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Chi scy analitycy i eksperci zajmuj cy si  polityk  zagraniczn  utrzymuj , e jej 
agenda zdominowana jest przez sprawy wewn trzne, podczas gdy polityka zagra-
niczna powinna s u y  przede wszystkim jako narz dzie tworzenia bezpiecznego 
i korzystnego otoczenia mi dzynarodowego dla dalszego rozwoju gospodarczego 
kraju. Niezmiennym celem strategicznym przywódców chi skich jest bowiem reali-
zacja programu budowy �kompleksowej si y pa stwa� (zonghe guoli). Rezultatem 
tego ma by  odrodzenie narodowe, zjednoczenie kraju, jego awans cywilizacyjno-
gospodarczy, zapewnienie bezpiecze stwa i stabilizacji polityczno-gospodarczej, 
jak równie  uzyskanie przez Chiny nale nej im, jak si  przyjmuje, pozycji global-
nego mocarstwa w ci gu najbli szych kilkudziesi ciu lat.

Priorytetem obecnej polityki zagranicznej Chin jest wi c pokojowe wspó ist-
nienie z mocarstwami wiatowymi, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi 
oraz d enie do unikni cia otwartej konfrontacji. Ponadto Chiny realizuj  polity-
k  wielobiegunowo ci oraz wspó pracuj  z pa stwami s siaduj cymi. Dotyczy to 
tak stosunków z �s siadami bezpo rednimi� � na l dzie (15), jak i �po rednimi� 
� przez granice morskie wód terytorialnych (11). Nale y pami ta , e granice Chin 
maj  cznie ponad 22 tys. km linii l dowych oraz 18 tys. km linii brzegowej.

Zgodnie z chi skimi ocenami osi gni  polityki zagranicznej oraz realizacji 
jej za o e , g ówn  zasad  strategii chi skiej dyplomacji powinno by  kontynu-
owanie dzia a  stwarzaj cych �korzystne warunki mi dzynarodowe� dla dalsze-
go, przyspieszonego rozwoju gospodarczego i modernizacji kraju. Przyjmuje si  



zatem, e niezb dne jest: dokonywanie ch odnej oceny sytuacji, spokojne stawia-
nie czo a wyzwaniom, zapewnienie sobie odpowiednich wp ywów, ale zdecydowa-
ne unikanie odgrywania roli przywódcy w sprawach mi dzynarodowych, gdy  ce-
lem powinno by  wykorzystywanie nadarzaj cych si  okazji do w asnego rozwoju 
i zaj cie si  najpierw problemami wewn trznymi kraju 1.

Jednym z warunków prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej, korzystnej 
dla interesów Chin w perspektywie d ugofalowej jest umacnianie i rozwój przy-
jacielskich stosunków ze wszystkimi s siadami w oparciu o zasady dobros siedz-
kiej przyja ni, sta ego przekonywania partnerów i umacniania ich zaufania, stwo-
rzenia wizerunku Chin jako pa stwa silnego, ale nie d cego do hegemonii, oraz 
s siada prosperuj cego, ale nie aroganckiego. Wa nym zadaniem pozostanie jed-
nocze nie d enie do zagwarantowania bezpiecze stwa i stabilizacji w regionach 
przygranicznych kraju. 

Zak ada si , e polityka zagraniczna Chin powinna by  realizowana wielokie-
runkowo, wielowarstwowo i wielopoziomowo, a nale y j  opiera  zarówno na 
�twardej� jak i �mi kkiej� dyplomacji. Zdaniem chi skich ekspertów, polityka za-
graniczna powinna kontynuowa  pog bianie i rozwój stosunków wielostronnych, 
czemu s u y  ma przede wszystkim wspó praca Chin z pa stwami azjatyckimi na 
forach organizacji mi dzynarodowych2. 

Bezpiecze stwo narodowe Chin stanowi najwa niejszy element ich polityki za-
granicznej. Negatywne do wiadczenia historyczne, szczególnie ostatnich 150 lat 
kontaktów Chin ze wiatem zewn trznym, zwi zane z dominacj  pa stw zachod-
nich i Japonii, jak te  latami wojen rewolucyjnych i domowych, walk o zjedno-
czenie kraju i przywrócenie jedno ci narodowej spowodowa y, i  Chiny wykazuj  
szczególn  wra liwo  na sprawy pe nej suwerenno ci i niezale no ci pa stwo-
wej, traktuj c je jako podstawowe warunki uczestniczenia w stosunkach mi dzy-
narodowych. 

W uj ciu chi skim �bezpiecze stwo narodowe� ma charakter wielowymiaro-
wy. Obejmuje ono nie tylko kwestie obronno ci i stanu si  zbrojnych, ale te  sta-
bilno ci politycznej i gospodarczej kraju oraz uwarunkowania zewn trzne sytuacji 
kraju. Chodzi przede wszystkim o czynniki maj ce wp yw na suwerenno  i inte-
gralno  terytorialn  pa stwa, jak równie  zagwarantowanie nieingerencji w jego 
sprawy wewn trzne oraz równoprawne stosunki ze wszystkimi pa stwami, po-
przez budowanie rodków zaufania i wspólnot  interesów3. 

Polityka ca kowitej niemal samoizolacji kraju i �rewolucyjnej ofensywy prze-
ciwko imperializmowi ameryka skiemu, si om bur uazyjnym i rewizjonizmowi 

1 �Renmin Ribao� [Dziennik Ludowy] 2002, 20.11.
2 Ibidem.
3 E. Hali ak, Polityka zagraniczna ChRL: uwarunkowania decyzyjne i wizje rzeczywisto ci mi -

dzynarodowej, w: Chiny: przemiany pa stwa i spo ecze stwa w okresie reform, 1978�2000, red. 
K. Tomala, Instytut Studiów Politycznych PAN, Trio, Warszawa 2001, s. 221�222.



oraz hegemonizmowi radzieckiemu� � przyj te w okresie rewolucji kulturalnej 
� doprowadzi y do prawie zupe nej izolacji Chin na arenie mi dzynarodowej. Od 
po owy lat 80. zauwa alne sta o si  coraz cz stsze wykorzystywania przez nie me-
tody multilateralizmu w polityce zagranicznej, w tym w polityce bezpiecze stwa, 
zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Sta  si  on do  skutecznym 
mechanizmem realizacji przez Chiny polityki równowa enia si  oraz wp ywów 
wielkich mocarstw na zasadzie �wielobiegunowo ci�. S u y o to nie tylko tworze-
niu korzystnego otoczenia mi dzynarodowego i umacnianiu pokojowej wspó pracy 
w wiecie, ale tak e stopniowemu wzmacnianiu w asnej mocarstwowej pozycji. 

Zgodnie z opiniami chi skich ekspertów, polityka wielobiegunowo ci, któr  po-
winny prowadzi  Chiny, ma obejmowa  aktywne uczestnictwo w globalnych me-
chanizmach wielostronnych, odgrywanie w nich coraz wi kszej roli i budowanie 
wizerunku Chin, jako pa stwa odpowiedzialnego, jak równie  przywi zywanie du-
ej wagi do wielostronnych mechanizmów w regionie Azji i Pacy ku, przy odwa -

nym promowaniu wspó pracy w regionie i solidarno ci pa stw azjatyckich4.

Od zako czenia zimnej wojny na pocz tku lat 90. XX wieku, w Azji Centralnej 
dosz o do radykalnych zmian geopolitycznych, które doprowadzi y do powstania 
nowego uk adu si  w regionie i zauwa alnego wzrostu jego znaczenia na arenie 
mi dzynarodowej. W wyniku rozpadu Zwi zku Radzieckiego powsta o w regio-
nie pi  nowych pa stw, za  w rezultacie wydarze  z 11 wrze nia 2001 r. i upad-
ku re imu talibów w Afganistanie dosz o do pojawienia si  obecno ci militarnej 
Stanów Zjednoczonych w kilku pa stwach tego obszaru. Powa nym problemem 
dla utrzymania stabilizacji w regionie sta o si  realne zagro enie wp ywami fun-
damentalizmu islamskiego na ziemiach zachodniego pogranicza ChRL. Wszyst-
kie te zmiany wymaga y g bokiej mody kacji polityki zagranicznej Chin wobec 
Azji Centralnej i wyznaczenia nowych kierunków dzia ania.

Region Azji Centralnej traktowany jest na pocz tku XXI w. przez w adze 
chi skie jako jeden z priorytetowych kierunków polityki zagranicznej, zarówno 
w aspekcie regionalnym, kontynentalnym, jak równie  d ugofalowego umacniania 
pozycji ChRL na arenie mi dzynarodowej. Kluczowym zadaniem sta o si  zatem 

4 �Dangdai Shijie� [ wiat Wspó czesny] 2003, kwiecie . Rosn c  rol  Chin, szczególnie w re-
gionie Azji i Pacy ku, branie przez nie wspó odpowiedzialno ci za problemy mi dzynarodowe oraz 
coraz aktywniejszy udzia  w wielostronnej wspó pracy odnotowuj  z satysfakcj  badacze amery-
ka scy. Patrz: Evan S. Medeiros, M. Taylor Fravel, China�s new diplomacy, �Foreign Affairs� 2003, 
vol. 82, no. 6 (November/December), s. 22�35. Zalecaj  oni w zwi zku z tym Stanom Zjednoczo-
nym rozszerzenie wspó pracy z ChRL i uwzgl dnianie w szerszym zakresie jej potencja u oraz in-
teresów. [Redakcja]



utrzymanie pokoju i stabilizacji w regionie poprzez rozwój przyjaznych stosun-
ków z poszczególnymi krajami w dziedzinie politycznej, gospodarczej, handlowej, 
komunikacyjnej oraz przez wspó prac  w sferze militarnej. D ugofalowo polityka 
ta, oprócz budowania korzystnego dla Chin otoczenia mi dzynarodowego, pod-
porz dkowana jest przyspieszeniu rozwoju ekonomicznego zachodnich regionów 
Chin, jako jednego z celów realizacji reform gospodarczych.

Rozpad Zwi zku Radzieckiego doprowadzi  do pojawienia si  swoistej �pró -
ni politycznej�, stanowi cej zarówno szanse jak i zagro enia dla nowopowsta ych 
pa stw w regionie. Do najwa niejszych niebezpiecze stw nale y bez w tpienia 
nasilenie si  ekstremizmu islamskiego i separatyzmu regionalnego w ród miejsco-
wej ludno ci muzu ma skiej. Dla Chin stworzy o to zagro enie destabilizacji za-
chodnich regionów kraju, zamieszkiwanych g ównie przez mniejszo ci etniczne 
wyznaj ce islam, a przede wszystkim antychi sko nastawionych Ujgurów � sta-
nowi cych wi kszo  mieszka ców prowincji Xinjiang, powi zanych historycz-
nie i kulturowo z innymi ludami tureckimi Azji Centralnej5.

Zajmuj ca blisko 1/6 powierzchni ca ych Chin � najwi ksza prowincja przy-
graniczna � s siaduje z Mongoli , Rosj , Kazachstanem, Kirgistanem, Afganista-
nem, Pakistanem i Indiami. Liczy ona zaledwie 19 mln mieszka ców i jest jedn  
z najbiedniejszych w kraju6. Mimo trwaj cego od ponad pó  wieku do  intensyw-
nego zasiedlania terenów Xinjiangu przez Chi czyków � Hanów, ponad po ow  
populacji stanowi  wci  mniejszo ci etniczne, g ównie pochodzenia tureckiego: 
Ujgurzy (najwi cej � ok. 8 mln osób), Kazachowie, Tad ycy, Uzbecy i Kirgizi7. 
Liczba wszystkich muzu manów w ca ych Chinach wynosi oko o 18 mln, a oko-
o po owa z nich zamieszkuje w Xinjiangu. Te rzadko zaludnione ziemie, pokry-

5 Ujgurski Region Autonomiczny Xinjiangu ma skomplikowane dzieje. Krzy owa y si  tam 
wp ywy ródziemnomorskie, chi skie, indyjskie, perskie, arabskie, tureckie, rozkwita y i upada y 
miejscowe pa stwa. W okresach pot gi cesarstwa, od ko ca II w. p.n.e., ustanawia o tam ono swoj  
administracj  lub tylko zwierzchnictwo nad wasalnymi ksi stwami i chanatami, które przy jego os a-
bieniu, czy nawet rozpadzie � usamodzielnia y si . ywe by y jednak kontakty kulturalne i handlo-
we, bieg  te  tamt dy s awny �szlak jedwabny�, i tamt dy te  dociera  do Chin buddyzm oraz roz-
maite inne doktryny i tradycje (patrz: Edward H. Schaffer, The golden peaches of the Samarkand, 
California University Press, Berkeley 1975). Polityk  celowej sinizacji tych obszarów zainicjowa a 
� z mizernymi skutkami � dynastia Ming (1368�1644). Tradycyjnie nazywano te tereny Regionem 
Zachodnim (Xiyu); nazwa Xinjiang � Nowe Pogranicze � pojawi a si  w 1768 r., gdy nowa, mand ur-
ska dynastia Qing podbija a ten region. Na chi skie osadnictwo rolnicze zezwolono tam w 1831 r., 
a w 1878 r., po st umieniu wielkiego powstania Yakuba Beka, Xinjiang inkorporowano do Chin jako 
ich prowincj . Szczegó owe dane urz dowe dotycz ce Xinjiangu, jego historii, ludno ci i gospodar-
ki, podaje �bia a ksi ga� rz du ChRL og oszona jesieni  2003 r. Dost pna jest ona na o cjalnej stro-
nie informacyjnej: www.china.org.cn. Redakcja

6 Powierzchnia prowincji Xinjiang wynosi 1,647 mln km2, czyli ok. 17% terytorium ca ych Chin. 
Pod koniec lat 90. PKB Xinjiangu wynosi  jedynie 1/3 PKB Pekinu i mniej ni  1/4 PKB Szanghaju.

7 Ponadto prowincj  zamieszkuj  Mongo owie, Huiowie, Tybeta czycy, Tatarzy, Daurowie, Don-
gxiangowie, Xibejczycy, a nawet Rosjanie. [Redakcja]



te w wi kszo ci pustyniami i stepami, s  bogate w wiele surowców naturalnych, 
g ównie w z o a ropy i gazu8. Ulokowano tam najwa niejsze chi skie poligony 
wojskowe, w tym nuklearne i rakietowe (np. w okolicach jeziora Lob Nor na pu-
styni Taklamakan). 

W zwi zku z si  nastrojów antychi skich i d eniami niepodleg o ciowymi 
zamieszkuj cych Xinjiang Ujgurów w adze ChRL od pocz tku lat 50. traktowa-
y prowincj  jako potencjalny czynnik destabilizuj cy sytuacj  wewn trzn  kraju 

oraz zagro enie dla jego bezpiecze stwa9. W Xinjiangu, gdzie rozlokowano wiele 
obozów pracy, miejscowa ludno  poddana zosta a kontroli i intensywnemu pro-
cesowi sinizacji, czego celem by o przede wszystkim st umienie miejscowych d -
e  separatystycznych. Dodatkowym czynnikiem destabilizuj cym w regionie s  

du e centra osadnicze ludno ci ujgurskiej w pa stwach Azji Centralnej, g ównie 
w Kirgistanie i Kazachstanie, jak te  aktywna dzia alno  antychi ska emigracji 
ujgurskiej z Bliskiego Wschodu i Europy10. 

Prowadzona przez Chiny polityka unikania konfrontacji ze wiatem islamu oraz 
okresowe nasilanie si  ruchów separatystycznych w Xinjiangu, zmuszaj  w adze 
chi skie do poszukiwania sposobów ograniczenia wp ywów islamskiego radyka-
lizmu w ca ej Azji Centralnej oraz poparcia dla swojej polityki. Do 11 wrze nia 
2001 r. najwa niejszymi partnerami by y, z uwagi na w asne problemy wewn trzne, 
przede wszystkim Rosja i by e republiki radzieckie w Azji Centralnej. Natomiast 
zmiana uk adu si  w Azji Centralnej, spowodowana upadkiem talibów w Afgani-
stanie i obecno ci  wojskow  USA w regionie otworzy a nowe mo liwo ci przed 
w adzami chi skimi aktywizacji swojej polityki w kierunku wzmocnienia swojej 
walki ze zjawiskiem ekstremizmu islamskiego i separatyzmu. 

Zmiany, jakie nast pi y w Azji Centralnej na jesieni 2001 r., Chiny oceni y jed-
nak pocz tkowo jako zdecydowanie niekorzystne dla ich interesów i bezpiecze -
stwa narodowego. Obecno  wojskowa USA w regionie zosta a odebrana z za-
niepokojeniem, potwierdza a bowiem supermocarstwow  pozycj  USA. Wzrost 
znaczenia regionu Azji Centralnej na arenie mi dzynarodowej oraz roli pa stw 

8 W lipcu 2002 r. Chiny rozpocz y budow  najwi kszego projektu infrastrukturalnego przesy u 
gazu ziemnego z Chin zachodnich do wschodnich. Gigantyczna inwestycja z udzia em kapita u zagra-
nicznego (konsorcjum Petro China Co, Royal Dutch/Shell, Gazprom i Exxon Mobil Corp.) ma kosz-
towa  ok. 17 mld USD, a wed ug chi skich szacunków przez gazoci g, o d ugo ci oko o 4000 km, 
b dzie mo liwe przesy anie 12 mld m3 gazu rocznie przez 30 lat. Celem projektu ma by  pomoc 
w rozwoju zachodnich terenów Chin i ostateczne ograniczenie uzale nienia w asnych potrzeb ener-
getycznych od w gla (obecnie 72% energii w Chinach pochodzi ze spalania w gla). Ca y projekt 
ma by  zako czony w 2005 r. 

9 Mo na przypomnie , e w okresie II wojny wiatowej tereny te praktycznie uniezale ni y si  
od chi skich w adz centralnych, a przy poparciu i pomocy Moskwy w latach 1944�1966 istnia a tam 
Republika Wschodniego Turkiestanu. Jej elity uciek y pó niej do ZSRR oraz krajów Zatoki Perskiej. 
ZSRR zachowa  tam du e wp ywy nawet po jej formalnej likwidacji i odzyskanie kontroli nad tym 
regionem Mao musia  mozolnie negocjowa  ze Stalinem w styczniu i lutym 1950 r. [Redakcja]

10 Do  liczne o rodki emigracyjne znajduj  si  m.in. w Turcji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 



Azji Centralnej (g ównie Uzbekistanu, Kirgistanu i Kazachstanu), jak te  przyj -
cie przez nie pozycji proameryka skiej, Chiny odebra y jako niebezpiecze stwo 
os abienia ich roli, a wr cz prawdopodobie stwo marginalizacji w regionie11. Jed-
nocze nie pod znakiem zapytania stan o dalsze funkcjonowanie i skuteczno  
Szanghajskiej Organizacji Wspó pracy. Obserwatorzy chi scy ocenili jednocze-
nie jako wielce niekorzystne dla interesów Chin �okr enie strategiczne� przez 

USA, szeroko komentowane w chi skich mediach. 
D c do unikni cia izolacji w wiecie, co mog o grozi  Chinom w dalszej per-

spektywie w przypadku braku inicjatywy w sprawie przy czenia si  do mi dzy-
narodowej koalicji antyterrorystycznej, Pekin postanowi  szybko nawi za  wspó -
prac  ze Stanami Zjednoczonymi. Argumentem przemawiaj cym za przyj ciem 
Chin by o prowadzenie od wielu lat przez w adze chi skie dzia a  zwalczaj cych 
ruchy separatystyczne w prowincji Xinjiang. Z up ywem czasu oceny zmian za-
chodz cych w Azji Centralnej uznawanych pocz tkowo za niekorzystne dla inte-
resów strategicznych Chin zosta y zrewidowane. Ostatecznie zgodnie z ocenami 
chi skimi upadek re imu talibów i powstanie mi dzynarodowej koalicji antyter-
rorystycznej uznano za pozytywny element umocnienia bezpiecze stwa Chin, 
gdy  os abi y one znacznie si y fundamentalistów islamskich w Azji Centralnej, 
w tym separatystów ujgurskich12. Chiny zr cznie wykorzysta y udzia  w koalicji 
antyterrorystycznej dla uzyskania poparcia mi dzynarodowego dla swoich dzia-
a  w Xinjiangu i zwalczania tamtejszych d e  niepodleg o ciowych. Za du y 

sukces uznano na przyk ad wpisanie przez w adze ameryka skie na list  organi-
zacji terrorystycznych pod koniec sierpnia 2002 r., Islamskiego Ruchu Turkiesta-
nu Wschodniego (East Turkestan Islamic Movement, ETIM), którego celem by o 
oderwanie Xinjiangu od Chin i utworzenie tam pa stwa islamskiego13. Jak o wiad-

11 J. Rowi ski, Chiny wobec wydarze  11 wrze nia 2001 roku: wyzwania, zagro enia, szanse 
i wybory, w: Chiny: rozwój spo ecze stwa i pa stwa na prze omie XX i XXI wieku, red. K. Tomala, 
K. Gawlikowski, ISP PAN, Trio 2002, s. 155�156.

12 Zgodnie z chi skim raportem rz dowym w latach 1990�2001 Ujgurzy byli odpowiedzialni za 
200 ataków terrorystycznych w prowincji Xinjiang, w wyniku których zgin y 162 osoby, a rany odnio-
s o 440 (�China Daily� 2002, 22.01). W najwi kszym zrywie niepodleg o ciowym Ujgurów w 1997 r. 
w starciach w miejscowo ci Ili mier  ponios o 100 osób. W regionie dzia a o oko o 50 organizacji se-
paratystycznych. Zgodnie z chi skimi danymi, w rz dzonym przez talibów Afganistanie mia o szkoli  
si  blisko 1000 osób pochodzenia ujgurskiego (patrz: �Foreign Affairs� 2002, lipiec�sierpie .

13 Pod koniec 2003 r. Chi skie Ministerstwo Bezpiecze stwa Publicznego opublikowa o w pra-
sie chi skiej specjaln  �list  zidenty kowanych organizacji terrorystycznych Wschodniego Turkie-
stanu�. W adze ChRL za �terrorystyczne� uzna y nast puj ce ugrupowania: Islamski Ruch Wschod-
niego Turkiestanu (ETIM), Islamsk  Organizacj  Wyzwolenia Wschodniego Turkiestanu (ETILO), 

wiatowy Kongres M odzie y Ujgurskiej (WUYC) i Centrum Informacyjne Wschodniego Turkiesta-
nu (ETIC). Jednocze nie podano list  kilkudziesi ciu �zidenty kowanych terrorystów Wschodnie-
go Turkiestanu�, a w adze zaapelowa y do rz dów innych pa stw m.in. o nie zezwalanie na dzia al-
no , zamro enie maj tku powy szych organizacji i �przekazywanie cz onków tych terrorystycznych 
ugrupowa  w adzom chi skim�.



czali przedstawiciele Chin, decyzja ta jest przyk adem owocnej wspó pracy chi -
sko-ameryka skiej. Rzecznik MSZ Chin stwierdzi  wr cz (28 sierpnia 2002 r.), i  
walka z terroryzmem nie oznacza jedynie tymczasowego poparcia, ale mo e sta  
si  przedmiotem d ugookresowej wspó pracy Chin i USA14. 

Po up ywie kilku miesi cy od czasu operacji wojskowej USA w Afganistanie, 
w prasie chi skiej zacz y pojawia  si  coraz mniej alarmistyczne wypowiedzi. 
Pocz tkowe wskazywanie zagro e  zwi zanych z wojskowym wkroczeniem USA 
do regionu, ust pi o tezom g osz cym, i  Azja Centralna wchodzi w nowy uk ad 
geopolityczny, który charakteryzuje geopolityczna równowaga wielobiegunowa. 
Pojawienie si  wojsk ameryka skich w tym regionie zacz o nawet odpowiada  
chi skim interesom. Chi scy eksperci twierdzili wr cz, e ameryka ska obecno  
wojskowa w krótkim okresie mo e pomóc w ustabilizowaniu sytuacji wewn trz-
nej poszczególnych krajów Azji Centralnej, szczególnie w kontek cie walki z re-
gionalnymi organizacjami ekstremistycznymi15. 

W tej nowej sytuacji, rozwijanie dobros siedzkich stosunków ze wszystkimi 
s siadami z zachodu nabra o dla Chin szczególnego znaczenia, gdy , jak stwier-
dzono, ma to bezpo redni wp yw na umacnianie �pasa bezpiecze stwa i stabiliza-
cji� w najmniej stabilnym regionie. Szanghajska Organizacja Wspó pracy (SOW), 
okre lana niejednokrotnie wcze niej jako ma o sprawne forum dyskusyjne, sta a 
si  wa nym narz dziem realizacji polityki zagranicznej Chin w Azji Centralnej. 
Umacnia a bowiem ich pozycj  poprzez budowanie sieci wspó zale no ci, g ów-
nie politycznych i gospodarczych, z by ymi republikami radzieckimi. S u y o to 
równie  rozwojowi gospodarczemu zacofanych peryferii zachodnich kraju. 

Niektórzy chi scy analitycy wskazuj , i  organizacja ta sta a si  narz dziem 
realizacji nowej koncepcji bezpiecze stwa w polityce zagranicznej ChRL i nowe-
go podej cia do bezpiecze stwa w Azji Centralnej. Propagandowym has em, wy-
korzystywanym przez Pekin dla podkre lenia chi skich cech organizacji i szcze-
gólnej roli w asnego kraju w dalszym jej rozwoju, sta o si  propagowanie �Ducha 
Szanghaju�. Ma on jednoczy  wszystkich cz onków SOW do aktywnej wspó pracy 
i otwiera  nowe perspektywy rozwoju wspó pracy regionalnej w XXI wieku. Pre-
zydent Chin, Hu Jintao u y  tego has a podczas szczytu SOW w Moskwie w maju 
2003 r., podkre laj c jednocze nie konieczno  budowy rodków wzajemnego za-
ufania, jak te  przestrzegania zasad równo ci, konsultacji, wzajemnego poszano-
wania i równych korzy ci mi dzy cz onkami SOW16. 

14 �Renmin Ribao� 2002, 28.08. Prasa chi ska poda a, i  ETIM wspó pracowa  blisko z przy-
wódc  talibów, Osam  bin Ladenem, a w adze chi skie zlikwidowa y jak dot d 44 kryjówki bojow-
ników organizacji w Xinjiangu.

15 �Renmin Ribao� 2002, 26.07.
16 Lu Zhongwei, profesor Chi skiego Instytutu Bada  Wspó czesnych Stosunków Mi dzynaro-

dowych, wyst pi  w lutym 2002 r. z ide  tzw. 5C. Dla stworzenia podstaw do realizacji celów SOW 



Po wkroczeniu do Azji Centralnej wojsk ameryka skich � w zwi zku z ope-
racj  w Afganistanie � w chi skich ocenach sytuacji w regionie pojawi a si  teza 
o �nowej równowadze geopolitycznej�, która nie polega na zast pieniu dotychcza-
sowej dominacji Rosji dwustronn  równowag  Moskwy i Waszyngtonu, ale b dzie 
ewoluowa a w kierunku �uk adu wieloo rodkowego�, z du  rol  instytucji wielo-
stronnych, których list  otwiera Szanghajska Organizacja Wspó pracy17.

Aktywno  chi ska w Azji Centralnej z jednej strony budzi pewne zaniepoko-
jenie pa stw regionu wzrastaj c  rol  Pa stwa rodka, tak polityczn  jak i gospo-
darcz , z drugiej jednak dostrzega si  w niej nowe szanse. Prosperuj ca gospodarka 
tego kraju, w tym wielkie programy rozwoju jego terenów zachodnich, inwestycje 
w bezpo rednim s siedztwie republik Azji Centralnej oraz plany budowy wielkich 
magistral energetycznych � stwarzaj  pa stwom regionu nowe mo liwo ci rozwo-
jowe i mog  zauwa alnie wp yn  na wzrost gospodarczy. 

Od pocz tku lat 90., czyli od uznania przez Chiny nowych pa stw Azji Central-
nej chi skie inwestycje w regionie znacznie wzros y. Kraj ten wykaza  gotowo  
uczestniczenia w eksploracji surowców energetycznych, jak równie  w budowie 
linii przesy owych18. Szybki wzrost chi skich inwestycji i handlu otworzy y gra-
nice mi dzy Chinami a Azj  Centraln  i przyczyni y si  do o ywienia gospodar-
czego na terenach pogranicznych. 

Jednym z najwa niejszych obecnie chi skich inwestorów w Azji Centralnej sta-
a si  pot na korporacja: China National Petroleum Corporation (CNPC). Prze-

j a ona kontrol  nad kilkoma wa nymi polami naftowymi regionu. Podczas o -
cjalnej wizyty prezydenta Chin, Hu Jintao w Kazachstanie19 na pocz tku czerwca 
2003 r., podkre lano znaczenie rozwoju wspó pracy ekonomicznej, a zw aszcza 
jej rozwój w zakresie wykorzystania przez Chiny zasobów naturalnych obu kra-
jów. W wydanym o wiadczeniu strony podkre li y strategiczne znaczenie wspó -
pracy chi sko-kazachskiej w dziedzinie róde  energii. Podj to decyzje o dalszym 
wzmacnianiu konkretnych dzia a  w celu zapewnienia sprawnej realizacji uzgod-

w ramach �Ducha Szanghaju� nale y � jego zdaniem � budowa  oraz rozwija : zaufanie (con den-
ce � xinren), komunikacj  (communication � jiaoliu), wspó prac  (cooperation � hezuo), wspó ist-
nienie (coexist � gongcun) i promowa  wspólne interesy (common interest � gongtong liyi), �Xian-
dai Guoji Guanxi� 2002, no. 6. 

17 �Renmin Ribao� 2002, 26.07. 
18 Chiny w 1993 r. sta y si  importerem netto ropy naftowej. W 2001 r. ropa z importu zaspoka-

ja a ju  28% krajowego popytu. Przewiduje si , e w 2010 r. udzia  ten wzro nie do 50%. 
19 CNPC posiada 60% udzia u w kazachskim potentacie naftowym Aktiubemunajgaz (�The 

Washington Post� 2001, 18.10). W 2002 r. koncern Aktiubemunajgaz wydoby  4,3 mln ton ropy � 
ok. 10% ca ego wydobycia Kazachstanu. Podczas pierwszej podró y zagranicznej prezydent Hu Jintao 
z o y  wizyt  równie  w Mongolii, której strona chi ska zaproponowa a, aby dwustronna wspó praca 
gospodarcza dotyczy a przede wszystkim eksploatacja mongolskich zasobów naturalnych i projekty 
infrastrukturalne. Chiny s  najwi kszym pojedynczym inwestorem i partnerem handlowym Mongolii. 
Najwi kszymi dotychczas ich inwestycjami w tym kraju s  dwie kopalnie: rud cynku oraz elaza. 



nionych ju  projektów wspó pracy20, jak te  analizowaniu nowych projektów: bu-
dowy ropoci gów, gazoci gów oraz wspólnej eksploracji miejscowych surowców 
naturalnych. Kazachstan popar  udzia  Chin w eksploracji z ó  w kazachskiej cz -
ci szelfu Morza Kaspijskiego. 

15 maja 2003 r. kazachski koncern pa stwowy KazMunajGaz oraz chi ska kor-
poracja CNPC przyst pi y do opracowania projektu ruroci gu z Atasu w kierunku 
granicy z Chinami. Ruroci g ma mie  d ugo  1010 km, a koszt jego budowy sza-
cuje si  na 850 mln USD21. Realizacja projektu ma trwa  dwa lata od zako czenia 
prac projektowych22. Eksperci uznaj  zasoby Azji Centralnej za drugie � po rejo-
nie Zatoki Perskiej � z o a ropy naftowej w wiecie, a ich eksploatacja przekracza 
mo liwo ci i potrzeby pa stw regionu. Zgodnie z chi skimi szacunkami, do 2005 r. 
Kazachstan mo e wydoby  60 mln ton ropy naftowej, a zapotrzebowanie tego pa -
stwa wyniesie w tym czasie jedynie 15�20 mln ton. Stwarza to tym samym do-
skona  okazj  dla Chin zaanga owania si  w eksport ropy z tego kraju, w ramach 
d ugookresowej wspó pracy, przez wspóln  budow  linii przesy owych, co mo e 
mie  strategiczne znaczenie dla obu krajów23. Zacie nienie wspó pracy chi sko-
kazachskiej budzi wyra ne zaniepokojenie Rosji, która uznaje ekspansj  Chin za 
wkraczanie w tradycyjn  sfer  jej wp ywów. 

Innym przyk adem d enia Chin do zapewnienia sobie dostaw surowców ener-
getycznych z wielu róde , jest porozumienie podpisane w maju 2003 r., podczas 
spotkania w Moskwie prezydentów Rosji i Chin. Rosyjskie konsorcjum naftowe 
JUKOS i CNPC zawar y wtedy porozumienie o budowie ropoci gu z Angarska do 
kompleksu petrochemicznego w Daqing w Chinach Pó nocno-Wschodnich24, jak 
równie  o bie cych dostawach drog  kolejow  w latach 2004�2005. 

Zdaniem wielu obserwatorów, powy sze porozumienie stanowi prze om w sto-
sunkach dwustronnych i oznacza ci lejsze powi zanie gospodarcze obu krajów. 
Otwiera ponadto drog  do kolejnych umów w dziedzinie energetyki, m.in. budo-
wy gazoci gu i wieloletnich dostaw rosyjskiego gazu naturalnego, wspó pracy 
chi skich koncernów naftowych w poszukiwaniach i wydobyciu ropy na Syberii 
oraz o rozszerzeniu udzia u Rosji w rozbudowie chi skich elektrowni j drowych 
i konwencjonalnych25. 

20 Na podstawie og oszonego w 1997 r. wspólnego projektu budowy ropoci gu.
21 Jest on drugim odcinkiem ruroci gu z zachodniego Kazachstanu do Chin. Pierwszy odcinek 

biegnie z Atyrau do Kenkijak (na zachodzie Kazachstanu). 
22 Na podstawie informacji z Interfax-Kazachstan z 15.05.2003.
23 Do 2012 r. wydobycie ropy ma wynie  110 mln ton, a do 2015 r. ok. 270�280 mln ton (�Xian-

dai Guoji Guanxi� 2002, no. 6).
24 Wed ug szacunków rosyjskich ropoci g ma dostarczy  Chinom 700 mln ton ropy w ci gu 

25 lat (�Niezawismaja Gazeta� 2003, 29.05). 
25 Sprowadzanie gazu do Chin pó nocno-wschodnich, gdzie znajduj  si  najwi ksze w kraju z o-

a w gla stwarza te  pewne problemy. W adze obawiaj  si  bowiem spo ecznych skutków zamyka-
nia kopal , w wyniku czego wzros a by jeszcze bardziej liczba bezrobotnych w regionie, cho  zdaj  
sobie spraw  z konieczno ci przej cia, chocia by cz ciowego, na u ycie gazu.



Eksploatacja przez Chiny surowców naturalnych Azji Centralnej b dzie mia a 
oczywisty wp yw na dalsze zacie nienie stosunków Pekinu z poszczególnymi pa -
stwami i umacnianie ich pozycji w regionie. S u y  to ma równie  zmniejszeniu 
zale no ci Chin od dostaw surowców z Rosji i krajów Bliskiego Wschodu26 oraz 
kontynuowaniu strategii energetycznej dywersy kacji róde  dostaw surowców. 

Inwestycje chi skie w regionie nie ograniczaj  si  jedynie do dostaw surow-
ców naturalnych. Pekin udzieli , na przyk ad, Kirgistanowi, Kazachstanowi i Ta-
d ykistanowi pa stwowych po yczek (w chi skiej walucie) na zakup chi skich 
produktów. Ministerstwo Handlu ChRL utworzy o z kolei du e centra handlowe 
w kilku miastach Azji Centralnej, co ma przyczyni  si  do zwi kszenia obrotów 
mi dzy Chinami a pa stwami regionu, a przede wszystkim rozwoju chi skiego 
eksportu na tamtejsze rynki. Dzia ania te, w które zainwestowano znaczne rodki 
 nansowe, stanowi  niew tpliwie konkurencj  dla gospodarczej obecno ci Rosji 
w regionie. Centralnoazjatyckie elity polityczne z jednej strony z zainteresowaniem 
ledz  proces os abianie dominacji rosyjskiej, z drugiej jednak ywi  obawy zwi -

zane z zauwa alnym wzmacnianiem roli Chin w regionie. Oprócz przyspieszenia 
rozwoju gospodarczego Azji Centralnej, mo na bowiem zauwa y  pewne, nega-
tywne strony nap ywu tanich towarów chi skich na tamtejsze rynki. Wraz z nimi 
pojawiaj  si  kupcy chi scy i drobni przedsi biorcy, co postrzega si  jako zagro-
enie demogra czne dla regionu i potencjalne ród o kon iktów. Procesy siniza-

cji zachodnich terenów Chin, wi ce si  w sposób nieunikniony z ich rozwojem, 
mog c prowadzi  te  do tworzenia swoistych �chi skich przyczó ków migracyj-
nych� poza granicami kraju. Obawy takie spotyka si  coraz cz ciej w ród miesz-
ka ców Azji Centralnej.

 Szanghajska Organizacja Wspó pracy (SOW) powsta a 15 czerwca 2001 r. w Szan-
ghaju, podczas szóstego szczytu czterech przywódców pa stw Azji Centralnej, Ro-
sji i Chin. Zast pi a ona funkcjonuj c  od 1996 r. nieformaln  grup  pi ciu pa stw, 
tzw. Szanghajsk  Pi tk , obejmuj c  � obok Rosji i Chin � Kazachstan, Kirgistan 
i Tad ykistan, bezpo rednio s siaduj ce z ChRL. Do SOW przyj to jako szóste-
go cz onka � Uzbekistan. Od 1996 r. cz onkowie �Szanghajskiej Pi tki�, a po-
tem Szanghajskiej Organizacji Wspó pracy, odbywaj  regularne konsultacje kil-
ka razy do roku.

�Szanghajska Pi tka� za g ówny cel swej dzia alno ci przyj a budowanie za-
ufania w sferze wojskowej i redukcj  si  zbrojnych na granicach. Chiny nie wcho-

26 Zgodnie z chi skimi danymi 60% importowanej dotychczas ropy pochodzi z Bliskiego 
Wschodu.



dzi y w sojusze z innymi pa stwami, i mimo pojawiaj cych si  w tym czasie hase  
o strategicznym partnerstwie Rosji i Chin, �Szanghajska Pi tka� nie przekszta ci a 
si  w �ugrupowanie antyameryka skie�. W ci gu kilku lat dzia alno ci osi gni -
to za o one cele, co przejawi o si  w redukcji liczby wojsk stacjonuj cych na gra-
nicach. Rozwi zano te  niektóre problemy istniej ce dotychczas mi dzy cz onka-
mi SOW. G ównie by y to kwestie dotycz ce przebiegu granic. Logicznym sta o 
si  wi c sformu owanie nowych celów. Za najwa niejszy uznano walk  z terrory-
zmem i separatyzmem regionalnym, nastr czaj cymi k opotów niemal wszystkim 
pa stwom-cz onkom organizacji. 

Sze ciu cz onków SOW, organizacji b d cej przede wszystkim swoist  �koali-
cj  antyterrorystyczn �, podpisa o w czerwcu 2001 r. konwencj  o walce z terro-
ryzmem, separatyzmem i ekstremizmem. SOW sta o si  tak e regionalnym forum 
dyskusyjnym, zajmuj cym si  problemami bezpiecze stwa w Azji Centralnej. Przez 
blisko dwa lata dzia alno ci organizacja koncentrowa a si  g ównie na kwestiach 
bezpiecze stwa regionalnego i kontroli granicznej. W dalszej perspektywie pla-
nuje si  równie  rozwija  wspó prac  jej cz onków w dziedzinie politycznej, go-
spodarczej, komunikacyjnej, a nawet w sferze ochrony rodowiska. Wed ug Chin 
i Rosji, SOW � jako organizacja wspó pracy regionalnej � b dzie przyczynia  si  
do budowy wielobiegunowej struktury wiata i upowszechniania multilateralizmu 
jako metody dzia ania mi dzynarodowego.

 W dniach 28�29 maja 2003 r., w Moskwie, przywódcy sze ciu pa stw cz on-
kowskich SOW podj li decyzj  o zinstytucjonalizowaniu organizacji i o przekszta -
ceniu jej w pe noprawn  organizacj  mi dzynarodow  z w asnym statutem i orga-
nami. Podpisanie statutu pozwola jednocze nie na zarejestrowanie SOW w ONZ 
jako pe noprawnej organizacji regionalnej. Na szczycie tym zatwierdzono pakiet 
dokumentów, które okre la y dzia alno  organizacji i g ówne za o enia jej me-
chanizmów  nansowych. Zgodnie ze statutem organizacji, jej g ównym organem 
ma by  Rada Szefów Pa stw, a organami pomocniczymi � Rada Szefów Rz dów, 
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych oraz posiedzenia szefów poszczególnych 
resortów. Bie c  prac  kierowa  ma sta y sekretariat (wymieniany co trzy lata) 
z siedzib  w Pekinie. Jego uroczyste otwarcie mia o miejsce w chi skiej stolicy 
15 stycznia 2004 r.27. Pierwszym sekretarzem generalnym SOW na okres trzech 
lat zosta  by y wiceminister spraw zagranicznych ChRL, ambasador Chin w Ro-
sji, Zhang Deguang. Zgodnie z podpisan  podczas szczytu w 2003 r. Deklaracj  
Moskiewsk , podj to te  decyzj  o powo aniu Regionalnego Centrum Antyterro-
rystycznego w Biszkeku (w Kirgistanie) i stworzeniu systemu bezpiecze stwa re-
gionalnego pod has em walki z terroryzmem i ekstremizmem. Jednocze nie zapo-
wiedziano utworzenie najprawdopodobniej w pierwszej po owie 2004 r. (czerwiec) 

27 Podczas styczniowych uroczysto ci poinformowano, e roczny bud et SOW na 2004 r. wyno-
si 3,5 mld USD. Sk adki p acone przez poszczególne pa stwa wynosz : Chiny i Rosja po 24%, Ka-
zachstan 21%, Uzbekistan 15%, Kirgistan 10% i Tad ykistan 6%.



w ramach SOW podobnego centrum w Taszkencie (w Uzbekistanie) w celu sku-
teczniejszego prowadzenia przez jej cz onków walki z organizacjami terrorystycz-
nymi oraz grupami przest pczymi dzia aj cymi w regionie. 

Do 11 wrze nia 2001 r. SOW by a najwa niejsz  organizacj  ponadregionaln  
obejmuj c  niektóre z krajów Azji Centralnej. Stanowi a zarazem ramy instytu-
cjonalne wspó pracy g ównych jej cz onków � Rosji i Chin � gwarantuj ce inte-
resy obu tych krajów w regionie. Z perspektywy chi skiej SOW sta a si  wa nym 
instrumentem polityki zagranicznej, wykorzystywanym do stopniowej ekspansji 
w regionie. Dotychczasowa aktywno  Chin na forum SOW wydaje si  prowadzi  
do powolnego przejmowania przez to pa stwo roli lidera w organizacji28.

Chocia  SOW powsta a jako mechanizm budowy rodków zaufania, które po-
cz tkowo mia y doprowadzi  do redukcji wojsk wzd u  granic pa stwowych jej 
cz onków, ewoluuje w kierunku organizacji regionalnej zajmuj cej si  problema-
mi bezpiecze stwa, w tym wspó prac  w zwalczaniu mi dzynarodowego terrory-
zmu, ruchów separatystycznych, jak te  przemytu narkotyków i broni. Lista spraw, 
którymi si  zajmuje, ulega stopniowo poszerzaniu. W dalszej perspektywie jed-
nym z priorytetów b dzie najprawdopodobniej zacie niaj ca si  wspó praca go-
spodarcza cz onków SOW, a jej motorem nap dowym b d  bez w tpienia bogate 
z o a surowców naturalnych w regionie i wspó praca cz onków SOW w ich eks-
ploracji. Rola szybko rozwijaj cych si  gospodarczo Chin mo e by  w tym pro-
cesie kluczowa29. 

Dla Pekinu SOW mo e s u y  przywróceniu zaufania w stosunkach z Rosj  
i rozwijaniu kontaktów z g ównymi pa stwami Azji Centralnej. SOW daje jedno-
cze nie Chinom pewn  kontrol  nad tradycyjnymi wp ywami rosyjskimi w regio-
nie. Rosja z kolei widzi wspó prac  z Chinami na forum SOW jako element kon-
troli zauwa alnie rozszerzaj cych si  chi skich wp ywów w Azji Centralnej. 

Nale y pami ta , e zbli enie Rosji z Zachodem, mi dzy innymi przez nawi za-
nie sta ych kontaktów na linii Rosja�NATO, zosta o przyj te przez Chiny spokojnie, 
aczkolwiek z pewnym zaniepokojeniem i dystansem. Strona rosyjska t umaczy a 
swoje decyzje Pekinowi, i  Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny s  kluczowymi part-
nerami, tworz c �trójk t geostrategiczny�, powinny zatem kszta towa  szczególn  
�o  stabilno ci�. Zadanie to � jak deklarowa  prezydent W adimir Putin � powin-
no sta  si  g ównym za o eniem SOW30. Jesieni  2002 r. Chiny wyrazi y równie  
gotowo  do nawi zania sta ych, roboczych kontaktów z NATO.

28 Zamieszczaj c informacje o SOW chi ska prasa bardzo cz sto podkre la dominuj c  rol  Chin 
w organizacji, która � jak podaj  chi skie ród a � obejmuje swoim zasi giem 1/3 Eurazji (30 mln 
km2) oraz liczb  1,455 mln ludno ci (25% populacji ca ego wiata).

29 Wed ug sekretarza generalnego organizacji, Zhang Deguang SOW �jest pojazdem opieraj -
cym si  na dwóch ko ach � jednym jest bezpiecze stwo, drugim za  wspó praca gospodarcza i han-
dlowa jej cz onków� (wypowied  z dnia 15.01.04 w trakcie uroczysto ci otwarcia sekretariatu SOW 
w Pekinie).

30 Wypowied  prezydenta Putina dla prasy rosyjskiej z czerwca 2002 r. 



Wspó praca na forum SOW umo liwi a Chinom podj cie dzia a  zabezpieczaj -
cych ich pó nocn  i pó nocno-zachodni  granic . Ponadto dzi ki wspólnemu udzia-
owi w tej organizacji, Rosja i Chiny b d  mog y sprawniej monitorowa  amery-

ka sk  obecno  w krajach Azji Centralnej oraz dalsze jej rozszerzanie. 
Wspó praca wojskowa mi dzy cz onkami SOW stopniowo si  pog bia. Na 

szczycie SOW w maju 2003 r. powo ano specjaln  grup  dla zbadania mo liwo-
ci przeprowadzenia pierwszych w historii SOW wspólnych manewrów wojsko-

wych w sierpniu 2003 r., na pograniczu Chin i Kazachstanu pod kryptonimem 
�Wspó praca wojenna � 2003�31. W 2002 r., na prze omie wrze nia i pa dzier-
nika, dosz o do wspólnych chi sko-kirgiskich �antyterrorystycznych manewrów 
wojskowych�. By y to pierwsze w historii Chi skiej Armii Ludowo-Wyzwole -
czej manewry wojskowe przeprowadzone poza granicami Chin we wspó pracy 
z obc  armi . Manewry, w których uczestniczyli równie  obserwatorzy z pozosta-
ych pa stw cz onkowskich SOW, zosta y przeprowadzone jako element wspó -

pracy w ramach organizacji. 
Innym wa nym elementem wspó pracy sta  si  obrót sprz tem wojskowym 

mi dzy cz onkami SOW, a g ównie zakupy uzbrojenia z Rosji, dla której Chiny 
s  drugim (po Indiach) najwi kszym odbiorc  na wiecie. Zwi kszanie si  zaku-
pów chi skich wydaje si  przes dzone. Podczas spotkania prezydentów obu kra-
jów w Moskwie pod koniec maja 2003 r. strona rosyjska zapowiedzia a, e zaku-
py broni przez Chiny mog  zwi kszy  si  nawet do 2�3 mld USD rocznie. Wed ug 
rosyjskich ekspertów decyzje takie zosta y podj te przez stron  chi sk  w wyni-
ku zacie nienia wspó pracy Tajwanu z USA i nowych zakupów przez w adze wy-
spy ameryka skiego sprz tu wojskowego, w tym systemu obrony przeciwrakie-
towej32.

Szczyt SOW w Moskwie w 2003 r. rozpocz  wyra nie konsolidacj  tej orga-
nizacji, rozszerzanie jej zada  na sfer  wspó pracy gospodarczej oraz zacie nie-
nie wspó pracy wojskowej. Mimo propagandowych deklaracji o szybkim rozwo-
ju organizacji i gotowo ci wszystkich cz onków do dalszego poszerzania dziedzin 
wspó pracy opartej na zasadzie wzajemnych korzy ci, obserwatorzy wyra aj  pew-
ne w tpliwo ci, na ile s  one realne. Pojawiaj  si  pytania o prawdziwe zamiary 
polityczne poszczególnych cz onków SOW oraz o rol , jak  organizacja realnie 
mo e odgrywa  w szybko zmieniaj cej si  rzeczywisto ci strategicznej regionu. Nie 
chodzi przy tym tylko o równowag  si  mi dzy Chinami, Rosj  a Stanami Zjedno-

31 Minister Obrony Rosji, S. Iwanow zapowiedzia  na konferencji prasowej 9.06.2003 r., e w ma-
newrach wojskowych wezm  udzia  rosyjskie si y szybkiego reagowania. 

32 Wed ug róde  rosyjskich Chiny zamierzaj  przeorientowa  swoje zakupy w Rosji z ci kich 
my liwców z rodziny SU-27, na bro  dla  oty i systemy obrony przeciwrakietowej (kompleksy RIF 
za 600 mln USD oraz niszczyciele projektu 956). Pomo e to, zdaniem rosyjskich ekspertów, zmniej-
szy  zacofania Chin wobec Tajwanu w sferze zbroje  (obliczane na oko o 20 lat) i pa stw zachod-
nich (na podstawie �Wiedomosti� 2003, 28.05). 



czonymi, ale równie  o pozycj  Indii. Ich decyzja o utworzeniu w po owie 2002 r. 
bazy wojskowej w Tad ykistanie zdaje si  wiadczy  o zainteresowaniu tego kra-
ju wkroczeniem na �wielk  szachownic � Azji Centralnej33.

Cho  szczyt SOW w Moskwie nale y uzna  za du y sukces w procesie jej kon-
solidacji � szczególnie Chin, b d cych od pocz tku jej g ówn  si  nap dow  � na-
wet uzgodnienie wspólnej  agi i symbolu organizacji nie przes dza jeszcze o jej 
skuteczno ci. W wietle wydarze  z 11 wrze nia 2001 r. SOW stan a w obliczu wy-
boru mi dzy dwiema drogami. Pierwsz  z nich mog a by  pasywno : brak nowych 
inicjatyw dla dalszych dzia a , wysi ków dostosowania si  do szybko zmieniaj cej 
si  rzeczywisto ci w regionie, czego rezultatem by oby funkcjonowanie SOW jako 
nieco fasadowej organizacji, �niezobowi zuj cego klubu dyskusyjnego�. Drug  sta-
nowi  mo e dynamiczny rozwój dla odegrania wa nej roli w sferze bezpiecze stwa 
i wspó pracy gospodarczej, jak te  wielostronnych konsultacji. Spotkanie przywód-
ców w Moskwie wykaza o ich gotowo  do wyboru drugiej opcji. 

Wzrost obecno ci militarnej USA w regionie, przy proameryka skim nasta-
wieniu wi kszo ci pa stw rodkowo-azjatyckich, jak równie  przej cie w sierpniu 
2003 r. przez NATO misji Mi dzynarodowych Si  Wspieraj cych Bezpiecze stwo 
w Afganistanie34, mia y, bez w tpienia, kluczowe znaczenie dla SOW. Stymulo-
wa y one konkretyzowanie planów i zamiarów poruszanych na kolejnych spotka-
niach SOW, jak równie  przyspiesza y podejmowanie decyzji w sprawach formal-
no-prawnych. Wspó praca w ramach SOW musi sprosta  jednak kilku wielkim 
wyzwaniom. Do najwa niejszych nale : 

a) tradycyjna rywalizacja Chin i Rosji o wp ywy w Azji Centralnej, skompli-
kowana obecno ci  i interesami polityczno-ekonomicznymi USA w regio-
nie; 

b) faktyczna wola i umiej tno  cz onków SOW do podejmowania decyzji przy 
poszanowaniu zasady równo ci stron, w warunkach tak du ych ró nic ich 
potencja ów oraz ambicji politycznych;

c) umiej tno  wypracowania i uzgodnienia wspólnych interesów, jak równie  
ich reprezentowania przez poszczególne organy SOW w kontaktach tej or-
ganizacji z otoczeniem zewn trznym (rozwa a si  w dalszej perspektywie 
wprowadzenie koordynacji polityki zagranicznej w ramach SOW);

33 Chiny nieo cjalnie odebra y z wyra n  obaw  obecno  militarn  Indii w Azji Centralnej. Ich 
wojska �stoj ce u bram chi skiego Xinjiangu czyni  sytuacj  bezpiecze stwa w regionie jeszcze bar-
dziej skomplikowan  i delikatn � (�Huanqiu Shibao� 2002, 19.09). Napi cia te roz adowa a � jak si  
zdaje � wizyta premiera Indii w Pekinie w lipcu 2003 r.

34 ISAF � International Security Assistance Forces. Decyzja podj ta przez NATO 16 kwietnia 
2003 r. o rozpocz ciu misji w Afganistanie oznacza a, i  Sojusz po raz pierwszy podj  dzia ania 
operacyjne poza tzw. obszarem traktatowym (out-of-area).



d) przekonanie spo eczno ci mi dzynarodowej o wystarczaj cym stopniu doj-
rza o ci organizacji dla uznania jej jako pe noprawnego uczestnika na sce-
nie politycznej wiata.

Ewentualne rozszerzenie listy cz onków SOW w przysz o ci mo e zwi kszy  
jeszcze znaczenie tej organizacji. Na szczególn  uwag  zas uguje przy tym jej ak-
tywno  w sferze bezpiecze stwa, co przy szerszym zasi gu dzia ania SOW mo-
g oby kszta towa  sytuacj  bezpiecze stwa na du ym obszarze kontynentu azjatyc-
kiego (zainteresowanie cz onkostwem, na ró nych etapach, przejawia y jak dot d 
mi dzy innymi Indie, Pakistan i Iran35). Z drugiej jednak strony chi scy analitycy 
utrzymuj , i  rozwój SOW u atwia a dotychczas ograniczona liczba jej cz onków, 
gdy  umo liwia o to, jak dot d, do  sprawne podejmowanie wspólnych decyzji. 
Zwi kszenie liczby uczestników SOW nie jest zatem spraw  atw  i b dzie uwa-
runkowane wieloma czynnikami. Nie nast pi te  ono zapewne w najbli szym cza-
sie, chocia  Chiny otwarcie deklaruj , e organizacja ta ma charakter otwarty36. 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ambasadora Zhang Deguang w stycz-
niu 2004 r. pa stwa cz onkowskie pracuj  obecnie nad specjalnym dokumentem, 
ustalaj cym zasady przyjmowania nowych cz onków organizacji. Dokument ma 
by  przedstawiony do zatwierdzenia na szczyt przywódców latem 2004 r. i prze-
widywa  formu y pa stw �obserwatorów� i �partnerów dialogu�. 

Przysz o  SOW b dzie zatem zale a a przede wszystkim od trzech kluczowych 
wektorów rozwoju sytuacji w Azji Centralnej: od stosunków chi sko-rosyjskich, 
stopnia i formy zaanga owania ameryka skiego w regionie oraz od si y organiza-
cji ekstremistów islamskich. Pekin i Moskwa b d  najprawdopodobniej d y y do 
rozszerzania zakresu dzia alno ci SOW i umacniania jej, przy d eniu do zacho-
wania kontroli nad ewolucj  polityczno-gospodarcz  regionu. Wspó praca w tym 
zakresie b dzie jednocze nie ci le zwi zana z kwestiami bezpiecze stwa w regio-
nie, przede wszystkim w dziedzinie zwalczania ruchów ekstremistycznych. Poja-
wienie si  wojsk ameryka skich w Azji Centralnej i zacie nienie kontaktów mi-
litarnych USA z republikami postradzieckimi wskaza y na pewne s abo ci SOW 
i zachwia y pozycj  Chin oraz Rosji w regionie. Obserwowanie i analizowanie 
funkcjonowania SOW w najbli szej przysz o ci pozwoli na g bsze zrozumienie 
tendencji rozwojowych w regionie.

Chocia  o mo liwo ciach wzrostu znaczenia SOW w najbli szej przysz o ci 
mo e wiadczy  jednoznaczne porozumienie cz onków organizacji w sprawach 
bezpiecze stwa, w tym o wspólnej walce z mi dzynarodowym terroryzmem i se-

35 Mongolia nie by a jak dot d zainteresowana cz onkostwem w SOW. Minister spraw zagranicz-
nych tego kraju wzi  jednak udzia  w uroczysto ciach otwarcia sekretariatu SOW w Pekinie w stycz-
niu 2004 r., w trakcie których przeprowadzi  nieo cjalne rozmowy z ministrami �6�.

36 Zgodnie z o wiadczeniem chi skiego rzecznika prasowego MSZ, Zhang Qiyue, celem SOW 
b dzie otwarto  i akceptacja dla zwi kszenia liczby cz onków w przysz o ci, jednak e dotychczas 
organizacja nie podj a decyzji w tej sprawie (maj 2003 r.). 



paratyzmem regionalnym, wyst puj  w ród nich równie  kon ikty interesów po-
litycznych i gospodarczych. Mog  one prowadzi  w dalszej perspektywie do spo-
rów w ich szeregach, a nawet do mo liwo ci parali u organizacji. Konieczne b dzie 
zatem podejmowanie podczas nast pnych spotka  cz onków SOW znacznych wy-
si ków, aby udowodni , e partykularne interesy ka dego z pa stw nie s  w stanie 
rozbi  ani sparali owa  organizacji, której znaczenie mo e w najbli szej przysz o-
ci stopniowo wzrasta , nie tylko w skali regionu, ale równie  ca ego wiata.


