosyjskiej, jakkolwiek wciąż znacząca na świecie,
daleka jest od dynamicznego rozwoju, jaki cechuje gospodarki Chin, Indii czy
Brazylii. Jednak specyfika grupy sprawia, że jest to dla Rosji miejsce, w którym
może realizować swoje ambicje polityczne, czego nie osiągnęła w ramach
1234

A.F. Cooper, BRICS: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2016, s. 32.
D. Smith, South Africa: more of a briquette than a Bric?, „The Guardian”, www.theguardian.
com/world/2013/mar/24/south-africa-bric-developing-economy [dostęp: 27.02.2015].
1236
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poszerzonej formuły G-7, z której zresztą została wykluczona w następstwie aneksji
Krymu w 2014 roku. 1239 Rosja od początku kształtowała polityczny wymiar
działalności grupy, uznając ten obszar za punkt wyjścia do przeciwstawienia się
amerykańskiej hegemonii na świecie.1240 Ważnym osiągnięciem Moskwy na forum
grupy było uznanie rubla, obok chińskiego yuana, za główną walutę tworzonego
nowego systemu monetarnego, alternatywnego dla IMF.1241
Dla państw grupy, zwłaszcza politycznie marginalizowanych, czy
pozostających w silnej opozycji wobec Zachodu, jak Rosja, istotna jest rosnąca
aktywność międzynarodowa i znaczenie BRICS jako samodzielnego bytu
polityczno-ekonomicznego,

realizującego

własne

ambicje

i

plany,

będące

niejednokrotnie w opozycji do kierunków działań wyznaczanych przez USA i
Zachód. 1242 Ważnym momentem w realizacji kształtowania nowej wizji porządku
światowego było powołanie do życia Nowego Banku Rozwoju (New Development
Bank - NDB), który wraz z utworzonym Funduszem Rezerw Walutowych
(Contingency Reserve Arrangement - CRA) ma stać się w przyszłości alternatywą
dla Banku Światowego i IMF. Celem tej inicjatywy jest finansowanie rozwoju
ekonomicznego i infrastrukturalnego nie tylko BRICS, ale szerzej rozumianej grupy
państw rozwijających się. Kapitał założycielski NDB wyniósł 100 mld USD, co
czyni go liczącym się graczem na globalnym rynku finansowym. To, co
najistotniejsze, Bank stwarza szansę na zapewnienie rozwoju krajom, przy
jednoczesnym

zachowaniu

zdominowany

przez

niezależności

Amerykanów

od

Bank

warunków
Światowy.

stawianych
W

przez

konsekwencji

funkcjonowanie NDB będzie stopniowo ograniczać amerykańską hegemonię w
światowych finansach, a zarazem umożliwi omijanie ewentualnych ograniczeń i

1239

P. Dominiczak, B. Waterfield, G8 suspends Russia for annexation of Crimea, „The Telegraph”,
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/10720297/G8-suspends-Russia-forannexation-of-Crimea.html [dostęp: 03.11.2015].
1240
Z.W. Puślecki, T.R. Szymczyński, M. Walkowski, Unia Europejska wobec wzrostu
konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), ELIPSA, Warszawa 2011, s. 51.
1241
P. Koenig, Russia and China: The Dawning of a New Monetary System?, „Global Research”,
www.globalresearch.ca/russia-and-china-the-dawning-of-a-new-monetary-system/5423637
[dostęp: 29.10.2015].
1242
Przykładem jest choćby sprzeciw wobec sankcji nałożonych na Iran czy interwencji w Libii.
Źródło: F. Beausang-Hunter, Globalization and the BRICs. Why the BRICs Will Not Rule the
World for Long, Palgrave-MacMillan, Basingstoke-New York 2012, s. 93.
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sankcji nakładanych na państwa, których polityka stanowi zagrożenie dla pozycji
Waszyngtonu (np. Rosja, Iran).1243
Działalność BRICS obejmuje obszary ekonomiczne i polityczne, ale nie
podnosi kwestii bezpieczeństwa. W powstałą lukę wpisuje się SOW, ze względu na
swój militarny charakter i niezależność od jakichkolwiek struktur ustanowionych
przez Zachód. Potwierdzeniem dążeń do zbudowania relacji BRICS z SOW było
zorganizowanie wspólnego szczytu w Ufie w dniach 8-10 lipca 2015 roku.1244 Rosja
wykorzystała okazję, jaką daje status organizatora do promowania Eurazjatyckiej
Unii Gospodarczej, jako jednego z filarów kształtowania świata multipolarnego.
Natomiast Xi Jinping w swoim przemówieniu położył nacisk na znaczenie OBOR
dla wzmocnienia dynamiki rozwoju państw obu ugrupowań.1245
Choć podczas następujących po sobie szczytów nie zapadły jak dotąd żadne
konkretne decyzje odnośnie oficjalnej współpracy między SOW a BRICS, to bez
wątpienia w przyszłości takiej kooperacji można się spodziewać. Wskazuje na to
podkreślanie wspólnoty interesów i celów obu grup państw, co było widoczne
zwłaszcza przy podnoszeniu kwestii strategicznego znaczenia Afganistanu.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że trzy najważniejsze państwa – Chiny, Indie i
Rosja są członkami obu ugrupowań, co znacznie upraszcza znalezienie wspólnej
płaszczyzny porozumienia między BRICS a SOW. W tym konglomeracie
pierwszoplanową role będzie odgrywać panazjatycka optyka

1246

, ale mało

prawdopodobne jest, aby Brazylia, a tym bardziej RPA stanęły na przeszkodzie w
zawiązaniu tej koalicji. Faktem jest, że oba kraje poprzez swoje położenie
geograficzne zostały zmarginalizowane w planach budowy nowego porządku
światowego, którego centrum ma być Azja. Wobec takiego obrotu sprawy staną
przed wyborem: zaakceptować swoją pozycję i korzystać w mniejszym stopniu z
benefitów płynących ze zmian, albo poddać się dalszej marginalizacji i zrezygnować

1243

S. Tiezzi, Don't Forget About the New BRICS Bank, „The Diplomat”, thediplomat.com/2015/07/
dont-forget-about-the-new-brics-bank/ [dostęp: 06.10.2015].
1244
VII
BRICS
Summit.
Ufa
Declaration,
brics2016.gov.in/upload/files/document/
5763c20a72f2d7thDeclarationeng.pdf [dostęp: 26.11.2016].
1245
A. Aneja, BRICS, SCO, EAEU can define new world order: China, Russia, „The Hindu”,
www.thehindu.com/news/international/brics-sco-eaeu-can-define-new-world-order-china-russia/
article7407865.ece [dostęp: 10.01.2016].
1246
M.D. Nazemroaya, The US Dollar and Bretton Woods are Finished: The BRICS/SCO Summits in
Ufa Mark the Start of a ‘Silk World Order’, „Global Research”, www.globalresearch.ca/the-usdollar-and-bretton-woods-are-finished-the-bricssco-summits-in-ufa-marks-the-start-of-a-silkworld-order/ 5461828 [dostęp: 12.04.2016].
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z ambicji tworzenia nowego porządku światowego, określanego już mianem
Porządkiem Jedwabnego Świata (Silk World Order).1247
Bezprecedensowa dynamika chińskiego rozwoju ekonomicznego oraz
współbieżne z nią dążenie Rosji do utrzymania pozycji mocarstwowej w światowej
polityce stanowiły wyzwanie dla ukształtowanego po II wojnie porządku światowego,
wzmocnionego po okresie „zimnej wojny”. Światowy porządek politycznogospodarczy został oparty na idei Washington Consensus i był traktowany przez
państwa Zachodnie jako klucz do sukcesu społeczno-gospodarczego. W schemat ten
nie zamierzały się jednak wpisywać ani Rosja, ani tym bardziej Chiny. 1248 To
dążenie do uniezależnienia i obalenia amerykańskiej hegemonii skutkowało
powstaniem m.in. SOW i BRICS. Obie formacje zostały powołane do życia, by stać
się fundamentami nowego porządku światowego, opartego na równowadze między
dwoma modelami: Zachodnim (Ameryka Północna, UE, strefa południowego
Pacyfiku) i Wschodnim (przeważająca część Azji, Afryka, Ameryka Południowa).
Budowa nowego systemu wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych i ten
właśnie obszar stał się kolejnym zarzewiem konfliktu między USA i Chinami.
Od zakończenia II wojny światem finansów rządziły dwie pozornie
ponadnarodowe instytucje finansowe: Bank Światowy i Międzynardowy Fundusz
Walutowy. Ten zdominowany pod względem decyzyjnym przez Stany Zjednoczone
i satelicką Japonię monolit zachwiał się w wyniku kryzysu finansowego w 2008 r.1249
Spadek zaufania do Washington Consensus i do amerykańskiego systemu
kapitałowego

był

dla

Chin

sygnałem

do

rozpoczęcia

budowy

własnej,

konkurencyjnej struktury, również o charakterze ponadnarodowym. Należy tu
wspomnieć, że Państwo Środka dysponuje największymi rezerwami walutowymi na
świecie, szacowanymi na 4 bln USD1250, a w 2014 r. stało się liderem światowego

1247

A.C. Prabhakar, Trade and Economic Integration in BRICS: Towards Multi-Polarity w: Global
Perspectives on Trade Integration and Econmomies in Transition, ed. V. Erokhin, Business
Science Reference, Hershey 2016, s. 53-54.
1248
J.E. Stiglitz, Transition to a market economy. Expolaining the successes and failures w: The
Oxford Companion to the Economics of China, ed. Ravi Kanbur, Shang-Jin Wei, Shenggen Fan,
Xiaobo Zhangs, Oxford University Press, Oxford 2014, 36-37.
1249
Szerzej o przyczynach i skutkach kryzysu oraz roli światowych instytucji finansowych w tym
okresie w: I. Islam, Sh. Verick, The Great Recession of 2008-2009: Causes, Consequences and
Policy Responses, „IZA Discussion Paper” No. 4934, May 2010.
1250
$4 Trillion Peak in China’s FX Hoard Frees PBOC’s Hands: Economy, „Bloomberg News”,
www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-11/-4-trillion-peak-for-china-s-stockpile-of-foreigncurrency-may-free-pboc-s-hands [dostęp: 12.06.2015].
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obrotu

gospodarczego.

1251

Pekin

wykorzystał

też

gwałtownie

rosnące

zapotrzebowanie kapitałowe pogrążonej w kryzysie amerykańskiej gospodarki,
lokując w papierach wartościowych Departamentu Skarbu USA 1.25 bln USD.1252
Tak wzmocnione Państwo Środka rzuciło wyzwanie Azjatyckiemu Bankowi
Rozwoju, a pośrednio IMF i Bankowi Światowemu, tworząc nową strukturę
finansową: Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Podstawowym
celem AIIB ma być wspieranie szeroko rozumianego rozwoju Azji, ale w
odróżnieniu od innych finansowych inicjatyw chińskich, fundatorem mogło zostać
każde państwo świata, o ile złożyło akces i zostało zaakceptowane przez Pekin.1253
Warto podkreślić, że nie jest to jedyny projekt finansowy Państwa Środka: w 2015 r.
z chińskiej inicjatywy utworzono wspomniany wcześniej NDB oraz pozostający
wciąż w fazie kształtowania Bank Rozwoju SOW (SCO Development Bank) 1254, ale
żaden z tych dwóch nie ma charakteru otwartego dla państw spoza organizacji.
Choć każdy z tych projektów pozostaje niezależnym organizmem
finansowym, to w istocie razem kreują nowy porządek finansowy na świecie. W
przypadku Banku Rozwoju SOW największym oponentem pozostaje Rosja, która
obawia się nadmiernej dominacji Chin tak w organizacji, jak i w Azji Centralnej.1255
Z punktu widzenia Kremla, przedstawiony w 2013 r. przez premiera Li Keqianga
projekt Banku, stanowi zagrożenie dla rosyjskiej inicjatywy zintegrowania republik
centralnoazjatyckich w ramach unii ekonomicznej.

1256

Dodatkowo, zdolności

finansowe Chin daleko przewyższają rosyjskie, co w praktyce może przełożyć się na
pogłębienie dominacji Pekinu w sferze ekonomicznej SOW, oczywiście kosztem
marginalizacji Rosji.1257
1251

China Economic Outlook, „Focus Economics”, www.tradingeconomics.com/china/imports [dostęp:
01.09.2016].
1252
Who is the bigger US creditor — China or Japan?, „People’s Daily”, en.people.cn/n/2015/0121/
c98649-8838938.html [dostęp: 24.01.2015].
1253
Purpose, Functions and Membership, Asian Infrastructure Investment Bank, www.aiib.org/html/
pagefaq/Key_Provisions/ [dostęp: 12.02.2016].
1254
A. Lukin, Shanghai Cooperation Organization: Looking for a New Role, „Russia in Global
Affairs”,
eng.globalaffairs.ru/valday/Shanghai-Cooperation-Organization-Looking-for-a-NewRole-17576 [dostęp: 06.11.2015].
1255
Yang Chieng, Russia uncertain over prospects of SCO bank, „Global Times”,
www.globaltimes.cn/content/811845.shtml [dostęp: 05.11.2013], Ch. Rickelton, By Opposing
SCO
Development
Bank,
Is
Russia
Biggest
Loser?,
„EurasiaNet.org”,
www.eurasianet.org/node/72701 [dostęp: 01.06.2015].
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D. van der Kley, China’s SCO Challenges, „The Diplomat”, December 05. 2013.
1257
Chiny zadeklarowały kwotę 8 mld USD, jako wstępny wkład Banku, co ma stanowić 80%
wszystkich środków przeznaczonych na jego utworzenie. Źródło: Ren Jie, China may invest $8b
for SCO development bank, „China Daily”, www.chinadaily.com.cn/business/2010-12/02/content_
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Aktywizacja Państwa Środka w obszarze światowych finansów została
odebrana w Waszyngtonie jako kolejne wyzwanie, po handlowym, technologicznym
i militarnym, rzucone Stanom Zjednoczonym przez pretendenta do roli światowego
lidera. Dla USA problemem nie są jedynie zdolności inwestycyjne Chin, ale również
procedura udzielania pomocy państwom trzecim. W odróżnieniu od kryteriów, które
stosują Bank Światowy czy UE wobec państw ubiegających się o wsparcie
finansowe, Pekin starannie oddziela kwestie polityczne od ekonomicznych,
zwracając baczną uwagę na bezpieczeństwo inwestycji i potencjalne korzyści, ale nie
na przestrzeganie przez władze danego kraju wolności obywatelskich, zasad
demokratycznych czy praw człowieka.1258
Do momentu powstania AIIB, amerykańska pozycja na kontynencie
azjatyckim pozostawała praktycznie nienaruszona. Sztandarowym projektem
inwestycyjnym pozostawał utworzony w 1966 r. ADB, w którym rolę lidera pełni
Japonia, a Amerykanie zajęli pozycję „szarej eminencji”. Choć Bank skupia łącznie
67 państw, w tym 48 z regionu Azji i Pacyfiku, to wszelkie decyzje o finansowaniu
projektów są praktycznie podejmowane przez dwóch największych udziałowców,
czyli Japonię (15.6%) i USA (15.5%).1259
Chińskie

poczucie

podporządkowania

w

istniejących

instytucjach

finansowych, nie odzwierciedlające pozycji w globalnej ekonomii, przełożyło się na
propozycję powołania nowej instytucji finansowej, wspierającej projekty rozwojowe
w Azji i nie uwzględniającej interesów Waszyngtonu. 1260 Wraz z rosnącą rolą w
globalnym obrocie handlowym, Państwo Środka coraz mocniej kontestowało
skostniały system finansowy, którego podstawę stanowią IMF i Bank Światowy oraz
regionalne organizacje, jak ADB.1261

1258

Przykładem chińskiej polityki inwestycyjnej jest Afryka, gdzie Pekin umacnia swoją pozycję pod
hasłem robienia wszystkiego co można, by zapewnić i stopniowo zwiększać wsparcie dla narodów
Afryki, bez powiązań z polityką. Źródło: U. Ofodile, Trade, Aid and Human Rights: China’s Africa
Policy in Perspective, „Journal of International Commercial Law and Technology” Vol. 4, Issue 2
(2009), s. 87.
1259
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H. Reisen, How the New AIIB Dwarfs the Asian Development Bank, „The Globalist”, www.
theglobalist.com/aiib-to-dwarf-adb-loan-portfolio/ [dostęp: 05.10.2015].
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Należy też wspomnieć, że na ekspansję Pekinu w obszarze finansów bez
wątpienia wpłynęła inicjatywa Waszyngtonu stworzenia Trans-Pacyficznego
Partnerstwa (Trans-Pacific Partnership - TPP), którego członkostwo jest oficjalnie
otwarte dla każdego państwa regionu, ale w istocie wymaga spełnienia określonych
kryteriów. W praktyce więc członkostwo jest zależne od arbitralnej decyzji
Waszyngtonu. Ponadto Amerykanie nie ukrywali, że celem TPP1262 jest utrzymanie
pozycji Stanów Zjednoczonych, jako lidera w procesie rozwoju państw
azjatyckich.

1263

Chiny musiały się więc zmierzyć z amerykańską polityką

marginalizacji zarówno w instytucjach finansowych, jak i w strefie Azji i Pacyfiku.
Inicjatywy w rodzaju NDB czy Banku Rozwoju SOW nie zapewniały Chinom
wzmocnienia pozycji w światowych finansach. Takim mechanizmem mógł się stać
dopiero AIIB, który nie tylko łączył państwa świata w ramach chińskiego projektu,
ale poprzez swój ponadregionalny i multinarodowy charakter nie budził zastrzeżeń
Moskwy.
Kapitał założycielski AIIB wstępnie oszacowano na 100 mld USD, z czego
70% ma pochodzić z Azji, w tym 30% z Chin 1264 , czyli mniejszy niż zasoby
finansowe ADB, które wynosiły w 2015 r. 160 mld USD.1265 Istotniejsze jest jednak,
że chińska propozycja spotkała się z aprobatą wielu państw na świecie, w tym
tradycyjnie postrzeganych jako fundamenty świata Zachodniego, jak Wielka
Brytania, Niemcy czy Francja.1266 Z oczywistych względów od finansowania Banku
zdystansowały się Stany Zjednoczone oraz Japonia, przy czym Waszyngton na
zmianę ostrzegał państwa Zachodnie przed angażowaniem się w niejasny projekt, jak
i ostro potępiał ich decyzje. 1267 Zdecydowana opozycja USA wobec AIIB nie
1262
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Washington
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www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/aiib-poczatek-nowego-ladufinansowego-na-swiecie/ [dostęp: 29.07.2015].
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www.theguardian.com/world/2015/mar/17/asian-infrastructure-investment-bank-france-germanyand-italy-said-to-join [dostęp: 02.05.2015].
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zapobiegła włączeniu w poczet państw członkowskich największych światowych
potęg gospodarczych i sojuszników USA na całym świecie 1268 , za wyjątkiem
wspomnianej Japonii (która jednakże rozważała przystąpienie). Wobec tak
zmasowanego zwrotu państw w kierunku chińskiej inicjatywy, sztywne stanowisko
Waszyngtonu wydaje się być posunięciem ryzykownym, bowiem może skutkować
osłabieniem roli TPP i ADB w Azji 1269 , a pośrednio wpłynąć na stopniową
marginalizację Amerykanów w procesach rozwojowych na kontynencie. 1270 Warto
zwrócić uwagę, że Rosja, najbliższy wydawałoby się sojusznik Chin, któremu
powinno najbardziej zależeć na wspieraniu działań osłabiających hegemonię USA,
długo wahała się z decyzją o przystąpieniu, podejmując ją na 3 dni przed
zamknięciem listy akcesyjnej członków-fundatorów, co nastąpiło 31 marca 2015
roku.1271
To, że Rosja przystąpi do AIIB nie ulegało raczej wątpliwości od samego
początku. Natomiast wahanie Kremla mogło wynikać z wielu czynników. Zapewne
na Kremlu pokutowała obawa o znalezienie się między przysłowiowym „młotem a
kowadłem” w rozgrywkach Chin z USA, w których Rosja nie dostrzegała realnych
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korzyści dla siebie.1272 Ponadto Moskwa nie była przekonana o skuteczności projektu
chińskiego, jako alternatywy dla IMF i Banku Światowego.1273
Warto zauważyć, że państwami-założycielami AIIB zostały nie tylko
największe potęgi gospodarcze świata, ale wszyscy członkowie SOW, BRICS i
ASEAN. W rezultacie AIIB stała się platformą spinającą wspomniane organizacje,
ułatwiającą ich wzajemną kooperację, zwłaszcza w kontekście

instytucji

finansowych i finansowania projektów rozwojowych. Samo utworzenie Banku oraz
pozyskanie dla tej idei 57 państw, tak różnorodnych pod względem położenia
geograficznego, potencjału gospodarczego i uwarunkowań politycznych, jest
niewątpliwym sukcesem dyplomatycznym Pekinu.

1274

Chiny starannie unikają

przypisania sobie w AIIB roli hegemona, jaką zajęli Amerykanie w światowych
instytucjach finansowych, co bez wątpienia również znalazło swoje odzwierciedlenie
w popularyzacji nowej struktury. Ponadto premier ChRL Li Keqiang wyraził
potrzebę zbudowania szerokiej kooperacji, również z ADB, jak i innymi
organizacjami finansowymi, jako drogi do pogłębienia integracji międzynarodowej i
zapewnienia stabilnego rozwoju Azji.1275
Równoległą do AIIB inicjatywą jest OBOR, określany mianem nowego
Jedwabnego Szlaku. Chiński projekt wzmocnienia powiązań Azji z globalną
gospodarką i zacieśnienia współpracy z Europą oraz Afryką, nie jest wbrew pozorom
nowatorski. Spośród rozlicznych pomysłów warto wyróżnić Nowy Jedwabny Szlak,
jako inicjatywę mającą zbalansować rosnące wpływy chińskie na kontynencie
azjatyckim. Założenia Szlaku opracował w 2005 roku S.F. Starr, piastujący
stanowisko prezesa Instytutu Azji Centralnej i Kaukazu. 1276 Punktem centralnym
amerykańskiego projektu miał być Afganistan, od którego miały biec szlaki do Azji
Zachodniej, Indii i Azji Południowo-Wschodniej. Administracja prezydenta Obamy
zainteresowała się tym opracowaniem dopiero w kilka lat później i w 2011 r.
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przedstawiła Inicjatywę Nowego Jedwabnego Szlaku (New Silk Road Initiative).1277
Oczywiście kluczową rolę miały odgrywać Stany Zjednoczone, pod auspicjami
których Afganistan miał się dźwignąć ze zniszczeń wojennych i zacząć dynamicznie
rozwijać. Celem Waszyngtonu nie było jedynie wsparcie rozwoju ubogich państw
Azji, zapewnienie im stabilności ekonomicznej, a pośrednio i politycznej, ale
utrzymanie swojej, wyraźnie słabnącej pozycji w Azji.1278
Warto zwrócić uwagę, że Nowy Jedwabny Szlak nawiązywał do
oryginalnego Jedwabnego Szlaku jedynie nazwą, bowiem jego założenia
geograficzne nie wykraczały poza kontynent azjatycki. 1279 Pod tym względem
chiński OBOR jest przedsięwzięciem bezprecedensowym w historii ludzkości, ma
bowiem stworzyć gospodarczy superkontynent eurazjatycki i stopniowo włączać w
sieć

powiązań

Afrykę.

Po

raz

pierwszy oficjalnie

projekt

Pasa

został

zakomunikowany w ogólnym zarysie przez prezydenta Xi Jinpinga w 2013 r.
podczas wizyty w Kazachstanie.1280
Na OBOR mają się składać dwa systemy komunikacyjne – morski i lądowy.
Na określenie gospodarczego szlaku lądowego Chińczycy unikają nazwy Nowy
Jedwabny Szlak z oczywistych względów, określając go jako Pas Gospodarczy
Jedwabnego Szlaku. Z kolei oficjalna nazwa szlaku wodnego to Morski Jedwabny
Szlak XXI wieku. 1281 Bazową strukturę OBOR ma stanowić sześć korytarzy
gospodarczych:1282
1. Korytarz Gospodarczy Chiny – Mongolia – Rosja.
2. Nowy Eurazjatycki Most Lądowy.
3. Korytarz Gospodarczy Chiny – Azja Środkowa.
4. Korytarz Gospodarczy Bangladesz – Chiny – Indie – Myanmar.
5. Korytarz Gospodarczy Chiny – Półwysep Indochiński.
6. Morski Korytarz Gospodarczy.
O ogromie chińskiej inicjatywy świadczy fakt, że w proces kreowania
OBOR będzie zaangażowanych bezpośrednio 65 państw, leżących wzdłuż głównych
1277
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szlaków transportowych, które zamieszkuje 4.4 mld ludzi (prawie 70% światowej
populacji) i których udział w globalnym PKB wynosi 55% (z czego połowa przypada
na Chiny).1283
W przeciwieństwie do amerykańskich projektów gospodarczych i
politycznych, które Waszyngton inicjował od zakończenia II wojny światowej w
różnych regionach świata, OBOR ma mieć charakter ponadregionalny, ale w którym
Chiny nie będą i chcą zajmować pozycji hegemona. 1284 Zgodnie z zapisami w
dokumencie „Wizja i Działania we Wspólnej Budowie Pasa Gospodarczego
Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku” (Vision and
Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk
Road) celem OBOR jest przede wszystkim:1285


promowanie i wzmacnianie przepływów gospodarczych w sposób wolny i
uporządkowany;



zapewnienie skutecznej alokacji środków;



integracja rynków narodowych, która ma przyczynić się do lepszej
koordynacji polityk gospodarczych państw uczestniczących w OBOR;



wzmocnienie i rozwijanie współpracy regionalnej;



zapewnienie stabilnego i zrównoważonego rozwoju wszystkim uczestnikom
projektu.
OBOR ma więc być w założeniu projektem integrującym dwa kontynenty –

Azję i Europę, oraz państwa, niezależnie od ich statusu gospodarczego czy
politycznego na arenie globalnej. Szczególną rolę przypisuje Pekin Unii Europejskiej
i państwom Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz ASEAN, jako
kluczowym obszarom dla realizacji celów gospodarczych. Jednocześnie Chiny nie
ukrywają oczekiwania własnych korzyści, ale z poszanowaniem zasady win-win.1286
W opinii Pekinu, OBOR powinien stać się mechanizmem przywrócenia równowagi
globalnej (a w długiej perspektywie zmiany środka ciężkości globalnej gospodarki z
1283
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wiodącą rolą Chin), zwłaszcza wobec doświadczeń kryzysu z 2008 r., nadmiernie
silnej roli USA w pozimnowojennym świecie, słabnącej pozycji UE oraz
pogłębiającej się dysproporcji w poziomach rozwoju gospodarczego i życia
społeczeństw w różnych, często sąsiadujących ze sobą państwach.1287
Należy też zwrócić uwagę, że Pekin póki co nie stawia żadnych wymagań
czy oczekiwań o charakterze politycznym wobec państw, które uwzględnił jako
kluczowe w swoim projekcie. To, co strona chińska silnie podkreśla to wizja OBOR
wolna od politycznych nacisków ze strony dominującego partnera, jakim są bez
wątpienia Chiny i tym ma odróżniać się od projektów amerykańskich. Silnie
akcentowana jest też równoprawność uczestników OBOR i brak dążeń do dominacji
w Europie czy w Azji.1288 Taka postawa sprzyja oczywiście popularyzacji idei Pasa
wśród państw o niskim poziomie zaawansowania gospodarczego oraz zróżnicowaniu
systemów politycznych, a więc głównie w Azji Centralnej, ASEAN czy w Afryce. W
istocie do chińskich deklaracji należy podchodzić z pewnym dystansem, bowiem
trudno sobie wyobrazić, aby Państwo Środka nie zamierzało zagwarantować sobie
stabilności funkcjonowania ani zabezpieczenia tak gigantycznej finansowo
inwestycji poprzez zapewnienie wpływów politycznych na odpowiednim poziomie.
Tak monumentalny projekt, jak OBOR, którego realizacja jest liczona w
dziesięcioleciach, wymaga proporcjonalnie ogromnych nakładów finansowych.
Motorem finansowym mają być oczywiście Chiny, dysponujące największymi
rezerwami kapitałowymi na świecie, ale jak podkreśla Pekin, wkład pieniężny
poszczególnych państw nie będzie miał wpływu na utrwalanie podziałów między
uczestnikami.1289 Nie oznacza to jednak, że w praktyce OBOR pozostanie platformą
równoprawnej współpracy, zwłaszcza wobec silnych dysproporcji gospodarczych
wśród uczestników, jak również możliwości wykorzystania tej inicjatywy przez
stronę chińską jako narzędzia do globalnej dominacji.1290
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Od strony finansowej bazowymi inicjatywami mają być AIIB oraz Fundusz
Jedwabnego Szlaku, ale też regionalne struktury finansowe, m.in. Bank Rozwoju
ASEAN, Fundusze UE, Bank Rozwoju SOW, a nawet Nowy Bank Rozwoju BRICS.
W praktyce oznacza to stopniowe wiązanie struktur finansowych na świecie,
pozostających poza kontrolą USA, w ramach jednego projektu gospodarczego, co
oczywiście przełoży się na dalszą degradację ustanowionego przez Amerykanów
systemu z Bretton Woods.1291
Wyzwaniem dla realizacji OBOR jest przede wszystkim pokonanie
przeszkód natury politycznej. O ile większość członków UE przychylnie odnosi się
do chińskiej inicjatywy, upatrując w niej szansy na wyrwanie Europy z
gospodarczego marazmu 1292 , o tyle Stany Zjednoczone postrzegają Szlak jako
fundamentalne zagrożenie dla swoich interesów w Azji, a także w Europie 1293 .
Administracja w Waszyngtonie już raz doświadczyła porażki swojej polityki, gdy
Chiny rozpoczęły ofensywę na płaszczyźnie finansowej w ramach AIIB. Teraz, gdy
AIIB uzyskał wsparcie ze strony praktycznie wszystkich kluczowych aliantów USA
(poza Japonią), Pekin zaproponował projekt idący krok dalej – swoistą euroazjatycką
unię gospodarczą w ramach OBOR, która praktycznie wyklucza z udziału USA.
Potwierdzeniem

rosnącego

niepokoju

Waszyngtonu

o

utratę

pozycji

w

najważniejszych strefach wpływów, czyli Europy i Azji-Pacyfiku było forsowanie
umów partnerskich – odpowiednio TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) i TPP (Trans Pacific Partnership) w okresie prezydentury B. Obamy.
Jednakże państwa UE podchodziły z wyraźnym dystansem do idei TTIP 1294 i to
pomimo promocji korzyści z tego partnerstwa przez Komisję Europejską.1295
Oba projekty, TPP i OBOR są bez wątpienia próbą sił dwóch mocarstw.
Inicjatywa chińska wydaje się być bardziej atrakcyjna dla państw partnerskich,
bowiem, o czym już wspomniano, nie zakłada konieczności spełniania warunków
wstępnych. To, co istotne oba państwa deklarują otwartość swoich inicjatyw dla
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drugiej strony, z czego Chiny już skorzystały zgłaszając akces do TPP, kiedy tylko
będą w stanie spełnić kryteria. Z kolei Xi Jinping potwierdził 1296 , że z radością
powita udział Stanów Zjednoczonych w OBOR, kiedy tylko wyrażą taką wolę.1297
Warto podkreślić, że od 2017 r. administracja nowego prezydenta USA Donalda
Trumpa wprowadza do całej omawianej tu tematyki startegię niepewności. Wyrazem
tego jest choćby zakończenie przez Waszyngton projektu TPP, silnie promowanego
w okresie prezydentury B. Obamy. Zagadnienie to wykracza jednak poza ramy
niniejszej analizy.
Przed podobnym do amerykańskiego problemem stanął Kreml, którego
zanikająca dominacja w Azji Centralnej zaczyna nabierać tempa wraz z rozwojem
OBOR. Jednak w odróżnieniu od Waszyngtonu, Moskwa jest imanentnym
uczestnikiem OBOR, zważywszy na znakomite z punktu widzenia projektu
położenie na dwóch kontynentach. Z jednej strony więc dla Rosji OBOR jest
zagrożeniem stania się „jednym z wielu” uczestników, ale z drugiej jest szansą na
wyrwanie się z pogłębiającej izolacji politycznej i gospodarczej zapaści. Prezydent
Putin oficjalnie wsparł inicjatywę chińską jako platformę integracji gospodarczej,
starannie przy tym akcentując istnienie EaWG jako odrębnego organizmu. 1298
Oświadczenie prezydenta FR potwierdza sztywne stanowisko Rosji w kwestii
dążenia do zachowania „twarzy” w globalnej polityce, choć oczywiście kremlowski
establishment

ma

zarazem

świadomość,

że

EaWG

jest

przykładem

„potiomkinowskiej wioski”, a OBOR jedyną w zasadzie szansą na zapewnienie Rosji
wejścia na drogę gospodarczego rozwoju, ponowne jej włączenie w światowy obieg
gospodarczy i zdywersyfikowanie źródeł przychodów budżetowych.1299
Rosyjscy eksperci wskazują, że powiązanie OBOR i EaWG stworzy
niezbędne warunki do dalszej integracji Azji i Europy na płaszczyźnie ekonomicznej.
Ponadto podkreślają, że „z ekonomicznego punktu widzenia, nie ma żadnych
sprzeczności pomiędzy obu formatami [współpracy], a wręcz przeciwnie, są one
wobec siebie komplementarne”. 1300 W istocie nie zmniejsza to obaw Moskwy o
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pogłębiający się spadek wpływów w Azji Centralnej, ale zarazem stworzenie nowej
płaszczyzny współpracy pozwoli Rosji uniknąć dalszej izolacji politycznej i
ekonomicznej. Bez wątpienia pozyskanie rosyjskiej przychylności dla projektu
ułatwi Chinom realizację swoich planów wobec republik poradzieckich, jak i
stworzy solidny fundament dla dalszej ekspansji w kierunku Europy.1301
Pomimo gotowości obu przywódców do zacieśniania więzi politycznych i
ekonomicznych, w sferze niepewności pozostaje jednak faktyczna postawa Rosji
wobec OBOR. Z perspektywy rosyjskich interesów ekonomicznych i politycznej
pozycji w świecie, zaangażowanie w Jedwabny Szlak stwarza szansę na promocję
Rosji jako wiarygodnego i liczącego się partnera. Ponadto, projekt umożliwi
Moskwie rozwijanie kontaktów ekonomicznych ponad zachodnimi sankcjami, a
także pozwoli na stopniową dywersyfikację struktury gospodarki.1302
Projekt OBOR jest bez wątpienia unikatową szansą dla republik Azji
Centralnej, które samodzielnie nie są w stanie wyrwać się z egzystowania na
marginesie globalizacji (może z wyjątkiem Kazachstanu w dłuższej perspektywie).
Region ten staje się pierwszym beneficjentem korzyści płynących z chińskiej
ekspansji, czego potwierdzeniem jest wzrost obrotów handlowych z Chinami z 1.5
mld USD w 2001 r. do ponad 50 mld w roku 2013.1303 Ponadto w ramach realizacji
OBOR Chiny zawarły w republikach 1401 kontraktów o łącznej wartości 37.6 mld
USD.

1304

W zdecydowanej większości są to jednak projekty rozbudowujące

infrastrukturę,

m.in.

sieć

kolejową,

drogową

czy nawet

suchy port

w

Kazachstanie.1305
Republiki mają świadomość swojego geostrategicznego znaczenia w
procesie budowy OBOR, nie tylko pod względem położenia geograficznego, ale
również jako rezerwuar surowców naturalnych1306, które mogą stać się siłą napędową
Pasa i Drogi. Stąd tak duże zainteresowane chińskich inwestorów partycypacją w
projektach rozwojowych w zakresie infrastruktury regionalnej i w przemyśle
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wydobywczym republik.1307 Z drugiej strony pojawiają się obawy, że region jest i
pozostanie jedynie źródłem surowców i korytarzem tranzytowym dla OBOR. 1308
Problem w tym, że w istocie słabo rozwinięte gospodarczo państwa regionu nie
bardzo mogą zaoferować cokolwiek innego poza surowcami naturalnymi i
ewentualnie tanią siłą roboczą, jak swój wkład w OBOR. Nie posiadają bowiem ani
zaawansowanych technologii, ani wykształconych kadr, ani środków finansowych na
partycypację w projekcie.
Spodziewając się obaw o zastąpienie rosyjskiej dominacji przez chińską,
Pekin od początku podkreślał nie tylko równoprawność państw partycypujących, ale
również rzeczywiste korzyści, jakie przyniesie ta inicjatywa republikom. Zwracano
też uwagę, że głównym wyzwaniem dla urzeczywistnienia projektu będzie
pokonanie problemu nierównomiernego rozwoju państw wzdłuż Szlaku.1309
Obawy państw regionu są zrozumiałe, podobnie jak ich pragnienie szybkiej
industrializacji oraz zmniejszenia uzależnienia od eksportu surowców. Realizacja
tych zamierzeń nie jest jednak wyłącznie sprawą poziomu środków finansowych,
jakie Chiny przeznaczą na realizację swojego projektu oraz korzyści, jakie będą
udziałem republik. Istotne jest bowiem przekierowanie strumienia finansów na
masową edukację i podniesienie jej jakości, podniesienie poziomu i implementacja
nowoczesnych technik zarządzania, a także poprawę działalności administracji na
sprzyjającą rozwojowi biznesu.1310
OBOR może też stanowić niezwykle silny mechanizm dla przestawienia
SOW na tory gospodarczej współpracy, które będą stopniowo dominować w
relacjach między członkami ponad kwestiami politycznymi i militarnymi. W
rezultacie SOW będzie stawać się platformą koordynującą współpracę między
państwami, ale też wychodzącą z cienia marazmu i limitowanego geograficznie
regionalizmu.1311
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Chińskie dążenie do powiązania OBOR i SOW wyraźnie wskazuje na
forsowanie przez Pekin ekonomicznego charakteru organizacji. Wzmacnianie roli
SOW jako platformy kooperacji gospodarczej nie jest zbieżne z rosyjską polityką,
której fundamentem pozostaje utrzymanie roli polityczno-militarnego lidera w
regionie. Działania Pekinu są więc swoistym testem gotowości Rosji do nowej formy
współpracy z Chinami i rzeczywistej zdolności do znalezienia wspólnoty interesów
ponad podziałami. Zdaniem analityków ze Stratfor, wzrost znaczenia SOW w
regionie i jako elementu szerszego planu, jakim jest OBOR, będzie możliwe dopiero,
gdy Rosja i Chiny przestaną konkurować ze sobą o uzyskanie dostępu do zasobnego
w surowce regionu Azji Centralnej. 1312 Oficjalne stanowisko przywódców obu
mocarstw w odniesieniu do przyszłej roli SOW wskazuje na wizję organizacji jako
platformy

łączącej

chińsko-rosyjskie

interesy

geostrategiczne

w

obszarze

eurazjatyckim, z uwzględnieniem powiązania EaWG z OBOR.1313
Warto dodać, że Chiny cierpliwie czekają na zmianę stanowiska Rosji
wobec roli SOW i ta zmiana jest już zauważalna. Kreml zaczął sobie zdawać sprawę,
że bez przestawienia priorytetów w funkcjonowaniu organizacji, jej rola będzie się
marginalizować, a wraz z nią kurczyć się będą rosyjskie wpływy. W tej sytuacji
Moskwa zdaje się godzić na nadanie SOW nowej roli, zabezpieczając jednocześnie
swoje interesy poprzez uwypuklenie roli EaWG i OUBZ w procesach integracyjnych,
a także pod względem przyszłych korzyści finansowych z OBOR i Banku Rozwoju
SOW.1314
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ZAKOŃCZENIE
Prezentowana praca stanowi analizę powstania, ewolucji i rozwoju, a także prognozę
przyszłej roli Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) w ujęciu regionalnym i
globalnym. Procesy zachodzące wewnątrz organizacji, zwłaszcza perturbacje w
dominujących relacjach chińsko-rosyjskich na skutek coraz silniejszego rozdźwięku
w partykularnych dążeniach tych państw oraz wizji przyszłej roli organizacji,
pozwalają na wnioskowanie, że w krótkim okresie rola SOW nie będzie znaczącą
ewoluować z regionalnej do globalnej.
Przełomowym momentem dla przyszłej roli SOW jest bez wątpienia
poszerzenie listy państw członkowskich o Pakistan i Indie. Kształtująca się pomiędzy
Moskwą, Pekinem, Islamabadem i New Delhi sieć powiązań politycznych,
ekonomicznych

i

społecznych

będzie

determinować

proces

stopniowego

przeorientowania organizacji jako podmiotu o charakterze regionalnym, w liczącego
się gracza na scenie globalnej - o ile tylko nie wpłyną na to czynniki natury
zewnętrznej, a przede wszystkim USA (szczególnie w okresie trudnej do
przewidzenia co do skutków jej działań) administracji prezydenta D. Trumpa.
Utrzymująca się od 2001 r., a więc od momentu powstania SOW, specyfika
regionalna oraz wyraźna rozbieżność interesów państw członkowskich sprawia, że
organizacja ta jest nie postrzegana w światowej polityce jako jeden silny organizm.
Obserwowana w ostatnich latach ewolucja, przejawiająca się w coraz większym
przykładaniu wagi do ekonomicznego aspektu działalności na skutek oddziaływania
Chin oraz wspomniane poszerzenie o nowe państwa azjatyckie, jest wyraźnym
sygnałem dla mocarstw w Ameryce Północnej i w Europie, że SOW przestaje godzić
się na marginalną rolę lokalnego anty-NATO na rzecz zapewniania sobie coraz
większych wpływów na bieg światowej polityki i globalnych procesów
gospodarczych.
Kluczową rolę dla dokonującego się zwrotu w polityce zewnętrznej SOW
odgrywają Chiny, które poprzez wykorzystanie swojego potencjału ekonomicznego
rzuciły wyzwanie amerykańskiej hegemonii na polu finansów (powołanie AIIB) oraz
gospodarczym (ekspansja w ramach projektu-wizji OBOR). Działania Pekinu
stworzyły fundament dla wzmocnienia procesów integracyjnych na płaszczyźnie
ekonomicznej nie tylko w obszarze Azji Centralnej, ale całego kontynentu
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azjatyckiego, a w dłuższej perspektywie również poza nim, czego potwierdzeniem
jest zacieśnianie relacji pomiędzy SOW a ASEAN, BRICS, czy ONZ.
W tym kontekście coraz bardziej marginalna wydaje się rola Rosji, której
osią globalnej roli pozostał potencjał militarny oraz, mający coraz mniejsze
znaczenie wobec niskich cen surowców kopalnych, silnie rozwinięty przemysł
wydobywczy ropy i gazu. Brak reform i modernizacji gospodarczej dokucza i staje
się dla Moskwy uciążliwy, ale trudno oczekiwać, by Rosja biernie pogodziła się ze
zmieniającą się rzeczywistością, czego potwierdzeniem są podejmowane kroki na
płaszczyźnie militarnej wobec Gruzji, Ukrainy i w Syrii. Ta nowa asertywność i
aktywność Kremla nie budzi entuzjazmu wśród pozostałych członków SOW.
Republiki centralnoazjatyckie nie poparły rosyjskich działań w Gruzji w 2008 r. ani
aneksji Krymu w roku 2014, a korzystając z ochronnego parasola Pekinu odniosły
się wręcz krytycznie do siłowych metod uprawiania polityki przez Rosję. W
konsekwencji Federacja Rosyjska w coraz większym stopniu staje się państwem
izolowanym politycznie, jak również w kontekście globalnych procesów
gospodarczych, do których starają się włączyć pozostałe państwa członkowskie
SOW (za wyjątkiem Chin, które procesy te kształtują).
Próżno szukać na Zachodzie wypowiedzi czołowych polityków, które
świadczyłyby o dostrzeganiu roli SOW w świecie. Potwierdza to z jednej strony tezę,
że SOW nie jest monolitem ekonomiczno-politycznym, ale konglomeratem państw,
silnie spolaryzowanych pod względem potencjału gospodarczego, ludnościowego
czy militarnego, a także pod względem politycznym, kulturowym, religijnym i
etnicznym. Szczególnie silnie widać to w zestawieniu ze specyfiką UE, której
zaangażowanie we wspomnianych obszarach nie jest tak wyraziste, a już implikuje
wewnętrzne perturbacje co do przyszłej jej roli i wizji dalszego rozwoju.
Z drugiej strony relatywnie nikła świadomość regionalnego znaczenia SOW
i jej rosnącego potencjału w sferze procesów globalnych, jest odbiciem sprzecznych
dążeń i w pewien sposób podporządkowania kierunku procesów wewnętrznych
dwóm mocarstwom globalnym – Chinom i Rosji. Wobec tak silnego dysonansu w
szeroko pojmowanych potencjałach między wspomnianą dwójką a pozostałymi
członkami organizacji, trudno oczekiwać, by inne światowe mocarstwa postrzegały
SOW inaczej niż przez pryzmat interesów (w dodatku często sprzecznych wobec
siebie) Moskwy i Pekinu. Ta niekorzystna dla SOW sytuacja będzie się jednak
zmieniać, na co - jak można zakładać - przełoży się członkostwo Indii i Pakistanu,
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które znacząco zwiększą potencjał SOW, tak gospodarczy, jak i militarny, stając się
dodatkowym balansem dla dominacji Zachodu na tych obszarach. W konsekwencji
przywódcy zachodnich państw powinni zacząć postrzegać Rosję, Chiny, Indie i
Pakistan przez pryzmat integracji w ramach SOW, na równi z bilateralnymi
relacjami wiążącymi ich ze wspomnianą grupą państw. Ponadto należy zwrócić
uwagę, że gospodarczo-militarny charakter SOW i rzeczywisty jej potencjał na tych
obszarach, stawia organizację w roli równoprawnego partnera nie tylko UE, ale
również NATO.
Celem pracy było wykazanie, że wydarzenia związane bezpośrednio, jak i
pośrednio z SOW, wskazują na fakt, że organizacja osiągnęła względną dojrzałość
do wyjścia poza horyzont regionalny, tym samym zmierzając ku zajęcia ważnej
pozycji na arenie globalnej. Potwierdza to choćby położenie geograficzne członków
SOW, będące jednym z biegunów skupiających kierunki polityki zagranicznej
globalnych mocarstw, a także włączenie w poczet członków Indii i Pakistanu, co
nadało organizacji charakteru kontynentalnego. Coraz bardziej świadczą o tym także
globalne inwestycje chińskie (AIIB, OBOR) i włączenie w ich realizacji różnych
państw świata (Pekin podaje, że w OBOR ma być zaangażowanych ponad 65
państw).
Brak postrzegania SOW w świecie Zachodnim, jako organizacji o szerszym
zakresie niż sojusz militarny o zasięgu regionalnym, wynika bez wątpienia z
obserwowalnego rozdźwięku między Rosja a Chinami w kwestiach polityki
zewnętrznej organizacji. Niemniej, zacieśniająca się współpraca wojskowa pomiędzy
obu potęgami (a wkrótce również Indiami i Pakistanem), w zestawieniu z
bezprecedensową w swojej skali inicjatywą gospodarczą, jaką jest Jedwabny Szlak
(OBOR), wymusza realne spojrzenie na obecny i przyszły potencjał SOW, już jako
organizacji o charakterze globalnym. Potwierdza to stawianą na wstępie tezę o
wystarczającym potencjale SOW dla zajęcia ważnej roli politycznej, ekonomicznej i
militarnej w zglobalizowanym świecie. Wspomnianą wcześniej i silnie akcentowaną
przeszkodą dla zmiany w postrzeganiu SOW na świecie, pozostaje rozbieżność
dążeń Rosji i Chin. W konsekwencji kluczowym i zarazem priorytetowym zadaniem
pozostaje wzmacnianie wewnętrznej integralności organizacji, stworzenie monolitu,
w którym partykularne interesy poszczególnych państw będą miały niższy priorytet
niż interes SOW. To z kolei wymaga wypracowania mechanizmu podziału ról, na
obszary, w których każda z potęg będzie mogło realizować swoje ambicje.
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Ewolucja organizacji z tworu o charakterze regionalnym w gracza
globalnego jest - wydaje się - nieunikniona, zważywszy na jej potencjał gospodarczy
i militarny, czyniący z SOW równoprawnego partnera dla Stanów Zjednoczonych,
UE i NATO. Choć przedstawione w pracy fakty i zdarzenia zdają się wskazywać na
niechęć państw członkowskich (za wyjątkiem Rosji) do angażowania się w szerokie
procesy światowej polityki i wpływanie na ich kształt, to w istocie globalna rola
gospodarcza Chin siłą rzeczy determinuje przebieg rozmaitych zjawisk nie tylko
ekonomicznych, ale też politycznych i społecznych. Chińscy politycy mają
świadomość, że rola globalna SOW jest niemal nieunikniona. Świadczą o tym słowa
Xi Jinpinga podczas 12. Szczytu organizacji w Pekinie, w których wskazywał
potrzebę poszerzania międzynarodowych relacji z organizacjami i państwami na
całym świecie. Ambicją Chin jest przekształcenie organizacji w platformę
międzynarodowego porozumienia ponad podziałami politycznymi, społecznymi i
kulturowymi oraz współpracy na rzecz wypracowania modelu zrównoważonego
rozwoju i stworzenia trwałego porządku multipolarnego.
Zamierzenia te stanowią wyzwania dla SOW o charakterze wewnętrznym i
zewnętrznym. W pierwszym przypadku istotą jest wypracowanie zbalansowanego
kompromisu między trzema obszarami działań - politycznym, ekonomicznym i
społeczno-kulturowym. W drugim przypadku celem nadrzędnym jest przekonanie
Zachodu, że choć SOW jest pierwszą i jedyną organizacją powstałą i funkcjonującą
bez udziału USA i państw Europy Zachodniej, to nie oznacza, że jest wymierzona w
ich interesy. Ważnym czynnikiem, wpływającym na niechęć Zachodu do SOW jest
silne akcentowanie potrzeby budowy świata multipolarnego, w miejsce unipolarnego
z nadrzędną rolą Stanów Zjednoczonych czy bipolarnego w układzie WaszyngtonMoskwa lub Waszyngton-Pekin (ten drugi model był proponowany przez
Amerykanów, ale został odrzucony przez stronę chińską; pozostaje jednak kwestią
jak najbardziej otwartą w trakcie prezydentury D. Trumpa).
Przełomowym momentem w najnowszej historii było załamanie w latach
2007-08 porządku gospodarczego opartego na neoliberalnych zasadach Washington
Consensus. Znacząco wzmocniło ono pozycję Chin i ogólnie Azji, kosztem
kurczących się wpływów Stanów Zjednoczonych i Europy. Pozostająca liderem
wzrostu gospodarczego ChRL pozostaje motorem napędowym wzrostu całego
kontynentu azjatyckiego, który ma stać się liderem gospodarczym XXI wieku,
dystansując Amerykę Północna i Europę. Na tor dynamicznych przemian
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gospodarczych wkroczyły też Indie, których potencjał jest porównywalny z chińskim,
choć państwo to czeka jeszcze "długi marsz" zanim dokona transformacji tego
potencjału w zasoby wspierające rozwój. Podczas gdy Chiny w ostatnich latach
zamieniły się już w gracza o wymiarze globalnym, to posiadające równie wielki
potencjał Indie pozostają nadal graczem nominalnym, ale jeszcze nie faktycznym za to mają inny, ważny potencjał, bowiem są państwem obrotowym, które równie
dobrze może obrócić się przeciwko USA, jak Chinom.
Taki kierunek przemian, sprzyjający jak dotąd "wschodzącym rynkom",
pozostaje w sprzeczności z dążeniami Waszyngtonu, którego celem jest
przywrócenie amerykańskiej dominacji gospodarczej i światowej hegemonii
politycznej - na co szczególnie mocno nacisk zamierza położyć administracja
Donalda Trumpa. Wbrew pozorom głównym oponentem prób przywrócenia zasad
Washington Conesensus wcale nie sa Chiny, ale Rosja, która pod względem
gospodarczym odgrywa coraz mniejszą rolę globalną (głównie na skutek
monokulturowej struktury gospodarczej, opartej na surowcach naturalnych, których
ceny światowe dramatycznie spadły). W efekcie Kreml próbuje rekompensować
marginalizację gospodarczą wzmacnianiem globalnej roli politycznej, której
głównym narzędziem jest siła militarna. Potwierdzeniem tego są przedstawione w
pracy eskalacja ćwiczeń wojskowych w ramach SOW, a także zacieśnianie
współpracy między Rosją a Chinami w zakresie rozwijania technologii wojskowych.
Jednocześnie, dominacja hard power w rosyjskich działaniach wpływa na spoistość
SOW - w postaci wyraźnego ciążenia republik Azji Centralnej ku Chinom oraz
alienacji Moskwy na arenie międzynarodowej. Potwierdzeniem tego zjawiska są
przytoczone w pracy negatywne reakcje przywódców republik na wywołanie przez
Rosję konfliktu w Gruzji czy aneksję Krymu.
W początkowym okresie rozwoju SOW pierwszoplanową role odgrywała
rozbudowa potencjału militarnego. Zarówno Rosja, jak i Chiny dążyły do uzyskania
siły militarnej dostatecznej do zneutralizowania zdolności amerykańskiej armii do
projekcji siły na Dalekim Wschodzie. Potwierdza to rozwój i wysoki poziom
współpracy wojskowej między Rosją i Chinami. Mariaż ten przyniósł obu stronom
wymierne korzyści - strona rosyjska otrzymała dostęp do gigantycznego rezerwuaru
kapitału, natomiast

strona chińska uzyskała wgląd w najnowsze rosyjskie

technologie, dzięki którym PLA mogła skutecznie niwelować rozmiar luki
technologicznej w stosunku do armii amerykańskiej. Choć osiągnięty poziom
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zaawansowania technicznego PLA nadal jest znacznie mniejszy niż US Army, to już
obecnie może skutecznie przeciwdziałać amerykańskim próbom militarnej
interwencji na Morzu Południowochińskim. Warto dodać, że choć wydatki na
zbrojenia Rosji i Chin (odpowiednio 66.4 mld USD i 215 mld USD w 2015 r.) są
znacznie mniejsze niż USA (596 mld USD w 2015 r.), to rozproszenie sił
amerykańskich w różnych regionach jest niezwykle kapitałochłonne. Szacuje się, że
interwencje w Afganistanie i w Iraku pochłonęły wg różnych danych od 2 do 5 bln
USD (kosztów bezpośrednich i pośrednich), co znacząco zmniejsza rzeczywisty
wolumen wydatków na rozwój technologii wojskowych i dodatkowo przyczynia się
do zmniejszenia amerykańskiej przewagi nad Rosja i Chinami w tym obszarze.
Sam proces wzmacniania siły militarnej SOW nie jest równoznaczny ze
zdolnością organizacji do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie, a to
właśnie zadanie ma fundamentalne znaczenie dla procesu rozwoju gospodarczego.
Głównymi determinantami zagrożeń są tu niestabilność polityczna Afganistanu oraz
dotychczasowa chińska niechęć do angażowania się w procesy o charakterze
politycznym poza swoimi granicami. W konsekwencji militarna rola SOW
ograniczała się do przeprowadzania wspólnych ćwiczeń (od 2002 r.), w różnym
składzie, od sił tylko rosyjsko-chińskich (chińska armia po raz pierwszy wzięła
udział w Misji Pokojowej w 2005 r.) po pełny skład SOW w Misji Pokojowej w
2007 r. (choć Uzbekistan tradycyjnie ograniczał swój udział do roli obserwatora).
Taki scenariusz był korzystny dla Kremla, bowiem dzięki temu rosła rola
Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w regionie. W ostatnim
czasie obserwowany jest jednak stopniowy zwrot Pekinu w kierunku większej troski
o sprawy bezpieczeństwa Azji Centralnej, a nawet w skali globalnej. Wiąże się to z
chińskim planem gospodarczego Jedwabnego Szlaku oraz inwestycji w Afryce, Azji
i w Europie, których bezpieczeństwo wymaga długookresowej stabilności
politycznej na świecie. Potwierdzeniem zwiększania roli SOW jako gwaranta
bezpieczeństwa jest wzmocnienie powiązań z OUBZ (wspólne ćwiczenia w 2012 r.)
oraz ASEAN (porozumienie z 2005 r. z Dżakarty) i BRICS (organizacja wspólnego
szczytu w Ufie w 2015 r.).
Należy też wspomnieć, że rzeczywista zdolność organizacji do realizacji
założeń statutowych w sferze bezpieczeństwa jest w znacznym stopniu uzależniona
od przełamania barier pomiędzy państwami członkowskimi, na które składają się
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wciąż żywe uwarunkowania historyczne, jak i najbardziej aktualne o charakterze
społeczno-ekonomicznym.
Drugi filar działalności SOW ma charakter gospodarczy, a jego
pierwszoplanowa rola jest forsowana przez stronę chińską, przy niechętnej postawie
Rosji. Bezprecedensowy rozwój Chin w ciągu ostatnich ponad 30 lat wywindował
gospodarkę tego kraju z niebytu na szczyt, na którym zdystansowała takie potęgi, jak
Japonia czy Niemcy i bez kompleksów walczy o światowy prymat z gospodarką
amerykańską. Druga z potęg, Rosja jest w nieporównywalnie gorszej sytuacji, za
sprawą

zaniechania

reform

i

odchodzenia

od

monokulturowego

modelu

gospodarczego opartego na surowcach naturalnych. Dodatkowo na pogorszenie
rosyjskiej sytuacji gospodarczej maja wysokie koszty wojskowych interwencji
(Gruzja, Ukraina, Syria, Kaukaz), przy jednoczesnym utrzymującym się niskim
poziomie cen surowców energetycznych na rynku światowym.
Od 2015 r., czyli od szczytu SOW w Ufie, do grona państw członkowskich
można już zaliczyć Pakistan i Indie. Szczególnie potencjał drugiego z wymienionych
krajów ma kluczowe znaczenie dla wzrostu potencjału całego ugrupowania.
Gospodarka indyjska, choć nadal nie może się równać z chińską, jeśli utrzyma
obecne tempo rozwoju na poziomie 7-7.5%, to w okresie kolejnych 10-15 lat stanie
się o ile nie równoważnym, to przynajmniej ważnym i potężnym partnerem (lub
rywalem) dla Chin. W rezultacie całkowity potencjał gospodarczy SOW co najmniej
zrównoważy skumulowane potencjały USA i UE. Również pod względem broni
konwnecjonalnej, SOW zniweluje znacząco dystans do NATO, utrzymując zarazem
przewagę w zakresie potencjału nuklearnego.
Analizując wewnętrzną sytuację gospodarczą SOW należy zwrócić uwagę,
że choć organizacja miała stać się platformą porozumienia multilateralnego, to
przeważają w kontakty o charakterze bilateralnym. Przyczyny tego zjawiska są
dwojakie. Po pierwsze, wyraźne są dysproporcje w potencjałach gospodarczych
poszczególnych członków, pomijając już nawet Chiny, w obrębie czterech republik
poradzieckich widoczna jest polaryzacja w tym obszarze, której jeden biegun
wyznacza Kazachstan, a drugi Kirgistan i Tadżykistan. Po drugie, wciąż nadzwyczaj
silne są rozdźwięki o charakterze narodowym, które blokują możliwość
porozumienia ponad podziałami. Przykładami są tu konflikty przygraniczne między
Kirgistanem a Uzbekistanem oraz Tadżykistanem, mające zresztą swoje podłoże nie
tylko w sferze etnicznej, ale również gospodarczej (walka o zasoby wodne).
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Odzwierciedleniem niskiej wewnętrznej spójności SOW jest brak
gospodarczych relacji multilateralnych zewnętrznych. Przez cały okres istnienia
SOW nie została wypracowana formuła współpracy choćby z UE, która aktywnie
uczestniczy w rozwoju regionu. Faktem jest, że unijne wsparcie nie jest
proporcjonalne do możliwości finansowych i ma bardzo ograniczony tematycznie
charakter

do

spraw

związanych

z

ochrona

praw

człowieka

i

budową

demokratycznych struktur społecznych i politycznych. Ten obszar, wobec głęboko
zakorzenionych form władzy autorytarnej w republikach, nie spotyka się z
oczywistych względów z przychylnością prezydentów republik. W efekcie w
relacjach gospodarczych dominują stosunki bilateralne państw członkowskich UE i
SOW, które trudno uznać za spoiwo dla ekonomicznego filara SOW.
Pierwsze lata istnienia SOW nie wskazywały na rychły rozwój organizacji,
ani pod względem jej roli regionalnej, ani tym bardziej jako organizmu globalnego.
Od przełomowego przyjęcia Karty na szczycie w 2002 r., praktycznie do 2012 r.,
organizacja pogrążyła się w marazmie, wywołanym kontradyktoryjnością wizji
przyszłej roli SOW przez Chiny i Rosję. Począwszy od 2003 r. tematem przewodnim
pozostawało,

nierealizowane

w

praktyce,

dążenie

do

wzmocnienia

międzynarodowego charakteru SOW. Równolegle Chiny forsowały wzmocnienie
ekonomicznego aspektu współpracy, nakreślonego wstępnie na szczycie w 2003 r.
(zakładającego m.in. swobodę przepływu towarów i usług, kapitału oraz technologii
na obszarze SOW).
Należy jednak zwrócić uwagę na stopniowe poszerzanie zakresu
geograficznego wpływów organizacji. W 2004 r. status obserwatora otrzymała jako
pierwsza Mongolia, a w rok później dołączyły do niej Iran, Pakistan i Indie. Z punktu
widzenia

znaczenia

organizacji

w

wymiarze

globalnym,

nadanie

statusu

obserwatorów Pakistanowi i Indiom było znakomitym posunięciem. Z kolei objęcie
wpływami izolowanego na arenie międzynarodowej Teheranu było jednoznacznym
zamanifestowaniem przez SOW niezależności i braku akceptacji dla decyzji
podejmowanych przez USA i Zachód. W 2006 r. Islamabad oficjalnie złożył akces
członkowski, którego rozpatrzenie zablokowała po raz kolejny sprzeczność
interesów Rosji i Chin.
Podczas ósmego szczytu w 2008 r. ustanowiono nowy status, partnera w
dialogu, który w 2009 r. przyznano Sri Lance i Białorusi. W ten sposób po raz
pierwszy zasięg geograficzny SOW przekroczył granice kontynentu, uzyskując
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przyczółki w Europie i w Afryce. W 2012 r. status ten przyznano też Afganistanowi,
który wobec zbliżającego się terminu zakończenia misji ISAF, stawał się coraz
pilniejszym wyzwaniem dla SOW w zakresie zapewnienia stabilnego rozwoju całego
regionu. Potwierdzeniem tego było włączenie Afganistanu na kolejnym szczycie do
grupy państw-obserwatorów, co pozwalało znacząco zacieśnić i poszerzyć
współpracę między SOW a republiką (m.in. zapewniało pełnoprawny udział w
szczytach).
Pierwszym przełomowym momentem dla pozycji globalnej SOW było
nadanie w 2012 r. statusu partnera w dialogu Turcji, będącej strategicznie ważnym
członkiem NATO. Drugim przełomem było rozpoczęcie po 14. szczycie procedury
akcesyjnej Pakistanu i Indii. Oficjalne ogłoszenie tego faktu nastąpiło na szczycie w
Ufie w 2015 r., na którym też nadano statusy partnerów w dialogu Azerbejdżanowi,
Armenii, Kambodży i Nepalowi. Dodatkowo, rosyjskie naciski skutkowały nadaniem
statusu obserwatora Białorusi.
Wyraźne

zdynamizowanie

działań

SOW

w

obszarze

poszerzania

współpracy ekonomicznej, w zestawieniu z chińskimi inicjatywami regionalnymi
(AIIB) i globalnymi (OBOR) oraz zwiększaniem liczby państw współpracujących z
organizacją (również spoza kontynentu azjatyckiego), świadczy o jej wyjściu z
długoletniego marazmu oraz dojrzewaniu do zaistnienia w globalnej polityce i
ekonomii. Niemniej, SOW jest dopiero na początku tej drogi, której przebycie
wymaga zbudowania relacji z innymi organizacjami funkcjonującymi w przestrzeni
globalnej - NATO, UE i ONZ.
Szczególnie ważną rolę w eksponowaniu ekonomicznego filara organizacji,
odgrywają wspomniane inicjatywy chińskie - AIIB i OBOR. Z jednej strony
odzwierciedlają one pozycję Chin jako pretendenta do roli światowego lidera
gospodarczego, a z drugiej stwarzają szansę na stopniową zmianę postrzegania SOW
przez pryzmat potencjału i zagrożenia militarnego. Oczywiście, zasięg obu
projektów wykracza poza ramy SOW i jej partnerów, ale to właśnie stwarza szansę
dla zaistnienia SOW jako organizacji ważnej i ważkiej w relacjach bilateralnych z
innymi organizacjami i państwami europejskimi. Warto podkreślić, że tak AIIB, jak i
OBOR spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem wśród wielu najbliższych
sojuszników Stanów Zjednoczonych w Azji i w Europie, w tym tak istotnych, jak
Wielka Brytania, Włochy czy Niemcy. Oznacza to, że oba projekty maja szansę stać
się platformami porozumienia ponad podziałami, wynikającymi z organizacyjnych
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przynależności. A to z kolei może być kamieniem węgielnym dla przyszłej
kooperacji między SOW a UE i NATO, na płaszczyźnie gospodarczej i militarnej,
skutecznie ograniczającym destrukcyjną rolę USA.
Podstawowym problemem dla rozwoju współpracy o zasięgu globalnym
między wspomnianymi organizacjami jest postawa Waszyngtonu, nie akceptującego
zmian dokonujących się w układzie sił na świecie. Rosnąca rola Chin w globalnej
gospodarce, której towarzyszy podważanie arbitralności Banku Światowego i
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest nie do zaakceptowania przez USA.
Popularność chińskich projektów wyraźnie rozluźniła więzy między sojusznikami z
NATO i potwierdziła zmierzch porządku unipolarnego.
Aby przeciwdziałać negatywnym dla swojej pozycji skutkom, Waszyngton
rozpoczął ofensywę własnych inicjatyw - międzykontynentalnych porozumień
gospodarczych, których przejawem są skierowane na Azję Transpacyficzne
Partnerstwo (TPP) oraz oferowane UE Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie
Handlu i Inwestycji (TTIP). Tyle tylko, że administracja D. Trumpa zdaje się mieć
nieco inną optykę i podejście do tych spraw - co wprowadza na wszystkie te obszary
nową dynamikę i naturalnie wymaga weryfikacji przez czas.
Popularność organizacji na obszarze Azji oraz wzrost zainteresowania nią w
kręgach BRICS, jest odzwierciedleniem rosnącej niechęci i nieufności wobec
globalnej polityki bezpieczeństwa USA oraz stosowania systemu nakazów i zakazów
realizowanych przez Waszyngton za pośrednictwem pomocy finansowej z Banku
Światowego, MFW i ADB. Rosnący potencjał ekonomiczny SOW, któremu
towarzyszy spory potencjał militarny, stanowią konkurencję dla amerykańskiej
hegemonii w tych obszarach. SOW wizerunkowo zyskuje też na braku jakichkolwiek
powiązań z istniejącym dominującym na świecie układem, którego centralnym
ośrodkiem

jest

Waszyngton.

Na

podstawie

przytoczonych

zmian

można

prognozować, że Azja, poza bliskimi sojusznikami USA, jakimi pozostają Korea
Południowa i Japonia, będzie stopniowo integrować się wokół SOW, promującemu
od początku panazjatycki i niezależny od Zachodu charakter.
Wspomniane nawiązanie relacji gospodarczych i wojskowych z ASEAN,
wspólny szczyt BRICS i SOW w Ufie, wreszcie globalne inicjatywy, jak OBOR i
budowa niezależnego od BŚ i MFW systemu finansowego, w oparciu o AIIB oraz
banki BRICS i projektowany SOW wskazują na powstawanie nowego bieguna
procesów globalnych. Jego punktem centralnym przez pewien czas będzie Pekin, a w
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szerszym formacie Azja Centralna, jako obszar ścierania interesów światowych
mocarstw i SOW, jako organizacją balansującą role NATO i UE (z potencjalnym
zawarciem TTIP). W dłuższej perspektywie, możliwe jest powstanie drugiego,
równorzędnego ośrodka w New Delhi, co pośrednio wzmocni globalną rolę SOW.
Drugim biegunem pozostanie świat zachodni, z dominującą rolą USA jako centrum i
kurczącą się potęgą UE. Kwestią nierozstrzygniętą i trudną do przewidywania jest
prognozowanie charakteru przyszłych relacji między obu biegunami. Sądząc po
dotychczasowych krokach podejmowanych przez Waszyngton wobec Chin, Rosji i
SOW trudno oczekiwać pogodzenia supermocarstwa z koniecznością oddania
znacznej części swoich globalnych wpływów.
Przytoczone w pracy fakty i przeanalizowane wydarzenia pozwalają na
wnioskowanie o słuszności hipotezy badawczej, która zakładała stopniowy wzrost
roli SOW w globalnej polityce i gospodarce. Wzrost ten jest powolny, na co
negatywny wpływ mają coraz bardziej rozbieżne interesy dwóch głównych graczy,
Chin i Rosji. Stwierdzenie to stanowiło podstawę głównej tezy i zostało w pracy
potwierdzone. Rozdźwięk w chińsko-rosyjskich relacjach wynika z jednej strony z
dążenia Kremla do utrzymania wpływów w Azji, a z drugiej uniknięcia gospodarczej
dominacji przez Pekin. Stąd przedstawione w pracy silne akcentowanie przez Rosję
sfery militarno-politycznej i wyraźne hamowanie rozwoju współpracy gospodarczej.
Pomimo oczywistych słabości Rosja wciąż odrywa jedna z kluczowych ról w
globalnej polityce, co jednak nie przekłada się na wzmocnienie pozycji SOW.
Zdecydowanie bardziej obiecującym kierunkiem rozwoju SOW jest sfera
gospodarcza. Chińskie inicjatywy AIIB i OBOR mają szansę stać się przełomowymi
wydarzeniami dla światowej gospodarki, a powiązanie z nimi ekonomicznego filara
SOW stanowi szansę na przekształcenie organizacji z regionalnej w gracza
globalnego o bezprecedensowym potencjale. Należy też wspomnieć, że tworzony
przez Chiny string of pearls, niezbędny do realizacji OBOR, jest realizowany
również poprzez powiązania w ramach SOW, czego przykładami są Pakistan
(państwo członkowskie) czy Sri Lanka (partner w dialogu). Trzeba też zauważyć, że
Indie patrzą na te działania coraz bardziej podejrzliwie, co może być czynnikiem
znaczącym dla kształtu układu strategicznego w Azji w przyszłości.
Drugim obszarem, w którym SOW ma szansę na wyjście z ograniczeń
regionalnych jest zawiązanie współpracy z ASEAN i BRICS, co stanowiło treść
drugiej tezy. Dla obu tych organizacji, o charakterze gospodarczym, SOW może stać
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się komplementarnym partnerem, powiązanym z nimi ekonomicznie, ale również
oferującym usługi z zakresu bezpieczeństwa. Problemem w nawiązaniu bliskiej
współpracy między ASEAN i SOW zdaje się być przede wszystkim negatywne
postrzeganie Chin przez członków ASEAN, którzy obawiają się chińskiej dominacji.
Podstawą do takich obaw są bez wątpienia konflikty o przynależność państwową
położonych na Morzu Południowochińskim Wysp Spratly i Paracelskich oraz
Mielizny

Scarborough,

a

także

Diaoyu/Senkaku

leżących

na

Morzu

Wschodniochińskim.
Z kolei w przypadku rozwijania relacji z BRICS przeszkodą jest kryzys
wewnętrzny, jaki dotknął tę organizację - Brazylia i RPA znalazły się w kryzysie,
rosyjska gospodarka wyraźnie odczuwa brak reform oraz skutki niskich cen
surowców energetycznych na rynku światowym, a dynamika wzrostu Indii, choć
wysoka nie prowadzi do zrównoważenia przewagi ekonomicznej Chin, co jest
odczuwalnie frustrujące dla New Delhi.
Nie udało się natomiast do tej pory wypracować relacji SOW - UE, a
problemy wewnętrzne Unii, brak zintegrowanej polityki zagranicznej oraz
marginalne zaangażowanie w Azji, stanowią główną przeszkodę w nawiązaniu
takich relacji. Nie jest również rozstrzygnięta kwestia relacji SOW z NATO. Sojusz
za sprawą wiodącej roli Stanów Zjednoczonych przyjął rolę globalnego gwaranta
bezpieczeństwa, którą kwestionują Rosja i Chiny. W konsekwencji powołanie do
życia organizacji o charakterze militarnym bez udziału jakiegokolwiek państwa
zachodniego było postrzegane jako ruch wymierzony w ograniczenie roli NATO. W
istocie SOW nie aspiruje, przynajmniej na razie, do roli globalnego kreatora
stabilności i bezpieczeństwa, stojąc przed poważnym wyzwaniem jakim jest
ustabilizowanie sytuacji w Azji Centralnej i przywrócenie równowagi politycznej w
Afganistanie.
Reasumując, potencjał militarny i gospodarczy SOW, zwłaszcza po
przyjęciu Indii i Pakistanu w poczet członków, stawia tę organizację na pozycji
równoprawnego partnera dla Stanów Zjednoczonych, UE i NATO. W zestawieniu z
monumentalnymi projektami chińskimi, zmierzającymi do przebudowy światowego
ładu gospodarczego, czyli OBOR i AIIB organizacja ma szansę na stopniowe
wychodzenie z regionalizmu i zaistnienie jako czynny udziałowiec procesów
globalnych. Faktem jest, że SOW stoi przed poważnym wyzwaniem, jakim jest
integracja wewnętrzna. Wypracowanie wspólnego, akceptowanego przez wszystkich
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członków modelu rozwoju jest niezwykle trudne, ze względu na przedstawione w
pracy rozbieżności, a nawet sprzeczności interesów narodowych. Z drugiej strony
wspólny potencjał członków SOW - gospodarczy, polityczny i militarny będzie
stanowił w niedalekiej przyszłości o kluczowym, globalnym znaczeniu organizacji.
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