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Chiny wkroczy y na drog  modernizacji gospodarczej i otwarcia na wiat dwa-
dzie cia pi  lat temu. W grudniu 1978 r. rozpocz to realizacj  programu reform, 
który mia  na celu popraw  sytuacji gospodarczej w kraju, jak równie  stopnio-
we w czanie Chin w procesy gospodarki wiatowej. Podstawy modernizacji kra-
ju, jakie wyznaczono na trzecim Plenum KC KPCh w tym samym roku, jak rów-
nie  uznanie przez w adze za niezb dne rozwijanie stosunków gospodarczych ze 
wszystkimi krajami niezale nie od ich systemu spo eczno-ekonomicznego umo -
liwi y Chinom rozpocz cie historycznego okresu reform. 

Dzi ki stopniowej realizacji programu transformacji gospodarczej Chiny osi -
gn y ogromne post py, których kontynuacja ma miejsce do dnia dzisiejszego. Szyb-
ki wzrost gospodarczy, który zgodnie z chi skimi danymi statystycznymi dopro-
wadzi  do czterokrotnego zwi kszenia PKB podczas ostatnich 25 lat oraz awansu 
Chin na li cie najszybciej rozwijaj cych si  krajów na wiecie. Zgodnie w chi -
skimi danymi redni wzrost gospodarczy Chin w latach 1979�2000 wyniós  9,5%. 
Wzrost produktu krajowego brutto na mieszka ca wzrós  z 230 dolarów w 1978 r. 
do ponad 1000 dolarów w 2003 r. 

Cho  z perspektywy blisko wier wiecza procesy transformacji gospodarczej 
Chin nale y oceni  pozytywnie to d uga niew tpliwie lista problemów i niepoko-
j cych zjawisk, które b d  istnia y w Chinach jeszcze przed 1978 r., b d  te  po-
wsta y w trakcie realizacji reform gospodarczych i otwierania si  Chin na wiat, 
u wiadamia z o ono  sytuacji tego ogromnego kraju i konieczno  szczegó owej 
analizy ka dego aspektu. 

Podczas obrad chi skiego parlamentu w marcu 2004 r. Premier Wen Jiabao 
w swoim raporcie o pracach rz du wskaza  na niektóre z zagro e  i wyzwa , przed 



którymi stoj  obecnie w adze. Zarówno w tre ci dokumentu, jak równie  podczas 
tegorocznych obrad poruszano ywy od wielu lat temat jakim jest zrównowa ony 
i trwa y rozwój gospodarczy Chin. Kwestia ta dotyczy wi kszo ci z problemów 
obecnego rozwoju kraju. Dotyka ona nierównowagi w korzystaniu z dóbr wzrostu 
gospodarczego przez wszystkich obywateli, a przede wszystkim ró nicy w docho-
dach mieszka ców miast i wsi, w poziomie edukacji, dost pie do opieki socjalnej, 
zdrowotnej i in. Ma zwi zek z niezrównowa onym rozwojem poszczególnych sek-
torów gospodarki, mi dzy innymi zacofaniem niektórych z nich oraz przeinwe-
stowaniem w innych, ale przede wszystkim olbrzymich i rosn cymi stale dyspro-
porcjami w rozwoju gospodarczym pomi dzy poszczególnymi regionami Chin, 
g ównie na linii rozwini ty wschód i biedny zachód (dongqiang xiruo).

 Zgodnie z raportem Premiera Wen Jiabao koordynacja rozwoju gospodarczego 
poszczególnych regionów Chin b dzie jednym z najwa niejszych zada  stoj cym 
przed rz dem w 2004 r. W a ciwa polityka rozwoju zachodnich obszarów b dzie 
�warunkiem zapewnienia zrównowa onego rozwoju gospodarczego ca ego kraju�. 
Premier zapewni , i  w adze przeznacz  na ten cel ju  w bie cym roku a  o 20% 
wi cej rodków ni  w roku ubieg ym. Wed ug opinii chi skich ekspertów wyniki 
reform w zachodnich regionach Chin maj  wr cz �kluczowe znaczenie dla stabi-
lizacji i rozwoju Chin w przysz o ci�1.

 
Wed ug chi skiego podzia u administracyjnego do Zachodnich Chin zalicza 

si  12 prowincji i regionów autonomicznych oraz jedno miasto wydzielone (pro-
wincje: Shanxi, Gansu, Qinghai, Sichuan, Yunnan, Guizhou, regiony autonomicz-
ne: Guangxi, Ningxia, Xinjiang, Tybet, Mongolia Wewn trzna oraz miasto Chon-
gqing). czna powierzchnia ca ego regionu wynosi 6,867 mln km², czyli blisko 
71,5% powierzchni ca ych Chin, a liczba ludno ci 369 mln osób (2003 r.), co sta-
nowi oko o 21,7% populacji kraju2. Z powy szej grupy mo na, stosuj c kryterium 
po o enia geogracznego, wyodr bni  dwie podgrupy: pi ciu prowincji i regionów 
autonomicznych w Chinach Pó nocno-Zachodnich (czasami zaliczana jest równie  
Mongolia Wewn trzna) oraz pi ciu prowincji, regionów autonomicznych w Chi-
nach Po udniowo-Zachodnich (razem z regionem autonomicznym Guangxi oraz 
miastem Chongqing)3.

1 �Renmin Ribao�, 30.08.2004.
2 Chi ski Rocznik Statystyczny za 2004 r.
3 Zhao Changqing, Zhongya Wuguo Yu Zhongguo Xibu Dakaifa Guanxi Yanjiu [Badania nad po-

wi zaniami wielkiego otwarcia Chin Zachodnich z pi cioma pa stwami Azji Centralnej], Instytut 
Bada  nad Rosj , Europ  Wschodni  i Azj  Centraln  przy Chi skiej Akademii Nauk Spo ecznych, 
Beijing, 2004, s. 8. 



 Zgodnie z teori  konstruktora chi skich reform, Deng Xiaopinga na pocz tku 
realizacji programów gospodarczych rz d mia  za zadanie po o y  szczególny na-
cisk na rozwój regionów wschodnich, szczególnie w pasie nadmorskim kraju. Za-
danie to uznano za pierwszoplanowe. Drugim celem mia o by  skierowanie uwagi 
na ogromny interior Chin oraz jedne z najubo szych regionów kraju, do których 
bez w tpienia nale  obszary zachodnie oraz pó nocno-zachodnie. Wed ug miej-
scowych ocen Chiny znajduj  si  obecnie pomi dzy realizacj  pierwszego i dru-
giego zadania4.

Rozwój regionów zachodnich kraju jest obecnie jednym z najwa niejszych prio-
rytetów rz du chi skiego. G ównym celem realizacji programów reform jest w -
czenie obszarów do ca o ciowego rozwoju gospodarczego kraju. Zadanie to ma 
na celu wyeliminowanie istniej cych obecnie niebezpiecznych ró nic w rozwoju 
gospodarczym i spo ecznym Chin. Wzrastaj ce stale dysproporcje w rozwoju spo-
eczno-gospodarczym mi dzy wschodnimi i zachodnimi regionami by y powodem 

rozpocz cia d ugookresowej rz dowej strategii �wielkiego otwarcia zachodnich 
regionów� (xibu dakaifa) og oszonej przez chi skie w adze w czerwcu 1999 r. Jej 
podstawowe za o enia dotycz :

� konieczno ci skuteczniejszej budowy w regionach zachodnich tzw. �kom-
pletnego wzgl dnie zamo nego spo ecze stwa� (quanmian xiaokang shehui) 
jako cz ci strategii ca o ciowego rozwoju kraju, ze szczególnym uwzgl d-
nieniem terenów wiejskich. Zarówno pod wzgl dem poziomu rozwoju gospo-
darczego, spo ecznego, rozwoju infrastruktury, kwestii dotycz cych ochro-
ny rodowiska, jak równie  poziomu ycia mieszka ców, edukacji, opieki 
socjalnej i medycznej regiony zachodnie Chin zaliczane s  do najbardziej 
zacofanych w ca ym kraju. Utrzymanie dotychczasowych ró nic w rozwoju 
regionalnym kraju na linii rozwini ty wschód � biedny zachód postrzegane 
jest jako powa ne i trudne do przewidzenia w skutkach niebezpiecze stwo 
pora ki realizacji reform gospodarczych.

� konieczno ci budowy zjednoczonych gospodarczo Chin. Sukcesy gospo-
darcze osi gane przez regiony wschodnie, g ównie w pasie nadbrze nym 
kraju powinny zosta  powi zane z rozwojem regionów zachodnich. Strate-
gia ta ma na celu wykorzystanie bogatych w surowce prowincji centralnych 
i zachodnich, nie maj cych dost pu do portów morskich celem wyrównania 
ró nic rozwojowych. Rozwi zanie problemu widzi si  w realizacji wysoko 
nak adowych projektów inwestycyjnych, a ogromne rodki inwestycyjne 
przeznaczane b d  przede wszystkim na budow  infrastruktury transporto-
wej i budowlanej. 

� konieczno ci wzmocnienia tzw. �zjednoczenia narodowego Chin� (minzu 
tuanjie), co oznacza d enie do pokojowego wspó istnienia wszystkich za-

4 Ibidem, s. 15. 



mieszkuj cych region mniejszo ci narodowych wraz z podnoszeniem pozio-
mu ich ycia, równego dost pu do edukacji i in. Zgodnie z cz st  prezento-
wan  opini  najwa niejszym problemem w regionach zachodnich kraju nie 
jest ró norodno  etniczna ale niedostateczny rozwój spo eczno-gospodar-
czy oraz niski standard ycia mieszka ców, co prowadzi cz sto do wyst -
powania lokalnych koniktów. 

� konieczno ci zapewnienia bezpiecze stwa i stabilizacji w regionach przy-
granicznych. Dotyczy to szczególnie prowincji w Zachodnich Chinach gra-
nicz cych z pa stwami Azji Centralnej, szczególnie nara onych na wp ywy 
ugrupowa  skrajnych ekstremistów islamskich, terrorystów, grup separaty-
stycznych itp. 

Zgodnie z opiniami chi skich specjalistów powy sze za o enia s  w swojej 
skali ogromne, a zadania trudne i roz o one na szereg lat, a nawet kilka pokole . 
Wed ug ocen ekspertów z Chi skiej Akademii Nauk Spo ecznych program reform 
w Zachodnich Chinach mo na podzieli  na trzy g ówne etapy: krótkookresowy do 
2010 r., rednio i d ugookresowy do 2030 r. oraz d ugookresowy do 2050 r.5

Prognozy rz dowe uwzgl dniaj c powy sze trzy okresy podaj , e podczas 
pierwszych dziesi ciu lat nale y skoncentrowa  si  przede wszystkim na budo-
wie infrastruktury w regionie, kwestiach zwi zanych z ochron  rodowiska, sytu-
acji w sektorze rolnictwa, restrukturyzacji gospodarki, rozwoju niektórych ga zi 
przemys u, reformy w dziedzinie wprowadzania nowych technologii oraz eduka-
cji. W okresie 2010 � 2030 r. oraz pó niejszym nale y doprowadzi  do podwoje-
nia wyników realizowanych dotychczas reform, aby uzyska  poziom odpowiedni 
dla krajów rednio rozwini tych6. 

Priorytetem rz du chi skiego jest poszukiwanie inwestorów zagranicznych zain-
teresowanych podj ciem dzia alno ci w regionach zachodnich w sektorach: wydo-
bywczym, rolniczym (nasiennictwo, przetwórstwo spo ywcze) i us ugowym. Rz d 
poszukuje zagranicznych róde  nansowania dla kilkuset powa nych projektów 
inwestycyjnych w regionie i zaanga owania w nie inwestorów zagranicznych. In-
westorzy, którzy zainteresowani b d  w szczególno ci sektorem energetycznym, 
transportowym, ochrony rodowiska oraz rozwojem infrastruktury miejskiej (za-
pewnienie róde  energii, infrastruktura kolejowa, drogowa, lotnictwo, oczyszczal-
nie cieków) b d  mieli zagwarantowane mo liwo ci �rozszerzenia w przysz o ci 

5 Zhao Gongqing, Zhongguo Jingji Xijin [Chi ska gospodarka w kierunku zachodnim], Wydaw-
nictwo Dokumentów Spo eczno-Naukowych, 2001, s. 26. 

6 Zgodnie z opini  Dyrektora Instytutu Planowania i Rozwoju Regionalnego przy Pa stwowej 
Komisji Reform i Rozwoju, Du Pinga, realizacja programu rozwoju Zachodnich Chin powinna �prze-
biega  d ugofalowo w oparciu o szczegó owo przygotowan  strategi  dzia ania�. 



zakresu swojej dzia alno ci�, jak równie  �korzystania z preferencyjnych stawek 
podatkowych, atrakcyjnych warunków dzier awy gruntu� i in.7

Mimo szybkiego rozwoju gospodarczego Zachodnich i Pó nocno-Zachodnich 
Chin dysproporcje jakie istniej  mi dzy regionami wschodnimi i zachodnimi kra-
ju s  nadal bardzo du e. W latach 1990 � 1999 wzrost PKB w ca ych Chinach wy-
niós  rednio 11%, przy czym w regionach wschodnich 14%, a w zachodnich 10%. 
Warto  PKB Zachodnich Chin wynosi a w 2003 r. jedynie 16,9% PKB ca ego kra-
ju8. Coroczny wzrost PKB w regionie wynosi  od 2000 r. 8,5%, 8,7%, 9,9% i 11,2%. 
W pierwszej po owie 2004 r. warto  PKB na tych obszarach wynios a 9,6%, a PKB 
jedynie oko o 40% warto ci PKB Chin Wschodnich. Zgodnie z chi skimi danymi 
PKB na jednego mieszka ca wzros o w Zachodnich Chinach z 489 dolarów w 1998 r. 
do 663 dolarów w 2002 r., przy czym w tym samym czasie we wschodnich regionach 
kraju wska nik ten wzrós  o 41% z 1212 dolarów do 1704 dolarów. Warto  zakon-
traktowanych inwestycji zagranicznych w Zachodnich Chinach wynios a w 2003 r. 
jedynie 4,6% warto ci inwestycji zagranicznych w ca ym kraju. Podczas ostatnich 
trzech lat w adze chi skie przeznaczy y cznie oko o 31 mld dolarów na rozwój za-
chodnich regionów, z czego blisko 24 mld dolarów zosta o zainwestowanych w roz-
wój infrastruktury, 6 mld dolarów na ochron  rodowiska naturalnego, a ponad 1,2 mld 
dolarów na rozwój spo eczny9.

Wa nym czynnikiem decyduj cym o zacofaniu tych regionów jest s aby stan 
rozwoju infrastruktury, g ównie transportowej. Sytuacja ta jest gorsza nawet od 
tych chi skich prowincji, które nie maj c bezpo redniego dost pu do morza po-
siadaj  wysokiej jako ci szlaki komunikacyjne cz ce je z portami morskimi (np. 
Jiangxi, Hubei, Hunan)10. Zgodnie z chi skimi danymi w nast pnych dziesi ciu la-
tach planuje si  wybudowanie 35 tys. km nowych dróg w regionach zachodnich, 
w czaj c w to projekty budowy autostrady cz cej Sichuan i Guangxi, jak te  

7 Wed ug informacji z Chi skiego Ministerstwa Handlu oraz Pa stwowej Komisji Reform i Roz-
woju z sierpnia 2004 r. podczas ostatnich czterech lat w adze centralne wprowadzi y blisko 100 pre-
ferencyjnych regulacji prawnych maj cych na celu zach cenia inwestorów krajowych i zagranicz-
nych do podejmowania dzia alno ci w regionach zachodnich. Od 1 wrze nia 2004 rmy zagraniczne 
maj  mo liwo  dost pu do zaktualizowanego, nowego spisu projektów inwestycyjnych w zachod-
nich i centralnych Chinach otwartych dla inwestycji zagranicznych. 

8 Chi ski Rocznik Statystyczny za 2004 r., s. 39. 
9 Wed ug informacji Zast pcy Dyrektora Biura ds. Rozwoju Zachodnich Regionów przy Radzie 

Pa stwowej ChRL, Li Zhibina, z sierpnia 2004 r.
10 W grupie prowincji i regionów zaliczanych do tzw. Chin Zachodnich jedynie region Autono-

miczny Guangxi posiada dost p do morza.



4000 km linii kolejowych. Zgodnie z miejscowymi danymi na budow  dróg tyl-
ko w Xinjiangu przeznaczono w 2004 r. 1,7 mld dolarów, czyli o 500 mln wi cej 
ni  w roku ubieg ym11.

Do najwa niejszych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach 
rozwoju regionów zachodnich nale y budowa szlaków przesy u surowców ener-
getycznych (projekt przesy u gazu oraz dostarczania energii elektrycznej z zacho-
du na wschód, z Xinjiangu przez prowincj  Shaanxi do Szanghaju, który ocjalnie 
zosta  otwarty 1 pa dziernika 2004 r.12), budowa lotnisk, realizacja projektów iry-
gacyjnych, energetycznych, komunikacyjnych, budowa infrastruktury miast i in. 
Tylko w latach 2000 � 2002 rozpocz to 36 wa nych projektów inwestycyjnych, 
na które z bud etu centralnego przeznaczono rodki w wysoko ci ponad 73 mld 
dolarów13. S abo rozwini ta infrastruktura jest niew tpliwie problemem powolne-
go rozwoju gospodarczego w Zachodnich Chinach. Dotyczy to przede wszystkim 
problemów z dystrybucj  wody, pr du, niskim rozwojem komunikacji i informa-
tyzacji itp. W ka dym wy ej wymienionym aspekcie regiony zachodnie odbiegaj  
od rozwoju obszarów wschodnich. Daleko w tyle pozostaje w regionie Chin Pó -
nocno-Zachodnich rozwój sektora transportowego i informacyjnego. 

Zgodnie z miejscowymi opiniami skuteczno  realizacji trzech faz reform w ca-
ych Zachodnich Chinach b dzie uzale niona zarówno od czynników wewn trz-

nych jak i zewn trznych. Czynniki wewn trzne to: niekorzystne po o enie oraz wa-
runki geograczne, niski poziom rozwoju miast, problemy w ochronie rodowiska 
naturalnego, kwestie zwi zane z bezpiecze stwem, w tym dzia alno  organiza-
cji separatystycznych, ugrupowa  terrorystycznych i in. Na czynniki zewn trzne 
sk ada si  rozwój sytuacji mi dzynarodowej, jak równie  sytuacji w bezpo red-
nim s siedztwie Chin Zachodnich � w poszczególnych pa stwach Azji Central-
nej oraz w Rosji14. 

Znaczna odleg o  od portów morskich, trudne warunki klimatyczne, ró norod-
ne ukszta towanie terenu maj  bezpo redni wp yw na rozwój gospodarczy zachod-
nich regionów kraju. Mimo bogatych z ó  surowców naturalnych warto  inwesty-
cji zagranicznych w regionie odbiega od redniej w kraju. ród a chi skie podaj , 
e w ród wyst puj cych w Chinach oko o 170 surowców naturalnych w regionach 

11 W latach 2001�2003 w Xinjiangu w adze zainwestowa y 2,42 mld dolarów w budow  dróg pu-
blicznych. Najwa niejszym projektem jest budowa trasy kolejowej z Qinghaiu do Tybetu.

12 Projekt zosta  rozpocz ty przez chi sk  korporacj  PetroChina w lipcu 2002 r. i kosztowa  po-
nad 16,9 mld dolarów. Zgodnie z szacunkowymi danymi licz ca prawie 4200 km linia b dzie wy-
korzystana do przesy u 18 mld m³ gazu ziemnego rocznie przez nast pnych 30 lat. Zgodnie z chi -
skimi danymi z o a gazu ziemnego w regionie Tarimu (Xinjiang) szacowane s  na 658 mld m³. 
Budowa linii przesy owej nie tylko b dzie korzystna dla zaspokojenia rosn cych potrzeb energe-
tycznych kraju, ale równie  pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój innych ga zi przemys owych. 
�Renmin Ribao� 29.08.2004. 

13 Zgodnie z raportem o pracach rz du premiera ChRL Zhu Rongji z 2003 r.
14 Zhao Changqing � , s. 25�37.



zachodnich wyst puje a  13815. Problemem jest jednak niewystarczaj ca ilo  su-
rowców energetycznych (na jednego mieszka ca). Dotyczy to g ównie z ó  ropy 
naftowej, której zasoby w Chinach s  szacowane na oko o 2,488 mld ton (w Za-
chodnich Chinach 560 mln ton)16. Dane Chi skiej Akademii Nauk Spo ecznych 
wskazuj , i  w zwi zku z szybkim rozwojem gospodarczym Chin oraz rosn cy-
mi potrzebami wewn trznymi Chinom w d ugiej perspektywie okresowej trudno 
b dzie zaspokoi  rynek tylko w oparciu o wykorzystanie w asnych zasobów. Do-
tyczy to grupy a  45 surowców, których zasoby stopniowo malej . Z kolei zapo-
trzebowanie na niektóre surowce mo e wkrótce gwa towanie rosn . B d  tym sa-
mym ros y naciski w sektorze wydobywczym w regionach zachodnich dotycz ce 
przeprowadzenia gruntownej jego reformy17. 

W regionach zachodnich wyst puj  powa ne problemy zwi zane ze stanem 
rodowiska naturalnego. Nale  do nich g ównie zjawiska pustynnienia obsza-

rów wiejskich, powa ne braki wody, erozja gleby i in. Wed ug informacji z biu-
ra le nictwa Xinjiangu, obszary pusty  w regionie zwi kszaj  si  corocznie o 440 
km²18. Inn  kwesti , wp ywaj c  na wyniki reform, jest szybki i s abo kontrolo-
wany wzrost liczby ludno ci na tych terenach. Wska nik wzrostu liczby obywa-
teli w Chinach Zachodnich przekracza redni  krajow , co przek ada si  na niski 
w porównaniu z innymi regionami poziom wzrostu PKB na jednego mieszka ca 
i wyra nie gorsz  sytuacj  spo eczn . A  w siedmiu prowincjach i regionach po-
ziom analfabetyzmu w ród doros ych jest wy szy od redniej w ca ym kraju. Naj-
gorsza sytuacja jest w Tybecie � 45,95% i prowincji Qinghai � 56,35%. Powa nym 
problemem jest ponadto migracja ludno ci z ubogich terenów w kierunku wschod-
nim w poszukiwaniu zatrudnienia19. 

 Chi scy eksperci obawiaj  si , i  ewentualne pogorszenie si  sytuacji mi dzy-
narodowej, bezpo rednio anga uj c Chiny, mog oby gwa towanie spowolni  tempo 
reform realizowanych w zachodnich regionach kraju. Wed ug miejscowych ocen 
obecna sytuacja mi dzynarodowa okre lana jest jako �stosunkowo stabilna� i nie 
zagra a dalszej realizacji programów reform. Z drugiej jednak strony zwi kszaj cy 
si  udzia  w Chinach w procesach globalizacyjnych, w tym przede wszystkim na 
kontynencie azjatyckim. zwi ksza zale no  regionów zachodnich od prowadzonej 

15 W ród najwa niejszych surowców naturalnych wyst puj cych w Chinach Zachodnich mo na 
wyró ni : chrom, elazo, nikiel, cynk, mied , aluminium, o ów, fosfor, srebro i z oto. 

16 Guan Fengjun, Xibu Guotu [Terytoria Zachodnie], Wydawnictwo Pedagogiczne, Guangxi, 
2000, s. 92. 

17 Li Shantong, Xibu Da Kaifa Yu Diqu Xiediao Fazhan [Wielkie otwarcie Chin Zachodnich 
i zrównowa ony rozwój regionalny], Wydawnictwo Handlowe, 2003, s. 38.

18 Obecnie czna powierzchnia pusty  w Xinjiangu wynosi 795 900 km², czyli blisko 47,7% tery-
torium regionu. Od 2000 r. zalesiono blisko 1,43 mln ha. Stopie  zalesienia wzrós  z 1,92% w 2001 r. 
do 2,1% obecnie. 

19 Chi ski Rocznik Statystyczny za 2004. Zgodnie z miejscowymi statystykami w Chinach prze-
mieszcza si  stale w poszukiwaniu pracy blisko oko o 140 mln obywateli. 



przez w adze zagranicznej polityki gospodarczej. W przypadku zachodnich regio-
nów dotyczy to g ównie stosunków gospodarczo-handlowych Chin z krajami Azji 
Centralnej, jak równie  z Rosj . Powa nym problemem w niektórych cz ciach 
regionów jest sytuacja bezpiecze stwa. Zjawiska separatyzmu ujgurskiego, niele-
galna imigracja, handel broni  to tylko niektóre problemy, które powa nie zagra-
aj  realizacji programu rozwoju spo eczno-gospodarczego w regionie.

 

Zgodnie z chi skim podzia em do Chin Pó nocno-Zachodnich zalicza si  pi  
prowincji i regionów autonomicznych (oraz Mongoli  Wewn trzn ), których 

czna powierzchnia wynosi 4,22 mln km². Wed ug chi skich statystyk w 2001 r. 
ogólna liczba mieszka ców w regionie wynosi a 117,2 mln obywateli. Najnow-
sze dane statystyczne dotycz ce regionu Chin Pó nocno-Zachodnich przedstawia 
poni sza tabela.

Prowincja/Region 
Autonomiczny

Powierzchnia
w tys. km2

Liczba 
ludno ci
w mln

GDP
w mld

yuanów

Roczny przyrost
liczby ludno ci

w %

Obroty w
handlu zagr.
w mln USD

Xinjiang 1600,0 19,34 187,761 10,78 4769,86
Ningxia 66,4 5,80 38,534 10,95 653,23
Shaanxi 205,0 36,90 239,858 4,29 2782,62
Qinghai 720,0 5,34 39,021 10,85 339,14
Gansu 450,0 26,03 130,460 6,12 1327,14
Mongolia Wew. 1180,0 23,80 215,041 3,07 2829,02

Wg Chi skiego Rocznika Statystycznego 2004, Chi skie Wydawnictwo Statystyczne, Beijing 
2004

Obszarem, który zajmuje szczególne miejsce w rozwoju Zachodnich Chin jest 
Ujgurski Region Autonomiczny Xinjiang. Cho  zajmuje on blisko 17% terytorium 
Chin, zamieszkuje go jedynie 1,5% populacji ca ego kraju. W 2003 r. PKB Xinjian-
gu wynios o 22,65 mld dolarów, co stanowi o o 10,8% wi cej w stosunku do roku 
poprzedniego. PKB na jednego mieszka ca wynios o 1171 dolarów, czyli wi cej 
ni  rednia w kraju (1090 dolarów). Zgodnie z miejscowymi danymi przedsi bior-
stwa prowadz ce dzia alno  w Xinjiangu pochodz  z ponad 30 krajów. Liczba tu-
rystów krajowych (w czaj c Hongkong i Tajwan) zwi ksza si  rokrocznie o 10 
mln, a liczba turystów zagranicznych która odwiedzi a region w 2003 r. wynios a 
250 tys. osób. Blisko 70% mieszka ców Xinjiangu zamieszkuje obszary wiejskie. 
Poza przemys em wydobywczym wa ne miejsce zajmuje hodowla byd a, sadow-



nictwo i le nictwo. W 2003 r. zebrano blisko 1,6 mln ton bawe ny, blisko 1/3 cz-
nych zbiorów w ca ym kraju20. 

Zarówno pod wzgl dem wielko ci terytorium, jak równie  liczby mieszka -
ców Chiny Pó nocno-Zachodnie wyprzedzaj  cznie wszystkich pi  pa stw Azji 
Centralnej: Kazachstan, Kirgistan, Tad ykistan, Uzbekistan i Turkmenistan. Liczba 
mieszka ców jest prawie dwukrotnie wi ksza. Podobna jest struktura gospodarki, 
jak podobne zasoby surowców naturalnych. Chiny Pó nocno-Zachodnie granicz  
z pa stwami Azji Centralnej na cznej d ugo ci blisko 3300 km. Oprócz kontak-
tów gospodarczych i handlowych cz  je z niektórymi pa stwami w regionie sil-
ne kontakty historyczne, etniczne, religijne, kulturowe i in. 

Pocz tki obecno ci chi skiej w Azji Centralnej s  datowane na ponad 2000 lat 
wstecz, na czasy dynastii Han. Kontaktom z regionem s u y  Jedwabny Szlak, który 
stanowi  przez setki lat jedn  z najwa niejszych dróg komunikacyjno-handlowych 

cz cych pa stwa Dalekiego Wschodu przez Azj  Centraln  z Europ . Za czasów 
dynastii Tang (581 � 902 r. n.e.) Chiny rozszerzy y swoje wp ywy w regionie, któ-
re zgodnie z zapisami w miejscowych kronikach si ga y a  Kabulu i Kaszmiru. Pó -
niejsza obecno  chi ska w Azji Centralnej zmniejszy a si , a  do czasów dynastii 
Qing (1688 � 1911), kiedy to powrócono do polityki ekspansji w kierunku zachodnim. 
W 1757 r. Chiny cesarskie podbi y obszary dzisiejszego Xinjiangu. Szczególnie burz-
liwe czasy przypad y w regionie na lata 1795�1911. Zgodnie z chi skimi kronikami 
dosz o w tym okresie do ponad dwudziestu wi kszych lokalnych powsta  i koniktów 
zbrojnych. Pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX w. na obecnych terenach 
zachodnich i pó nocno-zachodnich Chin wielokrotnie dochodzi o do prób si  mi dzy 
ekspansjonizmem rosyjskim, a potem radzieckim, oraz chi skim. Sytuacja politycz-
na w tym czasie zmienia a si  bardzo dynamicznie, o czym mo e wiadczy  fakt, i  
w okresie wojen domowych w Chinach na terenie obecnego Xinjiangu utworzone zo-
sta o nawet niepodleg e pa stwo � Republika Wschodniego Turkiestanu. Sytuacja na 
tych terenach w drugiej po owie XX w. uzale niona by a g ównie od stosunków mi -
dzy Chinami a Zwi zkiem Radzieckim. Materia y chi skie podaj , i  w najgorszym 
ich okresie, tj. od pocz tku lat 60. do pocz tku lat 70. w regionie dochodzi o nawet 
do lokalnych koniktów zbrojnych mi dzy wojskami obu stron21. 

20 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Gubernatora Xinjiangu, Ismaila Tiliwaldi w wy-
wiadzie dla �Beijing Review� z marca 2004.

21 Xue Qundu, Xing Guangcheng, Zhongguo Yu Zhongya [Chiny i Azja Centralna], Wydawnic-
two Dokumentów Spo eczno-Naukowych, 1999, s. 18�30.



Od czasu rozpadu Zwi zku Radzieckiego i zmiany uk adu geopolitycznego 
w regionie Chiny rozpocz y nowy etap w polityce zagranicznej wobec Azji Cen-
tralnej. Pocz tkowo, zaskoczony szybkimi zmianami, Pekin nie potra  jasno sfor-
mu owa  swojej polityki wobec nowopowsta ych pa stw. Wkrótce jednak zawar  
ze wszystkimi by ymi republikami radzieckimi umowy o wspó pracy gospodar-
czej i handlowej, cznie z propozycjami udzielenia im pomocy rozwojowej. Akty-
wizacja polityki chi skiej wobec regionu mia a miejsce w po owie lat 90. W adze 
w Pekinie zacz y wówczas powa nie poszukiwa  mo liwo ci rozwoju kontak-
tów, g ównie w dziedzinie politycznej i gospodarczej, z pa stwami w regionie. 
Jednym z dowodów na to by a inicjatywa, z któr  wyst pi y w 1996 r. dotycz ca 
utworzenia nieformalnej grupy 5 pa stw, tzw. Szanghajskiej Pi tki, powi kszonej 
pó niej do 6 krajów, a w czerwcu 2001 r. przekszta conej w Szanghajsk  Organi-
zacj  Wspó pracy (SOW)22. 

Od wydarze  z 11 wrze nia 2001 r., których konsekwencj  by a ingerencja 
wojskowa USA w Afganistanie w sytuacji geopolitycznej w regionie zapanowa-
a � zgodnie z chi skimi opiniami �nowa równowaga�23. Chiny zintensykowa-
y swoj  polityk  w stosunkach dwustronnych z krajami w regionie, jak równie  

zacz y podejmowa  coraz bardziej aktywne dzia ania na forum SOW. Organiza-
cja, która zgodnie z chi skimi ocenami sta a si  �wa n  si  pokoju, stabilno ci 
i rozwoju w regionie, a nawet na ca ym wiecie�24, wkroczy a w etap poszukiwa-
nia mo liwo ci rozwoju w innych kierunkach, zwracaj c mi dzy innymi uwag  
na wspó prac  gospodarcz . 

Chiny rozpocz y aktywn  polityk  gospodarcz  w Azji Centralnej dopiero 
w po owie lat 90., a obecno  chi ska w regionie sta a si  jednym z priorytetów 
polityki zagranicznej Pekinu. Pragmatyczne traktowanie stosunków polega g ów-
nie na takim podej ciu do wspó pracy, aby przy wykorzystaniu korzystnych wa-
runków politycznych d y  do stopniowego zwi kszania powi za  gospodarczych 
z pa stwami regionu. 

Chiny postrzegaj  Azj  Centraln  jako wa ny potencjalny rynek dla chi skie-
go eksportu, szczególnie z ubo szych regionów Zachodnich Chin, w perspektywie 
rednio i d ugookresowej. Zgodnie z chi skimi statystykami w 2003 r. obroty han-

dlowe Chin z regionem Azji Centralnej wynios y ponad 4 mld dolarów, czyli pra-

22 Cz onkami SOW s  oprócz Chin i Rosji: Kazachstan, Kirgistan, Tad ykistan i Uzbekistan. Sze-
rzej na temat SOW zob. P. Milewski, Polityka ChRL w Azji Centralnej i udzia  Chin w Szanghajskiej 
Organizacji Wspó pracy, �Azja-Pacyk�, 2003, t. 6, s. 119�134.

23 �Renmin Ribao�, 26.07.2002.
24 Wypowied  przewodnicz cego ChRL, Hu Jintao z okazji otwarcia Sekretariatu SOW w Pe-

kinie w styczniu 2004 r. 



wie osiem razy wi cej ni  w 1992 r.25. Eksport chi ski do pa stw regionu nie jest 
du y i wynosi jedynie oko o 0,31% ca kowitej warto ci eksportu Chin. 

Od pocz tku lat 90. pa stwa Azji Centralnej zacz y by  postrzegane przez 
Chiny w kontek cie mo liwo ci d ugofalowych dostaw surowców energetycz-
nych, potrzebnych Chinom w rozwoju gospodarczym. Pojawiaj ce si  perspekty-
wy rozwoju stosunków gospodarczo-handlowych z poszczególnymi krajami zacz -
to widzie  równie  w kontek cie potrzeb w realizacji programu rozwoju ubogich 
i zacofanych regionów zachodnich. Szczególn  rol  w stosunkach gospodarczo-
-handlowych Chin w regionie odgrywaj  trzy, bezpo rednio granicz ce z China-
mi, pa stwa Azji Centralnej: Kazachstan, Kirgizja i Tad ykistan. 

Obroty handlowe
(w mln USD)

Chi ski eksport
(w mln USD)

Chi ski import
(w mln USD)

Dynamika 
wzrostu (w %)

Kazachstan 3286,4 1565,6 172,08 68,1
Kirgizja 314,3 245,1 69,2 55,7
Tad ykistan 38,8 20,8 18,0 213,4

Wed ug danych statystycznych G ównego Urz du Celnego ChRL za 2003 r.

 
Niew tpliwym liderem w stosunkach gospodarczych z Chinami z pa stwami 

Azji Centralnej bezpo rednio granicz cym z Chinami Pó nocno-Zachodnimi jest 
Kazachstan. Chiny wi  najwi ksze nadzieje z tym krajem w zakresie wspó pra-
cy w sektorze paliwowym i wydobywczym. Wspó praca w zakresie handlu i trans-
portu surowców naturalnych rozwija si  w ostatnich latach bardzo dynamicznie. 

wiadczy o tym mi dzy innymi rozpocz ty pod koniec wrze nia 2004 r. projekt 
budowy pierwszej z trzech nitek ruroci gu o d ugo ci 1240 km z Atasu w pó noc-
no-zachodnim Kazachstanie do przygranicznej miejscowo ci Alashankou w Xin-
jiangu26. Zako czenie projektu przewidziano na 2005 r. Linia ta, uznana za najwa -
niejszy zagraniczny projekt przesy owy Chin, b dzie s u y a do transportu blisko 
10 mln ton ropy rocznie. Ostateczny projekt zostanie zako czony najprawdopo-
dobniej w 2011 r., a jego koszty wynios  prawie 3 mld dolarów. W zachodniej 
cz ci zostanie po czony z nitk  Atyrau-Kenkiyak, we wschodniej za  � z nitk  
przesy u ropy z zachodnich do wschodnich regionów Chin. Chi sko-kazachski ro-
poci g b dzie mia  czn  d ugo  ponad 3000 km, przez który ma by  przesy ana 
ilo  oko o 20 mln ton ropy rocznie z regionów Morza Kaspijskiego do Zachod-
nich Chin. Obie strony zapewniaj , i  z projektu, nad którym negocjacje trwa y od 
1997 r. korzy ci b d  wzajemne. Kazachstan poszukuje nowych rynków zbytu dla 
swoich surowców, Chiny za  d  do dywersykacji ich dostaw w celu zapewnie-

25 Wed ug chi skich danych a  80-85% produktów u ywanych w gospodarstwach domowych 
w Azji Centralnej pochodzi z Chin. �Zhongguo Qingnianbao�, 22.09.2004. 

26 Udzia  w realizacji projektu bierze ze strony chi skiej China National Petroleum Corp (CNPC), 
z kazachskiej za  KazMunaiGaz.



nia bezpiecze stwa energetycznego, w tym paliwowego oraz zaspokojenia potrzeb 
wewn trznych w zwi zku z szybkim rozwojem gospodarczym27. 

Kolejnym wa nym obszarem wspó pracy mi dzy Kazachstanem a Chinami 
jest mo liwo  budowy wspólnej linii przesy owej gazu ziemnego. Linia mia aby 
zosta  po czona ze wschodniej strony z nitk  z regionu Tarimu w Xinjiangu do 
Szanghaju. Zachodnia cz  mia aby przebiega  od Morza Kaspijskiego w kierun-
ku granicy z Chinami. PetroChina jako jedna z najwi kszych korporacji w sektorze 
energetycznym planuje podj  wspó prac  z partnerem kazachskim. Obecnie trwa-
j  rozmowy dotycz ce szczegó ów projektu. Opinie chi skie wskazuj  jednak na 
niebezpiecze stwo jakim mo e by  rosn ca konkurencja, g ównie ze strony USA 
i Rosji, zainteresowanych z o ami gazu i ropy w regionie Morza Kaspijskiego28.

Podczas pierwszej od dziesi ciu lat wizyty chi skiego premiera w Kirgizji we 
wrze niu 2004 r. obie strony podpisa y specjalny dokument nakre laj cy najwa -
niejsze obszary wspó pracy na nast pne dziesi  lat. Stosunki gospodarczo-handlo-
we uznane zosta y za priorytetowe. Do najwa niejszych dziedzin wspó pracy na-
le : transport, energetyka, telekomunikacja, przetwórstwo spo ywcze, lotnictwo 
i przemys  tekstylny. Jak podaj  chi skie ród a obie strony uzgodni y mo liwo  
�wi kszego udzia u� chi skich przedsi biorstw w sektorze wydobywczym, energe-
tycznym i paliwowym Kirgizji. Ustalono, i  oba kraje b d  d y y do usprawnie-
nia po cze  kolejowych oraz drogowych oraz ruchu osobowego. Kirgizja, z któr  
Chiny granicz  na cznej d ugo ci blisko 1000 km, jest wa nym partnerem w Azji 
Centralnej. W adze chi skie aktywnie zach caj  krajowych przedsi biorców do 
inwestowania w Kirgizji. Jak dot d udzieli y Kirgizji kilku kredytów na budow  
chi sko-kirgiskich zak adów produkcyjnych na terytorium Kirgizji (wytwórnie pa-
pieru, piwiarnie, zak ady przetwórstwa spo ywczego i in.). Strona chi ska udzie-
li a ponadto kilkakrotnie Kirgizji bezzwrotnej po yczki na budow  dróg, ochron  
granic, wyposa enie dla policji itp. czna warto  inwestycji chi skich w Kirgi-
zji szacowana jest na oko o 15 mln dolarów29. 

Tad ykistan, z którym Chiny posiadaj  granic  d ugo ci 434 km jest przede 
wszystkim biorc  pomocy rozwojowej, szacowanej na ok. 3 mln dolarów. Chiny 
udzielaj  ponadto pomocy w zakresie ochrony granic oraz k ad  nacisk na rozwija-
nie wspó pracy wojskowej. Prowadzona jest polityka zach cania chi skich przed-

27 Obecnie blisko 60% ropy naftowej jest importowana przez Chiny z krajów Bliskiego Wscho-
du drog  morsk  przez Cie nin  Malakka. Zmiana rosn cej g ównie od 1995 r. zale no ci paliwo-
wej Chin od dostaw z regionu uwa ana jest za wa ne wyzwanie w polityce bezpiecze stwa ener-
getycznego kraju.

28 Zgodnie z chi skimi informacjami, do 2010 r. Chiny planuj  potroi  konsumpcj  gazu ziem-
nego. �China Daily�, 25.08.2004. 

29 �Renmin Ribao�, 25.09 2004.



si biorstw do podejmowania inwestycji, jednak wed ug opinii chi skich, w zwi zku 
z bardzo trudnymi warunkami, prowadzenie dzia alno ci inwestycyjnej w Tad y-
kistanie jest wyj tkowo trudne30. 

Chi skie inwestycje w Azji Centralnej rozpocz y si  w zasadzie po rozpadzie 
ZSRR i powstaniu pi ciu niepodleg ych pa stw. Region zosta  obj ty realizacj  
�strategii wychodzenia na zewn trz� (zouchuqu zhanlüe) na miejscowe rynki przez 
przedsi biorstwa krajowe.

Wed ug informacji chi skich brak jest ocjalnych statystyk dotycz cych ca -
kowitej warto ci wszystkich inwestycji chi skich w regionie. Wed ug szacunko-
wych oblicze  w pi ciu krajach regionu ich warto  mo e wynosi  od 800 do 1000 
mln dolarów. W latach 1993 � 2001 chi skie inwestycje w Kazachstanie wynio-
s y 762,1 mln dolarów, co stanowi o 8,2%wszystkich inwestycji zagranicznych 
w tym kraju. Najwa niejsze dotycz  przemys u energetycznego, transportowego, 
kolejowego, elektronicznego, samochodowego, tekstylnego oraz sektora banko-
wego. Chi skie dane podaj , i  w 2002 r. w Kazachstanie zarejestrowanych by o 
oko o 70 chi skich przedsi biorstw. W Kirgizji dzia alno  prowadzi blisko 140 
chi skich przedsi biorstw, g ównie w przemy le spo ywczym, obuwniczym, tek-
stylnym i papierniczym31. 

Cech  charakterystyczn  inwestycji chi skich jest ich stosunkowo ma a skala 
lecz dosy  szybki wzrost, szczególnie w ostatnich dziesi ciu latach. Do najwa -
niejszych problemów, które stoj  przed chi skimi inwestorami chi scy eksper-
ci zaliczaj :

� niejednolit  struktur  gospodarcz  oraz niedoskona y system prawny i -
nansowy w poszczególnych pa stwach regionu,

� istniej ce nadal w ród miejscowego spo ecze stwa obawy przed inwazj  in-
westorów zagranicznych i ekspansj  gospodarcz  na miejscowe rynki (�gen-
eralny brak zaufania dla inwestycji zagranicznych�),

� problemy zwi zane z bezpiecze stwem, g ównie dotycz ce przest pczo ci 
zorganizowanej.

Powa nym utrudnieniem dla chi skich inwestorów jest ponadto brak wystar-
czaj cego wsparcia ze strony w adz, g ównie brak mo liwo ci uzyskania gwa-
rancji rz dowych na podj cie dzia alno ci w regionie. Problemem jest podobno 
równie  niewystarczaj ce przygotowanie do rozpocz cia inwestycji na poszcze-

30 �Jingji Guanchabao�, 02.03.2004.
31 �Dong�ou Zhongya Shichang Yanjiu� [Badania rynków Europy Wschodniej i Azji Central-

nej], 2001 nr 8, s. 24. 



gólnych rynkach, co powoduje podejmowanie niew a ciwych decyzji przez chi -
skich biznesmenów32.

Pocz tkowo powo ana jako forum dyskusyjne g ównie w kwestiach bezpie-
cze stwa (walki z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem, walki z przemy-
tem broni, przemytem narkotyków in.) i redukcji si  zbrojnych w regionach gra-
nicznych, SOW znajduje si  obecnie na etapie dynamicznego rozwoju w kierunku 
promowania wspó pracy gospodarczej i handlowej mi dzy jej cz onkami. Zda-
niem sekretarza organizacji, Zhang Deguanga �SOW jest pojazdem opieraj cym 
si  na dwóch ko ach � jednym jest bezpiecze stwo, a drugim wspó praca gospo-
darcza i handlowa�. 

Podczas szczytu SOW w czerwcu 2004 r. w Uzbekistanie podpisano tzw. �De-
klaracj  z Taszkientu�. Og osi a ona wkroczenie organizacji na nowy etap ca o-
ciowej wspó pracy, który otworzy mo liwo ci �pragmatycznej wspó pracy w wie-

lu dziedzinach�33. 

Podczas trzeciego spotkania premierów pa stw-cz onków SOW we wrze niu 
2004 r. w Moskwie podpisano wspólny komunikat oraz przyj to dziewi  doku-
mentów, w ród których znalaz  si  równie  plan przyj cia za o e  gospodarczo-
-handlowej wspó pracy wielostronnej cz onków organizacji. Zdaniem premiera Wen 
Jiabao konieczne jest, aby organizacja skoncentrowa a si  na promocji regional-
nej wspó pracy gospodarczej. Zgodnie z tre ci  wspólnego komunikatu cz onko-
wie organizacji b d  podejmowali kroki w celu stopniowego u atwiania wolnego 
obrotu towarów, kapita u, us ug i technologii mi dzy wszystkimi krajami, obie-
cuj c przygotowanie odpowiednich dokumentów prawnych oraz koordynowanie 
prac w tym zakresie. 

Uczestnicy szczytu uzgodnili promowanie wspó pracy mi dzy innymi w eks-
ploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej (budowy linii przesy owych), w sektorze 
przetwórstwa rolno-spo ywczego i telekomunikacyjnym. Strona chi ska zapro-
ponowa a jak najszybsze utworzenie specjalnych komisji przemys owych w celu 
promowania bezpo rednich kontaktów mi dzy przedsi biorstwami. Zasugerowa-

32 �Xiandai Guoji Guanxi� [Wspó czesne stosunki mi dzynarodowe],2004 nr 2, s. 88.
33 �Liaowang�, 14.06.2004. W trakcie trwania szczytu zarysowa a si  pewnego rodzaju konku-

rencja o wp ywy w regionie. Chiny og osi y udzielenie pa stwom Azji Centralnej preferencyjnego 
kredytu handlowego na zakup chi skich towarów w wysoko ci 900 mln dolarów, a rmy chi skie 
i uzbeckie kompanie naftowe podpisa y kolejne porozumienia o poszukiwaniu ropy i gazu. Chi -
ska prasa poda a, i  �Azja Centralna ze swoimi zasobami i po o eniem na tzw. �mo cie kontynental-
nym� w sposób naturalny staje si  wa nym elementem strategii energetycznej pa stwa�, �Xinwen 
Zhoukan�, 29.06.2004.



no ponadto usprawnienie wymiany informacji handlowej, w tym dost pu do do-
kumentów miejscowego prawa handlowego. Z inicjatywy Chin utworzono stron  
internetow  regionalnej wspó pracy gospodarczej SOW, która b dzie nansowana 
przez stron  chi sk . Ponadto podczas szczytu wskazano na konieczno  podj -
cia wspólnych prac w zakresie komunikacji, koordynacji polityki dotycz cej trans-
portu transgranicznego i utworzenia mi dzynarodowych kana ów transportowych. 
Poruszono jednocze nie kwestie ochrony rodowiska naturalnego (wykorzysta-
nia zasobów wodnych, przeciwdzia ania zjawisku pustynnienia obszarów rolnych 
itp.). Uczestnicy spotkania podj li ponadto decyzj , i  do czerwca 2005 r. zostanie 
przygotowany projekt wielostronnego porozumienia w sprawie u atwie  w mi -
dzynarodowym transporcie drogowym. Organizacja b dzie otwarta na ustanawia-
nie kontaktów roboczych w sprawie wspó pracy z mi dzynarodowymi organiza-
cjami i forami gospodarczymi w celu osi gania wyznaczanych celów34. 

 
Wysoka i stale rosn ca aktywno  Chin na forum SOW wskazuje na d enie 

tego kraju do odgrywania coraz wa niejszej roli w Azji Centralnej. Potencja  roz-
woju stosunków gospodarczych w regionie jest ogromny i b dzie uzale niony od 
zgodnego podejmowania decyzji przez wszystkich cz onków organizacji. Chiny, 
które aspiruj  do odgrywania tu roli lidera, b d  wyra a y gotowo  do zwi ksza-
nia swojego udzia u w procesie integracji gospodarczej w regionie w najbli szym 
czasie. Nie b d  to jednak dzia ania bezinteresowne. Oferuj c kapita , technolo-
gie, ekspertyzy, potencja  ludzki, ale przede wszystkim szerok  list  tanich i coraz 
wy szych jako ciowo towarów Chiny b d  oczekiwa y na dalsze umo liwianie im 
dost pu do bogatych z ó  surowców naturalnych poszczególnych pa stw. Strate-
gia rozwoju stosunków gospodarczych oraz rosn ca aktywno  i zaanga owanie 
Chin w Azji Centralnej wpisuje si  w pe ni w realizacj  programu reform rozwoju 
zachodnich regionów kraju. Ma to s u y  najwa niejszemu, narodowemu wzywa-
niu jakim jest zrównowa ony i trwa y rozwój gospodarczy w przysz o ci. Reali-
zacja powy szych celów b dzie jednocze nie podporz dkowana sprawom zagwa-
rantowania bezpiecze stwa wokó  zachodnich granic Chin. 

Obecno  innych graczy w Azji Centralnej, g ównie USA i Rosji, b dzie da-
lej postrzegana przez Chiny bardziej jako zagro enie ich interesów politycznych 
i ekonomicznych, ani eli mo liwo  nawi zania partnerskiej wspó pracy. Wyzwa-
niem d ugookresowym dla dyplomacji chi skiej b dzie d enie do zrównowa enia 
si  najwa niejszych mocarstw w regionie przy stopniowym umacnianiu zarówno 
politycznej jak i gospodarczej roli Chin. Innym bardzo wa nym zadaniem b dzie 

34 �Renmin Ribao�, 24.09.2004. Kontakty SOW zosta y ju  ustanowione z ONZ, OBWE i ASE-
AN. Podczas uroczysto ci otwarcia sekretariatu organizacji w styczniu 2004 r. obecni byli przed-
stawiciele UE i UNDP. 



przekonanie bezpo rednich s siadów, i  pojawiaj ce si  cz sto g osy o zagro eniu, 
jakim jest wzrost obecno ci w Azji Centralnej Chin s  absolutnie bezpodstawne. 

Udzia  Chin w rozwoju gospodarczym w regionie Azji Centralnej w najbli -
szych latach b dzie uzale niony od wielu czynników. Poza kwestiami zwi zanymi 
z zapewnieniem bezpiecze stwa do najwa niejszych w zakresie stosunków gospo-
darczych b dzie nale a a umiej tno  wypracowania takiego uk adu wspó pracy 
mi dzy wszystkimi uczestnikami, aby szybko eliminowa  ewentualne zagro enia 
interesów któregokolwiek z nich.


